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Республика Казахстан, г. Алматы, 2006 год 



1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом 
облигационной программы Товарищества с ограниченной ответственностью «КСМК-3» 
(ТОО «КСМК-3»).  

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ: 

Дата государственной регистрации 
проспекта облигационной программы: 

« ___ » _______________ 2006 год 

Объем облигационной программы в 
денежном выражении, в рамках которой 
осуществляется выпуск: 

 

8 000 000 000 (Восемь миллиардов) тенге 

Порядковый номер выпуска облигаций: 1 (Первый) 

Сведения о предыдущих выпусках 
облигаций (дата регистрации выпуска в 
уполномоченном органе, количество 
облигаций, объем выпуска по 
номинальной стоимости и количество 
размещенных облигаций отдельно по 
каждому выпуску в пределах данной 
облигационной программы): 

 

 
Предыдущих выпусков облигаций не было 

3. СТРУКТУРА ВЫПУСКА: 

1) Вид облигаций: Именные купонные, без обеспечения.  

2) Количество выпускаемых облигаций и 
общий объем выпуска облигаций: 

 

• количество облигации: 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) штук; 

 

• общий объем выпуска облигации: 1 300  000 000 (Один миллиард триста миллионов) 
тенге. 

 

3) Номинальная стоимость одной 
облигации: 

1 000 (Одна тысяча) тенге. 

 

4) Вознаграждение по облигациям:  

• ставка вознаграждения по 
облигациям: 

Ставка купонного вознаграждения по облигациям 
плавающая и зависит от уровня инфляции и 
определяется по формуле: r = i + m; (где r – размер 
ставки вознаграждения от номинальной стоимости, 
i – инфляция, рассчитываемая как 
прирост/снижение индекса потребительских цен 
(значение индекса в процентах минус 100 (Сто)%), 
публикуемого Агентством РК по статистике за 
последние 12 (Двенадцать) месяцев, на дату 
выплаты купонного вознаграждения;  m - 
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фиксированная маржа в размере 2,5% (два с 
половиной процента). В случае изменения 
наименования индекса потребительских цен, 
алгоритма его расчета и т.д., при расчете 
купонного вознаграждения, будет применяться 
эквивалент показателя, установленный Агентством 
РК по статистике). Значение верхнего предела 
устанавливается  на уровне rmax = 11% 
(Одиннадцать процентов) годовых от номинальной 
стоимости облигации, нижнего rmin = 2,5% (Два с 
половиной процента) годовых от номинальной 
стоимости облигации. 

Размер ставки вознаграждения будет объявляться 
путём его опубликования через АО «Казахстанская 
фондовая биржа» не позднее, чем за 3 (Три) 
рабочих дня до даты начала соответствующего 
купонного периода. 

• даты, с которой начинается 
начисление вознаграждения: 

С даты включения настоящего выпуска 
облигаций в официальный список АО 
«Казахстанская фондовая биржа»; 

• периодичности и даты выплаты 
вознаграждения: 

2 (Два) раза в год через каждые 6 (Шесть) 
месяцев обращения облигаций, начиная с даты 
включения настоящего выпуска облигаций в 
официальный список АО «Казахстанская 
фондовая биржа» до срока погашения 

• порядок и условия его выплаты: Выплата вознаграждения производится в тенге 
путем перевода денег на текущие счета 
держателей облигаций. Вознаграждение 
выплачивается  лицам, которые обладают правом 
на их получение по состоянию на начало 
последнего дня периода, за который 
осуществляются эти выплаты. Доход по 
облигациям выплачивается в течение 10 (Десяти) 
рабочих дней, следующих за датой определения 
круга лиц, обладающих правом на получение 
дохода. Если инвестором является нерезидент 
Республики Казахстан, вознаграждение 
выплачивается в долларовом эквиваленте по 
официальному курсу Национального Банка 
Республики Казахстан на день выплаты; 

• период времени, применяемого для 
расчета вознаграждения:  

 

Выплата производится из расчета временной 
базы 360 (Триста шестьдесят) дней в году и 30 
(Тридцать) дней в месяце.   

5) Сведения об обращении и погашении облигаций:  

• срок обращения облигаций: 5 (Пять) лет с даты начала обращения облигаций; 
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• дата начала обращения облигаций: С даты включения настоящего выпуска облигаций 
в официальный список АО «Казахстанская 
фондовая биржа»; 

• дата погашения облигаций и 
условия их погашения: 

• Облигации погашаются в конце срока  
обращения по номинальной стоимости 
облигаций в тенге с одновременной выплатой 
последнего купонного вознаграждения путем 
перевода денег на текущие счета держателей 
облигаций; 

• На получение номинальной стоимости и суммы 
вознаграждения имеют права лица, 
зарегистрированные в реестре держателей 
облигаций по состоянию на начало последнего 
дня периода, за которым осуществляются эти 
выплаты. Доход по облигациям выплачивается в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за 
датой определения круга лиц, обладающих правом 
на получение дохода; 

• места (мест), где будет произведено 
погашение облигаций: 

050014, Республика Казахстан, г.Алматы, 
ул.Бокейханова 81 «А» 

• Способ погашения Погашение суммы основного долга 
осуществляется путем перечисления на текущие 
счета держателей облигаций в соответствии с 
данными реестра держателей облигаций. 

6) Обеспечение по облигациям (при 
выпуске ипотечных и иных обеспеченных 
облигаций): 

Выпуск облигаций является необеспеченным. 

7)сведения о представителе держателей 
облигаций: 

представитель держателей облигаций не 
предусмотрен 

8)Сведения о регистраторе АО «Реестр-Сервис» (лицензия на занятие 
деятельностью по ведению системы реестров 
держателей ценных бумаг, выданная Агентством 
Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых 
организации №0406200402 от 20.06.2005 года), 
Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. 
Розыбакиева, 125/7, тел/факс: +7 (3272) 753592. 
Договор №30/10-1.06 от 30 октября 2006 года 

9)Сведения об организациях, 
принимающих участие в размещении 
облигаций: 

В размещении облигаций настоящего выпуска 
предполагается участие следующих 
профессиональных участников рынка ценных 
бумаг: АО «BCC Invest» (лицензия №0401201249 
от 31 июля 2006 года, выданная Агентством 
Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых 
организаций), Республика Казахстан, г.Алматы, 

 4



ул.Сейфуллина, 597, тел.: +7 (3272) 929094. 
Договор №ЭА/ЛА/А – 16 – 09/06 от 02 ноября 2006 
года 

10)Сведения о платежном агенте: Платежный агент не предусмотрен.  

11) Права, предоставляемые облигацией ее 
держателю: 

• на получение номинальной стоимости 

• на получение вознаграждения; 

• на удовлетворение своих потребностей 
в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики 
Казахстан; 

• свободно продавать и иным образом 
отчуждать облигации 

• иные права, вытекающие из права 
собственности на облигации. 

 

12) сроки, порядок выкупа облигаций, 
порядок возврата денег, переданных в 
оплату облигаций; в случаях досрочного 
выкупа или неполного размещения 
облигаций  

 

• Досрочное (полное или частичное) погашение 
по облигациям данного выпуска не 
предусмотрено; 

13) Сведения об использовании денег от 
размещения облигаций: 

Средства, полученные от размещения облигаций, 
планируется распределить следующим образом:  

• Завод по производству бетона;  
• Базальтовый завод; 
• Коттеджный городок.  

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЦИОНАХ Опционы не предусмотрены 

5. КОНВЕРТИРУЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ Конвертирование облигаций не предусмотрено. 

6. СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ 

• срок размещения облигаций: В течение срока обращения. 

• порядок размещения: 

 на организованном рынке: Размещения облигаций будет осуществляться в 
соответствии с внутренними документами АО 
«Казахстанская фондовая биржа» 

 на неорганизованном рынке:  Размещения облигаций будет осуществляться 
путем проведения подписки. 

• условия и порядок оплаты 
облигаций: 

Облигации оплачиваются исключительно 
деньгами; 

При размещении облигаций путем подписки 
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порядок и условия оплаты за облигации 
указывается в Договорах купли продажи 
облигаций заключаемых между эмитентом и 
инвестором.  

При размещении облигаций через 
специализированные торги на торговой площадке 
АО «Казахстанская фондовая биржа» оплата 
облигаций осуществляется в соответствии с 
внутренними правилами АО «Казахстанская 
фондовая биржа». 

 
 

Генеральный Директор ТОО «КСМК-3»    Зординов К.А. 

           м.п. 

 

Главный бухгалтер ТОО «КСМК-3»    Смагулова Д.Р. 
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Бірінші  

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ 

БАҒДАРЛАМАНЫҢ 

 шегіндегі  

ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫҢ  

бірінші шығарылымының  

ПРОСПЕКТІСІ 
   

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 2006 жыл 



1. Осы облигациялар шығарылымы «КСМК-3» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік 
(«КСМК-3» ЖШС) облигациялық бағдарлама проспектісіне сəйкес жүзеге асырылады 

2. ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР: 

Облигациялық бағдарлама проспектісінің 
мемлекеттік тіркелген күні: 

2006 жылдың « ___ » _______________  

Шығарылым шеңберінде жүзеге 
асырылатын облигациялық 
бағдарламаның ақшалай көлемі: 

 

8 000 000 000 (Сегіз миллиард) теңге 

Облигациялар шығарылымының реттік 
нөмірі: 

1 (Бірінші) 

  Облигациялардың бұрынғы 
шығарылымы жайлы деректер  

 

Облигациялардың бұрынғы шығарылымдары болған 
жоқ 

3. ШЫҒАРЫЛЫМНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ: 

1) Облигациялардың түрі: Атаулы купондық бағынышты,камтамасыз 

етілмеген.  

2) Шығарылатын облигациялардың саны жəне облигациялар шығарлымының жалпы көлемі: 

• Облигациялардың саны: 1 300 000 (Бір миллион үш жүз) дана; 

• Облигациялар шығарылымының 
жалпы көлемі: 

1 300 000 000 (Бір миллиард үш жүз миллион) 
теңге; 

3) Бір облигацияның номиналдық құны 1 000 (Бір мың) теңге. 

 

4) Облигациялар бойынша сыйақы: 

• Облигациялар бойынша сыйақы 
(купон) мөлшерлемесі: 

Облигациялар бойынша купондық сыйақы құны 
құнсыздану деңгейіне байланысты болып келеді,  
жəне  төмендегідей формула бойынша 
анықталады: r   = i+m; (Бұл жерде r-номиналдық 
баға бойынша төлемақы құны мөлшері болып 
табылады, i –өсімі/тұтынышылар бағасының 
индексі  ретіндегі құнсыздану көрсеткіші  
(купондық төлемақының төлемдік соңғы 12 айы 
(он екі)  бойынша ҚР статистика агенттігі 
жариялаған минус 100 (жүз) %  индексінің мəні) m 
2,5 (екі бүтін оннан бес пайыз) көлемдегі 
фиксацияланған маржа. Тұтынушылар құны 
индексінің атауы, оның есебінің алгоритмі т.т. 
өзгерген жағдайда купондық сыйақы есебі 
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бойынша  ҚР статистика Агенттігі белгілеген 
баламалық көрсеткіші жүзеге асырылады. Жоғары 
шегінің мəні облигацияның бір жылдық 
номиналдық құны r-min =2,5 % (2,5 пайыз) 
Төлемақы құнының көлемі сəйкесті тұрғыдағы 
купондық кезең басталғанға дейінгі мерзімнен 3 
(үш) күн бұрын “Қазақстан қор биржасында” АҚ 
жариялану арқылы хабарланатын болады.      

   

   

• Сыйақыны (купонды) есептеу 
басталатын күн: 

Облигациялардың айналымы облигациялардың 
осы шығарылымын «Қазақстан қор биржасы» 
АҚ-ның ресми тізіміне енгізу күнінен басталады. 

• Сыйақыны (купонды) төлеу 
мерзімділігі мен күндері: 

2 (Два) раза в год через каждые 6 (Шесть) 
месяцев обращения облигаций, начиная с даты 
включения настоящего выпуска облигаций в 
официальный список АО «Казахстанская 
фондовая биржа» до срока погашения 

• Сыйақыны(купонды) төлеудің тəртібі 
мен шарттары: 

Сыйақыны төлеу облигацияларды 
ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша 
аудару арқылы теңгемен төлем жасалатын 
кезеңнің соңғы күнінен бастап 10 (Он) жұмыс 
күнінің ішінде жүргізіледі. Төлем жасалатын 
кезеңнің соңғы күнінің басындағы жай-күй 
бойынша  облигацияларды ұстаушылардың 
тізілімінде тіркелген тұлғалар сыйақыны алу 
құқығына ие болады. Қазақстан Респбликасының 
резиденті болып табылмайтын тұлға инвестор 
болған жағдайда төлем сыйақы төленетін күнгі 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
белгілейтін бағамен АҚШ долларымен 
жүргізіледі. 

• Сыйақыны есептеу үшін 
қолданылатын уақыт кезеңі: 

 

Эмитент сыйақыны (купонды) төлеуді 360/30 
(жылда 360 күн/айда 30 күн) уақыт қорына 
сүйеніп жүргізеді. 

5) Облигациялардың айналымы мен өтелуі туралы мəліметтер: 

• Айналым мерзімі: Айналым басталған күннен бастап 5 (Бес) жыл; 

• Облигациалар айналымы 
басталатын күн: 

Облигациялардың айналымы облигациялардың осы 
шығарылымын «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның 
ресми тізіміне енгізу күнінен басталады. 

• Облигациаларды өтеу күні мен 
шарттары 

• Облигациялар облигациялардың атаулы құны 
бойынша соңғы купондық сыйақыны төлеумен 
бірге төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің 
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басындағы жағдайы бойынша облигация иелерінің  
тізімінде тіркелген облигация иелерінің ағымдағы 
шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен төлем 
жасалатын кезеңнің соңғы күнінен бастап 10 (Он) 
жұмыс күнінің ішінде жүргізіледі; 

• Соңғы купондық сыйақы мен негізгі борышты алу 
құқығына төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің 
басындағы жағдайы бойынша облигация иелерінің 
тізімінде тіркелген тұлғалар ие болады; 

 

• Облигациялар бойынша 
міндеттемелерді орындау жері. 

 050014, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 

Ə. Бөкейханов  көшесі 81 «А» 

• Өтеу тəртібі Негізгі қарыздың сомасын өтеу облигацияларды 
устаушы реестр мəліметтеріне сайкес облигация 
ұстаушылардың ағымдағы шоттарына аудару арқылы 
іске асырылады 

6) Облигациялар бойынша қамтамасыз 
ету (ипотекалық жəне басқа да 
қамтамасыз етілетін облигациялар 
түрлерін шығарған кезде) 

Облигациялардың шығарылуы қамтамасыз етілмейтін 
болып табылады 

7) Облигация иелерінің өкілі туралы 
мəліметтер: 

 Облигация иелерінің өкілі қарастырылмаған 

8)Тіркеуші туралы мəліметтер: АҚ «Реестр-Сервис» (Қаржылық нарық пен 
қаржылық ұйымдарды реттестіру жəне бақылау 
бойынша Қазақстан Республикасы Агенттігі берген 
құнды қағаз иелері тізімі жүйесін жүргізу бойынша 
аталған қызметпен айналысуға рұқсат беретін  
№0406200402 лицензиясы 20.06.2005 жыл), Қазақстан 
Республикасы 050060, Алматы қаласы. Розыбакиев 
көшесі 125/7, тел/факс: +7 (3272) 753592.   №30/10-
1.06  Келісім-шарты 30 қазан 2006 жыл  

9)Облигацияларды орналастыруға 
қатысқан ұйымдар туралы мəліметтер: 

 Облигациялар шығарылымын орналастыруда 
төмендегідей кəсіби құнды нарық қатысушыларының 
қатысуы көзделеді : АО «BCC Invest» (Қаржылық 
нарық пен қаржылық ұйымдарды реттестіру жəне 
бақылау бойынша Қазақстан Республикасы 
статистика Агенттігі   30 қазан 2006 ж. берген 
№0401201249 лицензияс), 

 Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 
Сейфуллин көшесі 597, тел.: +7 (3272) 929094. 16-
09/06  №ЭА/ЛА/А  келісім-шарты 02 қазан 2006 жыл  

10)Төлем агенті туралы мəліметтер: Төлемдік агент қарастырылмаған.  

11) Облигация ұстаушысына беретін • Облигациялардың номиналды құнын алу 
құқығы; 
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құқықтары:  
• Айналымды жүру кезеңінде облигациялар 

бойынша сыйақы алу құқығы; 
 

• Өзіне тиесілі облигацияларға еркін билік ету 
құқығы; 
 

• Жазбаша сұрау арқылы Банк туралы қажетті 
ақпарат алу құқығы; 
 

• Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес облигациялардың меншік 
құқығынан туындайтын басқа да құқықтар. 
 

 

12)Облигациялар мерзімінен бұрын 
сатып алынған немесе толық 
орналастырылмаған жағдайларда 
облигацияларды сатып алу шарттары, 
мерзімдері, тəртібі, облигацияларды төлеу 
үшін берілген ақшаны қайтарып алу 
тəртібі; 

 Осы шығарылымдағы облигациялар бойынша 
алдын-ала (толық немесе жекелеп) төлеу жүргізу 
қарастырылмаған. 

13) Облигацияларды орналастырудан 
түскен ақшаны пайдалану туралы 
мəліметтер 

Облигацияларды орнықтырудан түсетін 
қаражаттарды келесі əдісімен жаратады:  

• Бетон өндірісі бойынша зауыты  
• Базальттік зауыт  
• Коттеджті қалашық.  

4.ОПЦИОНДАР ТУРАЛЫ 
МƏЛІМЕТТЕР 

Опциондар қарастырылмаған 

5.АЙЫРБАСТАЛЫМДЫ 
ОБЛИГАЦИЯЛАР: 

Облигациялар айырбастылымы қарастырылмаған. 

6. ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ТƏСІЛІ  

• Облигацияларды орналастыру мерзімі: Айналым мерзімі бойы. 

• Орналастыру тəртібі: 

 Ұйымдастырылған рынокта:: Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі 
құжаттарына сəйкес орнықтырылады; 

 Ұйымдастырылмаған рынокта:  Облигациялар жазылу жолымен орнықтырылады; 

• Облигацияларды төлеу шарттары 
мен төлем тəртібі: 

Облигациялар тек ақшамен төленеді; 

Облигацияларды жазылу жолымен орнықтырған 
жағдайда облигациялар үшін төлем тəртібі мен 
шарттары эмитент пен инвестор арасында 
жасалатын облигацияларды сатып алу-сату 
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шарттарында көрсетіледі; 

Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда-
саттық алаңында арнайы сауда-саттықтар арқылы 
орнықтырылған жағдайда облигациялар 
«Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне 
сəйкес төленеді. 

 
 

 «КСМК-3» ЖШС бас директор   Зординов К.А. 

           м.о. 

 

 «КСМК-3» ЖШС бас бухгалтері     Смагулова Д.Р. 

 
            м.о. 
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