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АО "Казахстанская фондовая биржа"
г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 

8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Казахтелеком" (БИН 941240000193, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., Сауран, дом 12, тел:

+7 (717) 258-06-59, факс: +7 (717) 258-77-24, e-mail: telecom@telecom.kz, веб-сайт: www.telecom.kz) направляет текст информационного

сообщения «Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в

соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента» на русском, казахском, английском языке(ах),

для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа"

Показатель / Көрсеткіш  / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

3 4

24. Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом 

выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента

Эмитенттің жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) 

инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат

Information about other events affecting the interests of the shareholders (members) of the issuer and (or) investors, in accordance with the charter and prospectus of issuance 

of emission securities of the issuer

1 Дата события, затрагивающего интересы акционеров (участников) эмитента 

и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска 

эмиссионных ценных бумаг эмитента

10.04.2020

эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару 

проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және 

(немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын оқиға күні

Date of the event affecting the interests of shareholders (participants) of the 

issuer and (or) investors, in accordance with the charter and the prospectus of 

issuance of the issuer's emission securities

2 сведения, затрагивающие интересы акционеров (участников) эмитента и 

(или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска 

эмиссионных ценных бумаг эмитента

Государственная перерегистрация юридического лица ТОО "Info-Net Wireless" 

(дочерней организации АО "Казахтелеком") в связи с изменением наименования на ТОО 

"Центр развития цифровой экономики"

эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару 

проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және 

(немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын мәліметтер

«Центр развития цифровой экономики» ЖШС атауының өзгеруіне байланысты «Info-Net 

Wireless» ЖШС («Қазақтелеком» АҚ еншілес ұйымы) заңды тұлғаны мемлекеттік қайта 

тіркеу

information affecting the interests of the shareholders (participants) of the issuer 

and (or) investors, in accordance with the charter and the prospectus of issuance 

of the issuer's emission securities

Info-Net Wireless LLP (subsidiary of Kazakhtelecom JSC)  state re-registration of a legal 

entity in connection with the change of name to "Tsentr razvitiya tsifrovoy economiki" LLP

орындалмаған міндеттемелер сомасы, теңге

volume of unfulfilled obligations, tenge

2 причина неисполнения обязательств

міндеттемелерді орындамау себептері

reason for default

1  объем неисполненных обязательств, тенге

3 национальный идентификационный номер (НИН) или международный 

идентификационный номер (ISIN) облигаций

облигациялардың ұлттық сәйкестендіру номері (ҰСН) немесе 

халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN)

national identification number (NIN) or international identification number 

(ISIN) of obligations

type of obligations

5 количество размещенных облигаций

орналастырылған облигациялардың саны

number of obligations placed

4 вид облигаций

облигациялардың түрі

7 дата дефолта

дефолт күні

default date

6 размер купонной ставки

купон мөлшерлемесінің мөлшері

coupon rate

8 сумма задолженности по купонному вознаграждению, тенге

3 при несоблюдении эмитентом условий, предусмотренных проспектом 

выпуска негосударственных облигаций:      

эмитент мемлекеттік емес облигациялар шығару проспектісінде көзделген 

талаптарды сақтамаған кезде:

if the issuer does not comply with the conditions stipulated by the prospectus of 

non-state obligations issuance:



24.

9 сумма задолженности по основному долгу, тенге

негізгі борыш бойынша берешек сомасы, теңге

sum of principal debt, tenge

8

купондық сыйақы бойынша берешек сомасы, теңге

amount of debt on coupon interest, tenge

Исп. Батанова В.В.

Тел. 2 587 386

10 остаток неурегулированного долга, тенге

реттелмеген борыш қалдығы, теңге

outstanding balance, tenge

3


