


 

 
 

 

 

 

 

 

 

27.07.2017 жылдан бастап  

26.01.2018 жылға дейінгі кезеңдегі 

мемлекеттік емес облигацияларды  

(ҰСН: KZP03Y07E758) 

орналастыру қорытындылары туралы 

есеп 

 

«Нұрбанк»Акционерлік қоғамы 

(«Нұрбанк» АҚ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уəкілетті органның облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітуі инвесторларға 

облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте сипатталған облигацияларды иеленуге қатысты 

қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді жəне осы құжаттағы ақпараттың дəйектілігін растамайды. 

Эмитенттің лауазымды тұлғалары облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте ұсынылған 

бүкіл ақпарат дəйекті болып табылатынын жəне эмитентке жəне оның орналастырылатын акцияларына 

қатысты инвесторлардың қателесуіне əкеп соқпайтынын растайды. 

 

 

Алматы қ. 2018 жыл 
 



 

  

1. Эмитенттің атауы: 
Толық атауы: «Нұрбанк»Акционерлік қоғамы  

Қысқартылған атауы: «Нұрбанк» АҚ. 

 

2. Эмитенттің орналасқан жері: 050010, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Абай 

даңғылы, 10 «В». 

 

3. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəлімет: 

Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінің Тіркеу қызметі комитеті 2004 жылдың 

09 қарашасында берген заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куəлік  

№3868-1900-АҚ. 

 

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тiркеу күнi жəне нөмiрi. 

Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуге алынған күні - 2015 жылдың 27 

сəуірі (алғашқы мемлекеттік тіркеуге алынған күні – 13.11.2014 жыл). Шығарылым 

Мемлекеттік бағалы қағаздар тізіліміне Е75-3  нөмірімен енгізілген. Облигацияларға  

KZP03Y07E758 ұлттық бірегелейлендіру нөмірі берілген. Облигациялардың шығарылымы 

екінші облигациялық бағдарлама шеңберінде жүзеге асырылған ( облигациялық бағдарлама 

мемлекеттік тіркеу күні - 13.11.2014 жыл , нөмірін - Е75). 

 

5. Инвесторлардың шектелмеген тобының арасында эмитент олар арқылы 

облигацияны орналастыру туралы хабарды жариялаған бұқаралық ақпарат 

құралдарының атауы, осы хабарды жариялау күні: 

28.01.2015 жыл  АО «Қазақстан қор биржасы» сайтында http://www.kase.kz/ орналастыру 

туралы. Қаржылық есептілік депозитарий (dfo.kz) сайтында облигациялар 

шығарылымының тіркелген туралы – 21.11.2014 жыл, «Қазақстан қор биржасы» АҚ 

сайтында (www.kase.kz) – 24.11.2014 жылы, корпоративтік сайтта (www.nurbank.kz)  – 

25.11.2014 жыл. Шығарылым «Қазақстан қор биржасы» АҚ листингіне енгізілген - 

27.01.2015 жыл 

 

6. Облигациялар туралы мəліметтер: 
Шығаруға жарияланған облигациялардың жалпы көлемі - 350 000 000 (үш жүз елу 

миллион) дана;   

Шығаруға жарияланған облигациялардың түрі: индекстелген субординарлық қамтамасыз 

етілмеген купонды облигациялар;  

Номиналды құны: 100 (жүз) теңге;  

Купонның жəне (немесе) дисконттың мөлшері: облигациялар айналымының бүкіл 

мерзімінің бойына бекітілгені –облигацияның индекстелген номиналды құнының  

жылдығы 4% (төрт пайыз); 

 

Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы соңғы есепті берген күннен 

бастап 6 (алты) ай өткеннен кейін «Нұрбанк» АҚ бірде-бір облигация 

орналастырмағандықтан 7, 8, 9, 10, 11, жəне 12-тармақшалар толтырылмайды. 

 

13. Облигацияларды орналастырып біткен күндегі левереджтің мөлшері: 

«Нұрбанк» АҚ қаржы ұйымы болып табылады, левереджтің мөлшері қөрсетілмейді.   

 





                                                                                                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Отчет  

об итогах размещения  

негосударственных облигаций  

НИН: KZP03Y07E758  
за период с 27.07.2017 года по 26.01.2018 года 

 

Акционерное общество «Нурбанк» 

(АО «Нурбанк») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

г. Алматы, 2018 г. 



                                             

 

 
1. Наименование эмитента:  
полное наименование: Акционерное общество «Нурбанк». 

сокращенное наименование: АО «Нурбанк». 

 

2. Место нахождения эмитента: 050010, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект 

Абая  10 «В». 

 

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: 

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 3868-1900-АО, 

выданное Комитетом регистрационной службы Министерства юстиции Республики 

Казахстан 09 ноября 2004 года. 

 

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций: 
Дата государственной регистрации выпуска облигаций: 27 апреля 2015 года (дата 

первичной государственной регистрации – 13 ноября 2014 года). Выпуск внесен в 

Государственный реестр ценных бумаг под номером Е75-3. Облигациям присвоен 

национальный идентификационный номер KZP03Y07E758. Выпуск облигаций 

осуществлен в пределах второй облигационной программы, зарегистрированной 13 

ноября 2014 года под номером Е75 в государственном реестре эмиссионных ценных 

бумаг. 

 

5. Наименования средств массовой информации, посредством которых эмитентом 

публиковалось сообщение о размещении облигаций среди неограниченного круга 

инвесторов с указанием даты публикации данного сообщения: 

 28.01.2015 года на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» http://www.kase.kz/ об 

открытии торгов. О регистрации выпуска облигаций на сайте Депозитария финансовой 

отчетности (dfo.kz) – 21.11.2014 года, на сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" 

(www.kase.kz) – 24.11.2014 года, на корпоративном сайте (www.nurbank.kz)  – 25.11.2014 

года. Выпуск включен в листинг АО "Казахстанская фондовая биржа" - 27.01.2015 года. 

 

6. Сведения об облигациях:  
Общее количество объявленных к выпуску облигаций: 350 000 000 (триста пятьдесят 

миллионов) штук;  

Вид объявленных к выпуску облигаций: индексированные субординированные купонные 

облигации без обеспечения; 

Номинальная стоимость: 100 (сто) тенге; 

Размер купона и (или) дисконта: фиксированный на протяжении всего срока обращения 

облигации - 4 % (четыре процента) годовых от индексированной номинальной стоимости 

облигации;  

 

Подпункты 7, 8, 9, 10, 11 и 12 не заполняются ввиду того, что по истечении 6 (шести) 

месяцев с даты представления последнего отчета об итогах  размещения  облигаций 

АО «Нурбанк» не разместило ни одной облигации. 

 

 








