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Осы облигациялар шығарылымы «КЗАЦИ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 
(«КЗАЦИ» ЖШС) уəкiлеттi орган 2005 жылғы «___» ______________ тiркеген 
облигациялық бағдарлама проспектiсiне сəйкес жүзеге асырылады. 
 
 
ШЫҒАРЫЛЫМНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ: 
1) облигация түрi: атаулы купондық, қамсыздандырылусыз; 
2) облигацияның басылу саны жəне облигацияның жалпы басылу мөлшерi:   

• облигацияның саны: 500 000 000 (Бес жүз миллион) дана; 
• облигацияның жалпы басылу мөлшерi: 500 000 000 (Без жүз миллион) дана (теңге);  

3) бiр облигацияның атаулы қүны: 1 (Бiр) теңге;  
4) облигация бойынша сыйақы: 

• облигация бойынша сыйақы мөлшерлемесi: жылдық 10 (Он) %; 
• сыйақы төлемi басталатын мерзiм: облигацияның «Қазақстан қор биржасы» АҚ 

ресми тiзiмiне енгiзiлген күнiнен бастап; 
• мерзiмдiгi жəне сыйақыны төлеу уақыты: 

 жылына 2 (Екi) рет, облигация айналымға түскен уақыттан бастап 
(облигацияның айналымға түсiп бастаған уақыты - облигацияның «Қазақстан 
қор биржасы» АҚ ресми тiзiмiне енгiзiлген күнiнен бастап) жəне əр бiр 6 (алты) 
ай сайын облигация айналымынан - өтеу мерзiмiне дейiн;  

• төлем тəртiбi мен талабы: сыйақы төлемi теңгемен облигация иесiнiң ағымдағы 
шотына аудару арқылы жүргiзiледi. Сыйақы төлемдер жүргiзiлетiн осы мерзiмнiң 
соңғы күнiнiң басындғы жағдай бойынша, оны алу қүқығына ие түлғаларға 
төленедi. Облигациялар бойынша табыстар, табыс алу қүқығына ие түлғалар аясы 
анықталғаннан кейiнгi келесi күннен бастап 10 (Он) жүмыс күнi iшiнде төленедi. 
Инвестор Қазақстан Республикасының резидентi болмаған жағдайда, сыйақы 
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкiнiң ресми курсы бойынша төлем күнiндегi 
долларлық баламалылықта төленедi. 

• сыйақы есептеуге қолданылатын уақыттар мерзiмi: 
 төлем жылда 360 (Үш жүз алпыс) күнімен жəне айда 30 (Отыз) күні есебімен 
жылына екі рет іске асырылады;    

5) облигациялардың айналымы жəне өтемi жөнiнде мəлiметтер:   
• облигацияның айналым мерзiмi:  облигацияның айналым уақытынан бастап - 3 

(Үш) жыл;  
• облигацияның өтем уақыты жəне оны өтеу жағдайы:  

 облигациялар айналым мерзiмiнiң соңында, облигацияның атаулы қүны 
бойынша теңгемен, бiр уақытта соңғы купондық сыйақыны төлеумен қатар, 
облигация иесiнiң ағымдағы шотына ақша аудару арқылы өтеледi. Инвестор 
Қазақстан Республикасының резидентi болмаған жағдайда, облигациялар 
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкiнiң ресми курсы бойынша төлем 
күнiндегi долларлық баламалылықта өтеледi. 

 атаулы қүн мен сыйақы сомасын алу қүқығына, төлемдер жүргiзiлетiн осы 
мерзiмнiң соңғы күнiнiң басында жағдай бойынша, облигация иелерiнiң 
реестрiнде тiркелген түлғалар ие бола алады, облигациялар бойынша табыстар, 
табыс алу қүқығына ие түлғалар аясы анықталғаннан кейiнгi келесi күннен 
бастап 10 (Он) жүмыс күнi iшiнде төленедi. 

• Облигацияның өтеу жүргiзiлетiн орны (орындары): Қазақстан Республикасы, 
Қарағанды облысы, Актау поселкесі. 

6) облигация арқылы оның иелерiне берiлетiн қүқығтар:  



Мерзiмiнен бүрын өтеу: 
• Облигациялардың осы шығарылымы бойынша қайта сатып алу немесе мерзiмiнен 

бүрын өтеу (толық немесе жарым-жарты) қарастырылмайды. 
 
Эмитенттiң мiндеттеменi орындамау жағдайдайлары:  

• Эмитент облигациялары бойынша дефолт сыйақыны (купонды) жəне /немесе 
облигациялар бойынша атаулы қүнын төлемеген немесе толымсыз төлеген жағдайда, 
облигацияның Анықтамалық басылымымен белгiленген сыйақы немес негiзгi  
борыш төлемiнiң күнi аяқталғаннан кейiнгi күннен бастап саналатын күн тiзбелiк 
10 (Он) күн iшiнде басталады.  

• Дефолт болған жағдайда, облигация иелерiне үсынылатын қүқығтар:   
Облигациялар иелерiнiң пайдасына əр бiр кешiктiрiлген күн үшiн, Қазақстан 
Республикасы ұлттық Банкiнiң қайта қаржыландыру ресми мөлшерлемесiне сүйенiп, 
ақшалай мiндеттеменiң немесе оның тиiстi бөлiгiнiң орындалу күнiне есептеген 
өсiмақы есебi жүргiзiледi. 
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