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«Көтерме-бөлшек сауда кəсіпорыны» 

акционерлік қоғамының 

Бірінші облигациялық бағдарлама 

шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар 

екінші шығарылымының проспектісі  

 
эмитенттің толық атауы: «Көтерме-бөлшек сауда кəсіпорыны» акционерлік қоғамы  

эмитенттің қысқаша атауы: «КБСК» АҚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Уəкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық 

бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар 

шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес 

облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді жəне осы 

құжаттағы ақпараттың дəйектілігін растамайды. 

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дəйекті жəне эмитент пен оның 

орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды 

жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды. 

Мемлекеттік емес облигациялар айналыста болған кезеңде эмитент Қазақстан 

Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сəйкес 

қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығында 

ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді.» 

 

 

 

 

 

Алматы қ., 2019ж.  
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1. Осы облигациялар шығарылымы «Көтерме-бөлшек сауда кəсіпорыны» акционерлік 

қоғамының (бұдан əрі – Эмитент) бірінші облигациялық бағдарлама проспектісіне сəйкес 

жүзеге асырылады. 

2. Облигациялық бағдарлама туралы мəліметтер: 

1) облигациялық бағдарлама 

проспектісін мемлекеттік тіркеу күні: 

2018 жылдың 21 қарашасы 

2) облигациялық бағдарламаның 

шығарылымы жүзеге асырылатын 

шегіндегі көлемі: 

6 500 000 000 (алты миллиард бес жүз миллион) теңге 

3) облигациялық бағдарлама 

шегіндегі барлық алдыңғы 

облигациялар шығарылымдары 

туралы мəліметтер (осы 

облигациялық бағдарлама шегіндегі 

əр шығарылым бойынша бөлек 

жеке), оның ішінде: 

Бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші 

облигациялар шығарылымы; 

 

облигациялар шығарылымын қаржы 

нарығын жəне қаржы ұйымдарын 

реттеу, бақылау жəне қадағалау 

жөніндегі уəкілетті органда (бұдан 

əрі - уəкілетті орган) тіркеу күні: 

2018 жылдың 21 қарашасы; 

 

облигациялардың түрі жəне саны: 3 500 000 (үш миллион бес жүз мың) дана қамтамасыз 

етілмеген купондық облигация; 

шығарылымның номиналды құны 

бойынша көлемі: 

3 500 000 000 (үш миллиард бес жүз миллион) теңге; 

 

орналастырылған облигациялар 

шығарылымының саны; 

1 378 000 (бір миллион үш жүз жетпіс сегіз мың) дана 

қамтамасыз етілмеген купондық облигация; 

облигацияларды орналастыру кезінде 

тартылған ақша көлемі: 

1 380 509 500 (бір миллиард үш жүз сексен миллион бес 

жүз тоғыз мың бес жүз) теңге; 

осы облигациялар шығарылымы 

бойынша есептелген жəне төленген 

сыйақы сомасы: 

Осы проспектінің күніне сыйақы есептелмеді жəне 

төленбеді; 

сатып алынған күні көрсетілген 

сатып алынған облигациялардың 

саны: 

Сатып алынған облигациялар жоқ; 

эмитенттің облигацияларды 

ұстаушылардың алдында өз 

міндеттемелерін орындамаған фактісі 

туралы мəлімет (облигациялар 

бойынша сыйақы төлемегені (төлемін 

кешіктіргені), орындалмаған 

міндеттемелер көлемі жəне оларды 

орындау мерзімін ұзарту туралы 

ақпаратты қоса, облигациялар 

бойынша есептелген, бірақ 

төленбеген сыйақы сомасы: 

Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз 

міндеттемелерін орындамаған фактілері жоқ; 

 

облигациялар шығарылымының 

мемлекеттік емес бағалы қағаздарын 

орналастыру не айналысы 

тоқтатылған (жаңартылған) болса, 

сондай шешімді қабылдаған 

Облигациялардың орналастырылуын немесе айналысын 

тоқтату (жаңарту) жағдайлары жоқ; 
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мемлекеттік орган, негіздемесі жəне 

оны қабылдаған күні көрсетіледі: 

облигациялар айналысы жүретін 

нарықтар, сауда-саттық 

ұйымдастырушыларының атауларын 

қоса алғанда: 

Ұйымдастырылмаған жəне ұйымдастырылған бағалы 

қағаздар нарықтары, сауда-саттықтардың 

ұйымдастырушысы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ; 

ұстаушылардың айналысындағы 

облигациялармен ұсынылатын 

құқықтары, соның ішінде 

шектеулерді (ковенанттарды) бұзған 

кезде жүзеге асырылған жəне 

ұстаушылардың аталған құқықтарын 

жүзеге асыру тəртібі көрсетілген, 

ұстаушылармен жасалған сатып алу-

сату шарттарымен қарастырылған 

құқықтары: 

- облигациялар шығарылымының проспектісінде 

көзделген мерзімде жəне тəртіпте облигацияларды өтеу 

кезінде номиналды құнды алу құқығы; 

- облигациялар шығарылымының проспектісінде 

көзделген мерзімде жəне тəртіпте облигациялар бойынша 

тиянақталған купондық сыйақы алу;  

- облигацияларды еркін сату жəне басқа жолмен иелік ету 

құқығы;  

- Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген 

жағдайда жəне тəртіпте өзінің талаптарын 

қанағаттандыру, соның ішінде облигацияларды сатып 

алуды талап ету құқығы; 

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес, 

сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерімен жəне «Қазақстан 

қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарымен көзделген 

тəртіпте Эмитенттің қызметі жəне оның қаржылық 

жағдайы туралы ақпаратты алу құқығы; 

- Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі 

№461-II «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-

бабымен жəне 18-4-бабының 2-тармағы 1), 2)-

тармақшаларымен көзделген облигацияларды сатып алу 

үшін негіздер туындаған жағдайда, облигацияларды сатып 

алуды талап ету құқығы.  

Ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен 

қарастырылған облигацияларды ұстаушылардың 

құқықтарын жəне шектеулерді (ковенанттарды) бұзулар - 

жоқ. 

3. Облигациялар шығарылымы туралы мəліметтер: 

1) облигациялардың түрі: Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар  

 (бұдан əрі - облигациялар) 

2) бір облигацияның номиналды 

құны (егер бір облигацияның 

номиналды құны индекстелген шама 

болып табылса, онда бір 

облигацияның номиналды құнын 

есептеу тəртібі қосымша көрсетіледі): 

 1000 (бір мың) теңге 

3) облигациялардың саны: 3 000 000 (үш миллион) дана 

4) облигациялар шығарылымының 

жалпы көлемі: 

3 000 000 000 (үш миллиард) теңге  

5) облигациялар бойынша 

номиналды құнының валютасы, 

негізгі борыш жəне (немесе) 

есептелген сыйақы бойынша төлем 

валютасы: 

Номиналды құнының валютасы – теңге. Барлық 

төлемдерді (сыйақы жəне негізгі қарыз сомасы төлемдері) 

Эмитент Қазақстан Республикасының ұлттық 

валютасымен (теңге) қолма-қол ақшасыз тəртіппен жүзеге 

асырады.  

Егер облигация ұстаушы Қазақстан Республикасының 

бейрезиденті болса, облигациялар бойынша сыйақыларды 
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төлеу облигация ұстаушының Қазақстан 

Республикасының аумағында теңгемен ашылған банк 

шоты бар болған жағдайда, теңгемен жүзеге асырылады.  

Төлемді жасау кезінде теңгені өзге валютаға (тек қана 

АҚШ долларына немесе евроға) айырбастауға Эмитент 

Қазақстан Республикасының бейрезиденті - облигация 

ұстаушыдан тиісті төлем жасалатын күнге дейінгі 5 (бес) 

күннен кешіктірмей тиісті жазбаша өтінішін алған 

жағдайда рұқсат етіледі. Аталған айырбастау Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі төлем жасалған күні 

белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені 

өзге валютаға (тек қана АҚШ долларына немесе евроға) 

айырбастау Қазақстан Республикасының бейрезиденті - 

облигация ұстаушының есебінен жасалады.  

Қазақстан Республикасының резиденті - облигация 

ұстаушының пайдасына облигациялар бойынша төлемдер 

жасаған кезде теңгені АҚШ доллары мен евродан басқа 

валюталарға айырбастауға жол берілмейді. 

Эмитенттің айырбастау кезінде пайда болатын 

шығындары Қазақстан Республикасының бейрезиденті -

облигация ұстаушыға аударылуға жататын сомадан 

ұсталады. 

4. Орналастырылатын 

облигацияларға ақы төлеу тəсілі: 

Осы шығарылымның облигацияларын төлеу қолма-қол 

ақшасыз нысанда ақшамен жасалады. Облигацияларды 

төлеу тəртібі мен шарттары, есеп айырысу əдістері сауда-

саттықты ұйымдастырушының ішкі ережелеріне сəйкес 

жүзеге асырылады. 

5. Облигациялар бойынша кіріс алу: 

1) облигациялар бойынша сыйақы 

мөлшерлемесі (егер облигациялар 

бойынша сыйақы мөлшерлемесі 

индекстелген шама болып табылса, 

онда облигациялар бойынша сыйақы 

мөлшерлемесін есептеу тəртібі 

қосымша көрсетіледі): 

Купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі 

облигациялар айналысының мерзімі бойы тиянақталған 

болып табылады жəне облигациялардың номиналды 

құнынан жылдық 10,5%-ды құрайды.  

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі 

индекстелген шама болып табылмайды.  

2) облигациялар бойынша сыйақы 

төлеу кезеңділігі жəне (немесе) 

сыйақы төлеу күні: 

Облигациялар айналысы басталған күннен бастап 

облигациялар айналысының барлық кезеңі бойы əрбір 6 

(алты) ай сайын, жылына 2 (екі) рет. 

3) облигациялар бойынша сыйақыны 

есептеу басталған күн: 

Сыйақыны есептеу облигациялар айналысы басталған 

күннен бастап облигацияларды өтеу басталған күнге дейін 

жүзеге асырылады. Сыйақыны есептеу облигациялар 

айналысының барлық кезеңі бойы жүргізіледі жəне 

облигациялар айналысының соңғы күнінде аяқталады. 

4) облигациялар бойынша сыйақы 

төлеу тəртібі мен талаптары, 

облигациялар бойынша сыйақы алу 

тəсілі: 

Сыйақы, оны алуға құқығы бар жəне сыйақы төленіп 

жатқан кезеңнің соңғы күні басталған кезінде (Эмитенттің 

бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізімдемелерін 

жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыратын орталық 

депозитарийдің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) 

(бұдан əрі – тиянақтау күні) Эмитенттің бағалы 

қағаздарын ұстаушылардың тізімдемелері жүйесіне 

тіркелген тұлғаларға төленеді. Облигациялар бойынша 

купондық сыйақыны төлеу, тиянақтау күнінен кейінгі 

келесі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде 

облигация ұстаушылардың банктік шоттарына ақша 
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аудару арқылы теңгемен жүзеге асырылады. Төленетін 

күнгі сыйақы купондық сыйақының номиналды құны мен 

жартыжылдық мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде 

есептеледі. Үтірден кейінгі таңбалар саны мен 

дөңгелектеу əдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі 

құжаттарына сəйкес анықталады. Сыйақының соңғы 

төлемі облигациялар бойынша негізгі борыш сомасының 

төлемімен бірге бір уақытта жасалады. 

5) облигациялар бойынша сыйақыны 

есептеуге қолданылатын уақыт 

кезеңі: 

Облигациялар бойынша сыйақы төлемі облигациялар 

айналысының барлық мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз 

алпыс) күн жəне айына 30 (отыз) күн деген уақыт базасы 

есебімен жасалатын болады.  

6. Жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын 

шығарған кезде: 

1) ақшалай талаптардың 

сипаттамасы, бөлінген активтердің 

құрамына кіретін талап ету 

құқықтары бойынша ақшаның түсу 

талаптары жəне болжамды 

мерзімдері: 

Эмитенттің облигациялары арнайы қаржы 

компаниясының облигациялары болып табылмайды. 

 

2) облигацияларды ұстаушыларға 

негізгі шарт бойынша құрылған 

мүліктің меншік иегерінің ауысқаны 

туралы, кредиторлардың өкілдерін 

арнайы қаржы компаниясының 

органдарына енгізу жəне олардың 

өкілеттіктері туралы ақпарат ұсыну 

тəртібі: 

3) бөлінген активтердің есебінен 

жүзеге асырылатын жобалық 

қаржыландыру жəне активтерді 

инвестициялық басқару мəмілесіне 

қызмет көрсетуге байланысты 

арнайы қаржы компаниясы 

шығыстарының тізбесі: 

7. Секьюритизация кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған 

кезде: 

1) оригинатордың, кастодиан 

банкінің, инвестициялық портфельді 

басқарушының, арнайы қаржы 

компаниясының жəне берілген талап 

ету құқықтары бойынша төлемдер 

алымын жүзеге асыратын тұлғаның 

атауы мен орналасқан жері: 

Эмитенттің облигациялары арнайы қаржы 

компаниясының облигациялары болып табылмайды. 

2) секьюритизация мəмілесіндегі 

оригинатордың қызметінің мəні, 

құқықтары мен міндеттері: 

3) талап ету құқықтарының 

сипаттамасы, бөлінген активтердің 

құрамына кіретін талап ету 

құқықтары бойынша ақшаның түсу 

талаптары, тəртібі мен мерзімдері, 

жəне олардың орындалуына бақылау 

жүргізу тəртібі: 
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4) берілген активтер бойынша 

уақытша еркін түсімдерді 

инвестициялау тəртібі: 

5) секьюритизация мəмілесі бойынша 

қызмет төлеміне байланысты 

шығыстар, жəне арнайы қаржы 

компаниясына осы шығыстарды 

берілген активтерден шегеруге құқық 

беретін талаптар: 

6) оригинатордың жəне 

секьюритизация мəмілесіне 

қатысушы тұлғалардың 

секьюритизацияны қолдану 

тəжірибесінің болуы туралы 

мəліметтер: 

7) секьюритизация мəмілесін 

қамтамасыз ететін берілген 

активтердің мөлшері, құрамы жəне 

өсімінің болжамды талдауы: 

8) талап ету құқықтары 

біртектілігінің белгісі: 

9) облигациялық бағдарлама шегінде 

шығарылған түрлі шығарылымдар 

облигацияларын өтеу кезектілігі: 

8. Облигацияларды орналастыру талаптары мен тəртібі: 

1) облигацияларды орналастыру 

басталған күн: 

Облигациялар айналысының басталған күні 

2) облигацияларды орналастыру 

аяқталған күн: 

Облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күні  

3) облигацияларды орналастыру 

жоспарланған нарық 

(ұйымдастырылған жəне (немесе) 

ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар 

нарығы): 

Облигациялар бағалы қағаздардың тек ұйымдастырылған 

нарығында ғана орналастырылады. 

9. Облигациялар айналысының талаптары мен тəртібі: 

1) облигациялар айналысы басталған 

күн: 

 «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі ережелеріне 

сəйкес өткізілетін, облигацияларды орналастыру бойынша 

алғашқы өткен сауда-саттықтардың өткізілген күні.  

Облигациялар айналысының басталған күні туралы 

ақпаратты Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның 

интернет-ресурсында (www.kase.kz) жариялайды. 

2) облигациялар аяқталған күн: Облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күні 

3) айналыс мерзімі: Облигациялар айналысының мерзімі облигациялар 

айналысы басталған күннен бастап 7 (жеті) жылды 

құрайды. 

4) облигациялар айналысы 

жоспарланған нарық 

(ұйымдастырылған жəне (немесе) 

ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар 

нарығы): 

 

 

Облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылған 

жəне ұйымдастырылмаған нарықтарында айналыста 

болады. 
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10. Облигацияларды өтеу талаптары мен тəртібі: 

1) облигацияларды өтеу күні: Облигациялар айналысы басталған күннен бастап 7 (жеті) 

жыл өткен соң облигациялар айналысының соңғы күнінен 

кейінгі күн. 

2) облигацияларды өтеу тəсілі: Осы шығарылым облигацияларының төлемі ақшамен 

жасалады. 

Облигациялар төлемдер жасалып жатқан кезеңнің соңғы 

күні басталған кездегі жағдай бойынша облигацияларды 

ұстаушылар тізілімінде тіркелген облигация 

ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша (теңгемен) 

аудару арқылы, облигациялар айналысының соңғы 

күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік 

күннің ішінде соңғы купондық сыйақыны төлеумен қатар, 

облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі.  

Төлемді жасау кезінде теңгені өзге валютаға (тек қана 

АҚШ доллары жəне евро) айырбастауға Эмитент 

Қазақстан Республикасының бейрезиденті - облигация 

ұстаушыдан тиісті төлем жасалатын күнге дейінгі 5 (бес) 

жұмыс күннен кешіктірмей тиісті жазбаша өтінішін алған 

жағдайда жол беріледі. Аталған айырбастау Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі төлем жасалған күні 

белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгенің 

өзге валютаға (тек қана АҚШ доллары жəне евро) 

айырбасталуы Қазақстан Республикасының бейрезиденті - 

облигация ұстаушының есебінен жүзеге асырылады.  

Қазақстан Республикасының резиденті - облигация 

ұстаушының пайдасына облигациялар бойынша төлемдер 

жасаған кезде теңгені АҚШ доллары мен евродан басқа 

валюталарға айырбастауға жол берілмейді.  

Эмитенттің айырбастау кезінде пайда болатын 

шығындары Қазақстан Республикасының бейрезиденті -

облигация ұстаушыға аударылуға жататын сомадан 

ұсталады. 

Облигацияларды өтеу орындалатын жер: Қазақстан, 

Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Сүйінбай даңғылы, 

481/3-үй, пошталық индексі 050030. 

3) егер облигацияларды өтеу кезінде 

сыйақыны жəне номиналды құнын 

төлеу облигациялар 

шығарылымының проспектiсiне 

сəйкес өзге мүліктік құқықтармен 

жүргізілетін болса, осы құқықтардың, 

олардың сақталу тəсілдерінің, 

бағалау тəртібінің жəне көрсетілген 

құқықтарды бағалауды жүзеге 

асыруға құқылы тұлғалардың, 

сондай-ақ осы құқықтардың өтуін 

іске асыру тəртібінің сипаттамасы 

келтіріледі: 

Қолданылмайды. 

11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 жəне 18-4-баптарында белгіленбеген 

облигацияларды сатып алудың қосымша талаптары болған жағдайда: 

1) облигацияларды сатып алу 

құқығын іске асыру тəртібі, 

талаптары: 

Директорлар кеңесінің шешімі бойынша, Эмитент өзінің 

облигацияларын бағалы қағаздардың ұйымдастырылған 

жəне ұйымдастырылмаған нарықтарында олардың бүкіл 
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айналыс мерзімі ішінде сатып алуға құқылы. Эмитенттің 

облигацияларды сатып алу бағасы, сатып алу шарттары 

жəне мерзімі Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен 

анықталатын болады. 

Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды 

жəне Эмитент оларды қайталап өткізе алады. 

Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигацияларды 

ұстаушылар құқықтарының бұзылуына əкеп соқтырмауы 

тиіс. 

Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып 

алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, Эмитент ол 

қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде 

Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерімен, «Қазақстан 

қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарымен жəне 

Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-

ресурсында ақпаратты орналастыру тəртібін реттейтін 

нормативтік-құқықтық актімен белгіленген тəртіпте 

«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (www.kase.kz) жəне 

Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-

ресурстарында (www.dfo.kz) хабарламаны орналастыру 

арқылы облигацияларды ұстаушыларға осы шешімді 

хабарлайды. Хабарлама облигацияларды сатып алу 

жүргізілетін күнге нұсқауды, тəртібі мен шарттарының 

сипаттамасын қамтуы тиіс. 

Кез келген облигацияларды ұстаушының облигацияларды 

сатып алу туралы тиісті ақпарат бірінші рет жарияланған 

күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Эмитенттің 

орналасу орнының мекенжайы бойынша облигацияларды 

ұстаушыға тиесілі облигацияларды сатып алу туралы 

жазбаша өтінішін жіберуге құқығы бар. 

Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді 

көрсете отырып, еркін нысанда өзіне тиесілі 

облигацияларды айналыс мерзімі аяқталған жағдайда 

сатып алу туралы өтініш беруі тиіс: 

заңды тұлға үшін: 

- облигацияларды ұстаушының атауы; 

- бизнес - сəйкестендіру нөмірі; 

- мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəліктің 

(анықтаманың) нөмірі, берілген күні жəне берген органы; 

- заңды мекенжайы жəне нақты орналасқан орны; 

- телефондары; 

- банк деректемелері; сатып алынуға жататын 

облигациялардың саны мен түрі. 

жеке тұлға үшін: 

- облигацияларды ұстаушының тегі, аты жəне бар болса, 

əкесінің аты; 

- жеке сəйкестендіру нөмірі; 

- жеке тұлғаны куəландыратын құжаттың нөмірі, күні 

жəне берген органы; 

- тұратын жері; 

- телефондары; 

- банк деректемелері; 

- сатып алынуға жататын облигациялардың саны мен түрі. 

 



9 

 

Эмитент Эмитенттің атына жоғарыда көрсетілген жазбаша 

хабарламаларды берген, сондай-ақ сатып алу күнінің 

алдындағы соңғы күнтізбелік күннің басындағы жағдай 

бойынша Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың 

тізімдемесіне тіркелген облигациялар ұстаушылардан 

облигацияларды сатып алуды жүзеге асырады. 

Эмитент облигацияларды сатып алуды «Қазақстан қор 

биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарымен көзделген тəртіпте, 

«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның сауда-саттық жүйесінде 

облигацияларды сатып алу жолымен жүзеге асырады. 

Эмитент сатып алып жатқан кезде оларға тиесілі 

облигацияларды сатуды жоспарлап отырған 

облигацияларды ұстаушылар, өз облигацияларын 

Эмитентке сатуды «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі 

құжаттарымен көзделген тəртіпте, «Қазақстан қор 

биржасы» АҚ-ның сауда-саттық жүйесінде жүзеге 

асырады. 

Эмитенттің облигацияларды сатып алу туралы шешім 

қабылдауы, облигацияларды ұстаушыларда оларға тиесілі 

облигацияларды Эмитентке сату міндеттемесінің 

туындауына себеп болып табылмайды. 

Эмитент облигацияларды сатып алуды Эмитенттің 

облигацияларды сатып алатындығы туралы тиісті ақпарат 

бірінші рет жарияланғаннан кейін 35 (отыз бес) жұмыс 

күні ішінде жүзеге асырады. 

Орналастырылған облигациялар (сатып алынғандарын 

есептемегенде) туралы ақпаратты Эмитент «Қазақстан қор 

биржасы» АҚ-ның ресми сайтында (www.kase.kz) ашады. 

Ұстаушылары оларға тиесілі облигацияларды сатып алу 

туралы жазбаша талаптарын бермеген облигациялар, осы 

проспектіде көрсетілген тəртіпте облигациялардың 

айналыс мерзімі аяқталған кезде өтеледі. 

2) облигацияларды сатып алу 

құқығын іске асыру мерзімдері 

көрсетіледі: 

Эмитент облигацияларды ұстаушыларға Эмитенттің 

Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы 

шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні 

ішінде Биржаның (www.kase.kz) жəне Қаржылық есептілік 

депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-

ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны жариялау 

арқылы осындай шешімнің қабылданғаны туралы 

ақпаратты жеткізуге міндетті.  

Жарияланған ақпараттық хабарлама келесідей 

мəліметтерді қамтуы тиіс:  

- облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарыққа 

(ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған) нұсқама;  

- сатып алынатын облигациялардың саны;  

- облигацияларды сатып алуды жүргізу күні; 

- есеп айырысу тəртібі, оның ішінде:  

ұйымдастырылмаған нарық үшін: (а) облигацияларды 

ұстаушылардың тізімдемесін жүргізу бойынша қызметті 

жүзеге асыратын орталық депозитарийге облигациялар 

ұстаушылардың оларды сатып алу нəтижесінде 

облигацияларды есептен шығару жөніндегі бұйрықтарды 

беруі тəртібі жəне (б) облигацияларды ұстаушыға одан 
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сатып алынған облигациялардың төлеміне ақша 

қаражатын аудару тəртібі;  

ұйымдастырылған нарық үшін - облигацияларды сатып 

алу бойынша сауда-саттық өткізу əдісіне нұсқама;  

- Эмитенттің Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен 

анықталған сатып алудың өзге де шарттары.  

Эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып алуы 

Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен белгіленген 

күні жүзеге асырылады. 

12. Егер эмитент облигацияларды шығару кезінде Бағалы қағаздар туралы заңда 

көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) қабылдаған жағдайда: 

1) эмитент қабылдайтын жəне Бағалы 

қағаздар туралы заңда көзделмеген 

ковенанттардың (шектеулердің) 

сипаттамасы: 

Облигациялар айналысының барлық мерзімі бойы 

Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның Листингтік 

комиссиясы ұсынған келесідей қосымша шектеулерді 

(ковенанттарды) сақтауы тиіс:  

- Эмитенттің жəне «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның 

арасында жасалатын мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы 

қағаздардың листингі туралы шартта белгіленген жылдық 

жəне аралық қаржылық есептілікті тапсыру мерзімдерінің 

бұзылуына жол бермеу; 

- Эмитенттің жəне «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның 

арасында жасалатын Эмитенттің бағалы қағаздарының 

листингі туралы шартта белгіленген Эмитенттің жылдық 

қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді 

тапсыру мерзімінің бұзылуына жол бермеу. 

«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның Листингтік комиссиясы 

ұсынған қосымша шектеулер (ковенанттар) бұзылған 

жағдайда, Эмитент бұзушылық орын алған күннен кейінгі 

3 (үш) жұмыс күні ішінде бұзушылықтың туындауының 

себептерін, осы бұзушылықты жою мерзімі мен тəсілін 

түгел суреттеп, ақпараттық хабарламаны «Қазақстан қор 

биржасы» АҚ-ның ресми интернет-ресурсында 

(www.kase.kz) жəне Қаржылық есептілік депозитарийінің 

ресми интернет-ресурсында (www.dfo.kz) ұсыну арқылы 

облигацияларды ұстаушыларға мəлімдейді. 

Қосымша шектеулердің (ковенанттардың) кез келгені 

бұзылған жағдайда, Эмитент пен облигациялар 

ұстаушылардың əрекет ету тəртібі осы проспектінің 19-

тармағында қарастырылған. 

2) эмитенттің ковенанттар 

(шектеулер) бұзылған кездегі 

əрекеттерінің тəртібі: 

3) облигацияларды ұстаушылардың 

ковенанттар (шектеулер) бұзылған 

кездегі əрекеттерінің тəртібі: 

13. Айырбасталатын облигацияларды шығарған кезде мынадай мəліметтер қосымша 

көрсетіледі: 

1) облигациялар айырбасталатын 

акциялардың түрі, саны жəне оларды 

орналастыру, осы акциялар бойынша 

құқықтар: 

Осы шығарылымның облигациялары айырбасталмайтын 

болып табылады. 

Эмитент банк болып табылмайды. 

2) облигацияларды айырбастау 

тəртібі мен талаптары (егер 

облигациялар шығарылымы 

толықтай айырбасталатын болса, 

онда айырбастау аяқталған күннен 

бастап 1 (бір) айдың ішінде 

облигациялар шығарылымы күшінің 

жойылатындығы көрсетіледі, ал егер 

облигациялар шығарылымы 
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толықтай айырбасталмайтын болса, 

онда осы шығарылымның сатып 

алынған облигацияларының бұдан 

əрі орналастырылмай, айналыс 

мерзімінің соңында өтелетіндігі 

көрсетіледі). 

Банктер туралы заңның 61-10-

бабында көзделген негізде жəне 

тəртіппен төлемге қабілетсіз банктер 

санатына жатқызылған банк уəкілетті 

органның шешіміне сəйкес 

облигацияларды акцияларға 

айырбастау талаптарын көрсетеді. 

14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық не ішінара қамтамасыз 

ететін эмитенттің мүлігі туралы мəліметтер: 

1) осы мүліктің бағасын, салық 

туралы шарттың деректемелерін 

көрсете отырып, шығарылған 

облигациялар бойынша қамтамасыз 

ету сипаттамасы: 

Осы облигациялар шығарылымы қамтамасыз етілген 

болып табылмайды. 

2) қамтамасыз ету бағасының 

облигациялар шығарылымының 

жиынтық көлеміне пайыздық 

арақатынасы: 

3) кепіл затын өндіріп алу айналысы 

тəртібі: 

15. Кепілдік берген банктің 

деректері, атауы, орналасқан жері, 

кепілдік туралы шарттың 

деректемелері, кепілдіктің мерзімі 

мен талаптары (егер облигациялар 

банк кепілдігімен қамтамасыз 

етілсе): 

Осы облигациялар шығарылымы қамтамасыз етілген 

болып табылмайды. 

16. Инфрақұрылымдық 

облигациялар шығарылған кезде - 

концессия шартының жəне 

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің мемлекеттің 

кепілдемесін беру туралы 

қаулысының деректемелері: 

Облигациялар инфрақұрылымдық болып табылмайды. 

17. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны нысаналы пайдалану мақсаты: 

1) эмитенттің облигацияларды 

орналастырудан алатын ақшаны 

пайдаланудың нақты мақсаты: 

Осы шығарылым облигацияларын орналастырудан алатын 

ақшаны жер телімдерін сатып алуға, жаңа нысандарды 

салуға жəне сатып алуға, негізгі құралдар мен 

материалдық емес активтерді сатып алуға, кредиторлық 

берешекті өтеуге, кредиттер мен қарыздарды өтеуге, қайта 

қаржыландыруға, айналыс қаражаттарын көбейтуге 

жұмсау жоспарлануда.  

Тартылған қаражатты бөлу туралы шешімді Эмитенттің 

Директорлар кеңесімен бекітілген бюджеттік жоспардың 

негізінде «КБСК» АҚ-ның Президенті қабылдайды 
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2) инфрақұрылымдық облигациялар 

шығарылған кезде облигациялар 

ұстаушылар өкілінің қызметіне 

онымен жасалған шарттың 

талаптарына сəйкес ақы төлеуге 

байланысты шығыстар көрсетіледі: 

Облигациялар инфрақұрылымдық болып табылмайды. 

18. Эмитент бұрын орналастырған 

(эмитент сатып алған 

облигацияларды шегергенде), 

айналыста болу мерзімі аяқталған 

облигациялар бойынша талап ету 

құқықтарымен ақы төленетін 

облигацияларды шығару кезінде 

осы облигациялардың 

шығарылымын мемлекеттік 

тіркеу күні жəне нөмірі, олардың 

түрі мен саны, сондай-ақ 

облигациялар шығару көлемі, 

облигациялар бойынша 

жинақталған жəне төленбеген 

сыйақы сомасы қосымша 

көрсетіледі: 

Облигациялар талап ету құқықтарымен төленбейді. 

19. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар: 

1) эмитенттен облигациялар 

шығарылымы проспектісінде 

қарастырылған облигацияның 

номиналды құнының мерзімін алу 

немесе өзге мүліктік баламасын алу 

құқығы, сондай-ақ ол бойынша 

белгіленген облигациялардың 

номиналды құнының пайызын 

немесе облигациялар шығарылымы 

проспектісінде белгіленген өзге де 

мүліктік құқықты алу құқықтары: 

• Эмитенттен проспектімен көзделген мерзімде жəне 

тəртіпте облигациялардың номиналды құнын алу құқығы; 

• проспектімен көзделген мерзімде жəне тəртіпте 

сыйақы алу құқығы;  

• Қазақстан Республикасының заңнамасымен жəне 

«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның талаптарымен 

көзделген тəртіпте ақпарат алу құқығы; 

• Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

көзделген жағдайларда жəне тəртіпте облигацияларға 

қатысты өзінің талаптарын қанағаттандыру құқығы; 

• облигацияларды еркін иеліктен шығару жəне басқа 

жолмен иелік ету құқығы; 

• Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

көзделген жағдайларда, соның ішінде облигациялар 

шығарылымының проспектісімен көзделген ковенанттар 

(шектеулер) бұзылған жағдайда, облигацияларды сатып 

алуды талап ету құқығы. 

• Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

көзделген жағдайларда жəне тəртіпте облигацияларға 

меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар. 

Облигацияларды ұстаушылардың оларға тиесілі 

облигацияларды сатып алуды талап ету құқығының 

шарттары, тəртібі жəне жүзеге асыру мерзімдері:  

Эмитент Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-

бабының 2-тармағымен белгіленген кез келген шарттың 

бұзылуына жол берген болса жəне Бағалы қағаздар 

рыногы туралы Заңның 18-4-бабының 2-тармағының 1) 

жəне 2)-тармақшаларымен көзделген жағдайларда, 

облигацияларды ұстаушылар оларға тиесілі 

облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. 

2) эмитенттің облигацияларды, 

соның ішінде облигациялар 

шығарылымының проспектісінде 

қарастырылған ковенанттарды 

(шектеулерді) бұзған кезде жүзеге 

асыру шарттары, тəртібі жəне мерзімі 

көрсетілген сатып алу талабының 

құқықтары: 

3) өзге құқықтары: 
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Эмитент Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-

бабының 2-тармағымен белгіленген кез келген шарттың 

бұзылуына жол берген жағдайда, сатып алу жиналған 

сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды 

құнына сəйкес келетін бағамен жүзеге асырылады. 

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабының 2-

тармағының 1) жəне 2)-тармақшаларымен көзделген 

жағдайлар орын алған кезде, Эмитент орналастырылған 

облигацияларды келесі бағалардың ең үлкені бойынша: (i) 

жиналған сыйақыны ескере отырып, номиналды құнына 

сəйкес келетін бағамен; (iі) облигациялардың əділетті 

нарықтық бағасымен сатып алуды жүзеге асыруға 

міндетті. 

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-бабымен жəне 

18-4-бабының 2-тармағы 1) жəне 2)-тармақшаларымен 

көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің кез 

келгені туындаған жағдайда, Эмитент аталған негіздер 

орын алған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде 

Биржаның (www.kase.kz) жəне Қаржылық есептілік 

депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-

ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны жариялау 

арқылы облигацияларды ұстаушыларға облигацияларды 

сатып алу үшін негіздердің пайда болуы туралы ақпаратты 

жеткізуге міндетті. Осы ақпарат облигацияларды сатып 

алу үшін қандай негіздің орын алғандығының егжей-

тегжейлі сипаттамасын, сондай-ақ қажет болған жағдайда 

өзге де ақпаратты қамтуы тиіс. 

Жоғарыда көрсетілген ақпараттық хабарлама бірінші рет 

жарияланған күннен кейінгі 15 (он бес) жұмыс күні 

ішінде, облигацияларды ұстаушылар сатып алуға 

мəлімделген облигациялар санын көрсете отырып, сатып 

алу туралы жазбаша өтінішін беруге құқылы, ал Эмитент 

қабылдауға міндетті. 

Облигацияларды сатып алу жөнінде кемінде бір жазбаша 

өтініш алынған жағдайда, Эмитенттің Директорлар кеңесі 

сатып алуға жазбаша өтінімдерді қабылдау кезеңінің 

соңғы күнінен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде: 

- облигацияларды сатып алу;  

- облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға; 

- сатып алынатын облигациялардың саны;  

- облигацияларды сатып алуды жүргізу күні; 

- есеп айырысу тəртібі, оның ішінде: (а) облигацияларды 

ұстаушылардың тізімдемесін жүргізу бойынша қызметті 

жүзеге асыратын орталық депозитарийге облигациялар 

ұстаушылардың оларды сатып алу нəтижесінде 

облигацияларды есептен шығару жөніндегі бұйрықтарды 

беруі тəртібі жəне (б) облигацияларды ұстаушыға одан 

сатып алынған облигациялардың төлеміне ақша 

қаражатын аудару тəртібі туралы шешімді;  

- Эмитенттің облигацияларды сатып алуын 

ұйымдастыруға қажетті өзге де шешімдерді қабылдауға 

міндетті. 

Эмитент облигацияларды ұстаушыларға Эмитенттің 
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Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы 

шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні 

ішінде Биржаның (www.kase.kz) жəне Қаржылық есептілік 

депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-

ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны 

орналастыру арқылы осындай шешімнің қабылданғаны 

туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.  

Жарияланған ақпараттық хабарлама келесідей 

мəліметтерді қамтуы тиіс:  

- осы бағаны есептеу тəртібін көрсете отырып, 

облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға; 

- сатып алынатын облигациялардың саны;  

- облигацияларды сатып алуды жүргізу күні; 

- есеп айырысу тəртібі, оның ішінде: (а) облигацияларды 

ұстаушылардың тізімдемесін жүргізу бойынша қызметті 

жүзеге асыратын орталық депозитарийге облигациялар 

ұстаушылардың оларды сатып алу нəтижесінде 

облигацияларды есептен шығару жөніндегі бұйрықтарды 

беруі тəртібі жəне (б) облигацияларды ұстаушыға одан 

сатып алынған облигациялардың төлеміне ақша 

қаражатын аудару тəртібі;  

- Эмитенттің облигацияларды сатып алуын 

ұйымдастыруға қажетті өзге де ақпарат. 

Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып 

алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 30 (отыз) 

күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде Эмитент 

орналастырылған облигацияларды сатып алуды жүзеге 

асырады: 

а) осы проспектімен көзделген дефолт оқиғасы орын 

алған жағдайда.  

Облигацияларды ұстаушылардың дефолт оқиғасы орын 

алған жағдайда, оларға тиесілі облигацияларды сатып 

алуды талап ету құқығын жүзеге асыру мерзімдері мен 

тəртібі осы проспектінің 20-тармағында көрсетілген. 

б) кез келген ковенанттың (шектеулердің) бұзылуы орын 

алып, оны Эмитент проспектіде көзделген мерзім ішінде 

жоймаған жағдайда, облигацияларды ұстаушылар оларға 

тиесілі облигацияларды осы проспектінің осы тармағында 

көзделген шарттармен, тəртіпте жəне мерзімде сатып 

алуды талап етуге құқылы. 

Бұл жағдайда Эмитент орналастырылған облигацияларды 

келесі бағалардың ең үлкені бойынша: (i) жиналған 

сыйақыны ескере отырып, номиналды құнына сəйкес 

келетін бағамен; (iі) облигациялардың əділетті нарықтық 

бағасымен сатып алуды жүзеге асыруға міндетті. 

в) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген 

жағдайларда жəне тəртіпте облигацияларға меншік 

құқығынан туындайтын өзге де құқықтар. 
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20. Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялар бойынша дефолт жариялану 

ықтималдығы бар оқиғалар туралы мəлімет: 

1) туындаған жағдайда эмитенттің 

облигациялар бойынша дефолт 

жариялану ықтималдығы бар 

оқиғалар тізбегі: 

Дефолт – бұл эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де 

қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау.  

Эмитенттің облигациялар бойынша негізгі борыш 

сомасын жəне (немесе) купондық сыйақыны төлеу 

бойынша міндеттемелерін осы проспектімен көзделген 

негізгі борыш сомасын жəне (немесе) купондық 

сыйақыны төлеу мерзімі ішінде ішінара немесе толық 

орындамауы, Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт 

жариялануы мүмкін оқиға (бұдан əрі – «Дефолт оқиғасы») 

болып табылады. 

2) облигациялар бойынша дефолт 

туындаған жағдайда эмитент 

қабылдайтын шаралар, соның ішінде, 

облигацияларды ұстаушыларының 

облигациялардың кіріс төлемі 

бойынша міндеттемелерін 

орындамаған немесе тиісті түрде 

орындамаған кезде құқықтарын 

қорғау рəсімін қоса, оның ішінде 

міндеттеме тəртібі жəне қайта 

құрылымдау талаптары: 

Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы туындаған 

жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушыларға 

облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын жəне 

(немесе) купондық сыйақыны төлеу (нақты төлем күні) 

бойынша ақшалай міндеттеменің орындалу күніндегі 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми қайта 

қаржыландыру мөлшерлемесіне сүйене отырып, мерзімі 

кешіктірілген əрбір күн үшін өсімпұлды есептеуге жəне 

төлеуге міндетті (өсімпұлды есептеудің соңғы күні нақты 

төлем күні болып табылады).  

Эмитент Дефолт оқиғасының туындағаны туралы 

ақпаратты облигация ұстаушыларға осы тармақтың 3)- 

тармақшасында көрсетілген мерзімде, тəртіпте жəне 

тəсілдерді қолдана отырып жеткізеді. 

Егер міндеттемелерді орындамау еңсерілмейтін күш 

жағдайының салдары болып табылса, Эмитент осы 

проспекті бойынша өзінің міндеттемелерін ішінара немесе 

толық орындамағандығы үшін жауапкершіліктен 

босатылады. 

Еңсерілмейтін күш жағдайлары дегенде олардың 

туындайтынын болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған 

жағдайлар (табиғи құбылыстар, əскери іс-əрекеттер, 

уəкілетті органдардың тыйым салушы немесе шектеуші 

сипаттағы актілері жəне т.б.) ұғынылады. Еңсерілмейтін 

күш жағдайлары туындаған жағдайда, Эмитенттің осы 

проспекті бойынша өзінің міндеттемелерін орындау 

мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары əрекет 

ететін уақыт кезеңіне шамалас шегеріледі. 

Эмитент Дефолт оқиғасының туындағаны туралы 

ақпараттық хабарлама бірінші рет жарияланған күннен 

кейінгі 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде, 

облигацияларды ұстаушылардың жазбаша өтініштерін, 

болмаса сатып алуға мəлімделген облигациялар санын 

көрсетіп, жиналған сыйақыны ескере отырып, 

облигациялардың номиналды құнына сəйкес келетін 

бағамен облигацияларды сатып алу туралы облигациялар 

бойынша талап ету құқықтарын қабылдауды жүзеге 

асыруға міндетті (облигациялар бойынша талап ету 

құқықтары). 

Эмитент Дефолт оқиғасының туындағаны туралы 

ақпараттық хабарлама бірінші рет жарияланған күннен 

кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей, 

облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын 
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шақыртуға жəне өткізуге міндетті.  

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының 

күн тəртібіне өзге мəселелермен қатар, Эмитент 

дайындаған өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру 

жөніндегі іс-шаралардың жоспарын бекіту туралы 

мəселелер кіргізілуі тиіс, ол облигациялардың көлемін, 

болмаса ұстаушылардың сатып алуға мəлімдеген 

облигациялар бойынша талап ету құқықтарын жəне (қажет 

болған жағдайда) осы проспектіге ықтималды өзгерістер 

жобасын ескере отырып жасалуы тиіс. 

Егер облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын 

өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін 

қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары 

бекітілмей, Эмитенттің өзінің төлем қабілеттілігін 

қалпына келтіруі мүмкін еместігі туралы шешім 

қабылданған жағдайда, сондай-ақ егер Эмитент борышкер 

кредиторлардың талаптарын толық көлемде 

қанағаттандыруға қабілетсіз болған кезде туындайтын 

қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамамен көзделген 

мерзімде, облигациялар бойынша негізгі борыш жəне 

(немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу жəне 

облигациялар ұстаушылардың алынған жазбаша 

талаптарымен облигацияларды сатып алу бойынша өз 

міндеттемелерін орындамаған болса, Эмитент пен 

облигацияларды ұстаушылардың бұдан кейінгі əрекеттері 

немесе облигациялар бойынша талап ету құқықтары 

Қазақстан Республикасының оңалту жəне банкроттық 

саласындағы заңнамасымен реттеледі. 

Егер облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын 

өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін 

қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілетін 

болса, Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияның оны 

ұстаушыға беретін құқықтарын ескере отырып, төлем 

қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі осы іс-шаралар 

жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды. 

Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда, 

Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы 

шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 

кредиторлардың келісімі бойынша, соның ішінде 

облигацияның оны ұстаушыға беретін құқықтарын ескере 

отырып, Эмитенттің Директорлар кеңесі қабылдайды. 

Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда, 

Эмитент келіссөздер жүргізу арқылы облигацияларды 

ұстаушылармен міндеттемелерді қайта құрылымдау 

тəртібі мен талаптарын уағдаласады. 

3) эмитенттің облигацияларды 

ұстаушыларының назарына 

орындалмаған міндеттемелерінің 

көлемі, орындалмаған 

міндеттемелерінің себебі, 

облигацияларды ұстаушыларының өз 

талаптарын қанағаттандыру 

жөніндегі мүмкін іс-əрекеттерінің 

тізбегі, облигацияларды 

ұстаушыларының эмитентке, 

Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы туындаған кезде, 

Эмитент осындай Дефолт оқиғасын туындатқан 

себептерді жою үшін жəне облигацияларды 

ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар 

күшін салады.  

Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда, Эмитент тиісті 

оқиға туындаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде, 

тиісті ақпараттық хабарламаны Биржаның ережелерімен 

белгіленген тəртіпте Биржаның ресми интернет-

ресурсында (www.kase.kz) жəне Қазақстан 
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эмитенттің облигациялар бойынша 

міндеттемелерін орындамаған немесе 

тиісті түрде орындамаған жағдайда 

эмитенттің міндеттемелері бойынша 

ортақ немесе бірлескен 

жауапкершілік көтеретін тұлғаларға 

талап қою өтінішінің тəртібі туралы 

мəліметі бар дефолт фактісі жайында 

ақпаратты жеткізу тəртібі, мерзімі 

жəне əдісі: 

Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіпте 

Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-

ресурсында (www.dfo.kz) орналастыру арқылы осы 

ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізуге 

міндетті.  

Эмитенттің ақпараттық хабарламасы келесідей 

мəліметтерді қамтуы тиіс: 

- Дефолт оқиғасының орын алуын туындатқан себептердің 

егжей-тегжейлі сипаттамасы; 

- орындалмаған міндеттемелерінің көлемі туралы 

мəліметтер; 

- облигациялар ұстаушылардың Эмитентке талаппен 

жүгінуінің тəртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, 

облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын 

қанағаттандыру бойынша ықтималды іс-əрекетерінің 

тізімі; 

- Эмитент Дефолт оқиғасының орын алуын туындатқан 

себептерді жою үшін қолданған немесе қолданатын 

шаралар; 

- облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын 

өткізу күні; 

- Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат. 

Көрсетілген ақпаратты ашуды өзге заңды тұлғаға тапсыру 

көзделмеген. 

4) эмитенттің облигациялар бойынша 

міндеттемелерін орындамаған немесе 

тиісті түрде орындамаған жағдайда 

эмитенттің міндеттемелері бойынша 

ортақ немесе бірлескен 

жауапкершілік көтеретін тұлғалармен 

шарт жасалған күні мен нөмірі, 

тұлғаның толық атауы жəне заңды 

тұлғаның (сондай тұлға бар болса) 

мемлекеттік тіркеуден өткен күні мен 

нөмірі: 

Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді 

орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда 

Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе 

қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалар – жоқ. 

21. Эмитенттің облигацияларды 

өтеу сəтіне дейінгі əрбір сыйақы 

төлеу кезеңінің бөлігінде 

сыйақыларды төлеу жəне негізгі 

борыш сомасын өтеу үшін қажетті 

ақшалай қаражаты көздерінің 

жəне ағындарының болжамы: 

Болжам осы проспектіге №1-Қосымшада келтірілген. 

22. Эмитенттің облигацияларды ұстаушыларының өкілі туралы мəлімет (қамтамасыз 

етілген, инфрақұрылымдық жəне ипотекалық облигацияларды шығарған жағдайда): 

1) облигацияларды ұстаушылар 

өкілінің толық жəне қысқартылған 

атауы: 

Осы шығарылым бойынша облигациялар ұстаушылардың 

өкілі қарастырылмаған. 

2) облигацияларды ұстаушылар 

өкілінің орналасқан жері, байланыс 

телефондары: 

3) облигацияларды ұстаушылар 

өкілімен эмитент жасасқан шарттың 

күні мен нөмірі: 





 

 

«Кӛтерме-бӛлшек сауда кәсіпорыны» АҚ-ның бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі Екінші облигациялар шығарылымының проспектісіне  
№ 1-қосымша 

Эмитенттің облигацияларды ӛтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы тӛлеу кезеңінің бӛлігінде сыйақыларды тӛлеу және негізгі борыш сомасын ӛтеу үшін 
қажетті ақшалай қаражаты кӛздерінің және ағындарының болжамы  
Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті 
ақшалай қаражаты көздерінің болжамы: 
 

мың теңге 

Кӛрсеткіш 

2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл 2022 жыл 2023 жыл 2024 жыл 2025 жыл 2026 жыл 

1-жарты 
жылдық 

2-жарты 
жылдық 

1-жарты 
жылдық 

2-жарты 
жылдық 

1-жарты 
жылдық 

2-жарты 
жылдық 

1-жарты 
жылдық 

2-жарты 
жылдық 

1-жарты 
жылдық 

2-жарты 
жылдық 

1-жарты 
жылдық 

2-жарты 
жылдық 

1-жарты 
жылдық 

2-жарты 
жылдық 

1-жарты 
жылдық 

2-жарты 
жылдық 

Қызметтер кӛрсетуден және 
ӛнімді ӛткізуден түскен кіріс 

816 517 826 461 1 239 596 1 258 691 1 276 326 1 296 144 1 314 513 1 335 083 1 354 217 1 375 569 1 395 497 1 417 663 1 438 418 1 461 430 1 446 294 1 473 400 

Кӛрсетілген қызметтердің 
және ӛткізілген ӛнімнің 
ӛзіндік құны 

-577 765 -529 567 -710 747 -729 926 -733 106 -752 908 -764 305 -776 805 -788 673 -801 654 -814 010 -827 492 -840 358 -854 360 -844 138 -857 149 

Жалпы пайда 238 752 296 893 528 849 528 765 543 220 543 235 550 208 558 278 565 544 573 915 581 487 590 171 598 061 607 070 602 156 616 251 

Жалпы пайда, % 29% 36% 43% 42% 43% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 

Әкімшілік шығындар -108 930 -132 327 -110 019 -111 119 -112 220 -113 342 -114 464 -115 609 -116 753 -117 921 -119 088 -120 279 -121 470 -122 685 -123 900 -125 139 

Ӛзге де шығындар -50 490 -25 245 -26 145 -26 145 -26 179 -26 179 -26 213 -26 213 -26 248 -26 248 -26 282 -26 282 -26 316 -26 316 -26 842 -26 842 

Ӛзге де кірістер 60 512 3 050 3 090 3 090 3 094 3 094 3 098 3 098 3 102 3 102 3 106 3 106 3 110 3 110 3 172 3 172 

Операциялық пайда 139 844 142 371 395 774 394 589 407 914 406 808 412 628 419 553 425 645 432 848 439 223 446 716 453 384 461 179 454 586 467 442 

Операциялық пайда, % 17% 17% 32% 31% 32% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 32% 32% 32% 31% 32% 

Қаржылық шығындар - - -341 250 -341 250 -341 250 -341 250 -341 250 -341 250 -341 250 -341 250 -341 250 -341 250 -341 250 -341 250 -341 250 -341 250 

Облигациялар бойынша 
купонды есептеу 

3,5 млрд. теңге 

- - -183 750 -183 750 -183 750 -183 750 -183 750 -183 750 -183 750 -183 750 -183 750 -183 750 -183 750 -183 750 -183 750 -183 750 

Облигациялар бойынша 
купонды есептеу 

3 млрд. теңге 

- - -157 500 -157 500 -157 500 -157 500 -157 500 -157 500 -157 500 -157 500 -157 500 -157 500 -157 500 -157 500 -157 500 -157 500 

Қаржылық кірістер - 22 632 - 22 632 - - - - - - - - - - - - 

Салық салуға дейінгі пайда 139 844 165 003 54 524 75 971 66 664 65 558 71 378 78 303 84 395 91 598 97 973 105 466 112 134 119 929 113 336 126 192 

Табыс салығы бойынша 
шығындар 

- -60 969 - -26 099 - -26 444 - -29 936 - -35 199 - -40 688 - -46 413 - -47 906 

Таза пайда 139 844 104 034 54 524 49 872 66 664 39 113 71 378 48 367 84 395 56 400 97 973 64 778 112 134 73 517 113 336 78 286 

Рентабельділік, % 17% 13% 4% 4% 5% 3% 5% 4% 6% 4% 7% 5% 8% 5% 8% 5% 
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Проспект второго выпуска 

негосударственных облигаций  

в пределах первой облигационной программы 
Акционерного общества  

«Оптово-розничное предприятие торговли» 

 

полное наименование эмитента: Акционерное общество «Оптово-розничное предприятие торговли» 

сокращенное наименование эмитента: АО «ОРПТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной 

программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) 

уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам 

относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в проспекте, и не 

подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. 

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, 

является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его 

размещаемых негосударственных облигаций. 

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие 

информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.». 

 

 

 

 

 

 

г. Алматы, 2019г. 
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1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом первой 

облигационной программы Акционерного общества «Оптово-розничное предприятие 

торговли» (далее – Эмитент). 

2. Сведения об облигационной программе: 

1) дата государственной регистрации 

проспекта облигационной 

программы: 

21 ноября 2018 года 

2) объем облигационной программы, 

в пределах которой осуществляется 

выпуск: 

6 500 000 000 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) 

тенге 

3) сведения обо всех предыдущих 

выпусках облигаций в пределах 

облигационной программы (отдельно 

по каждому выпуску в пределах 

данной облигационной программы), в 

том числе: 

Первый выпуск облигаций в пределах первой 

облигационной программы; 

дата регистрации выпуска облигаций 

в уполномоченном органе по 

регулированию, контролю и надзору 

финансового рынка и финансовых 

организаций (далее - 

уполномоченный орган): 

21 ноября 2018 года; 

количество и вид облигаций: 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) штук купонных 

облигаций без обеспечения; 

объем выпуска по номинальной 

стоимости: 

3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) тенге; 

количество размещенных облигаций 

выпуска; 

1 378 000 (один миллион триста семьдесят восемь тысяч) 

штук купонных облигаций без обеспечения; 

общий объем денег, привлеченных 

при размещении облигаций: 

1 380 509 500 (один миллиард триста восемьдесят 

миллионов пятьсот девять тысяч пятьсот) тенге; 

сумма начисленного и выплаченного 

вознаграждения по данному выпуску 

облигаций: 

На дату настоящего проспекта вознаграждение не 

начислялось и не выплачивалось; 

количество выкупленных облигаций 

с указанием даты их выкупа: 

Выкупленных облигаций не имеется; 

сведения о фактах неисполнения 

эмитентом своих обязательств перед 

держателями облигаций (невыплата 

(задержка в выплате) вознаграждения 

по облигациям, включая 

информацию о размерах 

неисполненных обязательств и сроке 

просрочки их исполнения, сумма 

начисленного, но не выплаченного 

вознаграждения по облигациям: 

Фактов неисполнения Эмитентом своих обязательств 

перед держателями облигаций не имеется;  

в случае, если размещение либо 

обращение выпуска облигаций было 

приостановлено (возобновлено), 

указывается государственный орган, 

принявший такие решения, 

Случаев приостановления (возобновления) размещения 

либо обращения облигаций не имеется; 
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основание и дату их принятия: 

рынки, на которых обращаются 

облигации, включая наименования 

организаторов торгов: 

Неорганизованный и организованный рынки ценных 

бумаг, организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая 

биржа»; 

в случае, если облигации находятся в 

обращении, права, представляемые 

облигациями их держателям, в том 

числе права, реализованные при 

нарушении ограничений 

(ковенантов) и предусмотренные 

договорами купли-продажи 

облигаций, заключенными с 

держателями, с указанием порядка 

реализации данных прав держателей: 

- право на получение номинальной стоимости при 

погашении облигаций в порядке и сроки, 

предусмотренные проспектом выпуска облигаций; 

- на получение фиксированного купонного 

вознаграждения по облигациям в порядке и сроки, 

предусмотренные проспектом выпуска облигаций; 

- свободно продавать и иным образом распоряжаться 

облигациями; 

- право на удовлетворение своих требований, в том числе 

требовать выкуп облигаций, в случае и порядке, 

предусмотренном законодательством Республики 

Казахстан; 

- право на получение информации о деятельности 

Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, а также в 

порядке, предусмотренном внутренними правилами 

Эмитента и внутренними документами  

АО «Казахстанская фондовая биржа»; 

- право требовать выкуп облигаций в случае 

возникновения оснований для выкупа облигаций, 

предусмотренных статьей 15 и подпунктами 1), 2) пункта 

2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 

года №461-II «О рынке ценных бумаг». 

Нарушений прав держателей облигаций и ограничений 

(ковенантов) предусмотренных договорами купли-

продажи облигаций, заключенных с держателями – не 

имеется. 

3. Сведения о выпуске облигаций: 

1) вид облигаций: Купонные облигации без обеспечения  

(далее – облигации) 

2) номинальная стоимость одной 

облигации (если номинальная 

стоимость одной облигации является 

индексированной величиной, то 

дополнительно указывается порядок 

расчета номинальной стоимости 

одной облигаций): 

 1000 (одна тысяча) тенге 

3) количество облигаций: 3 000 000 (три миллиона) штук 

4) общий объем выпуска облигаций: 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге  

5) валюта номинальной стоимости 

облигации, валюта платежа по 

основному долгу и (или) 

начисленному вознаграждению по 

облигациям: 

Валюта номинальной стоимости – тенге. Все платежи 

(выплаты вознаграждения и суммы основного долга) 

осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в 

национальной валюте Республики Казахстан (тенге).  

В случае если держателем облигаций будет являться 

нерезидент Республики Казахстан, выплата 

вознаграждения по облигациям будет производиться в 

тенге при наличии у держателя облигаций банковского 

счета в тенге на территории Республики Казахстан.  
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Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар 

США или евро) при осуществлении выплаты допускается 

в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) 

рабочих дней до дня соответствующей выплаты от 

держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан 

соответствующего письменного заявления. Указанная 

конвертация осуществляется по курсу, установленному 

Национальным Банком Республики Казахстан на дату 

осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную 

валюту (исключительно доллар США или евро) 

производится за счет держателя облигаций – нерезидента 

Республики Казахстан. 

Конвертация тенге в иные валюты, кроме доллара США и 

евро, при осуществлении выплаты по облигациям в пользу 

держателя облигаций – резидента Республики Казахстан 

не допускается. 

Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут 

удержаны с суммы, подлежащей перечислению 

держателю облигаций – нерезиденту Республики 

Казахстан. 

4. Способ оплаты размещаемых 

облигаций: 

Оплата облигаций данного выпуска будет произведена 

деньгами в безналичной форме. Порядок и условия 

оплаты облигаций, способы расчетов осуществляются в 

соответствии с внутренними правилами организатора 

торгов. 

5. Получение дохода по облигациям: 

1) ставка вознаграждения по 

облигациям (если ставка 

вознаграждения по облигациям 

является индексированной 

величиной, то дополнительно 

указывается порядок расчета ставки 

вознаграждения по облигациям): 

Годовая ставка купонного вознаграждения является 

фиксированной в течение всего срока обращения 

облигаций и составляет 10,5% годовых от номинальной 

стоимости облигаций. 

Ставка вознаграждения по облигациям не является 

индексированной величиной. 

 

2) периодичность выплаты 

вознаграждения и (или) даты 

выплаты вознаграждения по 

облигациям: 

2 (два) раза в год, через каждые 6 (шесть) месяцев, 

начиная с даты начала обращения облигаций в течение 

всего периода обращения облигаций. 

3) дата, с которой начинается 

начисление вознаграждения по 

облигациям: 

Начисление вознаграждения осуществляется с даты 

начала обращения облигаций до даты начала погашения 

облигаций. Начисление вознаграждения производится в 

течение всего периода обращения облигаций и 

заканчивается в последний день обращения облигаций. 

4) порядок и условия выплаты 

вознаграждения по облигациям, 

способ получения вознаграждения по 

облигациям: 

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают 

правом на его получение и зарегистрированным в системе 

реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало 

последнего дня периода, за который осуществляется 

выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения 

центрального депозитария, осуществляющего услуги по 

ведению реестров держателей ценных бумаг Эмитента) 

(далее – дата фиксации). Выплата купонного 

вознаграждения по облигациям осуществляется в тенге 

путем перечисления денег на банковские счета 

держателей облигаций в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты, следующей за датой фиксации. 
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Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как 

произведение номинальной стоимости и полугодовой 

ставки купонного вознаграждения. Количество знаков 

после запятой и метод округления определяются в 

соответствии с внутренними документами  

АО «Казахстанская фондовая биржа». Последняя выплата 

вознаграждения производится одновременно с выплатой 

основной суммы долга по облигациям. 

5) период времени, применяемый для 

расчета вознаграждения по 

облигациям: 

Выплата вознаграждения по облигациям будет 

производиться из расчета временной базы 360 (триста 

шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в 

течение всего срока обращения облигаций. 

6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном 

финансировании дополнительно указываются: 

1) характеристика денежных 

требований, условия и 

прогнозируемые сроки поступления 

денег по правам требования, 

входящим в состав выделенных 

активов: 

Облигации Эмитента не являются облигациями 

специальной финансовой компании. 

2) порядок предоставления 

информации держателям облигаций о 

смене собственника на имущество, 

созданное по базовому договору, о 

введении представителей кредиторов 

в органы специальной финансовой 

компании и их полномочиях: 

3) перечень расходов специальной 

финансовой компании, связанных с 

обслуживанием сделки проектного 

финансирования и инвестиционного 

управления активами, 

осуществляемых за счет выделенных 

активов: 

7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации 

дополнительно указываются: 

1) наименование и место нахождения 

оригинатора, банка-кастодиана, 

управляющего инвестиционным 

портфелем, специальной финансовой 

компании и лица, осуществляющего 

сбор платежей по уступленным 

правам требования: 

Облигации Эмитента не являются облигациями 

специальной финансовой компании. 

2) предмет деятельности, права и 

обязанности оригинатора в сделке 

секьюритизации: 

3) характеристика прав требования, 

условия, порядок и сроки 

поступления денег по правам 

требования, входящим в состав 

выделенных активов, и порядок 

осуществления контроля за их 

исполнением: 

4) порядок инвестирования временно 
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свободных поступлений по 

выделенным активам: 

5) расходы, связанные с оплатой 

услуг по сделке секьюритизации, и 

условия, согласно которым 

специальная финансовая компания 

вправе вычитать данные расходы из 

выделенных активов: 

6) сведения о наличии опыта 

применения секьюритизации 

оригинатором и лицами, 

участвующими в сделке 

секьюритизации: 

7) размер, состав и прогнозный 

анализ роста выделенных активов, 

обеспечивающих сделку 

секьюритизации: 

8) критерии однородности прав 

требований: 

9) очередность погашения облигаций 

различных выпусков, выпущенных в 

пределах облигационной программы: 

8. Условия и порядок размещения облигаций: 

1) дата начала размещения 

облигаций: 

Дата начала обращения облигаций 

2) дата окончания размещения 

облигаций: 

Последний день периода обращения облигаций 

3) рынок, на котором планируется 

размещение облигаций 

(организованный и (или) 

неорганизованный рынок ценных 

бумаг): 

Облигации размещаются только на организованном рынке 

ценных бумаг 

9. Условия и порядок обращения облигаций: 

1) дата начала обращения облигаций: Дата проведения первых состоявшихся торгов по 

размещению облигаций, которые будут проводиться в 

соответствии с внутренними положениями  

АО «Казахстанская фондовая биржа». 

Информация о дате начала обращения облигаций будет 

опубликована Эмитентом на интернет - ресурсе  

АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz). 

2) дата окончания обращения 

облигаций: 

Последний день периода обращения облигаций 

3) срок обращения: Срок обращения облигаций составляет 7 (семь) лет с даты 

начала обращения облигаций. 

4) рынок, на котором планируется 

обращение облигаций 

(организованный и (или) 

неорганизованный рынок ценных 

бумаг): 

 

 

 

Облигации обращаются на организованном и 

неорганизованном рынках ценных бумаг. 
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10. Условия и порядок погашения облигаций: 

1) дата погашения облигаций: День, следующий за последним днем обращения 

облигаций по истечении 7 (семи) лет с даты начала 

обращения облигаций. 

2) способ погашения облигаций: Оплата облигаций данного выпуска будет произведена 

деньгами. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости 

облигаций с одновременной выплатой последнего 

купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты, следующей за последним днем 

обращения облигаций, путем перевода денег (в тенге) на 

текущие счета держателей облигаций, 

зарегистрированных в реестре держателей облигаций по 

состоянию на начало последнего дня периода, за который 

осуществляются выплаты. 

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар 

США или евро) при осуществлении выплаты допускается 

в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) 

рабочих дней до дня соответствующей выплаты от 

держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан 

соответствующего письменного заявления. Указанная 

конвертация осуществляется по курсу, установленному 

Национальным Банком Республики Казахстан на дату 

осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную 

валюту (исключительно доллар США или евро) 

производится за счет держателя облигаций – нерезидента 

Республики Казахстан. 

Конвертация тенге в иные валюты, кроме доллара США и 

евро, при осуществлении выплаты по облигациям в пользу 

держателя облигаций – резидента Республики Казахстан 

не допускается. 

Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут 

удержаны с суммы, подлежащей перечислению 

держателю облигаций – нерезиденту Республики 

Казахстан. 

Место, где будет произведено погашение облигаций: 

Казахстан, город Алматы, район Турксибский, проспект 

Сүйінбай, дом 481/3, почтовый индекс 050030. 

3) если выплата вознаграждения и 

номинальной стоимости при 

погашении облигаций будет 

производиться в соответствии с 

проспектом выпуска облигаций 

иными имущественными правами, 

приводятся описания этих прав, 

способов их сохранности, порядка 

оценки и лиц, правомочных 

осуществлять оценку указанных 

прав, а также порядка реализации 

перехода этих прав: 

 

 

 

Не применимо. 
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11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных 

статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указываются: 

1) порядок, условия реализации права 

выкупа облигаций: 

По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать 

свои облигации на организованном и неорганизованном 

рынках ценных бумаг в течение всего срока их 

обращения. Цена выкупа облигаций Эмитентом, порядок, 

условия и срок выкупа будут определяться 

соответствующим решением Совета директоров.  

Выкупленные облигации не будут считаться 

погашенными и могут быть повторно реализованы 

Эмитентом.  

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь 

нарушения прав держателей облигаций.  

В случае принятия Советом директоров Эмитента 

решения о выкупе облигаций, Эмитент доводит данное 

решение до сведения держателей облигаций в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты его принятия посредством 

размещения сообщения на официальных интернет-

ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» 

(www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности 

(www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними 

корпоративными правилами Эмитента, внутренними 

документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и 

нормативно-правовым актом, регулирующим порядок 

размещения информации на официальном интернет-

ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение 

должно содержать описание порядка, условий и указание 

на дату, когда будет производиться выкуп облигаций.  

Любой из держателей облигаций имеет право в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с даты первого опубликования 

соответствующей информации о выкупе облигаций, 

направить письменное заявление о выкупе облигаций, 

принадлежащих держателю облигаций, по адресу места 

нахождения Эмитента.  

Держатель облигаций должен подать заявление о выкупе 

принадлежащих ему облигаций в произвольной форме с 

указанием всех необходимых реквизитов:  

для юридического лица:  

- наименование держателя облигаций;  

- бизнес-идентификационный номер;  

- номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства 

(справки) о государственной регистрации 

(перерегистрации);  

- юридический адрес и фактическое местонахождение;  

- телефоны;  

- банковские реквизиты; количество и вид облигаций, 

подлежащих выкупу.  

для физического лица:  

- фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя 

облигаций;  

- индивидуальный идентификационный номер;  

- номер, дата и орган, выдавший документ, 
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удостоверяющий личность;  

- место жительства;  

- телефоны;  

- банковские реквизиты;  

- количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.  

Эмитент осуществляет выкуп облигаций у держателей 

облигаций, подавших в адрес Эмитента указанные выше 

письменные уведомления, а также зарегистрированных в 

реестре держателей облигаций Эмитента по состоянию на 

начало последнего календарного дня, предшествующего 

дате выкупа.  

Эмитент осуществляет выкуп облигаций путем покупки 

облигаций в торговой системе АО «Казахстанская 

фондовая биржа» в порядке, предусмотренном 

внутренними документами АО «Казахстанская фондовая 

биржа». Держатели облигаций, планирующие продать 

принадлежащие им облигации в ходе их выкупа 

Эмитентом, осуществляют продажу облигаций Эмитенту 

в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» в 

порядке, предусмотренном внутренними документами  

АО «Казахстанская фондовая биржа».  

Принятие Эмитентом решения о выкупе облигаций не 

является причиной возникновения у держателей 

облигаций обязательства продать Эмитенту 

принадлежащие им облигации.  

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 35 

(тридцати пяти) рабочих дней после первого 

опубликования соответствующей информации о выкупе 

облигаций Эмитентом.  

Информация о количестве размещенных (за вычетом 

выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом  

на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая 

биржа» (www.kase.kz).  

Облигации, держатели которых не подали письменных 

требований о выкупе принадлежащих им облигаций, 

погашаются по истечении срока обращения облигаций в 

порядке, предусмотренном настоящим проспектом. 

2) сроки реализации права выкупа 

облигаций: 

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за 

датой принятия Советом директоров Эмитента решения о 

выкупе облигаций, обязан довести до сведения 

держателей облигаций информацию о принятии такого 

решения посредством публикации соответствующего 

информационного сообщения на официальных интернет-

ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой 

отчетности (www.dfo.kz).  

Опубликованное информационное сообщение, должно 

содержать следующие сведения:  

- указание на рынок (организованный или 

неорганизованный), на котором будет осуществляться 

выкуп облигаций;  

- количество выкупаемых облигаций;  

- дата проведения выкупа облигаций; 

- порядок расчетов, в том числе:  
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для неорганизованного рынка: (а) порядок подачи 

приказов держателями облигаций в центральный 

депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению 

реестра держателей облигаций, на списание облигаций в 

результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных 

средств держателю облигаций в оплату выкупленных у 

него облигаций;  

для организованного рынка – указание на метод 

проведения торгов по выкупу облигаций;  

- иные условия выкупа, определенные соответствующим 

решением Совета директоров Эмитента.  

Выкуп размещенных облигаций Эмитентом 

осуществляется в день, определенный решением Совета 

директоров Эмитента. 

12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не 

предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются: 

1) описание ковенантов 

(ограничений), принимаемых 

эмитентом и не предусмотренных 

Законом о рынке ценных бумаг: 

В течение всего срока обращения облигаций, Эмитент 

должен соблюдать следующие дополнительные 

ограничения (ковенанты), рекомендованные Листинговой 

комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа»:  

- не допускать нарушения сроков предоставления годовой 

и промежуточной финансовой отчетности, установленных 

договором о листинге негосударственных эмиссионных 

ценных бумаг, который заключается между Эмитентом и 

АО «Казахстанская фондовая биржа»;  

- не допускать нарушения срока предоставления 

аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности 

Эмитента, установленного договором о листинге ценных 

бумаг Эмитента, который заключается между Эмитентом 

и АО «Казахстанская фондовая биржа».  

В случае нарушения дополнительных ограничений 

(ковенантов), рекомендованных Листинговой комиссией 

АО «Казахстанская фондовая биржа», Эмитент в течение 

3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления 

нарушения, доводит до сведения держателей облигаций 

информацию о данном нарушении с подробным 

описанием причины возникновения нарушения, способа и 

срока устранения данного нарушения посредством 

предоставления информационного сообщения на 

официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская 

фондовая биржа» (www.kase.kz) и на официальном 

интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности 

(www.dfo.kz).  

Порядок действий Эмитента и держателей облигаций при 

нарушении любого из дополнительных ограничений 

(ковенантов) предусмотрен пунктом 19 настоящего 

проспекта. 

2) порядок действий эмитента при 

нарушении ковенантов 

(ограничений): 

3) порядок действий держателей 

облигаций при нарушении 

ковенантов (ограничений): 

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие 

сведения: 

1) вид, количество и порядок 

определения цены размещения 

акций, в которые будут 

конвертироваться облигации, права 

по таким акциям: 

Облигации данного выпуска являются не 

конвертируемыми. 

Эмитент не является банком. 
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2) порядок и условия 

конвертирования облигаций (в 

случае, если выпуск облигаций 

полностью конвертируется, 

указывается, что выпуск облигаций 

подлежит аннулированию в течение 1 

(одного) месяца с даты завершения 

конвертирования, если выпуск 

облигаций конвертируется не 

полностью, указывается, что 

выкупленные облигации данного 

выпуска не подлежат дальнейшему 

размещению, а погашаются в конце 

срока обращения). 

Банк, отнесенный к категории 

неплатежеспособных банков, на 

основании и в порядке, 

предусмотренных статьей 61-10 

Закона о банках, указывает условия 

конвертирования облигаций в акции 

в соответствии с решением 

уполномоченного органа. 

14. Сведения об имуществе эмитента, являющимся полным или частичным обеспечением 

обязательств по выпущенным облигациям: 

1) описание обеспечения по 

выпущенным облигациям с 

указанием стоимости данного 

имущества: 

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным. 

2) процентное соотношение 

стоимости обеспечения к 

совокупному объему выпуска 

облигаций: 

3) порядок обращения взыскания на 

предмет залога. 

15. Данные банка, 

предоставившего гарантию, с 

указанием его наименования, 

места нахождения, реквизитов 

договора гарантии, срока и 

условий гарантии (если облигации 

обеспечены гарантией банка): 

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным. 

16. Реквизиты договора концессии 

и постановления Правительства 

Республики Казахстан о 

предоставлении поручительства 

государства - при выпуске 

инфраструктурных облигаций: 

Облигации не являются инфраструктурными. 

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций: 

1) конкретные цели использования 

денег, которые эмитент получит от 

размещения облигаций: 

Средства, полученные от размещения облигаций данного 

выпуска, планируется направить на приобретение 

земельных участков, на строительство и приобретение 

новых объектов, на приобретение основных средств и 

нематериальных активов, погашение кредиторской 

задолженности, погашение, рефинансирование кредитов и 
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займов, увеличение оборотных средств. 

Решение о распределении привлеченных средств 

принимает Президент АО «ОРПТ» на основании 

утвержденного Советом директоров Эмитента 

бюджетного плана. 

2) при выпуске инфраструктурных 

облигаций указываются расходы, 

связанные с оплатой услуг 

представителя держателей облигаций 

в соответствии с условиями 

заключенного с ним договора: 

 

Облигации не являются инфраструктурными. 

18. При выпуске облигаций, оплата 

которых будет произведена 

правами требования по 

облигациям, ранее размещенным 

эмитентом (за вычетом 

выкупленных эмитентом 

облигаций), срок обращения 

которых истек, дополнительно 

указываются дата и номер 

государственной регистрации 

выпуска данных облигаций, их вид 

и количество, а также объем 

выпуска облигаций, сумма 

накопленного и невыплаченного 

вознаграждения по облигациям: 

 

 

Облигации не будут оплачиваться правами требования. 

19. Права, предоставляемые держателю облигаций: 

1) право получения от эмитента в 

предусмотренный проспектом 

выпуска облигаций срок 

номинальной стоимости облигации 

либо получения иного 

имущественного эквивалента, а 

также право на получение 

фиксированного по ней процента от 

номинальной стоимости облигации 

либо иных имущественных прав, 

установленных проспектом выпуска 

облигаций: 

• право на получение от Эмитента номинальной 

стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные 

проспектом;  

• право на получение вознаграждения в порядке и 

сроки, предусмотренные проспектом;  

• право на получение информации в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики 

Казахстан и требованиями АО «Казахстанская фондовая 

биржа»;  

• право на удовлетворение своих требований в 

отношении облигаций в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан;  

• право свободно отчуждать и иным образом 

распоряжаться облигациями;  

• право требовать выкупа облигаций в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан, в том числе при нарушении ковенантов 

(ограничений), предусмотренных проспектом выпуска 

облигаций;  

• иные права, вытекающие из права собственности на 

облигации в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан. 

2) право требования выкупа 

эмитентом облигаций с указанием 

условий, порядка и сроков 

реализации данного права, в том 

числе при нарушении ковенантов 

(ограничений), предусмотренных 

проспектом выпуска облигаций: 

3) иные права: 
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Условия, порядок и сроки реализации права держателей 

облигаций на требование выкупа принадлежащих им 

облигаций:  

Держатели облигаций имеют право требовать выкупа 

принадлежащих им облигаций в случае, если Эмитент 

допустил нарушение любого из условий, установленных 

пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, и в 

случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 

статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.  

В случае допущения Эмитентом нарушения любого из 

условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о 

рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется по цене, 

соответствующей номинальной стоимости облигаций с 

учетом накопленного вознаграждения.  

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 

1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, 

Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных 

облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, 

соответствующей номинальной стоимости облигаций с 

учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой 

рыночной цене облигаций.  

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, 

предусмотренных статьей 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 

2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в 

течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем 

наступления указанных оснований, обязан довести до 

сведения держателей облигаций информацию о 

возникновении основания для выкупа облигаций 

посредством публикации соответствующего 

информационного сообщения на официальных интернет-

ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой 

отчетности (www.dfo.kz). Данная информация должна 

включать подробное описание того, какое из оснований 

для выкупа облигаций имеет место, а также иную 

информацию в случае ее необходимости.  

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих 

за датой первой публикации указанного выше 

информационного сообщения, держатели облигаций 

имеют право подать, а Эмитент обязан принять, 

письменные заявления о выкупе с указанием количества 

облигаций, заявленных к выкупу.  

В случае получения хотя бы одного письменного 

заявления о выкупе облигаций, Совет директоров 

Эмитента обязан в течение 30 (тридцати) календарных 

дней, следующих за последним днем периода приема 

письменных заявок на выкуп, принять решение о:  

- выкупе облигаций;  

- цене, по которой будет производиться выкуп облигаций;  

- количестве выкупаемых облигаций;  

- дате проведения выкупа облигаций;  

- порядке расчетов, в том числе (а) порядок подачи 

приказов держателями облигаций в центральный 

депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению 

реестра держателей облигаций, на списание облигаций в 
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результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных 

средств держателю облигаций в оплату выкупленных у 

него облигаций;  

- иные решения, необходимые для организации выкупа 

облигаций Эмитентом.  

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за 

датой принятия Советом директоров Эмитента решения о 

выкупе облигаций, обязан довести до сведения 

держателей облигаций информацию о принятии такого 

решения посредством размещения соответствующего 

информационного сообщения на официальных интернет-

ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой 

отчетности (www.dfo.kz).  

Опубликованное информационное сообщение, должно 

содержать следующие сведения:  

- цена, по которой будет производиться выкуп облигаций, 

с указанием порядка расчета данной цены;  

- количество выкупаемых облигаций;  

- дата проведения выкупа облигаций;  

- порядок расчетов, в том числе: (а) порядок подачи 

приказов держателями облигаций в центральный 

депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению 

реестра держателей облигаций, на списание облигаций в 

результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных 

средств держателю облигаций в оплату выкупленных у 

него облигаций;  

- иная информация, необходимая для организации выкупа 

облигаций Эмитентом.  

Выкуп размещенных облигаций осуществляется 

Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных 

дней с даты принятия Советом директоров Эмитента 

решения о выкупе облигаций: 

а) в случае наступления события дефолта, 

предусмотренного настоящим проспектом.  

Порядок и сроки реализации держателями облигаций 

своего права на требование выкупа принадлежащих им 

облигаций в случае наступления события дефолта указаны 

в пункте 20 настоящего проспекта.  

б) в случае наступления и неустранения Эмитентом 

нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, 

предусмотренные настоящим проспектом, держатели 

облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих 

им облигаций на условиях, в порядке и в сроки, 

предусмотренные данным пунктом настоящего проспекта.  

В данном случае Эмитент обязан осуществить выкуп 

размещенных облигаций по наибольшей из следующих 

цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости 

облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) 

справедливой рыночной цене облигаций.  

в) иные права, вытекающие из права собственности на 

облигации в случаях и в порядке, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан.  
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20. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления 

дефолта по облигациям эмитента: 

1) перечень событий, при 

наступлении которых имеется 

вероятность объявления дефолта по 

облигациям эмитента: 

Дефолт - невыполнение обязательств по эмиссионным 

ценным бумагам и иным финансовым инструментам. 

Событием, при наступлении которого может быть 

объявлен дефолт по облигациям Эмитента - частичное или 

полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате 

суммы основного долга и (или) купонного 

вознаграждения по облигациям в сроки выплаты 

основного долга и (или) купонного вознаграждения, 

предусмотренные настоящим проспектом (далее – 

«Событие дефолта»). 

2) меры, которые будут предприняты 

эмитентом в случае наступления 

дефолта по облигациям, включая 

процедуры защиты прав держателей 

облигаций при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении 

обязательств по выплате 

вознаграждения по облигациям, в том 

числе порядок и условия 

реструктуризации обязательств: 

В случае наступления События дефолта по облигациям 

Эмитент обязан начислить и выплатить держателям 

облигаций неустойку, исходя из официальной ставки 

рефинансирования Национального Банка Республики 

Казахстан на день исполнения денежного обязательства 

по выплате суммы основного долга и (или) купонного 

вознаграждения по облигациям (день фактического 

платежа), за каждый день просрочки (последним днем 

начисления неустойки является день фактического 

платежа).  

Эмитент доводит информацию о наступлении События 

дефолта до сведения держателей облигаций в сроки, в 

порядке и с применением способов, указанных в 

подпункте 3) настоящего пункта.  

Эмитент освобождается от ответственности за частичное 

или полное неисполнение своих обязательств по 

настоящему проспекту, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы.  

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются 

обстоятельства, наступление которых не представлялось 

возможным предвидеть или предотвратить (стихийные 

явления, военные действия, акты уполномоченных 

органов запретительного или ограничительного характера 

и т.п.). В случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих 

обязательств по настоящему проспекту отодвигается 

соразмерно периоду времени, в течение которого 

действуют такие обстоятельства и их последствия.  

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за 

датой первой публикации информационного сообщения о 

наступлении События дефолта, Эмитент обязан 

осуществлять прием письменных заявлений держателей 

облигаций, либо прав требования по облигациям о выкупе 

облигаций (прав требования по облигациям) по цене, 

соответствующей номинальной стоимости облигаций с 

учетом накопленного вознаграждения, с указанием 

количества облигаций, заявленных к выкупу.  

Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих 

за датой первой публикации информационного сообщения 

о наступления События дефолта, Эмитент обязан созвать 

и провести общее собрание держателей облигаций. 

В повестку дня общего собрания держателей облигаций, 
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помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы 

об утверждении подготовленного Эмитентом плана 

мероприятий по восстановлению своей 

платежеспособности, который должен быть составлен с 

учетом объема облигаций либо прав требования по 

облигациям, заявленных держателями к выкупу, и (при 

необходимости) проекта возможных изменений в 

настоящий проспект.  

В случае если по итогам проведения общего собрания 

держателей облигаций план мероприятий по 

восстановлению платежеспособности не будет утвержден 

и будет принято решение о невозможности 

восстановления Эмитентом своей платежеспособности, а 

также, если Эмитент, в сроки предусмотренные 

законодательством, регулирующим общественные 

отношения, возникающие при неспособности должника 

удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, 

не исполнил свои обязательства по выплате суммы 

основного долга и (или) купонного вознаграждения по 

облигациям и выкупу облигаций по полученным 

письменным требованиям держателей облигаций, 

дальнейшие действия Эмитента и держателей облигаций 

или прав требования по облигациям регулируются 

законодательством Республики Казахстан в сфере 

реабилитации и банкротства.  

В случае если по итогам проведения общего собрания 

держателей облигаций план мероприятий по 

восстановлению платежеспособности будет утвержден, 

Совет директоров Эмитента принимает решение о 

реализации данного плана мероприятий по 

восстановлению платежеспособности с учетом прав, 

предоставляемых облигацией ее держателю. 

В случае наступления дефолта по облигациям решение о 

реструктуризации обязательств Эмитента принимается 

Советом директоров Эмитента с согласия кредиторов в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, 

в том числе с учетом прав, предоставляемых облигацией 

ее держателю. Порядок и условия реструктуризации 

обязательств оговариваются Эмитентом с держателями 

облигаций путем проведения переговоров в случае 

наступления дефолта по облигациям. 

3) порядок, срок и способы 

доведения эмитентом до сведения 

держателей облигаций информации о 

фактах дефолта, включающей 

сведения об (о) объеме 

неисполненных обязательств, 

причине неисполнения обязательств, 

перечислении возможных действий 

держателей облигаций по 

удовлетворению своих требований, 

порядке обращения держателей 

облигаций с требованием к эмитенту, 

лицам, несущим солидарную или 

субсидиарную ответственность по 

обязательствам эмитента в случае 

При наступлении События дефолта по облигациям, 

Эмитент приложит все усилия для устранения причин, 

вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав 

держателей облигаций.  

В случае наступления События дефолта, Эмитент в 

течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем 

наступления соответствующего события, обязан довести 

данную информацию до сведения держателей облигаций 

посредством размещения соответствующего 

информационного сообщения на официальном интернет-

ресурсе Биржи (www.kase.kz) в порядке, установленном 

правилами Биржи, и на официальном интернет-ресурсе 

Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в 

порядке, установленном законодательством Республики 
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неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения эмитентом обязательств 

по облигациям: 

Казахстан.  

Информационное сообщение Эмитента должно содержать 

следующие сведения:  

- подробное описание причин, вызвавших наступления 

События дефолта;  

- сведения об объеме неисполненных обязательств;  

- перечисление возможных действий держателей 

облигаций по удовлетворению своих требований, включая 

порядок и сроки обращения держателей облигаций с 

требованием к Эмитенту;  

- меры, которые предприняты или будут предприняты 

Эмитентом для устранения причин, вызвавших 

наступление События дефолта;  

- дата проведения общего собрания держателей 

облигаций;  

- иную информацию по решению Эмитента.  

Поручение иному юридическому лицу раскрытия 

указанной информации не предусмотрено.  

4) дата и номер договора с лицами, 

несущими солидарную или 

субсидиарную ответственность по 

обязательствам эмитента в случае 

неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения эмитентом обязательств 

по облигациям, полное наименование 

данных лиц, а также дата их 

государственной регистрации (при 

наличии таких лиц): 

Лица, несущие солидарную или субсидиарную 

ответственность по обязательствам Эмитента в случае 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

Эмитентом обязательств по облигациям – отсутствуют. 

21. Прогноз источников и потоков 

денежных средств эмитента, 

необходимых для выплаты 

вознаграждений и погашения 

суммы основного долга в разрезе 

каждого периода выплаты 

вознаграждений до момента 

погашения облигаций: 

Прогноз приведен в Приложении №1 к настоящему 

проспекту. 

22. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска 

обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций): 

1) полное и сокращенное 

наименование представителя 

держателей облигаций: 

Представитель держателей облигаций по данному 

выпуску не предусмотрен. 

2) место нахождения, номера 

контактных телефонов представителя 

держателей облигаций: 

3) дата и номер договора эмитента с 

представителем держателей 

облигаций 

23. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии): 

1) полное наименование платежного 

агента: 

Выплата вознаграждения и погашение облигаций 

осуществляется Эмитентом самостоятельно без 

использования услуг платежного агента. 2) место нахождения, номера 

контактных телефонов, реквизиты 





 

 

Приложение №1 к Проспекту второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «Оптово-розничное предприятие торговли» 

Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе 
каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций 

Прогноз источников денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода 
выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций: 

в тыс. тенге 

Показатель 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

Доход от оказания услуг и 
реализации продукции 

816 517 826 461 1 239 596 1 258 691 1 276 326 1 296 144 1 314 513 1 335 083 1 354 217 1 375 569 1 395 497 1 417 663 1 438 418 1 461 430 1 446 294 1 473 400 

Себестоимость оказанных 
услуг и реализованной 
продукции 

-577 765 -529 567 -710 747 -729 926 -733 106 -752 908 -764 305 -776 805 -788 673 -801 654 -814 010 -827 492 -840 358 -854 360 -844 138 -857 149 

Валовая прибыль 238 752 296 893 528 849 528 765 543 220 543 235 550 208 558 278 565 544 573 915 581 487 590 171 598 061 607 070 602 156 616 251 

Валовая прибыль, % 29% 36% 43% 42% 43% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 

Административные расходы -108 930 -132 327 -110 019 -111 119 -112 220 -113 342 -114 464 -115 609 -116 753 -117 921 -119 088 -120 279 -121 470 -122 685 -123 900 -125 139 

Прочие расходы -50 490 -25 245 -26 145 -26 145 -26 179 -26 179 -26 213 -26 213 -26 248 -26 248 -26 282 -26 282 -26 316 -26 316 -26 842 -26 842 

Прочие доходы 60 512 3 050 3 090 3 090 3 094 3 094 3 098 3 098 3 102 3 102 3 106 3 106 3 110 3 110 3 172 3 172 

Операционная прибыль 139 844 142 371 395 774 394 589 407 914 406 808 412 628 419 553 425 645 432 848 439 223 446 716 453 384 461 179 454 586 467 442 

Операционная прибыль, % 17% 17% 32% 31% 32% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 32% 32% 32% 31% 32% 

Финансовые расходы - - -341 250 -341 250 -341 250 -341 250 -341 250 -341 250 -341 250 -341 250 -341 250 -341 250 -341 250 -341 250 -341 250 -341 250 

Начисление купона по 
облигациям 3,5 млрд. тенге 

- - -183 750 -183 750 -183 750 -183 750 -183 750 -183 750 -183 750 -183 750 -183 750 -183 750 -183 750 -183 750 -183 750 -183 750 

Начисление купона по 
облигациям 3 млрд. тенге 

- - -157 500 -157 500 -157 500 -157 500 -157 500 -157 500 -157 500 -157 500 -157 500 -157 500 -157 500 -157 500 -157 500 -157 500 

Финансовые доходы - 22 632 - 22 632 - - - - - - - - - - - - 

Прибыль до 
налогообложения 

139 844 165 003 54 524 75 971 66 664 65 558 71 378 78 303 84 395 91 598 97 973 105 466 112 134 119 929 113 336 126 192 

Расходы по подоходному 
налогу 

- -60 969 - -26 099 - -26 444 - -29 936 - -35 199 - -40 688 - -46 413 - -47 906 

Чистая прибыль 139 844 104 034 54 524 49 872 66 664 39 113 71 378 48 367 84 395 56 400 97 973 64 778 112 134 73 517 113 336 78 286 

Рентабельность, % 17% 13% 4% 4% 5% 3% 5% 4% 6% 4% 7% 5% 8% 5% 8% 5% 
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