
 

 

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. 

30 наурыз 2016 ж. 

«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). 

 

 

 

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 

Біз мыналарға сүйенеміз: 

1. Эмитентпен 2016 жылғы 22 ақпанда 2019 ж. Облигациялар мен 2023 ж. 

Облигациялардың шарттары мен ережелеріне белгіленген ұсынылған өзгерістерге 

Облигациялардың иелерінің келісімін алу үшін («Келісім алу үшін өтініш») өтінішке 

қатысты жасаған хабарландыру (толығырақ 2016 жылғы 22 ақпандағы келісім алу 

туралы   Эмитенттің Меморандумында жазылған («Меморандум»)); және 

2. 2019 ж. Облигациялар мен 2023 ж. Облигацияларға қатысты әрбір Кезектен тыс шешім 

тиісті түрде 2016 жылғы 23 наурызда болған Жиналыста қабылданғанын растайтын 

хабарландыру (2016 жылғы 24 наурыздағы).  

Бас әріптерден басталған пайдаланылатын, бірақ анықталмаған терминдер олар Меморандумда 

көрсетілген мағынаға ие болады.  

Эмитент, 2019 ж.Облигациялар бойынша фискалдық агентті тағайындау туралы қосымша 

келісімге және тиісінше 2023 ж. Облигациялар бойынша фискалдық агентті тағайындау туралы 

қосымша келісімге қол қойғаны туралы хабарлайды.  

Тиісінше, Өтініштердің шарттарына сәйкес келісім алу үшін Эмитент 2016 жылдың 29 наурыз 

айында Құқықтық өкілетті Облигациялардың иелерінің келісімін беруге келесі төлемдерді 

жүргізді:  

Настоящий перевод подготовлен переводчиком, имеющим юридическое 

образование. Редактирование текста перевода редактором по 

договоренности сторон не осуществлялось. 



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

2019 ж. Облигациялар  

(әрбір 1 000 еуроға) ..................................................  10 еуро 2,50 еуро 

2023 ж. Облигациялар  

(әрбір 1 000 АҚШ долларына) ..........................  15 АҚШ доллары                         3,75 АҚШ доллары 

 

 

 

 


