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05.06.2015 жылдан бастап 04.12.2015 жылға дейінгі кезеңдегі  
облигациялардың  орналастырудың нəтижелері туралы есеп. 

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

2. 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. 

3. Эмитенттің орналасқан жері: Алматы қ., Бостандық ауд., Абай даңғ., 10 «В». 

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тiркеу күнi жəне нөмiрi. 
Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуге алынған күні - 2013 жылдың 24 
сəуірі (алғашқы мемлекеттік тіркеуге алынған күні – 2010 жылдың 04 ақпаны). 
Шығарылым Мемлекеттік бағалы қағаздар тізіліміне D73 нөмірімен енгізілген. 
Облигацияларға  KZ2C0Y10D737 ұлттық сəйкестендіру нөмірі берілген. 

5. Облигациялар туралы мəліметтер:  
Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі - 160 000 000 (жүз алпыс миллион) дана;    
Шығаруға жарияланған облигациялардың түрі: қамтамасыз етілмеген купонды 
облигациялар;  
Номиналды құны: 100 (Жүз) теңге;  
Купонның жəне (немесе) дисконттың мөлшері: облигациялар айналымының бүкіл 
мерзімінің бойына бекітілгені – жылдығы облигацияның номиналды құнының  7%; 
Орналасқан облигациялардың саны: 150 000 000 дана;  
Сатып алынған облигациялардың саны: 0 дана;  
Орналаспаған облигациялардың саны: 10 000 000 дана. 

6.  Меншік иелерінің категориялары бойынша облигациялар иемденушілердің саны 
туралы мəліметтер: 

Меншік иелерінің санаттары Резидент Бейрезидент 

Жеке тұлғалар  - 
Заңды тұлғалар 150 000 000 - 
Барлығы: 150 000 000  

 
Меншік иелерінің санаттары  Облигациялардың саны 
Зейнетақы қорлары  148 000 000 
Сақтандыру компаниялары - 
Екінші деңгейдегі банктер - 
Банктік емес ұйымдар - 
Брокерлер жəне  дилерлер  750 000 
Басқа тұлғалар 1 250 000 
БАРЛЫҒЫ: 150 000 000 

 
7. Облигацияларды орналастыру туралы мəліметтер: 
1) Облигацияларды орналастыру нəтижесі туралы алдыңғы есептер бекітілген күндер мен  
облигациялардың орналаспағаны туралы ақпараттар назарға алынған күндер:   

есеп бекітілген күн 10.01.2014 г. 
Кезеңі С 05.06.2013 года по 04.12.2013 года 



                                             

  

орналасқан облигациялар 150 000 000  
тартылған ақша сомасы 13 952 152 333,34 теңге 
орналаспаған облигацияларды есепке алу 
туралы ақпараттың назарға алынған күні 

- 

 

есеп бекітілген күн 14.07.2014 ж. 
Кезеңі  05.12.2013 жылдан бастап 04.06.2014 

жылға дейін 
орналасқан облигациялар 0 
тартылған ақша сомасы 0 
орналаспаған облигацияларды есепке алу 
туралы ақпараттың назарға алынған күні 

- 

 

есеп бекітілген күн 09.01.2015 ж. 
Кезеңі 05.06.2014 жылдан бастап 04.12.2014 

жылға дейін 
орналасқан облигациялар 0 
тартылған ақша сомасы 0 
орналаспаған облигацияларды есепке алу 
туралы ақпараттың назарға алынған күні 

- 

 

есеп бекітілген күн 10.08.2015 ж. 
Кезеңі 05.12.2014 жылдан бастап 04.06.2015 

жылға дейін 
орналасқан облигациялар 0 
тартылған ақша сомасы 0 
орналаспаған облигацияларды есепке алу 
туралы ақпараттың назарға алынған күні 

- 

 

2) Есептік кезең ішінде жазылу жолымен жəне аукцион арқылы бағалы қағаздардың 
ұйымдастырылмаған нарығында орналастырылған облигациялардың саны: 
орналастырылмаған;  
3) Есептік кезең ішінде бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында облигацияларды 
орналастыру туралы ақпарат: орналастырылмаған; 
4) Есептілік кезең ішіндегі орналастырылған облигациялардың саны: 0 дана;  
5) Есептiлік кезең ішінде сатып алынған облигациялардың саны: 0 дана;  
6) Эмитент алдын ала сатып алған жəне есептік кезең ішінде қайтадан сатқан 
облигациялардың саны: 0 дана; 
7) Аффилиирленген тұлғалардың мəліметтерін көрсете отырып, аффилиирленген 
тұлғалардың орналастырған облигациялардың саны: орналастырмаған.  

8. Облигациялар шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдары) 
туралы ақпарат: 
Бағалы қағаздар нарығының кəсіби қатысушысының атауы: 
Андеррайтер: «Нұрбанк» АҚ-ның еншілес ұйымы «MONEY EXPERTS» АҚ. 
Келісімшарт: 25.02.2013 жылғы н/ж.  

Орналастырылатын жалпы көлемінің пайыздық мөлшерлемесі бойынша төленген дисконт 
пен комиссиялар туралы, əр орналастырылған облигацияларға бөлгендегі дисконт пен 
комиссиялардың көлемі жəне басқа шығындар туралы ақпарат: төленбеген;  
Андеррайтерлерді тартпастан, орналастырылған облигациялар саны: орналастырылмады; 
Бұдан былайғы орналастыру жоспары: бұдан былай облигацияларды андеррайтер тарта 
отырып орналастыру көзделген. 
9. «Нұрбанк» АҚ арнайы қаржы компаниясы болып есептелмейді.  
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