






«ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ» АҚ 2017 ЖЫЛҒЫ 27 ЖЕЛТОҚСАН МЕН 
2018 ЖЫЛҒЫ 26 МАУСЫМ АРАЛЫҒЫНДАҒЫ КЕЗЕҢ 

ҮШІН АЛҒАШҚЫ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ  
АЯСЫНДА ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ БІРІНШІ 

ШЫҒАРЫЛЫМЫН ОРНАЛАСТЫРУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 
ТУРАЛЫ 

ЕСЕП 

Эмитенттің толық атауы: «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы 

Эмитенттің қысқартылған атауы: «Қазақтелеком» АҚ 

Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті өкілетті органдардың 
бекітуі, инвесторларға облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте 
жазылған облигацияларды сатып алу туралы қандай да бір ұсыныс беретіндігін 
білдірмейді және бұл құжатта берілген ақпараттың нақтылығын растамайды. Эмитенттің 
лауазымды тұлғалары облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте 
берілген барлық ақпарат нақты екендігін және инвесторларды эмитент және оның 
орналастырылған облигацияларына қатысты жаңылыстырмайтындығын растайды.  



1) эмитенттің атауы:

Эмитенттің толық атауы: «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы 
 Эмитенттің қысқартылған атауы: «Қазақтелеком» АҚ 

2) эмитенттің орналасқан орыны:

Қазақстан Республикасы 010000,  Астана қаласы, Есіл ауданы, Сауран 
көш., 12 үй. 

3) эмитенттің мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет:
эмитенттің тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің күні 
мен нөмірі, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған 
органның атауы: 

Қазақстан Республикасынің  Әділет Министрлігі Астана қаласы Әділет 
департаментінің 2016.06.13 берген заңды тұлғаны қайта тіркеу туралы 
анықтамасы, БСН 941240000193. 

4) облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу (облигациялар
көлемінің азаюына байланысты мемлекеттік емес облигациялар 
шығарылымын мемлкеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыру) мерзімі және 
облигацияларды шығарылымының мемлкеттік тіркеу нөмірі. Егер бұл 
облигациялар шығарылымы облигациялық бағдарлама шегінде жүзеге 
асырылса, облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу мерзімін және 
нөмірін көрсету: 

«Қазақтелеком» АҚ 2014 жыл 25 желтоқсанындағы бірінші 
облигациялық бағдарлама шығарылымын мемлкеттік тіркеу туралы 
№ Е84 куәлік. 

«Қазақтелеком» АҚ 2014 жыл 25 желтоқсанындағы бірінші 
облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші облигациялар 
шығарылымын мемлкеттік тіркеу туралы № Е84-1 куәлік. 

5) инвесторлардың шетеусіз аясы арасында облигацияларды орналастыру
туралы эмитент ақпаратты жариялау мерзімімен бірге ақпарат жариялайтын 
бұқаралық ақпарат құралдарының атауы: 

Ақпараттық хабарлама, сонымен қатар бірінші облигациялық 
бағдарлама шегіндегі бірінші облигациялар шығарылымының 
проспектісі 2014 жылы 25 желтоқсанда «Қазақстан қор биржасы» АҚ 
ресми сайтында жарияланған. 

6) Облигациялар туралы мәлімет:



   Шығаруға жарияланған облигациялардың барлық көлемі және түрі: 

Алғашқы облигациялық бағдарламаның аясындағы облигациялардың 
бірінші шығарылымының көлемі 21 000 000 000 теңгені құрады. 
Шығарылым қамсыздандырылмаған 21 000 000 купондық облигацияға 
бөлінген; 

   облигациялардың номиналдық құны: 

бір облигацияның номиналдық құны 1 000 теңгені құрайды; 

  облигациялар бойынша купонның және (немесе) дисконттың мөлшері: 

облигацияның номиналдық құнынан жылдық сыйақы ставкасы 
(купонның) тіркелген 7,5% (жеті бүтін оннан бес пайыз).  

7) облигацияны орналастыру туралы мәлімет:

   облигацияларды орналастыру есеп кезеңінің аяқталу мерзіміне 
орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облгациялардың 
көлемі; 

 есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың көлемі, оның ішінде: 

   облигацияны орналастыру тәсілі (жазылу жолымен және (немесе) аукцион), 
тартылған ақша сомасын, облигацияны орналастыру аукцион өткізу арқылы 
болған жағдайда – олардың өткізілу мерзімі және аукциондағы 
облигациялардың ең жоғарғы сату бағаларын көрсетумен бірге есепті кезеңде 
ұйымдаспаған нарықта орналастырылған облигациялар көлемі; 

   тартылған ақша сомасын, бірінші және соңғы сауда саттық мерзімін, есепті 
кезеңде орналастырылған бір облигацияның ең жоғарғы және ең төменгі 
бағасын, есепті кезеңдегі бір облигацияның нарықтық бағасы (есептелген 
жағдайда) көрсетумен бірге есепті кезеңде ұйымдастырылған нарықта 
орналастырылған облигациялар көлемі; 

   шетел мемлекеті аумағында облигацияларды орналастыруға өкілетті 
органның рұқсатын алу мерзімін көрсетумен бірге есепті кезеңде шетел 
мемлекеті аумағында орналастырылған облигациялардың көлемі; 

Есепті кезеңде облигациялар орналастырылған жоқ, сәйкесінше, бұл 
тармақ толтыруды қажет етпейді. 

8) аффилиирленген тұлғалардың деректерін көрсете отырып,
аффилиирленген тұлғалар орналастырған облигациялардың саны: 



Есепті кезеңде облигациялар орналастырылған жоқ, сәйкесінше, бұл 
тармақ толтыруды қажет етпейді. 

9) облигация шығарылымының мемлекеттік тіркеу мерзімі мен нөмірі,
айналым мерзімі аяқталған, түрі, көлемі және номиналдық құнын көрсетумен 
бірге бұдан бұрын эмитент шығарған, айналым мерзімі аяқталған, төлемі 
облигациялар бойынша талап  құқықтарымен жүзеге асырылған есепті 
кезеңдегі орналастырылған облигациялар көлемі; 

Есепті кезеңде облигациялар орналастырылған жоқ, сәйкесінше, бұл 
тармақ толтыруды қажет етпейді. 

10) опцион бағасы, опцион шарты жасалған эмитент облигацияларының
көлемі, эмитент облигациларын орналастыру барысында эмитент опцион 
шартын жасар кезінде опционды орындау бағасы; 

Есепті кезеңде облигациялар орналастырылған жоқ, сәйкесінше, бұл 
тармақ толтыруды қажет етпейді. 

11) эмитенттің облигацияларын шығарудың андеррайтерлері (эмиссиялық
консорциумдар) туралы ақпарат. 

   бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, эмитент 
жасаған андеррайтер қызметтерін көрсету шартының күні мен нөмірі туралы, 
сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары турал мәлімет; 

   андеррайт тәсілімен облигацияларды орналастыру; 

   андеррайтерлер немесе басқа қатысушышарға, өкілдерге жалпы орнастыру 
көлемінің пайыздық түрінде төленген дисконт немесе комиссиялық төлемдер 
(төлеуге тиесілі), әр орналасатын облигацияға қатысты дисконт пен 
комиссиялық төлемдер туралы және шығындар туралы басқа да мәліметтер; 

  облигацияларды шығару, орналастыру және листингіге қосу 
шығындарының негізгі түрлері және егер көрсетілген шығындар эмитенттің 
өзі төлемейтін жағдайда – оларды төлейтін тұлғаны көрсету; 

  андеррайтерлерді тартусыз және болашақтағы орналастыру 
жоспарларынсыз орналастырылған облигациялардың саны; 

Есепті кезеңде облигациялар орналастырылған жоқ, сәйкесінше, бұл 
тармақ толтыруды қажет етпейді. 

12) арнайы қаржылық компания облигацияларды орналастыру кезінде
қосымша келесі ақпарат беріледі: 
















