
 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 жылдың 23 желтоқсаннан  бастап 2016 жылдың   

23 желтоқсанға дейінгі кезеңде  

 

МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС 

ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ  

ОРНАЛЫСТЫРУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 

ТУРАЛЫ ЕСЕП  
 
 

Эмитенттің толық атауы: «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» 

акционерлік қоғамы 

 

Эмитенттің қысқаша атауы: «ҚазАгро» холдингі» АҚ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру қортындылары 

туралы есепті бекітіуі инвесторларға облигация сатып алуға ұсыныс болып саналмайды, 

осы құжатта облигацияларды орналастыру нәтижелері туралы сипаттама нақтылығына 

куәлік бермейді. Эмитеттің лауазымды тұлғалары  ұсынылған есептегі барлық ақпаратты 

растайды және инвесторлерге эмитент атынан облигациялардың дұрыс орналастырылуы 

туралы шындық мәлімет береді» 
 

 

 

Астана қаласы – 2017 ж. 



 

 

Е С Е П 
 

1. Эмитенттің атауы:  
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы. 

 

2. Эмитенттің орналасқан жері: 
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Республика даңғылы, 24 үй. 

 

3. Эмитенттің мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет: 
Мемлекеттік қайта тіркеу анықтамасы 2009 жылы 13 мамырдағы Астана қаласының 

Әділет департаментінде тіркеу рәсімінен өтті, тіркеу нөмірі 25246-1901-АО. 
 

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі: 
     2016 жылғы 26 қазандағы № Е81-3, Ұлттық біріздендіру нөмірі KZР03Y15Е819. 

Облигациялық бағдарламаның мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі – 2014 жылғы 12 

желтоқсандағы, № Е81. 
 

5. Баспасөз басылымының атауы және облигациялар шығарылымы туралы 

ақпараттық хабар жарияланған күн: 
     Қаржылық есептілік депозитарийідың (www.dfo.kz) және Қазақстан қор биржасы 

(www.kase.kz) сайттарында. 
 

6. Облигациялар туралы мәліметтер: 
Шығарылған облигациялардың саны 37 100 000 (отыз жеті миллион жүз мың) дана 

Облигациялар шығарылымына қатысты 

жариянланған түрлері  

Купондық, қамтамасыз етусіз 

Номиналдық құны 1 000  (бір мың) теңге 

Облигациялар боыйнша сыйақы ставкасы Номиналдық құнынан жылдық 15%  

 

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер: 
орналастырылған облигациялардың саны 37 100 000 дана;  
сатып алынған облигациялардың саны 0 дана; 

орналастырылмаған облигациялардың саны 0 дана; 

оның ішінде есепті кезең 

орналастырылған облигациялардың 

саны 

37 100 000 дана; 

есепті кезең үшін бағалы қағаздардың 

ұйымдастырылмаған нарығындағы 

орналастырылған облигациялардың саны 

облигацияларды орналастыру тәсілін 

(жазылу және (немесе) аукцион арқылы), 

аукцион өткізу арқылы облигацияларды 

орналастыру кезінде тартылған ақша 

сомасын – оларды жүргізу күні және 

аукционға облигацияны сату ең жоғары 

бағасын көрсетумен 

0 дана; 

есепті кезең үшін бағалы қағаздардың 

ұйымдастырылған нарығындағы 

орналастырылған облигациялардың саны 

тартылған ақша сомасын, алғашқы және 

соңғы сауда-саттықтар күнін, есепті кезең 

үшін бір облигацияны орналастырудың ең 

төменгі және ең жоғарғы бағасы, есепті 

кезең үшін бір облигацияның нарықтық 

құнын (егер есептелген жағдайда) 

орналастырылған - 37 100 000 дана, 

тартылған ақша сомасы - 37 100 002 364 

теңге, алғашқы және соңғы сауда-

саттықтар күнін – 23.12.2016 жылғы,  ең 

төменгі бағасы – 1000 теңге, ең жоғарғы 

бағасы – 1001,182 теңге, есепті кезең үшін 

бір облигацияның нарықтық құны 

есептелмеген.  

http://www.dfo.kz/
http://www.kase.kz/


көрсетумен 
есепті кезең үшін шет мемлекеттің 

аумағында орналастырылған 

облигациялардың саны облигацияларды 

шет мемлекеттің аумағында орналастыруға 

уәкілетті органның рұқсатын алу күнін 

көрсетумен 

0 дана; 

8. Осы үлестес тұлғалардың деректерін көрсете отырып, үлестес тұлғаларға 

орналастырылған облигациялар саны: 
Облигациялар үлестес тұлғаларға орналастырылмаған 

 

9. Эмитент бұрын шығарған, айналыс мерзімі өткен, облигациялар бойынша 

талап құқықтарымен төлем жүргізілген облигациялардың шығарылымын 

мемлекеттік тіркеу нөмірін, түрі, саны мен номиналды құнды көрсете 

отырып, есепті кезеңде орналастырылған облигациялар саны туралы 

ақпарат: 
Орналастырылған облигациялар талап құқықтарымен төлем жүргізілмеген.   

 

10. Эмитенттің облигацияларды орналастыру кезінде опционды шартқа отырған 

жағдайдағы опционның құны, эмитенттің облигациялар саны және опционды 

орындау бағасы: 
Опцион орындалмаған. 

 

11. Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) 

туралы ақпарат: 
бағалы қағаздар нарығына кәсіби 

қатысушылардың атауы, сондай-ақ 

эмиссиялық консорциумдар қатысушылар 

туралы мәліметтер; 

 «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ 

(«Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйым)  

бағалы қағаздар нарығына кәсіби 

қатысушылардың атауы, эмитент жасаған 

андеррайтерлер қызметін көрсетуге шарттың 

жасалған күні және нөмірі 

Қаржы кеңесші және андеррайтер 

қызметтерін көрсету туралы 08.02.2016 

жылғы № 06-06 шарт. 

андеррайтерлерге немесе орналастыруға басқа 

қатысушыларға, өкілдерге шығару облигация 

орналастырудың жалпы көлемінен пайыздық 

мәнде төленген (төленуі тиіс) дисконт немесе 

комиссиялық сыйақы және әрбір 

орналастырылатын облигацияға, сондай-ақ 

шығындар туралы басқа да мәліметтер 

андеррайтердің комиссиялық сыйақы – 

500 мың теңге - 0,0013 % 

орналастырылған жалпы көлемінен, 1,34% 

әрбір орналастырылатын облигацияға. 

облигацияларды листингке шығару, 

орналастыру және енгізудің негізгі санаты 

және көрсетілген шығасыларды эмитенттің өзі 

төлемесе – оны төлейтін тұлғаны көрсетумен; 

жоқ. 

андеррайтерлерді тартусыз орналастырылған 

облигациялардың саны және бұдан кейінгі 

орналастыру жоспары 

андеррайтерді тартусыз орналастырылған 

облигациялар жоқ; 

бұдан кейінгі орналастыру жоспар жоқ.  

 

12. Арнайы  қаржы  компаниясының облигациялары шығарылған кезде 

қосымша ұсынылатын ақпарат: 
    «ҚазАгро» Холдингі» АҚ арнайы  қаржы  компаниясы болып саналмайды. 

 

13. Облигациялардың орналастыруы аяқталған күнгі левередж мөлшері (қаржы 

ұйымдары левередж мөлшерін көрсетпейді): 
  Левередж мөлшері – 1,75.  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т    

 ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ  
за период с 23 декабря 2016 года по 23 декабря 2016 года 

 

Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Национальный 

управляющий холдинг «КазАгро»  
 

Сокращенное наименование эмитента: АО «Холдинг «КазАгро»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения облигаций не 

означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно 

приобретения облигаций, описанных в отчете об итогах размещения облигаций, и не 

подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. 

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в отчете 

об итогах размещения облигаций, является достоверной и не вводящей в заблуждение 

инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций» 

 

 

город Астана – 2017 г. 



О Т Ч Е Т 

 

1. Наименование эмитента:  
Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». 

 

2. Место нахождения эмитента: 

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект пр. Республики 24. 

 

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.  

Справка о государственной перерегистрации от 13 мая 2009 года, выдано 

Департаментом юстиции города Астаны, регистрационный номер 25246-

1901-АО.  

 

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных 

облигаций:  

26 октября 2016 года № Е81-3, Национальный индетификационный номер 

KZР03Y15Е819. Дата и номер государственной регистрации 

облигационной программы: 12 декабря 2014 года, № Е81. 

 

5. Наименования средств массовой информации, дата публикации 

информационного сообщения о выпуске облигаций: 

На сайтах депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) и 

Казахстанской фондовой биржи (www.kase.kz).  

 

6. Сведения об облигациях: 

Количество выпущенных облигаций 37 100 000 (тридцать семь миллионов сто 

тысяч) штук 

Вид объявленных к выпуску 

облигаций 

Купонные, без обеспечения 

Номинальная стоимость 1 000 (одна тысяча) тенге 

Размер ставки вознаграждения по 

купону 

15% годовых от номинальной стоимости 

 

7. Сведения о размещении облигаций: 

количество размещенных облигаций 37 100 000 штук;  

количество выкупленных облигаций 0 штук; 

количество неразмещенных 

облигаций 

0 штук; 

количество размещенных за 

отчетный период облигаций, в 

том числе 

37 100 000 штук; 

количество облигаций, 

размещенных за отчетный период 

на неорганизованном рынке 

ценных бумаг с указанием способа 

размещения облигаций (путем 

подписки и (или) аукциона), 

суммы привлеченных денег, при 

0 штук; 

http://www.dfo.kz/


размещении облигаций путем 

проведения аукциона - даты их 

проведения и наивысшей цены 

продажи облигации на аукционе; 

количество облигаций, размещенных 

за отчетный период на 

организованном рынке ценных бумаг 

с указанием суммы привлеченных 

денег, даты первых и последних 

торгов, наименьшей и наивысшей 

цены размещения одной облигации 

за отчетный период, рыночной 

стоимости одной облигации за 

отчетный период (в случае если 

рассчитывалась) 

размещено - 37 100 000 штук, сумма 

привлеченных денег - 37 100 002 364 

тенге, дата первых и последних торгов – 

23.12.2016 года, наименьшая цена 

размещения – 1000 тенге, наивысшая цена 

размещения – 1001,182 тенге, рыночная 

стоимость одной облигации за отчетный 

период не рассчитывалась.  

количество облигаций, размещенных 

за отчетный период на территории 

иностранного государства, с 

указанием даты получения 

разрешения уполномоченного органа 

на размещение облигаций на 

территории иностранного 

государства. 

0 штук. 

 

8. Количество облигаций, размещенных аффилиированным лицам с 

указанием данных аффилиированных лиц. 
Облигации не размещались аффилиированным лицам. 

 

9. Сведения о количестве размещенных за отчетный период облигациях, 

оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее 

выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием 

даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, срок 

обращения которых истек, вида, количества и номинальной стоимости 

данных облигаций. 

Размещенные облигации не были оплачены правами требования. 

 

10. Стоимость опциона, количество облигаций эмитента, на которые 

заключен договор опциона цену исполнения опциона, в случае 

заключения эмитентом договора опциона при размещении облигаций 

эмитента; 

Опцион не производился.  

 

11. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска 

облигаций эмитента: 

наименование профессионального 

участника рынка ценных бумаг, а 

также сведения об участниках  

АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя   

организация АО «Казкоммерцбанк») 



 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


