
Настоящий перевод подготовлен переводчиком, имеющим юридическое образование. Редактирование текста перевода 

редактором по договоренности сторон не осуществлялось. 

ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУ ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУДЫ ТАРАТУ ЗАҢСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН 
ЗАҢ ҚҰЗЫРЕТІНДЕ  ОРНАЛАСҚАН ҚАНДАЙ ДА БОЛМАСЫН ТҰЛҒАҒА, НЕМЕСЕ ОСЫНДАЙ 
ЗАҢ ҚҰЗЫРЕТІНІҢ РЕЗИДЕНТІ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН ҚАНДАЙ ДА БОЛМАСЫН ТҰЛҒАҒА 
ТАРАТУ ҮШІН АРНАЛМАҒАН. 

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы («Эмитент») 
борышқорлық міндеттемелер шығарылымы Бағдарламасы шеңберінде шығарылған                  
2 000 000 000 АҚШ доллары мөлшеріндегі айналыстағы облигациялардың екі 
сериясына қатысты келісім алу үшін өтініш жасағаны туралы хабарлайды (олар 
туралы ақпарат төмендегі кестеде көрсетілген). 

 

1. Жалпы мәліметтер 

Бүгін Эмитент айналыстағы Облигациялардың бенефициарлық меншік иелерінің 
(«Облигацияны иеленушілер»)  өкілеттігін алу үшін («Келісім алу үшін өтініш») өтініш 
жасаған жиналыс өткізу туралы хабарландыруды («Жиналыс өткізу туралы хабарлама»)  
қарастыру үшін, және егер олар Облигацияны иеленушілердің жиналысында 2019 ж. 
Облигациялардың және 2023 ж. Облигациялардың шарттары мен ережелеріне ұсынылатын 
белгілі бір келісімдер мен өзгертулерге қатысты  қабылдарлық  болып есептелсе, Кезектен 
тыс шешімдер («Кезектен тыс шешімдер») қабылдау үшін жолдады, ол 2016 жылғы 22 
ақпандағы Келісім алу туралы Меморандумда («Меморандум») толығырақ жазылған 
(«Ұсыныс»). 

Ұсыныстардың шарттарын орындау кезінде және ұсыныстың мәні болып табылатын барлық 
Кезектен тыс шешімдер қабылданған және күшіне енген жағдайда, және Айналымға сәйкес 
Ұсыныстар қабылдау пайдасына келісім алу үшін Облигацияны иеленушілер  шынымен 
дауыс берген Күннің (төмендегі «Кесте» бөлімін қараңыз) күшіне енуі басталған кезде, 
мерзімінен бұрын келісім алу үшін жарамды Сыйақы алуға немесе есеп айырысу Күні 
(төмендегі «Келісім алу үшін Сыйақы» бөлімін қараңыз). 

Облигацияны иеленушілерге Меморандумға хабарландыруда пайдаланылған бас әріптерден 
басталған терминдердің мағынасын, келісім алуға  Өтініштің және оған қатысты рәсімдердің 
барлық шарттарын түсіндіру үшін жүгінуді ұсынамыз.  

«Уайт энд Кейс ЛЛП» компаниясының офисінде Жиналысқа шақырушылардың Жиналыс өткізу 
туралы Хабарламасы,  мекенжайы: 5 Олд Брод Стрит, Лондон EC2N 1DW, онда Ұсыныстарды 

Облигациялардың 
сипаттамасы 

Бағалы қағаздардың                    
S ережесі бойынша 
Ғалами облигацияның 
халықаралық 
сәйкестендiрме коды 
(ISIN) /Жалпы код/ 

Бағалы қағаздардың                    
144A  қағидасы бойынша 
Ғалами облигацияның 
халықаралық 
сәйкестендiрме коды 
(ISIN)/Жалпы код/ бағалы 
қағаздарды 
сәйкестендірудің біртұтас 
рәсімдері бойынша 
Комитет берген код 
(CUSIP) 600 000 000 еуро сомасына 

3,255-пайыздық облигациялар, 
өтеу мерзімі 2019 ж. («2019 ж. 
Облигациялар») 

XS1070363343/107036334 Қолдануға жарамсыз 

1 000 000 000 АҚШ доллары 
сомасына 4,625- пайыздық 
облигациялар, өтеу мерзімі 
2023 ж. («2023 ж. 
Облигациялар» және 2019 ж. 
Облигациялармен бірге  - 
«Облигациялар») 

XS0934609016/093460901 US48668JAA88/093502523/ 
48668JAA8 
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мақұлдау және оны іске асыру туралы Кезектен тыс шешім қарастырылатын, егер олар 
қабылдарлық болып есептелсе, қабылданатын болатыны Шарттарға сәйкес жарияланды. Әр 
жиналысты өткізу уақыты мен күні төмендегі кестеде көрсетілген: 

Жиналыс уақыты (лондон уақытымен)  Жиналыс күні 
Облигациялар 2019 ж. .............. күндізгі сағ. 4.00  23 наурыз 2016 ж. 
Облигациялар 2023 ж. ..............  күндізгі сағ.4.30 23наурыз 2016 ж. 

2023 жылғы Облигацияларға қатысты Жиналыс 2019 жылғы Облигацияларға қатысты Жиналыс 
аяқталмай, басталмайды. Тиісінше, 2023 ж.Облигацияларға қатысты Жиналыс мәлімделген 
уақыттан кешірек басталуы мүмкін. 

2. Ұсынысқа алғышарттар және Ұсыныстарды жылжытудың себептері 

Эмитент 2019 ж. Облигациялардың және 2023 ж.Облигациялардың әрқайсысының 
шарттары мен ережелеріне бірқатар өзгерістерді енгізу үшін келесі оқиғалардың дамуы 
жағдайында өтініш жасайды:  

(a)  мұнай және газ нарықтарындағы жақын арада болған күйзелістің және одан әрі 
ресей нарығындағы құлдырау қиындықтарына байланысты мұнай бағасының 
төмендеуінің және қытай экономикасы өсімінің босаңсуы салдарынан қазақ    
теңгесінің («ҚЗТ») құнсыздануы; және  

(b)  Қазақстан Үкіметімен жекешелендірудің кешенді жоспарын қабылдауы,  ол 
Эмитенттің кейбір еншілес компанияларын қозғайды, сондай-ақ Эмитенттің 2011-
2020 жж. арналған жеке даму стратегиясын іске асыруы («Корпоративтік қайта 
ұйымдастыру»). 

2.1 Қазақ теңгесінің құнсыздануы 

2014 жылдың төртінші тоқсанынан бастап Қазақстан ресей нарығындағы құлдырау 
қиындықтарына байланысты мұнай бағасының күрт төмендеуінің және қытай экономикасы 
өсімінің босаңсуы салдарынан аса қиын сыртқы макроэкономикалық есеңгіреуді басынан 
өткізуде, осы ретте осы екі заң құзыреті де Қазақстанның басты сауда әріптестері болып 
табылады. Оған жауап ретінде ізінше теңге күрт құнсызданды.  

2015 жылғы 20 тамызда Қазақстанның Ұлттық Банкінің («ҚҰБ») Басшысы ҚҰБ валюта 
нарығында теңгенің бағамын ұстау үшін енді интервенцияны жүзеге асырмайтыны туралы  және 
теңгенің бағамы еркін нарықтық шартпен анықталатын болатыны жайлы хабарлады. КЗТ 2015 
жылғы 20 тамыздан 2016 жылғы 15 ақпан аралығында АҚШ долларына қатысты  95,3%-ға 
құнсызданды. 

Тарихи мерзімде қолайлы пайыздық мөлшерлемелер мен тұрақты валюта бағамына байланысты 
Эмитент капиталдың халықаралық борышқорлық нарықтарынан шетел валютасымен (атап 
айтқанда, АҚШ доллары мен еуро) қарыз алуды жүзеге асырды.  ҚЗТ шектеулі төлемпаздығына 
байланысты Эмитенттің өз қызметін қаржыландыру үшін шетел валютасымен қарыз қаражатын 
тартуды жалғастыруына тура келеді. 

Қаржы есептілігін жасау мақсатындағы Эмитенттің валютасы ҚЗТ болып табылады. Тиісінше, 
Эмитент пен оның Еншілес компанияларының шетел валютасымен өзіне қабылдаған 
міндеттемелері оларды ҚЗТ айырбастауы кезінде өсетін болады және 2015 ж.тамыздан бастап 
ҚЗТ АҚШ доллары мен еуроға қатысты айтарлықтай құнының түсуіне әсерін тигізеді. 
Нәтижесінде, Эмитент шетел валютасында тиісті активтерді ұстап тұра алмаған шамада 
Эмитенттің жалпы шоғырландырылған капиталы азаяды.  

Ұсынылатын өзгеріс 

Топпен шара қолданған жоғарыда көрсетілген әрекетін жүзеге асыруына қарамастан, Эмитент, 
Топ Облигациялар бойынша белгіленген міндеттемелердегі шектеулерге байланысты, 2016 ж. 
және 2017 ж. ішінде  агроөнеркәсіп саласына қаржыландыру ұсыну мүмкіндіктерін қамтамасыз 
ету үшін және Қазақстанның агроөнеркәсіп саласын дамытуды қолдау жөніндегі өз міндеттерін 
орындау үшін шетел валютасымен көрсетілген жеткілікті қаражатты тартуға қабілеті жетпейді 
деп ойлайды.  Нәтижесінде, Эмитент 2015 жылғы тамыздан бастап АҚШ долларына және басқа 
валюталарға (еуроны қоса алғанда) қатысты  ҚЗТ құнының айтарлықтай төмендеуімен 
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байланысты мәселелерді шешу үшін осы кезең ішіндегі Рұқсат етілген қарызды тарту бойынша 
қосымша мүмкіндік алуға ықыласын білдіреді.  

Эмитент, ұзақ мерзімді келешекте ол, ҚЗТ көрсетілмеген өз міндеттемелерінің мөлшерін азайту 
үшін шаралар қабылдай алады деп ойлайды, және өзіне шетел валютасымен қабылдаған 
міндеттемелердің салдарын азайтады.    Нәтижесінде, Эмитент 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 
Рұқсат етілген қарыздың әрекетін екі жылдық мерзімнен әрі қарай ұзартуды қажет етпей-ақ,   
өзінің ағымдағы қызметін қаржыландыруды қамтамасыз ету үшін 6.2.Шартына сәйкес, оның   
қарыз қаражатын тарту үшін жеткілікті мүмкіндігі болады деп ойлайды.   

6.2 Шарты (Қарыз тарту) Эмитентпен немесе кез келген Еншілес компаниямен Қарыз тартуға 
(Рұқсат етілген қарыздан басқа), осындай тартуды тиісті түрде рәсімдеу кезінде, қарыз тарту күні 
және оның формалды күшіне енуінен кейін Эмитенттің жалпы шоғырландырылған активтерінің 
(«Активтері/Капитал көрсеткіші») көрсеткіші Эмитенттің жалпы шоғырландырылған 
капиталына қатысты 5 артық еместі құрайтын болған жағдайды қоспағанда (басқалардан басқа), 
тыйым салады.  

«Активтері/Капитал көрсеткіші 6.2.Шартына сәйкес Эмитенттің аса кеш шоғырландырылған 
қаржы есептілігі негізінде анықталады, оған қатысты  оны қысқа мерзімде және кез келген 
жағдайда Эмитенттің әрбір қаржы жылы аяқталғаннан кейін немесе, әрбір қаржы жылының 
бірінші жартысы аяқталған нақты жағдайға қатысты 120 күннен кешіктірмей Фискальдық агентке 
беру жөніндегі талап белгіленген.  

Эмитент Облигацияны иеленушілерге Эмитент пен кез келген Еншілес компанияларға                      

750 000 000 АҚШ долларына дейінгі (немесе олардың кез келген басқа валютадағы баламасы) 

қосымша Қарызды (кез келген осындай Қарызды қайта қаржыландыруды қоса алғанда)                 

2016 ж.31 желтоқсанда және 2017 ж.31 желтоқсанда аяқталатын әрбір қаржы жылы ішінде, егер 

Эмитенттің «Активтері/Капитал көрсеткіші бестен жоғары болса да («Рұқсат етілген қарызды 

өзгерту»), тартуға мүмкіндік беретін Рұқсат етілген қарыздың анықтамасына өзгерістер енгізуді 

мақұлдау  үшін жүгінеді. Эмитент сонымен бірге қарызды тартуға және қайта қаржыландыруға 

қолданарлық шетел валютасының  қолдануға жарамды бағамына қатысты бірқатар қосымша 

нақтылайтын тұжырымдамаларды қосуға ықыласын білдіреді.  

Рұқсат етілген Қарыздың 2016ж. және 2017 ж. әрқайсысында Рұқсат етілген қарызды өзгертуге 

сәйкес барынша көп мөлшері,  Эмитентпен немесе оның Еншілес компанияларымен осы жылы 

6.2.Шартында Активтері/Капитал көрсеткішін сақтау туралы талапқа сәйкес тартылған кез келген 

берешекті шегеріп тастағанда   750 000 000 АҚШ долларын құрайды.  Қосымша рұқсат етілген 

Қарыздың барынша көп мөлшері Эмитентпен және оның Еншілес компанияларымен 2013 

жылдан бастап жыл сайын тартылатын Қарыз сомасымен салыстыруға боларлық.   

2.2 Қазақстан Үкіметімен Жекешелендірудің кешенді жоспарын қабылдауы және 

Эмитенттің Даму стратегиясын іске асыру 

Жекешелендірудің кешенді жоспары 

ҚЗТ құнсыздануы нәтижесінде Эмитент тап болған шектеулерге қарамастан, Эмитент 
Жекешелендірудің кешенді жоспарына және Эмитенттің Даму стратегиясына сәйкес 
(анықтамасы төменде көрсетілген) жүзеге асырылған активтерді басқаруға байланысты алынған 
қандай да болмасын қаражатты Топтың берешегінің өтелмеген бөлігін өтеуге пайдалану үшін 
қосымша мүмкіндік алуға ықылас білдіреді.   

2015 жылғы 30 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Үкіметі («Үкімет»)  «2016-2020 
жылдарға арналған Жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы» № 1141 қаулысын («1141 
Қаулы») қабылдады. 1141 Қаулы 2016 жылғы 1 қаңтарда күшіне енді.  

1141 Қаулы 2016-2020 жылдарға арналған Жекешелендірудің кешенді жоспарын 
(«Жекешелендірудің кешенді жоспары») мазмұндайды. Жекешелендірудің кешенді жоспарына 
басқалардан өзге Эмитентке Үкіметпен мақұлданған еншілес компаниялар мен аффилирленген 
тұлғалардың тізімін жеке секторға беру үшін мақұлдау жөніндегі ұсыныс кіреді. 

Жекешелендірудің кешенді жоспарының қолданылу сатысында құқықтық реттеудің немесе 
қандай да болмасын осы компаниялардың жекешелендіру рәсімдерінің нақты бөлшектері жоқ.   
Эмитентке сонымен бірге, 1141 Қаулының күшінде Жекешелендірудің кешенді жоспарын іске 
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асыру бойынша шаралар қабылдауы және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігіне оның орындалуының нәтижелері туралы жарты жылдық есепті  беруі қажет.  

Даму стратегиясы 

2015 жылғы 12 қазанда Эмитенттің Директорлар кеңесі  «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» 
акционерлік қоғамының 2011-2020 жылдарға арналған өзгертілген Даму стратегиясын («Даму 
стратегиясы») қабылдады.  Даму стратегиясы әлі де Үкіметпен ақырғы келісімге жатады.                         
Даму стратегиясы, Эмитенттің Директорлар кеңесімен формалды мақұлданғанына қарамастан, 
Даму стратегиясының әлі де әрі қарай  зерттеуге және мүмкін болатын өзгертуге жататынын атап 
өту маңызды.  Мүмкін, сондықтан Топтың құрылымына қатысты нақтылылық және 
Корпоративтік қайта ұйымдастыруды іске асыру тәсілдері өзгертілетін болады.  

Даму стратегиясы Эмитент пен Топқа қаржы және агроөнеркәсіптік секторлардағы өз қызметін 
топтастыру үшін, Эмитентпен агроөнеркәсіптік секторды агробизнес кәсіпорындарына қарыздық 
қаржыландыруды тікелей ұсынбай, аралық қаржы институттары арқылы қаржыландыруды 
құрылымдау үшін, және Топтың қалған компанияларының қызметінің нәтижелерін оңтайландыру 
үшін әзірленген. Даму стратегиясы Эмитентке мемлекеттік Жекешелендірудің кешенді 
жоспарында  көрсетілген еншілес компаниялар мен аффилирленген тұлғаларды жеке секторға  
беруге мүмкіндік береді. Даму стратегиясын іске асыру Эмитенттің мемлекеттік қаржыландыру 
алу мүмкіндігіне әсерін тигізбейді.  

Ұсынылатын өзгеріс 
Жекешелендірудің кешенді жоспарын және Эмитенттің Даму жоспарын қабылдауға байланысты,  
Эмитент активтерге билік етуден түскен қандай да болмасын ақшалай түсімді пайдаланудың  бір 
қосымша мүмкіндігін алуға ынта білдіреді, мысалы,   Жекешелендірудің кешенді жоспары мен  
Даму жоспарына байланысты, Топтың қазіргі берешек қарызын өтеу үшін.   

Сондықтан да Облигацияны иеленушілердің келісімі 6.3(b) шартын өзгерту үшін сұратылады, ол 

қазіргі уақытта Эмитентке активтерге немесе Эмитенттің немесе корпоративтік қайта 

ұйымдастыру құрамындағы кез келген Маңызды еншілес компанияның («Билік етуден түскен 

түсім») мүлкіне қандай да болмасын билік етуден түскен таза ақшалай түсімді тек қана 

Эмитенттің немесе оған толық тиесілі басқа Еншілес компанияның негізгі қаражаттарын 

қайтадан инвестициялауға  бағыттауға рұқсат етеді,   бұл ретте, осындай қайта инвестициялау 

оны алған күннен кейін 180 күн ішінде жасалуы тиіс (қайта ұйымдастыру Рұқсат етілген қайта 

құрылымдау болып табылған жағдайдан басқа). 

6.3(b) Шартын Эмитентке билік етуден түскен Түсімді қандай да болмасын Облигацияларды 

немесе Эмитенттің немесе оның басқа Еншілес компаниясының қарыз қаражаты бөлігіндегі басқа 

Берешегін, қаражаты бөлігіндегі осындай  Берешек кредиторларға Облигациялар бойынша 

құқыққа талапты («Активтерге иелік етуге өзгеріс») жүзеге асыру кезінде осындай немесе одан 

да жоғары басымдық берген жағдайда, өтеуге, мерзімінен бұрын өтеуге, сатып алуға, төлеп 

алуға немесе алып алуға бағыттауға рұқсат ету мақсатында өзгертуге ықыласын білдіреді.      

Қандай да болмасын Облигацияларды немесе қарыз қаражаты бөлігіндегі басқа Берешегін  кез 

келген өтеу, мерзімінен бұрын өтеу, сатып алу, төлеп алу немесе алып алу шарттары мен нақты 

мерзімдері Эмитентпен қазіргі нарық жағдайларынан басқа жағдайда анықталатын болады.  

3. Келісім алу үшін Сыйақы 

Дауыс беру жөніндегі Нұсқаулықты шынымен электрондық нысанда берген немесе нақты 

жағдайға қатысты қайта сенім білдіру тәртібінде берілетін шынымен Сенімхат түрінде берген, 

мерзімінен бұрын келісім алу үшін мерзімнің аяқталу сәтінде немесе ол басталғанға дейін, және 

шынымен өзінің Дауыс беру жөніндегі Нұсқаулықты электрондық нысанда немесе нақты 

жағдайға қатысты қайта сенім білдіру тәртібінде берілетін шынымен Сенімхат нысанын 

қайтарып алмаған дауыс беру қорытындысын шығару жөніндегі Агентпен (i) алынған тиісті 

Кезектен тыс шешім қабылдау пайдасына Облигацияны иеленушілердің құқықтық өкілеттігі 

жарамды Сыйақы алуға мерзімінен бұрын келісім алу құқығына ие болады,  мынадай  осы 

Ұсыныстың мәні болып табылатын Кезектен тыс шешімдер, тиісті түрде қабылданған және оның 

талаптарына сәйкес күшіне енген, және күшіне ену Күні басталған жағдайда;  және мерзімінен 
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бұрын келісім алу Мерзімінен кейін (ii), бірақ қолдану мерзімі аяқталған немесе ол басталғанға 

дейінгі, және  шынымен электрондық түрде берген немесе нақты жағдайға қатысты қайта сенім 

білдіру тәртібінде берілетін шынымен Сенімхат түрінде берген, мерзімінен бұрын келісім алу 

үшін мерзімнің аяқталу сәтінде немесе ол басталғанға дейін, және шынымен өзінің Дауыс беру 

жөніндегі Нұсқаулығын электрондық түрде немесе нақты жағдайға қатысты қайта сенім білдіру 

тәртібінде берілетін шынымен Сенімхат нысанын қайтарып алмаған Сәтте,  тиісті Кезектен тыс 

шешімге қатысты жарамды Сыйақыны алуға аса кеш келісім алу құқығына ие болады, мынадай  

осы Ұсыныстың мәні болып табылатын екі Кезектен тыс шешімдер, тиісті түрде қабылданған 

және оның талаптарына сәйкес күшіне енген, және күшіне ену Күні басталған жағдайда.  

Төмендегі кестеде Құқықтық өкілетті Облигацияны Иеленушілердің Облигациялардың әр 

сериясына қатысты  есеп айырысу Күнінде (осы Меморандумның шарттарын орындау кезінде)  

төленетін мерзімінен бұрын келісім алу үшін қолданылатын Сыйақы және аса кеш келісім алу 

үшін Сыйақы көрсетілген  (2019 ж.Облигацияларға қатысты әр 1 000 еуро үшін және 2023 ж. 

Облигацияларға қатысты  әр 1 000 АҚШ доллары үшін,  әр жағдайда, осындай Құқықтық өкілетті 

Облигацияны Иеленушіге тиесілі  Есепке алынатын Облигациялардың (анықтамасы төменде 

көрсетілген) негізгі қарыз сомасына  қолданарлық): 

Мерзімінен бұрын келісім                     Аса кеш келісім алу үшін 
алу үшін Сыйақы                                               Сыйақы 

2019 ж. Облигациялар .............................................  10 еуро 2,50 еуро 

2023 ж. Облигациялар ........................................  15 АҚШ доллары                         3,75 АҚШ доллары 

Мерзімінен бұрын келісім алу үшін Сыйақы және аса кеш келісім алу үшін Сыйақы сәйкес 
Облигацияны Иеленушілерге тиісті Кезектен тыс шешімді қолдағаны үшін сыйақы түрінде 
төлеуге жатады, және екі Серияға да қатысты Кезектен тыс шешімдерді қабылдаумен 
шарттасқан.  Кез келген мерзімінен бұрын келісім алу үшін Сыйақы немесе аса кеш келісім 
алу үшін Сыйақы қандай да болмасын Облигацияны Иеленушілерге төлеуге жатпайды, 
егер кез келген Кезектен тыс шешім тиісті Жиналыста немесе Кейінге қалдырылған нақты 
жағдайға байланысты, басқа Кезектен тыс шешім тиісті Жиналыста  тиісті түрде 
қабылданғанына қарамай немесе, Кейінге қалдырылған жинаыстағы нақты жағдайға 
байланысты тиісті түрде қабылданбаса.    

Облигацияны Иеленушілердің мерзімінен бұрын келісім алу үшін жарамды Сыйақыны алуға 

немесе  аса кеш келісім алу үшін жарамды Сыйақы алуға мүмкіндігі болмайды, егер олар (i) 

тиісті Кезектен тыс шешімге қарсы дауыс берсе,  (ii) олар   нақты жағдайға қатысты қайта сенім 

білдіру тәртібінде берілетін Сенімхат түрінде немесе  электрондық  нысанда  қолданыстағы 

Дауыс беру жөніндегі Нұсқаулығын тапсыру арқылы басқа түрде дауыс берсе (тиісті Жиналысқа 

қатысуды  және жекелей дауыс беруді қосқанда), (iii) олар нақты жағдайға қатысты  мерзімінен 

бұрын келісім алған Мерзім немесе қолдану мерзімі өткен Күн  басталғаннан кейін дауыс берсе,  

(iv) олар жалпы дауыс бермесе, (v) олар электрондық нысандағы дауыс беру жөніндегі өз 

Нұсқаулықтарын немесе нақты жағдайға қатысты қайта сенім білдіру тәртібінде берілетін 

Сенімхат нысанын қайтарып алса, (vi) қандай да болмасын Кезектен тыс шешім тиісті 

Жиналыста тиісті түрде қабылданбаса (кез келген артқа қалдырылған жиналысты қоса алғанда), 

немесе (vii) электрондық  нысанда  дауыс беру жөніндегі Нұсқаулықты немесе нақты жағдайға 

қатысты қайта сенім білдіру тәртібінде берілетін Сенімхат нысанын беру кезінде осындай 

Облигацияны Иеленуші Меморандумның «Растама, кепілдіктер мен міндеттемелер» бөлімінде 

жазылған растаманы беруге қабілетті емес.  

4. Оқиғалардың күтілетін кестесі 

Бұл кесте (i) Облигациялардың Облигацияның әрбір Сериясына қатысты барлық Жиналыс, олар 
алғашқы рет шақырылған күні кворумға ие  екенін болжайды және, тиісінше,  Кейінге 
қалдырылған жиналыс қажет етілмейді,  және (ii) Облигацияларға қатысты жаңа Жиналыстар 
шақырылмайды. Мерзімінен бұрын келісім алу мерзімі және қолдану мерзімінің аяқталу күні, 
бұдан басқа, Ұсыныстың шарттарына сәйкес өзгертілуі мүмкін. Тиісінше, нақты кестенің 
төменде көрсетілген күтілетін кестеден айтарлықтай өзгерісі болуы мүмкін. Эмитент көпшілік 
алдында  кез келген осындай өзгерістер туралы жариялайтын болады. Төменде көрсетілген 
уақытша мағыналар тиісті күнге сәйкес лондон уақытына сілтейді.  

Облигацияны Иеленушілерге  кез келген брокерден, делдалдан, банктен, кастодиалды 
депозитарийден, сенімгерлік компаниялардан немесе басқа сенімді меншік иесінен, Клиринг 
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жүйесінен   
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немесе олар арқылы Облигацияларды иеленуді жүзеге асыратын басқа делдалдардан осындай 
делдал қандай да болмасын хабарламаны немесе нұсқаулықты жоғарыда көрсетілген мезгіл 
басталғанға дейін алуды талап ете алатынын тексеру ұсынылады. 

Төменде көрсетілген барлық күндерге Клиринг жүйелермен немесе қандай да болмасын 
делдалмен белгіленуі мүмкін аса ерте мерзімдер қолданылады.  

Оқиға Күні мен уақыты 

Басталу күні/Хабарландыру  Келісім алу үшін өтініш          22 ақпан 2016 ж. 
согласия 

Келісім алу үшін Өтінішті және Жиналыс өткізу туралы әрбір 
Хабарламаны хабарлау әр Серияның Облигацияны 
Иеленушілерінің атына Клиринг жүйесі арқылы жүзеге 
асырылады. Меморандум Облигацияны Иеленушілерге Дауыс 
беру қорытындысын шығару жөніндегі агент арқылы беріледі 
(ақысыз). 

 

 
Есеп күні 

Есеп күні EC/CS Облигацияларына және DTC 

Облигацияларына қолдануға жарамды. Тек осы уақытта 
және осы күнгі жағдайда осындай болып табылатын 
Тікелей қатысушылар ғана электрондық түрде дауыс беру 
жөніндегі Нұсқаулық немесе нақты жағдайға қатысты 
қайта сенім білдіру тәртібінде берілетін Сенімхат түрінде 
беру құқығына ие болады.  

Мерзімінен бұрын келісім алу үшін мерзімнің өту сәті 

және мерзімінен бұрын келісім алу мерзімі 

EC/CS Облигацияны Иеленушілері үшін дауыс беру 
қорытындысын шығару жөніндегі Агентке электрондық 

нысандағы дауыс беру бойынша Нұсқаулықты тапсыру 
үшін немесе тапсыруды қамтамасыз ету үшін (тиісті 
Клиринг жүйесі арқылы) белгіленген мерзім немесе DTC 
Облигацияны Иеленушілері үшін дауыс беру қорытындысын 
шығару жөніндегі Агентке қайта сенім білдіру тәртібінде 
берілетін Сенімхат нысанын беру немесе беруді 

қамтамасыз ету мерзімі,  мерзімінен бұрын келісім алу үшін 
жарамды Сыйақы алу мүмкіндігін алу үшін тиісті Кезектен 
тыс шешім қабылдау пайдасына  белгіленген мерзім.    

Облигацияны Иеленуші үшін электрондық нысанда дауыс 
беру жөніндегі бұрын берілген Нұсқаулыққа қатысты 
қайтарып алу туралы Нұсқаулықты немесе нақты 

жағдайға қатысты қайта сенім білдіру тәртібінде 
берілетін Сенімхат нысанын беру үшін белгіленген ең кеш 
уақыт.   Қайтарып алу туралы Нұсқаулықты тапсыратын 
Облигацияны Иеленушінің (және соңында электрондық 
нысанда дауыс беру жөніндегі Нұсқаулықты немесе нақты 
жағдайға қатысты қайта сенім білдіру тәртібінде 

берілетін Сенімхат нысанын тиісті Кезектен тыс шешім 
қабылдау пайдасына осы уақыт басталғанға дейін бермейді) 
мерзімінен бұрын келісім алу үшін қолдануға жарамды 
Сыйақы алу мүмкіндігі болмайды.  

Қолдану мерзімінің аяқталу сәті және қолдану мерзімінің 

аяқталу күні 

 
 

сағ. 21:00  (лондон уақыты)  14 
наурыз  2016 ж. 

 
 
 
 
 
сағ.17:00 

(солтүстік америкалық шығыс 
стандартты уақыт 
(EST))/сағ.21:00 (лондон 
уақыты) 15 наурыз 2016 ж. 

күндізгі сағ. 12.00 

(солтүстік америкалық шығыс 

стандартты уақыт (EST)/ 

күндізгі сағ.4.00  (лондон 

уақыты) 21 наурыз 2016 ж. 
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EC/CS Облигацияны Иеленушілері үшін дауыс беру 
қорытындысын шығару жөніндегі Агентке электрондық 
нысандағы дауыс беру бойынша Нұсқаулықты тапсыру 
үшін немесе тапсыруды қамтамасыз ету үшін (тиісті 
Клиринг жүйесі арқылы) белгіленген мерзім немесе DTC 
Облигацияны Иеленушілері үшін дауыс беру қорытындысын 

шығару жөніндегі Агентке қайта сенім білдіру тәртібінде 
берілетін Сенімхат нысанын беру немесе беруді 
қамтамасыз ету мерзімі,  аса кеш келісім алу үшін және 
және дауыс беру мүмкіндігін алу үшін  жарамды Сыйақы 
алу мүмкіндігін алу үшін тиісті Кезектен тыс шешім 
қабылдау пайдасына  белгіленген мерзім.    

 

Облигацияны Иеленуші үшін дауыс беру қорытындысын 
шығару жөніндегі Агентті тиісті Жиналысқа қатысу және 
Кезектен тыс шешімге қатысты дауыс беру  үшін өкіл 
ретінде тағайындау үшін (немесе ол тағайындаған адамды) 
немесе Фискальдық агентті тағайындау туралы тиісті 

Келісімнің ережелеріне және Жиналыс өткізу туралы 
тиісті Хабарламаға сәйкес тиісті Жиналысқа қатысу және 
дауыс беру үшін басқа өкілді тағайындау үшін белгіленген ең 
кеш уақыт  

 

Жиналыс күні 

Нәтижелерді хабарлау 

Клиринг жүйесі арқылы нәтижелерді хабарлау немесе 

Жиналысты кейінге қалдыру туралы нақты жағдайға 

байланысты ескертпе. 

Күшіне ену күні 

Егер, Кейінге қалдырылған жиналыс жүргізу қажет 
болмаған екі Кезектен тыс шешім қабылданса, Фискальдық 
агентті тағайындау туралы барлық Қосымша келісімдерге 

қол қойылатын және берілетін  күні күшіне енеді.                                                              

Есеп айырысу күні 

Келісім алуға тиісіті Сыйақыға қатысты  

есеп айырысулар  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 наурыз 2016 ж. 

23 наурыз 2016 ж. немесе 

Жиналыстан кейін қисынды ең 

қысқа мерзімде 

Барлық Кезектен тыс 
шешімдер қабылданғаннан 
кейін 6 күннен кешіктірмей 

 2016 ж. 29 наурызда немесе        
  осы күннің маңында

 

Жоғарыда көрсетілген уақыт мағынасы мен күндер алдын ала берілген және бұдан 
басқа нұсқаулықтарды дер кезінде алуға (және шақырып алудың болмауына) және 
Кезектен тыс шешімдерді қабылдауға тәуелді болады.  Кейінге қалдырылған Жиналыс 
болған кезде жоғарыда көрсетілген уақыт мағынасы мен күні тиісінше өзгертілетін 
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болады және осындай кейінге қалдырылған Жиналысты (тарды) шақыру туралы 
хабарлама(лар)да айтылатын болады.   

Егер, осы Ұсыныстың мәні болып табылатын қандай да болмасын Кезектен тыс 
шешім Жиналыста қабылданбайтын жағдайда, немесе, нақты жағдайға қатысты 
осы Ұсыныстың мәні болып табылатын, басқа Кезектен тыс шешім кейінге 
қалдырылған Жиналыста қабылданған деп есептелмесе, осындай Кезектен тыс 
шешім  тиісті Жиналыста немесе қолдануға жарамды Сериялармен кейінге 
қалдырылған Жиналыста тиісті түрде қабылданатын болса, және күшіне ену 
Күні басталмайды.   
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Мерзімінен бұрын келісім алу үшін Сыйақы және аса кеш келісім алу үшін 
Сыйақы тиісті Облигацияны Иеленушілердің тиісті Кезектен тыс шешімді 
мақұлдауы үшін қарсы беру ретінде төленетін болады, және екі Серияға да 
қатысты Кезектен тыс шешімдерді қабылдауға байланысты болады. Ешқандай 
мерзімінен бұрын келісім алу үшін Сыйақы немесе аса кеш келісім алу үшін 
Сыйақы қандай да болмасын Облигацияны Иеленушіге, егер тиісті Жиналыста 
қандай да болмасын Кезектен тыс шешімдердің бірі тиісті түрде қабылданбаса, 
немесе нақты жағдайға қатысты кейінге қалдырылған Жиналыста басқа 
Кезектен тыс шешім тиісті Жиналыста тиісті түрде қабылданғанына қарамастан 
төленбейді.     

5. Келісім алу жөніндегі Агент 

Ұсыныстың немесе келісім алу үшін Өтініштің шарттарына қатысты кез келген 
тұлғада туындайтын кез келген мәселелер, келісім алу жөніндегі Агентке  төменде 
көрсетілген адрестер мен телефондар бойынша жолдануы мүмкін:   

Ю БИ ЭС АГ ЛОНДОН ФИЛИАЛЫ 
1 Финсбери Авеню (1 Finsbury Avenue) 
Лондон EC2M 2PP (London EC2M 2PP) 

Ұлыбритания (United Kingdom) 
 Еуропа және Азия елдерінде: 

Назарларыңызға: Жауапкершілікті басқару жөніндегі топ (Liability Management 
Group) 

Телефон: +44 (0) 20 7568 2133 Электрондық пошта адресі: ol-liabilitymanagement-
eu@ubs.com 

Солтүстік, Орталық және Оңтүстік Америка елдерінде: 
Назарларыңызға: Жауапкершілікті басқару жөніндегі топ  

Телефон (шақыратын абонентпен төленеді): +1 (203) 719-4210 Телефон (ақысыз 
шақыру): +1 (888) 719-4210 

6. Дауыс беру қорытындысын шығару жөніндегі Агент 

Облигацияны Иеленуші дауыс беру қорытындысын шығару жөніндегі Агенттен 
Меморандумның және Жиналыс өткізу туралы Хабарламаның көшірмелерін ала 
алады: 

ЛЮСИД ИШЬЮЭР СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД 
Танкертор Уоркс (Tankerton Works), 

12 Аргайл Уолк (12 Argyle Walk), 
Лондон WC1H 8HA (London WC1H 8HA) 

Назарларыңызға: Дэвида Шилсона (David Shilson) / Пола Камминга (Paul Kamminga) 
Телефон: +44 (0) 20 7704 0880 Электрондық пошта адресі: kazagro@lucid-is.com 

Ни Агент по получению согласия, ни Агент по подведению итогов голосования, ни 

mailto:ol-liabilitymanagement-eu@ubs.com
mailto:ol-liabilitymanagement-eu@ubs.com
mailto:kazagro@lucid-is.com
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Фискальдық агент, Эмитент емес, ол өзіне осы хабарландырудың мазмұны үшін 
ешқандай жауапкершілікті алмайды, және Эмитент те, келісім алу жөніндегі Агент те, 
дауыс беру қорытындысын шығару жөніндегі Агент те, Фискальдық агент те немесе 
кез келген олардың тиісті директорлары, қызметкерлері немесе аффилирленген 
тұлғалары келісім алу үшін Өтінішке қатысты ешқандай растау немесе ұсыныстар, 
немесе  Облигацияны Иеленушілер Өтініш шеңберінде келісім алу үшін өз келісімін 
беруі қажет екеніне қатысты қандай да болмасын ұсыныстар алуға ешқандай растау 
немесе ұсыныстар бермейді. Осы хабарландыруды Меморандуммен бірге зерттеу 
қажет. Осы хабарландыру мен Меморандум келісім алу үшін Өтінішке қолдануға 
жарамды қандай да болмасын шешім қабылдаудың алдында ұқыпты оқып шығуды 
қажет ететін маңызды ақпараттан тұрады. Егер қандай да болмасын Облигацияны 
Иеленуші,  ол қабылдауға қажет әрекеттер бойынша қандай да болмасын күдікті 
басына кешірсе, біз оған бағалы қағаздар бойынша өзінің брокеріне, банк 
басқарушысына, заңгерге, бухгалтерге немесе басқа тәуелсіз консультантқа өзінің жеке 
консультациясын алуға жүгінуді ұсынамыз.  


