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I . В разделе VII. «Сведения о выпуске ценных бумаг», в пункте 42 «Сведения об 
облигациях», подпункт «Сведения об обращении и погашении облигаций» 
изложить в следующей редакции: 

«Сведения об обращении и погашении 
облигаций» 

Дата начала обращения облигаций - с даты 
включения облигаций в официальный 
список АО «Казахстанская фондовая 
биржа».  
Срок размещения облигаций - три года с 
даты начала обращения облигаций.  
По окончании срока обращения облигаций 
держатели облигаций имеют право на 
получение последнего купонного 
вознаграждения по облигациям и суммы 
основного долга по номинальной 
стоимости, путем перечисления денег на 
текущие счета лиц, зарегистрированных в 
реестре держателей облигаций по 
состоянию на начало последнего дня 
периода, за который осуществляются 
выплаты. Доход по облигациям 
выплачивается в течение 10 (десяти) 
рабочих дней следующих за датой 
определения круга лиц обладающих правом 
на получение дохода. 
По решению Наблюдательного совета 
товарищества, Эмитент имеет право 
предложить выкуп облигации с целью их 
досрочного погашения, но не ранее второго 
года обращения, по номинальной 
стоимости, в полном объеме или частично. 
В случае согласия держателей облигаций на 
выкуп Эмитентом облигаций с целью их 
досрочного погашения Эмитент имеет 
право выкупить облигации с целью их 
досрочного погашения.  
При этом за 10 (десять) календарных дней 
до даты выкупа Эмитент доводит до 
сведения держателей облигаций 
информацию о выкупе облигаций с целью 
их досрочного погашения путем 
опубликования ее в средствах массовой 
информации и на сайте АО «Казахстанская 
фондовая биржа». 
Выкуп облигаций с целью их досрочного 
погашения производится по номинальной 
стоимости одновременно с начисленной, но 
невыплаченной суммой вознаграждения по 
облигациям. 

 



Подпункт «Права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю» изложить в 
следующей редакции: 
Права, предоставляемые каждой 
облигацией ее держателю 

v право на получение номинальной 
стоимости в сроки, предусмотренные 
настоящим проспектом выпуска 
облигаций; 

v право на получение вознаграждения в 
сроки, предусмотренные настоящим 
проспектом выпуска облигаций; 

v право на удовлетворение своих 
требований в случаях и порядке, 
предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 

v право свободно отчуждать и иным 
образом распоряжаться облигациями; 

v иные права, вытекающие из права 
собственности на облигации. 

 
Подпункт «Досрочное погашение» исключить. 

 
 
 
 
 
 
 

Генеральный директор      __________________ 
 
 
Главный бухгалтер      __________________ 
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I . «Бағалы қағаздардың шығарылымы туралы мəлімет» атты VII. тарауда, 
«Облигациялар туралы мəлімет» атты 42 тармақта, «Облигациялардың 
айналымы жəне өтелуі туралы мəлімет» тармақшасы мынадай редакцияда 
жазылсын:  

«Облигациялардың айналымы жəне 
өтелуі туралы мəлімет» 

Облигациялардың айналымы басталатын 
күн - облигацияларды «Қазақстанның қор 
биржасы» АҚ-ның ресми тізіміне енгізу 
күнінен бастап. 
Облигацияларды орналастыру мерзімі - 
облигациялардың айналымы басталған 
күннен бастап үш жыл.  
Облигациялардың айналым мерзімі 
аяқталғаннан кейін облигацияларды 
ұстаушылардың төлем жасалатын кезеңнің 
соңғы күніннің басындағы жай-күй 
бойынша облигацияларды ұстаушылардың 
тізіліміне тіркелген тұлғалардың ағымдағы 
шоттарына ақша аудару арқылы 
облигациялар бойынша соңғы купондық 
сыйақыны жəне атаулы құны бойынша 
негізгі борыштың сомасын алуға құқығы 
бар.    
Облигациялар бойынша табыс табыс алуға 
құқығы бар тұлғалар шеңберін анықтау 
күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде 
төленеді.  
Серіктестіктің қадағалаушы кеңесінің 
шешімі бойынша Эмитенттің 
облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу 
мақсатымен, бірақ айналымның екінші 
жылынан бұрын болмай, атаулы құны 
бойынша толық көлемде немесе ішінара  
кері қарай сатып алуды ұсынуға құқығы 
бар. Эмитенттің облигацияларды 
мерзімінен бұрын өтеу мақсатымен кері 
қарай сатып алуға облигацияларды 
ұстаушылардың келісімі болған жағдайда 
Эмитенттің облигацияларды мерзімінен 
бұрын өтеу мақсатымен кері қарай сатып 
алуға құқығы бар.     
Осы орайда Эмитент кері қарай сатып 
алудан 10 (он) күнтізбелік күннен бұрын 
облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу 
мақсатымен кері қарай сатып алу туралы 
ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында 
жəне «Қазақстан қор биржасы» АҚ 
сайтында жариялау арқылы 
облигацияларды ұстаушыларға хабарлайды.   
Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу 



мақсатымен кері қарай сатып алу 
облигациялар бойынша есептелген, бірақ 
төленбеген сыйақы сомасымен бірге атаулы 
құны бойынша жүргізіледі.   

 
«Əрбір облигацияның оны ұстаушыларға беретін құқықтары» тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын: 
Əрбір облигацияның оны ұстаушыларға 
беретін құқықтары 

v Номиналдық құнды осы 
облигацияларды шығарылымының 
проспектісінде көзделген мерзімдерде 
алу құқығы;   

v Сыйақыны осы облигацияларды 
шығарылымының проспектісінде 
көзделген мерзімдерде алу құқығы;  

v өз талаптарын Қазақстан 
Республикасының заңнамасында 
көзделген жағдайлар мен тəртіпте 
қанағаттандыру құқығы; 

v облигацияларды еркін иеліктен шығару 
жəне өзге түрде иелік ету құқығы;  

v облигацияларға меншік құқығынан 
туындайтын өзге құқық. 

 
 «Мерзімінен бұрын өтеу» тармақшасы алып тасталсын. 

 
 
 
 
 
 
 

Бас директор      __________________ 
 
 
Бас бухгалтер      __________________ 


