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«SAMRUK KAZYNA CONTRUCTION» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ

ШЫҒАРЫЛЫМЫ ПРОСПЕКТІСІ

Эмитенттың толық атауы: «Samruk-Kazyna Construction» акционерлік қоғамы
Эмитенттың қысқартылған атауы: «Samruk-Kazyna Construction» АҚ

«Уәкілетті 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
және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.
Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және 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 сәйкес
қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығында
ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді.»

Нұр-Сұлтан қ., 2019 жыл
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1-тарау. Эмитенттің атауы және оның орналасқан жері туралы ақпарат

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:
1) эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні:

19.03.2009 ж.
2) эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (қайта тіркеу жүзеге асырылған
жағдайда):

01.03.2019 ж.
3) эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдеріндегі толық және
қысқаша атауы:

Толық атауы Қысқаша атауы

Мемлекеттік тілде «Samruk-Kazyna Construction»
акционерлік қоғамы

«Samruk-Kazyna
Construction» АҚ

Орыс тілде акционерное общество «Samruk-
Kazyna Construction»

АО «Samruk-Kazyna
Construction»

Ағылшын тілде Joint Stock Company «Samruk-
Kazyna Construction»

JSC «Samruk-Kazyna
Construction»

4) эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқаша
атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі:

Эмитенттың 01 наурыз 2019 ж. дейінгі бұрынғы толық және қысқартылған атауы:

Толық атауы Қысқаша атауы

Мемлекеттік тілде «Самұрық-Қазына» жылжымайтын
мүлік қоры» акционерлік қоғамы

«Жылжымайтын мүлік
қоры» АҚ

Орыс тілде акционерное общество «Фонд
недвижимости «Самрук-Қазына» АО «Фонд недвижимости»

Ағылшын тілде Joint Stock Company «Real estate
fund «Samruk-Kazyna»

Joint Stock Company «Real
estate fund»

5) егер эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде
құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе)
эмитентке қатысты құқық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі:

Эмитент заңды тұлғаның (заңды тұлғалардың) қайта ұйымдастыру нәтижесінде
құрылған жоқ.
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6) Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, заңды тұлғалардың
филиалдарының (өкілдіктерінің) есепті тіркелуі туралы анықтамаға сәйкес олардың
атаулары, тіркелген күндері, орналасқан жерлері және эмитенттің барлық
филиалдары мен өкілдіктерінің почта мекенжайлары көрсетіледі:

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Райымбек д-лы, 481 В, мекенжайы бойынша
орналасқан, тел.: +7 (727) 313 2230, Эмитенттің Алматы қ. Өкілдігі бар.
Осы Проспектінің жасалған күніне Эмитенттің филиалдары жоқ.
7) эмитенттің бизнес сәйкестендіру нөмірі:

БСН: 090340012961
8) ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) халықаралық
стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды (бар болса):

Жоқ.

2. Егер эмитенттің нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта
тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген эмитенттің орналасқан жерінен
ерекшеленген жағдайда, байланыс телефондарының, факстың нөмірлерін және
электрондық пошта мекенжайын, сондай-ақ нақты мекенжайын көрсете отырып,
эмитенттің орналасқан жері.

Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауд., Е10 к-сі,
17/10 ү.

Телефондары: +7 (7172) 57-55-44, +7 (7172) 57-02-04, +7 (7172) 57-02-07, +7 (7172)
57-55-77

Электрондық пошта: info@fnsk.kz, d.doszhanov@fnsk.kz, k.aubakirov@fnsk.kz,
s.khanapina@fnsk.kz

2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар туралы, оларды төлеу және олар
бойынша кіріс алу тәсілдері туралы мәліметтер

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1 Облигациялардың түрі Кепілсіз купондық облигациялар

2 Бір облигацияның номиналдық
құны (егер бір облигацияның
номиналдық құны индекстелген
шама болса, онда бір
облигацияның номиналдық
құнын есептеу тәртібі қосымша
көрсетіледі)

1000 (бір мың) теңге

3 Облигациялардың саны 12 000 000 (он екі миллион) дана

4 Облигациялар шығарылымның
жалпы көлемі

12 000 000 000 (он екі миллиард) теңге

mailto:info@fnsk.kz
mailto:doszhanov@fnsk.kz
mailto:aubakirov@fnsk.kz
mailto:khanapina@fnsk.kz
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5 Номиналды құн валютасы,
облигациялар бойынша негізгі
борыш және (немесе) есептелген
сыйақы бойынша төлем валютасы

Облигациялардың номиналды құнының
валютасы қазақстандық теңге болып табылады.
Барлық төлемдер (купонды сыйақыны және
негізгі борыш соманы төлеу) Эмитентпен
Қазақстан Республикасының ұлттық
валютасында (қазақстандық теңге) қолма-қол
ақшасыз түрде жасалады.

Егер облигациялардың ұстаушысы Қазақстан
Республикасының резиденті емес болса,
облигациялар бойынша төлемдер
ұстаушылардың Қазақстан Республикасында
теңгедегі банк шотына ие болған жағдайда,
облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде
көрсетілген деректемелерді пайдалана отырып
теңгемен жүргізіледі.
Теңгенің АҚШ долларына айырбасталуына,
эмитент Қазақстан Республикасының резиденті
емес - облигациялық ұстаушыдан, төлем
жасалғанға дейін 5 (бес) жұмыс күнінен
кешіктірмей, тиісті жазбаша түрінде өтініш қол
жеткізген жағдайда жол беріледі. Бұл қайта
есептеу, Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі белгілеген, төлемді жүзеге асыру күніндегі
курсы бойынша жүзеге асырылады.
Теңгенің АҚШ долларына айырбасталуы
Қазақстан Республикасының резиденті емес -
облигация иесі есебінен жүзеге асырылады.
Эмитенттің айырбасталуынан туындайтын
шығыстары облигация иесіне - Қазақстан
Республикасының резиденті емеске берілетін
сомадан шегеріледі.
Облигация ұстаушысының - Қазақстан
Республикасының резидентінің пайдасына
Облигацияларды өтеу кезінде  басқа валютаға
айырбастауға жол берілмейді.

Басқа шетел валюталарына айырбастау
қарастырылмаған.

4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі:
Облигациялар ақшалай емес нысанда төленеді. Облигацияларды төлеу тәртібі мен

жағдайы, төлем әдісі, сауда-саттықты ұйымдастырушысының ішкі ережелеріне сәйкес
жүзеге асырылады.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

1 Облигациялар бойынша сыйақы Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі
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мөлшерлемесі (егер
облигациялар бойынша сыйақы
мөлшерлемесі индекстелген
шама болса, онда облигациялар
бойынша сыйақы мөлшерлемесін
есептеу тәртібі қосымша
көрсетіледі)

облигациялар айналымының барлық мерзімі
ішінде белгіленеді және облигациялардың
номиналды құнынан жылдық 10,5% (он бүтін
оннан бес пайызды) құрайды.

Бір облигация бойынша купондық сыйақы
мынадай формула бойынша есептеледі:
C = P * I / 360 * D, мұнда
C - бір облигация бойынша есептелген
купондық сыйақының сомасы (теңге)
P - бір облигацияның номиналды құны
I - облигация бойынша пайыздық мөлшерлеме
D - купон төленетін күндер саны (жылына 360
күн және айына 30 күн есебінде).

Ондық сандардың саны мен дөңгелектеу әдісі
«Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына
сәйкес айқындалады.

2 Сыйақыны төлеу кезеңділігі және
(немесе) облигациялар бойынша
сыйақы төлеу күні

Облигациялар облигациялардың айналыс
мерзімі аяқталғаннан кейін облигациялардың
номиналды құнын өтеумен бір мезгілде бір рет
төленеді.

Сыйақы оны алу құқығына ие және сыйақы
төленетін кезеңнің соңғы күнінің (орталық
депозитарийдің орналасқан жері бойынша)
бастамасы бойынша (бұдан әрі - «Бекітілген
күн» деп аталады) Эмитент облигацияларын
ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғаларға
төленеді.

3 Облигациялар бойынша сыйақы
есептеу басталатын күн

Облигациялар бойынша сыйақы облигациялар
айналысы бастаған күнінен басталады. Сыйақы
облигациялар айналымының барлық кезеңінде -
облигациялардың айналымының бірінші күнінен
бастап соңғы күніне дейін есептеледі.

4 Облигациялар бойынша сыйақы
төлеу тәртібі мен талаптары,
облигациялар бойынша сыйақы
алу тәсілі

Сыйақыны төлеу, Фиксация күніне
ұстаушылардың тiзiлiмiнде тiркелген
облигацияларды ұстаушылардың (теңгедегі)
ағымдағы шоттарына, Фиксация күнінен кейінгі
15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі.

Купонды сыйақыны төлеу облигация бойынша
негізгі борыш сомасын өтеумен бірге төленеді.

5 Облигациялар бойынша сыйақы
есептеу үшін қолданылатын
уақыт кезеңі

Облигациялар бойынша купонды төлеу уақытша
айналым кезеңінде жылына 360 (үш жүз алпыс)
күн және айына отыз (30) күн негізінде жүзеге
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асырылады.

6. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде жобалық
қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:
1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап
ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары және болжанатын мерзімдері;
2) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған мүліктің меншік
иегерінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының
органдарына енгізілуі және олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі;
3) арнайы қаржы компаниясының жобалық қаржыландыру және активтерді
инвестициялық басқару мәмілесіне қызмет көрсетуге байланысты, бөлінген активтер
есебінен жүзеге асырылатын шығыстарының тізбесі.

Қолданылмайды. Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

7. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде
секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:
1) оригинатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының,
арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша
төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;
2) секьюритилендіру мәмілесіндегі оригинатордың қызметінің мәні, құқықтары мен
міндеттері;
3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін
талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері
және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі;
4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі;
5) секьюритилендіру мәмілесі бойынша қызметке ақы төлеуге байланысты шығыстар
және оларға сәйкес арнайы қаржы компаниясы осы шығыстарды бөлінген активтерден
шегеруге құқылы талаптар;
6) оригинатордың және секьюритилендіру мәмілесіне қатысатын тұлғалардың
секьюритилендіруді қолдану тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер;
7) секьюритилендіру мәмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтер өсімінің мөлшері,
құрамы мен болжамдық талдауы;
8) талап ету құқықтары біртектілігінің критерийлері;
9) облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған әр түрлі шығарылымдар
облигацияларын өтеу кезектілігі.

Қолданылмайды. Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.
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3-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, айналысы, өтеу
шарттары мен тәртібі, сондай-ақ Бағалы қағаздар рыногы туралы

заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып
алудың қосымша шарттары

8. Облигацияларды орналастыру шарттары және тәртібі:

1 Облигацияларды
орналастырудың басталған күні

Облигацияларды орналастырудың басталған
күні облигациялардың айналымы басталған күні
болып табылады.

2 Облигацияларды
орналастырудың аяқталған күні

Облигацияларды орналастырудың аяқталған
күні облигациялардың айналымы кезеңінің
соңғы күні болып табылады.

3
Онда облигацияларды
орналастыру жоспарланған
рынок

Облигациялар бағалы қағаздардың
ұйымдастырылған нарығында орналастырылады

9. Облигацияларды айналысқа жіберу шарттары және тәртібі:

1 Облигацияларды айналысқа
жіберудің басталған күні

Облигацияларды айналысқа жіберудің басталған
күні, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі
құжаттарына сәйкес жүргізілетін, бірінші сауда-
саттық өткізген күні болып табылады.

2 Облигацияларды айналысқа
жіберудің аяқталған күні

Облигацияларды айналысқа жіберудің аяқталған
күні облигациялар айналымы мерзімінің соңғы күні
болып табылады.

3 Айналысқа жіберу мерзімі Облигацияларды айналысқа жіберу мерзімі,
облигациялар айналымы басталған Күннен бастап
367 (үш жүз алпыс жеті) күн құрайды

4 Онда облигацияларды айналысқа
жіберу жоспарланған рынок

Облигациялар ұйымдастырылған және
ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында
айналысқа жіберу жоспарлануда.

10. Облигацияларды өтеу шарттары және тәртібі:

1 облигацияларды өтеу күні Облигациялардың айналыста болу мерзімінің
соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік
күн ішінде.

2 облигацияларды өтеу тәсілі Негізгі соманы өтеу және купондық сыйақыны
төлеу, облигацияларды ұстаушылардың реестрі
деректеріне сәйкес, облигацияларды
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ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша
аудару арқылы жүзеге асырылатын болады.

Облигациялардың айналыстағы мерзімінің
соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік
күн ішінде, Фиксация күніне облигациялар
ұстаушылар реестрінде тіркелген,
облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы
шоттарына ақша аудару арқылы, Облигациялар
облигациялардың номиналды құны купонды
төлеумен бір мезгілде өтеледі. бекіту.

Егер облигация ұстаушы Қазақстан
Республикасының резиденті емес болса,
облигациялар бойынша төлемдер
ұстаушылардың Қазақстан Республикасында
теңгемен банк шотына ие болған жағдайда
облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде
көрсетілген деректемелерді пайдалана отырып
теңгемен жүргізіледі.
Теңгенің АҚШ долларына айырбасталуына
эмитент Қазақстан Республикасының резиденті
емес - облигациялық ұстаушыдан тиісті төлем
жасалғанға дейін 5 (бес) жұмыс күнінен
кешіктірмей тиісті жазбаша өтініш алған
жағдайда жол беріледі.
Бұл қайта есептеу Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі төлемді жүзеге асыру күніне
белгілеген курс бойынша жүзеге асырылады.
Теңгенің АҚШ долларына айырбасталуы
Қазақстан Республикасының резиденті емес -
облигация иесі есебінен жүзеге асырылады.
Эмитенттің айырбасталуынан туындайтын
шығыстары облигация иесіне - Қазақстан
Республикасының резиденті емеске берілетін
сомадан шегеріледі.
Облигация ұстаушысының пайдасына -
Қазақстан Республикасының резидентіне
Облигациялар бойынша төлемдерді жүзеге
асыру кезінде басқа шетел валютасына
айырбастауға жол берілмейді.
Басқа шетел валюталарына айырбастау
қарастырылмаған.

Облигациялардың өтеуі өткізілетін орны:
Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ.,
Есіл ауданы, E10 к., 17/10 ү.

3 егер облигацияларды өтеу
кезінде сыйақыны және

Сыйақы төлеу өзге мүліктік құқықтармен
жасалмайды.
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номиналды құнын төлеу
облигациялар шығарылымы
проспектісіне сәйкес өзге
мүліктік құқықтармен
жүргізілетін болса, ондай
құқықтардың, оларды сақтау
тәсілдерінің, бағалау тәртібінің
сипаттамасы және көрсетілген
құқықтарды жүзеге асыруға
құзыретті тұлғалар, сондай-ақ
осы құқықтарға өтуді іске асыру
тәртібі келтіріледі

11. Бағалы қағаздар рыногы туралызаңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген
облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда:

1 облигацияларды сатып алу
құқықтарын іске асыру тәртібі,
шарттары

Директорлар кеңесінің шешімімен Эмитент
өзінің облигацияларын ұйымдастырылған және
ұйымдастырылмаған нарықтарда олардың
айналым мерзімі ішінде өтеуге құқылы.

Эмитенттің облигацияларды өтеу бағасы,
(ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған
бағалы қағаздар нарығында) сатып алудың
тәртібі  және шарттары Эмитенттің Директорлар
кеңесінің тиісті шешімі бойынша анықталады.

Эмитенттің облигацияларды өтеп алуы
облигацияларды сатып алған облигацияларды
ұстаушылардың құқықтарын, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының заңнамасының
талаптарын бұзуға әкелмейді.

Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі,
қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні
ішінде облигацияларды ұстаушыларға,
эмитенттің ресми (www.fnsk.kz), «Қазақстан қор
биржасы» АҚ (www.kase.kz) және қаржылық
есептілік Депозитарийі (www.dfo.kz)
сайттарында, Эмитенттің ішкі корпоративтік
ережелерімен «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі
құжаттарымен және қаржылық есептілік
Депозитарийдің ақпаратты орналастыру тәртібін
реттейтін нормативтік құқықтық акті анықтаған
және бағалы қағаздар нарығы туралы заңдарына
сәйкес жіберіледі.

Хабарламада облигацияларды өтеу тәртібі,

www.fnsk.kz
www.kase.kz
www.dfo.kz
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шарттары мен күні көрсетілуі тиіс.

Облигация иесі облигацияларды өтеу туралы
тиісті ақпарат жарияланған күннен бастап 10
(он) жұмыс күні ішінде эмитентке өзіне тиесілі
облигацияларды өтеу туралы жазбаша өтініш
жіберуге құқылы.

Сатып алынған облигациялардың күші
жойылдыды деп есептелмейді және Эмитентпен
қайта сатыла алады.

Орналастырылған облигациялар (сатып
алынғандарды қоспағанда) туралы ақпарат
Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі
ережелеріне сәйкес «Қазақстан қор биржасы»
АҚ-на (www.kase.kz) және қаржылық есептілік
депозитарийінің ақпаратты орналастыру
тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актіде
белгіленген тәртіппен Қаржылық есептілік
Депозитарийінің Интернет-сайтында
(www.dfo.kz) жарияланады.

2 облигацияларды сатып алу
құқықтарын іске асыру мерзімі
көрсетіледі

Эмитенттің Директорлар кеңесі
Облигацияларды өтеу туралы шешім
қабылдаған жағдайда, Эмитент осындай шешім
қабылданған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс
күні ішінде өтеуді жүзеге асырады.

4-тарау. Ковенанттар (шектеулер), олар бар болса

12. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар
(шектеулер) белгіленген жағдайда:

1 эмитент қабылдайтын және
бағалы қағаздар рыногы туралы
көзделмеген ковенанттардың
(шектеулердің) сипаттамасы

Ұйымдастырылған нарықта айналымға арналған
облигациялар шығарылымының проспектісіне
инвесторлардың құқықтары мен мүдделерін
қорғауды қамтамасыз ету үшін қажетті қосымша
шектеулер  (ковенанттар) енгізу туралы
«Қазақстан қор биржасы» АҚ Листинг
комиссиясының ұсынымдары:

 Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ
арасындағы листингілік келісім-шартпен
белгіленген жылдық және аралық қаржы
есептілігін ұсынудың мерзімдерін бұзуға
жол бермеуге;

 Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ
арасындағы листингілік келісім-шартпен

www.kase.kz
www.dfo.kz
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бекітілген эмитенттің жылдық қаржылық
есептілігінде аудиторлық есептерді
ұсынудың соңғы мерзімін бұзуға жол
бермеуге.

2 ковенанттар (шектеулер)
бұзылған кездегі эмитенттің іс-
әрекетінің тәртібі

«Қазақстан қор биржасы» АҚ Листингілік
комиссиясы ұсынған қосымша шектеулер
(ковенанттар) бұзылған жағдайда, Эмитент
бұзушылық пайда болған күннен бастап 3 (үш)
жұмыс күні ішінде осы бұзушылық туралы
ақпарат ұстаушыларға бұзушылықтың себебін,
осы бұзушылықты жоюдың әдісі мен уақытын
толық сипаттай отырып, эмитенттің
корпоративтік интернет-ресурсында
(www.fnsk.kz) ақпараттық хабарлама жіберу
арқылы, сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» АҚ
ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz) және
қаржылық есептілік депозитарийінің Интернет -
ресурсында (www.dfo.kz) ақпаратты орналастыру
жолымен, облигациялар ұстаушыларға
хабарлайды.

3 ковенанттар бұзылған кездегі
облигация ұстаушылардың іс-
әрекетінің тәртібі көрсетіледі

Облигацияларды ұстаушылар Проспектінің 4-
тарауының 12 тармағының 1 тармақшасында
көрсетілген шектеулерді (ковенанттар) бұзған
жағдайда өз облигацияларын өтеуді талап етуге
құқылы.

Облигация ұстаушысының осы тармақта
көзделген облигацияларды өтеу негіздерінің
пайда болу фактісі туралы ақпарат жарияланған
күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде
эмитентке оның облигацияларын өтеу туралы
жазбаша өтінішін жіберуге құқығы бар.

Облигация иесі барлық қажетті мәліметтерді
көрсете отырып, өтінішті еркін нысанда беруге
міндетті:
Заңды тұлға үшін:
 облигация ұстаушысының атауы;
 бизнес-сәйкестендіру нөмірі; нөмірі, берілген
күні және мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
туралы куәлікті берген орган;
 заңды мекен-жайы және нақты орналасқан
жері;
 телефондар;
 Банктік деректемелер;
 Сатып алынатын облигациялардың саны мен
түрі;

www.fnsk.kz
www.kase.kz
www.dfo.kz
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Жеке тұлға үшін:
 облигация ұстаушысының тегі, аты және бар
болса, әкесінің аты;
 Жеке сәйкестендіру нөмірі;
 құжатты берген күні, күні және өкілеттігі
 сәйкестендіру;
 тұрғылықты жері;
 телефондар;
 Банктік деректемелер;
 Сатып алынатын облигациялардың саны мен
түрі.

Эмитенттің Директорлар кеңесі өтеу туралы
бірінші жазбаша өтінішті алған күннен кейінгі 10
(он) жұмыс күні ішінде облигацияларды өтеу
туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте,
облигацияларды өтеу күнін Эмитенттің
Директорлар кеңесі облигацияларды өтеу туралы
шешім қабылдаған күннен кейінгі 30 (отыз)
жұмыс күнінен кешіктірмей жүзеге асыруға тиіс.

Директорлар кеңесі облигацияларды өтеу
күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде
эмитенттің ресми сайтында (www.fnsk.kz),
«Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайты
(www.kase.kz) және Қаржы есептілігінің
Депозитарийінің ресми сайтында (www.dfo.kz)
хабарламаны орналастыру арқылы
облигацияларды ұстаушылардың өтеу
облигацияларын өтеу күні туралы хабарлайды.

Өтеу тек облигацияларды ұстаушылар ұсынған
жазбаша өтініштер негізінде жүзеге асырылады.

Облигацияларды сатып алуға жазбаша өтiнiм
бермеген облигацияларды ұстаушылар
облигацияларды осы Облигациялардың
проспектiсiнде көрсетiлген айналыс мерзiмiнiң
соңында өтеуге құқылы.

Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттен
кез-келген меншік құқығына немесе басқа да
мүліктік құқықтарына ие болуға құқығы жоқ.

Эмитенттің Проспектінің 4-тарауының 12
тармағының 1 тармақшасында көрсетілген
шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда,
Эмитент облигацияларды ұстаушылардың
өтiнiшi бойынша облигацияларды төмендегi

www.fnsk.kz
www.kase.kz
www.dfo.kz
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бағалардың ең жоғары мөлшерiнде өтеуге
мiндеттi.

 есептелген сыйақыны ескере отырып,
облигациялардың атаулы құнына сәйкес
келетін баға;

 облигациялардың әділ нарықтық бағасы.

5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды конвертациялау
шарттары,мерзімдері мен тәртібі (конвертацияланатын бағалы қағаздарды

шығару кезінде)

13. Айырбасталатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер
қосымша көрсетіледі:

Бұл Облигациялар шығарылымы айырбасталатын болып табылмайды.

6-тарау. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе
ішінара қамтамасыз ету болып табылатын облигациялар эмитенті мүлкінің
құнын көрсете отырып, осы мүлік туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген

облигациялар бойынша)

14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара
қамтамасыз ету болып табылатын эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер:

Бұл Облигациялар шығарылымы кепілденген болып табылмайды.

15. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі
мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректері (егер
облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе):

Бұл Облигациялар шығарылымы кепілденген болып табылмайды.

16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының
және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы
қаулысының деректемелері:

Облигациялар инфрақұрылымдық болып табылмайды.

7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың
нысаналы мақсаты

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы
мақсаты:
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1 эмитент облигацияларды
орналастырудан алатын ақшаны
пайдаланудың нақты мақсаттары

Эмитент облигацияларды орналастырудан
түскен қаражатты қарызды қайта
қаржыландыру үшін пайдаланады.

2 инфрақұрылымдық облигациялар
шығарылған кезде облигациялар
ұстаушылар өкілінің қызметіне
онымен жасалған шарттың
талаптарына сәйкес ақы төлеуге
байланысты шығыстар
көрсетіледі

Бұл Облигациялар инфрақұрылымдық болып
табылмайды.

18. Эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар
бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды шығару кезінде
осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі,
олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару көлемі, облигациялар
бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі:

Облигациялар талап ету құқықтарымен төленбейді

8-тарау. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын
қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) он

және одан көп пайызын иеленетін құрылтайшылары туралы немесе ірі
акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер

19. Эмитенттің орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу
үлестерінің) акционерлік қоғам сатып алғандарды қоспағанда) он немесе одан астам
пайызына ие құрылтайшылар немесе ірі акционерлер (қатысушылар) туралы
мәліметтер:

Эмитенттің жалғыз акционері «Самұрық-Қазына» Ұлттық Әл-Ауқат Қоры» АҚ
болып табылады.

Акционер Эмитенттің 100% акцияларына иелік етеді.
Эмитенттің ірі акционері эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің

100% пайызына ие бола бастаған күні: 19.03.2009 ж.
Эмитенттің жалғыз акционері орналасқан жері - Қазақстан Республикасы, 010000,

Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, E 10 к-сі, 17/10 ү., тел. +7 (7172) 55-40-01
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының жалғыз

акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады.

9-тарау. Эмитенттің басқару органы және атқару органы туралы мәліметтер

20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:
Эмитенттің директорлар кеңесі:
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Тегі, аты, әкесінің
аты (ол бар болса)

Хронологиялық тәртіппен соңғы 3 (үш) жылдағы және
қазіргі уақыттағы еңбек жолы туралы мәліметтер

Директорлар Кеңесінің Төрағасы, Жалғыз акционердің өкілі

Тұтқұшев
Ержан
Бексұлтанұлы
Тағайындау күні:
24.09.2018 ж.

01.2018 – қазіргі күнге дейін – «Самұрық-Қазына» АҚ
активтерді дамыту департаментінің Директоры - Басқарма
мүшесі.
12.2017 - 01.2018 – «Самұрық-Қазына» АҚ жаңа өндірістерді
дамыту жөніндегі басқарушы директор.
01.2016 - 12.2017 – «Самұрық-Қазына» АҚ Жаңа өнеркәсіпті
дамыту жөніндегі бірлескен басқарушы директор.
08.2014 - 01.2016 – «Самұрық-Қазына» АҚ Бизнесті дамыту
бойынша бас директордың орынбасары.
11.2012 - 08.2014 – PricewaterhouseCoopers Tax and Advisory,
Астана, Бағалау және бизнес-модельдеу, менеджер.

Сырттай жұмыс және Директоралар кеңестерде мүшелігі:
«Самұрық-Қазына» АҚ басқа еншілес компаниялардың
директорлар кеңесі мен қадағалау кеңестеріне кіреді: «Тау-Кен
Самұрық», «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС, «Біріккен
химиялық компания» ЖШС, «QAZAQ AIR» АҚ.

Тәуелсіз директор

Ларионов
Дмитрий
Владимирович

Тағайындау күні:
24.09.2018 ж.

2015 ж. – қазіргі күнге дейін – Кеңесші, Қаржылық есептілік,
аудит және корпоративтік басқару реформалары орталығы,
Дүниежүзілік банк.
2013 ж. – қазіргі күнге дейін – Тәуелсіз директор, «Астана
ЭКСПО-2017» ұлттық компаниясы» АҚ.
2009-2018 жж. – Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігінің Есеп және аудит бойынша Консультативтік
органының мүшесі.
2005-2015 жж. – Серіктес, «BDO Казахстанаудит» ЖШС.

Директоралар кеңестерде мүшелігі:
2008 ж. – қазіргі күнге дейін – Тәуелсіз директор, «Эйр
Астана» АҚ.
2015 - 2017 жж.– Тәуелсіз директор, «Казахстан инжиниринг»
ұлттық компаниясы» АҚ.
2008-2015 жж. – Тәуелсіз директор, «Казақтелеком» АҚ

Директорлар Кеңесінің мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі

Жаңаділ Ернар
Бейсенұлы
Тағайындау күні:
24.09.2018 ж.

2016 жылы «Самұрық-Қазына» АҚ қаржы бақылаушысы
лауазымына тағайындалды, содан кейін қаржы және
операциялық қызмет жөніндегі басқарушы директордың
рөліне мақұлданды. Қазіргі кезде «Самұрық-Қазына» АҚ
Басқарма мүшесі - экономика және қаржы жөніндегі бірлескен
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басқарушы директоры болып табылады.

«Самұрық-Қазына» АҚ (бұдан әрі - Қор) құрамына кіргеннен
кейін ол Ішкі аудит қызметінің жұмысына жауапты болды,
сондай-ақ Қордың Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі
комитеттің және Трансформациялауды бақылау комитетінің
хатшысы қызметін атқарды және Қордың бірнеше еншілес
ұйымдардың Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі
комитеттерінің мүшесі болды.
Бірнеше жыл бойы ол Philip Morris Kazakhstan, Элитстрой
ЖШС, PricewaterhouseCoopers халықаралық аудиторлық
компаниясында жұмыс істеді.

Сырттай жұмыс және Директоралар кеңестерде мүшелігі:
«Самұрық-Қазына» АҚ-ның басқа еншілес компанияларының
директорлар кеңесі мен қадағалау кеңестеріне кіреді:
«Қазақстан темір жолы» АҚ, «Самұрық-Қазына Инвест»
ЖШС, «Біріккен химиялық компания» ЖШС.

3) эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі
эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе
эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық
капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің
жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы:

Жоқ.

4) еншілес және тәуелді ұйымдарда эмитенттің директорлар кеңесінің немесе
бақылау кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу
үлестерінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық
капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы:

Жоқ.

21. Эмитенттің алқалы органы немесе атқарушы органның функцияларын жеке-
дара жүзеге асыратын тұлға:

Эмитенттің алқалық атқарушы органы – Басқарма:

Тегі, аты, әкесінің
аты (ол бар болса)

Алқалық атқарушы орган мүшелерінің өкілеттіктерін
көрсете отырып, хронологиялық тәртіппен соңғы 3 (үш)

жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек жолы туралы
мәліметтер

Басқарма төрағасы

Сандықбаев
Болатқан
Айтқожанұлы
Тағайындау күні:
27.11.2018 ж.

27.11.2018 ж. – қ. к. д. - «Samruk-Kazyna Construction» АҚ
Басқарма Төрағасы
05.03.2018 ж. – 26.11.2018 ж. - «Құрылыс объектілерін салу
компаниясы» Корпоративтік қорының бас директоры
15.10.2016 ж. – 01.03.2017 ж. - «Астана ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ
«Астана ЭКСПО-2017 құрылыс дирекциясы» филиалының бас



17

директоры
06.2009 ж. -15.10.2016 ж. - «Астана-Курылыс» НСК» АҚ
президенті (Бірінші вице-президент, Директорлар кеңесінің
төрағасы)
Құзыреті:
- «Samruk-Kazyna Construction» АҚ Басқармасына басшылық
етеді, Эмитенттің мақсаттары мен дамуының жалпы
стратегиясын айқындайды, Эмитенттің қызметін жалпы
басқаруды қамтамасыз етеді;
- Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарында және
мемлекеттік емес ұйымдарда, Жалғыз акционерде Эмитенттің
атынан өкілдік етеді, халықаралық ұйымдармен, шаруашылық
жүргізуші субъектілермен, қоғамдық және басқа да
ұйымдармен қарым-қатынаста Эмитенттің атынан келіссөздер
жүргізеді;
- Жалғыз акционердің және Эмитенттің Директорлар кеңесінің
шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді;
- Жалғыз акционердің алдында Эмитенттің жұмысына
жауапты;
- жобаларды іске асыру үшін Эмитенттің қызметін
үйлестіреді;
- ағымдағы және келешектегі жоспарлар мен жобаларды іске
асыруды қамтамасыз етеді;
- Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің айрықша
құзыретіне жатпайтын, сондай-ақ Басқарманың құзыретіне
жатпайтын міндеттерді орындау үшін қажетті Эмитенттің
ағымдағы қызметіне қатысты барлық мәселелер бойынша
шешім қабылдайды;
- Бас директор - Басқарма төрағасының бірінші орынбасары,
Басқарма төрағасының орынбасары, Әкімшілік мәселелер
жөніндегі басқарушы директор, Экономика және қаржы
жөніндегі басқарушы директор, Құрылыс басқармасының
директоры / басқарушы директоры жұмысын қадағалайды,
сондай-ақ:
• Басқарма Төрағасының қызметінің;
• тәуекелдерді басқару қызметінің;
• Қауіпсіздік департаментінің, жұмысын бақылайды.

Бас директор - Басқарма төрағасының бірінші орынбасары

Жетпісбай Арман
Шәріпбайұлы
Тағайындау күні:
27.11.2018 ж.

27.11.2018 ж. – қ. к. д.- «Samruk-Kazyna Construction» АҚ Бас
директор - Басқарма төрағасының бірінші орынбасары
17.02.2017 ж. – 27.11.2018 ж. «Самұрық-Қазына»
жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Басқарма төрағасы
10.12.2015 ж. -16.02.2017 ж. - «Қазатомпром» ҰАК» АҚ
басқарушы директоры
Құзыреті:
- «Samruk-Kazyna Construction» АҚ-ның инвестициялық
жобаларды іріктеу және кейіннен жүзеге асыру жөніндегі
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жұмысын ұйымдастырады және үйлестіреді, инвестициялық
жобалар бойынша шешімдерді үйлестіреді;
- Тұрғын үй секторының тұрғын және тұрғын емес
(коммерциялық) үй-жайларын іске асыру, жалға беру, тұрғын
үй объектілерін сату туралы келісімдер бойынша есеп-қисапты
және бақылауды жүзеге асыру бойынша бағдарламаларды іске
асыруды басқарады, үйлестіреді;
- инвестициялық жобаларды талдау, инвестициялық қызметтің
ішкі құжаттамасын әзірлеу жөніндегі жұмысты үйлестіреді;
• активтерді сату және бақылау департаментінің;
• Үкіметтік қатынастар департаментінің,
ағымдағы қызметті үйлестіреді және бақылайды.

Басқарма төрағасының құрылыс жөніндегі орынбасары

Құрманғалиев
Мұхамедғаріп
Ниязұлы
Тағайындау күні:
27.11.2018 ж.

27.11.2018 ж. – қ. к. д.- «Samruk-Kazyna Construction» АҚ
Басқарма төрағасының құрылыс жөніндегі орынбасары
22.05.2018 ж. - 25.11.2018 ж. - «Объектілерді салу
компаниясы» Корпоративтік қорының құрылысы бойынша бас
директордың орынбасары
01.03.2017 ж. - 21.05.2018 ж. - Алматы қаласы әкімдігінің
«Ақпараттық-технологиялық орталық» ЖШС директоры
13.05.2015 ж. - 01.03.2017 ж. - «Алматы қаласының құрылыс
басқармасы» КММ бастығы
Құзыреті:
- «Samruk- Kazyna Construction» АҚ-ның жұмысын
жылжымайтын мүлік объектілерінің және ірі құрылыс
жобаларының мониторингі мен қадағалауды ұйымдастырады
және үйлестіреді;
- жылжымайтын мүлікті жобалау бойынша жұмысты
ұйымдастырады;
• Жобалау департаментінің;
• Сенімгерлік басқару келісімдері бойынша басқаруға берілген
еншілес және тәуелді ұйымдардың («Химплюс» ЖШС,
«Химпарк Тараз» ЖШС),
ағымдағы қызметті үйлестіреді және бақылайды.

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор - Басқарма мүшесі

Досжанов Данияр
Қуандықұлы
Тағайындау күні:
27.11.2018 ж.

27.11.2018 ж. – қ. к. д. - «Samruk-Kazyna Construction» АҚ
Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор -
Басқарма мүшесі
18.04.2018 ж. – 27.11.2018 ж. - «Самұрық-Қазына»
жылжымайтын мүлік қоры» АҚ қаржы және стратегиялық
даму жөніндегі басқарушы директоры
07.06.2016 ж. - 17.04.2018 ж. – «Самұрық-Қазына»
жылжымайтын мүлік қоры » АҚ стратегиясы мен
трансформациясы департаментінің директоры
07.04.2016 ж. - 06.06.2016 ж. - «Самұрық-Қазына»
жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Стратегия және
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трансформация департаментінің бас менеджері
06.01.2016 ж. - 30.03.2016 ж. - «Горводоканал» мемлекеттік
кәсіпорны инвестициялық кеңесшісі
Құзыреті:
- «Samruk- Kazyna Construction» АҚ-ның бюджеттік саясатты
қалыптастыру және іске асыру жөніндегі жұмысын
ұйымдастырады және үйлестіреді; Эмитенттің экономикалық
жоспарлау және мониторинг, қаржы және бухгалтерлік есеп,
салық есептілігі, корпоративтік басқару қызметін ұзақ
мерзімді (стратегиялық) және орта мерзімді жоспарлау;
- Эмитенттің бизнес-жоспарын және Жалғыз акционер
белгілеген тәртіпте және мерзімде бизнес-жоспардың
орындалуы туралы есепті әзірлеуді қамтамасыз етеді;
• Экономика, жоспарлау және қазынашылық департаментінің;
• Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік департаментінің;
• Стратегия және даму департаментінің,
ағымдағы қызметті үйлестіреді және бақылайды.

Әкімшілік сұрақтар жөніндегі басқарушы директор - Басқарма мүшесі

Искалиев Марат
Серікұлы
Тағайындау күні:
27.11.2018 ж.

27.11.2018 г. – қ. к. д. - «Samruk-Kazyna Construction» АҚ
Әкімшілік сұрақтар жөніндегі басқарушы директор - Басқарма
мүшесі
06.2018 ж. – 11.2018 ж. - «Астана зауыты ВМП Астана» ЖШС
бас директоры
10.2015 г. – 06.2018 г. - «Қазақ мұнай және газ институты» АҚ
бас директорының бірінші орынбасары
Құзыреті:
- «Samruk- Kazyna Construction» АҚ-ның ұйымдық сипатты,
заңды сүйемелдеу, адам ресурстарын және еңбек тәртібін
басқару, іс қағаздарын жүргізу және құжаттар айналымын
қамтамасыз ету, IT қолдау көрсету, Эмитенттің тауарларды,
жұмыстар мен қызметтерді ұйымдастыру және сатып алу,
жылжымайтын мүлікті пайдалану бойынша жұмысын
қамтамасыз етеді және үйлестіреді;
-Эмитенттің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді
сатып алу жоспарын әзірлеуді қамтамасыз етеді, эмитенттің
тауарларын, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу
қорытындылары бойынша хаттамаларды шығару және бекіту
жөніндегі жұмысты қамтамасыз етеді;
-Жалгерлік саясатты қалыптастыру және енгізу, сондай-ақ
кеңсе нысандарына қызмет көрсету жүйесі бойынша жұмысты
ұйымдастырады және үйлестіреді;
• Әкімшілік-құқықтық бөлімінң;
• Сатып алу және пайдалану департаментінің,
ағымдағы қызметті үйлестіреді және бақылайды.
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3) эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын
тұлғаға немесе эмитенттің алқалы атқарушы органының әрбір мүшесіне тиесілі
дауыс беруші акциялардың немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің дауыс
беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің
жалпы санына пайыздық арақатынасы

Жоқ.

22. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық
ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген болса, онда мыналар көрсетіледі:

Эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға
берілмеген.

10-тарау. Эмитент қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып,
эмитенттің қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің

көрсеткіштері

23. Эмитент қызметінің түрлері:
1) қызметтің негізгі түрі:

Эмитенттің негізгі мақсаты - Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын
дамытуға жәрдемдесу. Эмитенттің негізгі міндеттері:

 Жылжымайтын мүлік объектілерінің құрылысы аяқталған және аяқталмаған
құрылыс объектілерін салу және / немесе тұрғын және коммерциялық кеңістікті
сатып алу арқылы Қазақстан Республикасының жылжымайтын мүлік нарығын
дамыту үшін жағдай жасау, оның ішінде жалға алу үшін жалға беру, сату, жалға
беруді қоса алғанда;

 Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының басқа да
аймақтарында құрылыс жобаларын аяқтау үшін жағдай жасау;

 Жалғыз акционерге жылжымайтын мүлік нарығындағы дағдарысқа қарсы
шараларды іске асыруға жәрдемдесу.
Эмитенттің негізгі функциялары:

 өзіңіздің жылжымайтын мүлік қорын құру;
 мүлікті басқаруды ұсыну (лизинг, соның ішінде жылжымайтын мүлікті сатып алу,
сату, жалға беру, пайдалану, жөндеу және жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру);
 жылжымайтын мүлік нарығын қолдау жөніндегі мониторинг шаралары;
 2025 жылдың соңына дейін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның

еншілес компанияларына атом өнеркәсібі мен атом энергетикасын қоспағанда, осы
саладағы инженерлік ізденістер мен техникалық кеңес беру:

 Нұр-Сұлтан: Жеңіл атлетика спорт кешенін, балабақшаларды (мектепке дейінгі
ұйымдарды), 5 мың орындық жауынгерлік өнер сарайын салу және қаржыландыру;

 Түркістан:
1. Бірінші Президент және жаңа Қазақстан тарихы мұражайы;
2. Х.А.Яссауи мұражайы;
3. «Ақылды қала» және байланыс желілері;
4. Сандық кеңсе;
5. Оқушылар сарайы;
6. 7000 орынға арналған стадион;
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 Батыс Қазақстан және Атырау облыстары: екінші 220 кВ желісінің құрылысы.
Орал-Атырау-Теңіз бағыты бойынша «Қазақстанның БЭЖ Батыс аймағының
электр желісін нығайту» жобасы. Энергетикалық жүйелер құрылысы»;

 Жамбыл облысы: «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы
экономикалық аймағының инфрақұрылымдық объектілерін салу.

 Эмитенттің мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуге, Жалғыз акционердің
тапсырмаларын орындауға бағытталған басқа да функцияларды қамтамасыз ету.

2) маусымдық сипатқа ие қызмет түрлерін және эмитенттің жалпы кірісіндегі
олардың үлесін көрсете отырып эмитент қызметі түрлерінің қысқаша сипаттамасы:

Эмитенттің қызметі маусымдық емес.

3) эмитенттің бәсекелестерi болып табылатын ұйымдар туралы мәлiметтер:
«Бәйтерек девелопмент» АҚ (бұдан әрі - «Бәйтерек» АҚ) 2008 жылдың 19

қарашасында «Стресстік активтер қоры» АҚ ретінде құрылды. «Бәйтерек» АҚ
қаржыландыруды екінші деңгейдегі банктерге орналастыру және басқа қаржылық
ұйымдарға кредит беру есебінен инвестициялық жобаларды қаржыландыру және жүзеге
асыру функцияларын орындайды. Компания жалгерлік және несиелік тұрғын үй
құрылысы операторы болып табылады, тұрғын үй құрылысын қаржыландыруды жүзеге
асырады, жергілікті атқарушы органдардың күту тізімдерінің тізімінен халықты тұрғын
үймен қамтамасыз етеді, сондай-ақ «Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ
салымшыларына пәтерлер сатады. Сондай-ақ, «Нұр-Сұлтан» қ-ның «ЭКСПО-2017»
халықаралық мамандандырылған көрмесінде «Бәйтерек» АҚ тұрғын үйді жалға беру
қызметтерін ұсынады және екінші деңгейлі банктерге қаржы бөледі және еңбек нарығын
тұрақтандыру және нақты экономиканы қолдауға бағытталған басқа да қаржылық
ұйымдарға несие береді.

«Баспана» ипотекалық ұйымы» АҚ (бұдан әрі - Баспана) 2018 жылдың 11
маусымында құрылды. Жарғыға сәйкес, Баспана қызметінің негізгі мақсаты «7-20-25 -
Әрбір отбасы үшін тұрғын үйдің жаңа мүмкіндіктері» Бағдарламасында көзделген
функцияларды орындау болып табылады.
Ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша талап ету құқықтарын өтеуді Баспананың өз
қаражаты мен қарыз қаражаты есебінен жүзеге асырады. Компания келесі қызмет түрлерін
жүзеге асырады: ипотекалық несие беру, факторингтік операциялар: сатып алушыдан
(жұмыс, қызмет) төленбеу тәуекелін (екінші деңгейдегі банктерден ипотекалық тұрғын үй
қарыздары бойынша талап ету құқықтарын өтеу) сатып алудан, ипотекалық несиелерді
екінші банктерге кері қайтару тұрғын үй несиелерінің қолжетімділігін арттыру үшін
бағдарламаларды (соның ішінде үкімет) дамыту, енгізу және қаржыландыруға қатысу.

4) эмитент қызметiнiң негiзгi түрлерi бойынша сатулардың (жұмыстардың,
қызметтердің) кірістілігіне оң және теріс ықпал ететін факторлар:

Эмитент қызметінің мақсаты Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын
дамытуға жәрдемдесу болып табылатынын ескере отырып, Эмитенттің қызметіне жалпы
макроэкономикалық факторлар да, эмитент жұмыс істейтін құрылыс және тұрғын үй
секторына тән ерекшеліктер де, соның ішінде жылжымайтын мүлік объектілерін
пайдалануға беру, жылжымайтын мүлік объектілеріне меншік құқығын алу шарттары,
жылжымайтын мүлікті сату бағасы ықпал етеді.
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5) эмитенттің лицензиялары (патенттері) және олардың қолданылу кезеңі,
зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде эмитент демеушілік көрсететін зерттеу
әзірлемелеріне кеткен шығындар туралы ақпарат:

Эмитенттің өз қызметін жүзеге асыруы үшін алған лицензиялар, патенттер,
рұқсаттар жоқ.

6) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы,
қызметтердегі) импорттың үлесі және эмитент экспортқа сататын (көрсететін)
өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) сатылатын өнімнің (көрсетілетін
жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі:

Эмитент сатып алған тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің барлық
көлемі Қазақстан Республикасының резиденттеріне жүзеге асырылады және Эмитентке
жеткізілетін (көрсетілетін) шикізат (жұмыстар, қызметтер) импортының үлесі 0,0%
құрайды. Эмитенттің экспортқа сатылатын (көрсетілетін) өнімдері (жұмыстары,
қызметтері) жоқ.

7) оның қатысуымен өткен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, эмитент
қызметінің тоқтатылу немесе өзгеру, эмитенттің активтерінің жалпы көлемінен 10
(он) және одан артық пайыз мөлшерінде одан ақшалай және өзге міндеттемелерді
өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне эмитенттің қатысуы туралы
мәліметтер:

Эмитент 2019 жылғы 23 мамырдағы жағдай бойынша эмитенттің қызметін тоқтату
немесе өзгерту, ақша және басқа да міндеттемелерді Эмитенттің жиынтық активтерінің
10% (он) немесе одан да көп пайызы көлемінде жинау тәуекеліне байланысты сот ісіне
қатыспаған және қатыспайды.

8) эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары:
 Саяси тәуекелдер

Қазақстан Республикасында республикада жұмыс істейтін субъектілердің
шаруашылық қызметін сенімді реттеуді анықтайтын тұрақты саяси жүйе бар. Жоғарыда
айтылғанды ескере отырып, сондай-ақ Эмитенттің республика экономикасы үшін ерекше
мәртебесін ескере отырып, Эмитенттің облигацияларын ұстаушылар елеусіз деп санауға
болады

 Құқықтық тәуекелдер
Эмитент үшін құқықтық тәуекелдер оның қызмет саласын реттейтін

заңнамалық базадағы ықтимал өзгерістермен байланысты. Эмитенттің қызметі Қазақстан
Республикасы үшін стратегиялық сипатта болғандығын ескере отырып, эмитенттің
қызметін реттейтін заңнамалық негізге өзгерістер енгізу тәуекелдігі, оның мүдделеріне
және Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың мүдделеріне зиян келтіруі мүмкін
шамалы деп бағалануы мүмкін.

 Экономикалық тәуекелдер
Эмитенттің экономикалық тəуекелдері шамалы деп бағалануы мүмкін, өйткені
Эмитенттің қызметі нормативтік сипатқа ие жəне Эмитент өз салаларында стратегиялық
маңызды болып табылады.

 Кредиттік тәуекел
Кредиттік тәуекел Эмитенттің облигациялар бойынша берешекті өтеу туралы
міндеттемелерін кеш немесе толық төлеуге ықтималдығы болуы мүмкін. Бұл тәуекел де
шамалы деп бағаланады, өйткені Эмитент несие алу кезінде қарыз қаражатын қайтаруды
қамтамасыз етуді үйлестіру, болжау және кейіннен мониторинг жүргізу үшін өте мұқият
рәсім жүргізеді.
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24. Эмитент өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың,
қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын көлемде
оның тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар мен жеткізушілер
туралы мәліметтер:

Тұтынылатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10 (он)
және одан көп пайызын құрайтын Эмитенттің тұтынушылары туралы ақпарат:

 Эмитент кейіннен өтеу арқылы жалға берілетін тұрғын үйді ұсынған Қазақстан
Республикасының азаматтары болып табылатын тұлғалар (9000-нан астам жеке
тұрғындар, негізінен жергілікті атқарушы органдардың кезетегі тұлға).

Тұтынылатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10
(он) және одан да көп пайызы мөлшеріндегі эмитенттің қызмет көрсетушілері туралы
мәліметтер:

 «Техногрупп ВК» ЖШС
 «Шар-Құрылыс» ЖШС
 «Baur Development Group» ЖШС
 «ТМ Engineering Group» ЖШС
 «ASTI» ЖШС
 «АДС-2001» ЖШС
 «Service СМУ» ЖШС

25. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, эмитент активтерінің
жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің активтері:

2018 жылғы 31 желтоқсандағы аудиттелген қаржылық есептілікке сәйкес
Эмитенттің активтерінің 10% немесе одан астамын құрайтын активтері мыналарды
қамтиды:

 Құрылыс компанияларына берілген аванстар
 Ұзақ мерзімді қаржылық активтер
 Кредиттік мекемелердегі қаражаттар
 берілген кредиттер

2019 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша қаржылық есептілікке сәйкес
Эмитенттің активтерінің 10% немесе одан астамын құрайтын активтері мыналарды
қамтиды:

 Ұзақ мерзімді қаржылық активтер
 Кредиттік мекемелердегі қаражаттар
 берілген кредиттер

Атауы мың теңгеде 31.12.2017

Активтерд
ің жалпы

сомасынан
% 31.12.2018

Активтерд
ің жалпы

сомасынан
% 31.03.2019

Активтерд
ің жалпы

сомасынан
%

Құрылыс
компанияларына
берілген аванстар 11 036 407 5% 18 954 990 10% 6 628 156 4%

Ұзақ мерзімді
қаржылық активтер 40 200 920 19% 38 836 344 20% 44 854 285 25%

Кредиттік
мекемелердегі 41 450 537 20% 41 802 336 22% 39 787 751 22%
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қаражаттар

берілген кредиттер 62 331 242 30% 42 314 338 22% 30 031 927 17%

2018 жылғы 31 желтоқсандағы аудиттелген қаржылық есептілікке сәйкес,
Эмитенттің жалпы активтерінің 10% немесе одан астамын құрайтын міндеттемелері
мыналарды қамтиды:

 Бас компаниядан алынған қарыздардың қысқа мерзімді бөлігі
 Басқа қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

2019 жылғы 31 наурыздағы басшылық қаржылық есептілігіне сәйкес Эмитенттің
жалпы активтерінің 10% немесе одан астамын құрайтын міндеттемелері мыналарды
қамтиды:

 Бас компаниядан алынған қарыздардың қысқа мерзімді бөлігі

Атауы мың теңгеде 31.12.2017

Активтер
дің

жалпы
сомасына

н% 31.12.2018

Активте
рдің

жалпы
сомасын

ан% 31.03.2019

Активте
рдің

жалпы
сомасын

ан%

Бас компаниядан
алынған қарыздардың
қысқа мерзімді бөлігі 163 974 691 78% 121 376 545 64% 117 750 189 65%

Басқа қысқа мерзімді
қаржылық
міндеттемелер - - 20 022 222 11% 16 228 366 9%

26. Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызы
мөлшердегі дебиторлық берешек:

2018 жылғы 31 желтоқсандағы және 2019 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша
Эмитенттің активтерінің баланстық құнының 10 (он) немесе одан көп пайызы
мөлшеріндегі дебиторлық берешек жоқ.

2019 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша Эмитенттің активтерінің баланстық
құнының 10% -дан астамы ұзақ мерзімді қаржылық активтер (25%), кредиттік
мекемелердегі қаражаттар (22%) және шығарылған қарыздар (17%) құрайды.

Төменде ұзақ мерзімді қаржылық активтердің түсіндірмесі берілген:

Мың теңгеде 31.03.19 31.12.18 31.12.17 31.12.16
Қаржылық жалдау бойынша
берешек 44 854 285 38 836 344 40 042 701 37 820 240
Құрылыс компанияларына
берілген қарыздар − − 158 219 32 422 910
Әділ құн бойынша есепке
алынған опцион − − − 352 105
Барлығы 44 854 285 38 836 344 40 200 920 70 595 255

Төменде кредиттік мекемелердегі қаражаттардың түсіндірмесі берілген:

Мың теңгеде 31.03.19 31.12.18 31.12.17 31.12.16
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Басқа қазақстандық
банктердегі депозиттер 42 399 119 42 841 629 41 450 537 46 800 000
Есептелген пайыздар 138 580 134 583 136 447 209 274
Күтілетін кредиттік
залалдарға резерв (2 611 368) (1 039 293) − −
Барлығы 39 926 331 41 936 919 41 586 984 47 009 274
Минус: қысқа мерзімді бөлік (138 508) (134 583) (136 447) (16 209 274)
Барлық қысқа мерзімді
бөлік 39 787 751 41 802 336 41 450 537 30 800 000

Төменде берілген қарыздардың түсіндірмесі берілген:

Мың теңгеде 31.03.19 31.12.18 31.12.17 31.12.16
«Нұрлы жер» бағдарламасы

бойынша құрылыс
компанияларына берілген
қарыздар 22 488 625 34 749 078 53 096 833 −
«Айт Хаузинг Комплекс»
ЖШС берілген қарыз 8 381 606 9 009 248 9 234 409 11 313 062
Өзге компанияларға берілген
қарыздар 1 150 051 1 150 051 1 082 281 1 082 299
Минус: күтілетін кредиттік
залалдарға резерв (1 988 355) (2 594 039) (1 082 281) (1 082 299)
Барлық ұзақ мерзімді бөлік 30 031 927 42 314 338 62 331 242 11 313 062

27. Эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам
пайызын құрайтын эмитенттің кредиторлық берешегі:

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша және 2019 жылғы 31 наурыздағы
жағдай бойынша эмитенттің міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) немесе одан
көп пайызын құрайтын эмитенттің кредиторлық берешегі жоқ.

Эмитент пассивтерінің негізгі бөлігін Бас компаниядан алынған қарыздардың
қысқа мерзімі құрайды (65%).

Мың теңгеде

%
мөлшерле

ме
Өтеу 31.03.19 31.12.18 31.12.17 31.12.16

№ 1 кредит желісі 0,02-2% 2024 год
Кезең басындағы
қалдық 12 171 334 16 978 750 21 077 717 40 884 744
Есептелген пайыздар 53 265 280 183 366 259 711 424
Төлемдер − (5 087 599) (4 465 226) (20 518 45)
Кезең соңындағы
қалдық 12 224 600 12 171 334 16 978 750 21 077 717

№ 2 Кредит желісі 2,0% 2022 год
Кезең басындағы
қалдық

− − −
4 000 000

Есептелген пайыздар − − − 55 796
Төлемдер − − − (4 055 796)
Кезең соңындағы
қалдық

− − −
−

№ 3 кредит желісі 2,0% 2032 год
Кезең басындағы
қалдық 77 169 535 66 880 310 72 327 806 55 816 713
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Қарыз алу − 15 869 667 − 20 802 330
Есептелген пайыздар 385 848 1 415 693 1 409 099 1 323 580
Төлемдер − (6 996 135) (6 856 595) (5 614 817)
Кезең соңындағы
қалдық 77 555 383 77 169 535 66 880 310 72 327 806

№ 4 кредит желісі 2,0% 2019 год
Кезең басындағы
қалдық 28 004 142 29 000 000 29 000 000 −
Қарыз алу − − − 29 000 000
Есептелген пайыздар 139 387 568 771 580 000 178 644
Төлемдер (173 323) (1 564 629) (580 000) (178 644)
Кезең соңындағы
қалдық 27 970 207 28 004 142 29 000 000 29 000 000

№ 5 кредит желісі 0,15% 2019 год
Кезең басындағы
қалдық 4 031 534 52 191 953 19 860 551 −
Қарыз алу − 18 658 046 12 108 303 42 875 000
Есептелген пайыздар 33 83 991 73 933 26 261
Дисконт − (1 588 636) (3 064 537) (23 706 68)
Дисконттың өтемпұлы (14 424) 4 412 438 5 650 967 675 653
Әділ құнның өзгеруі − − 17 632 128 −
Төлемдер (4 017 143) (69 726258) (69 392) (10 183)
Кезең соңындағы
қалдық − 4 031 534 52 191 953 19 860 551

Қарыздардың
ағымдағы бөлігі 117 750 190 121 376 545 163 974 691 122 421 602
Қарыздардың ұзақ
мерзімді бөлігі − − 1 076 322 19 844 472

28. Эмитент левереджінің шамасы:

Атауы 2017 2018 1-тоқсан
2019

Қаржылық левередж 4,23 3,57 3,35

29. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігі негізінде есептелген
соңғы аяқталған екі қаржы жылында эмитент қызметінен алынған ақша
қаражатының таза ағыны:

Атауы, мың теңге 31.12.2017 31.12.2018

Операциялық қызметтерден алынған ақшалай қаражат 934 929 371 660

Өнімдерді және тауарларды сату 4 648 081 3 618 776

Алынған пайыздар 6 642 679 8 177 689

Жалдау бойынша түсім 0 2 692 071

"Нұрлы жер" бағдарламасы бойынша түсім 1 283 020 1 682 442

Өзге түсімдер -733 905 -838 383
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Жеткізушілерге тауарлар  және қызметтер үшін төлемдер -53 554 -35 260

Берілген аванстар -851 639 -721 889

Еңбекақы бойынша төлем -2 198 266 -2 130 078

Корпоративтік табыс салығы -413 720 -1 533 738

Бюджетке төленетін басқа төлемдер -479 500 -445 044

Өзге ағымдағы активтердің құрамына ақшалай қаражатты шығару -5 067 902 0

Өзге төлемдер -562 313 -1 868 381

Операциялық қызметтерден алынған таза ақша ағындары 3 147 910 8 969 865

Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға арналған алдын
ала төлем

-10 498 809 -18 490 293

Негізгі құралдарды және материал емес активтерді сатып алу -64 086 -51 170

Банктерге депозиттерді орналастыру -16 650 537 -2 549 463

Банк салымдарын қайтару 22 000 000 1 158 371

Үшінші тараптарға берілген қарыздар -16 026 238 -20 203 473

Үшінші тараптардан қарыздарды қайтару 3 065 910 44 141 772

Өзге төлемдер/түсімдер -27 865 -174 905

Инвестициялық қызметтерге қолданылған таза ақшалай
қаражат

-18 201 625 3 830 839

Алынған қарыздар бойынша түсім 12 108 303 34 527 713

Облигацияларды шығару 0 20 000 000

Алынған қарыздар бойынша негізгі қарызды төлеу -9 772 947 -81 244 543

Төленген дивидендтер -613 390 -1 151 138

Қаржылық қызметтен алынған таза ақша ағындары 1 721 966 -27 867 968

Ақшалай қаражат және 1 қаңтардағы олардың баламасы 39 704 262 26 372 513

Ақшалай қаражат және 31 желтоқсандағы олардың баламасы 26 372 513 11 305 249

30. Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін
эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдары
туралы мәліметтер (өтелген және жойылған облигациялар шығарылымын
қоспағанда):

Облигациялардың шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін
Эмитентпен Астана Халықаралық биржасында (AIX), облигациялар шығарылымы
тіркелді, код ISIN KZX000000047.



28

Облигациялардың жалпы саны 20 000 000 (жиырма миллион) дана

Олигациялардың түрі купондық облигациялар

Облигациялардың бастапқы құны 1 000 (бір мың) теңге

Орналастырылған облигациялардың
саны

20 000 000 (жиырма миллион) дана

Облигациялардың айналым
мерзімі

2019 жылғы 25 маусымға дейін

Облигацияларды орналастыру
кезінде тартылған ақшаның
жалпы көлемі

20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге

Негізгі қарыз сомасы 13 564 770 000 (он үш миллиард бес жүз алпыс
төрт миллион жеті жүз жетпіс мың) теңге

Есептелген және төленген сыйақы
сомасы

01.04.2019 ж. жағдай бойынша 476 889 142,23
теңге есептелді, 122 697 925,56 теңге төленді

Сатып алынған облигациялар саны 01.04.2019 ж. жағдай бойынша Эмитентпен
6 435 230 дана санда облигациялар сатып
алынды

Облигациялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған
орган

AIX Registrar

Шығарылымының мемлекеттік тіркеу
нөмірі және мемлекеттік тіркеу күні

SR004 2018 жылғы 14 желтоқсан

Сатып алу күні 2019 жылғы 28 маусымға дейін

Орындалмаған міндеттемелердің
мөлшері және олардың орындалу
мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы
ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің
бағалы қағаздар ұстаушылар
алдындағы өз міндеттемелерін
орындамау фактілері туралы
мәліметтер (облигациялар бойынша
сыйақыны төлемеу (төлеуді
кешіктіру), акциялар бойынша
дивидендтер төлемеу (төлеуді
кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша
есептелген, бірақ төленбеген
сыйақылар сомасы (түрлері мен
шығарылымдары бойынша жеке-
жеке);

Эмитентпен бағалы қағаздарды ұстаушылар
алдында өз міндеттемелерін орындамау
фактілері жоқ.
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Егер, қандай да бір бағалы қағаздар
шығарылымы тоқтатылған немесе
өткізілмеген деп танылған немесе
күші жойылған жағдайда, осындай
шешім шығарған мемлекеттік орган,
негіздеме және оларды қабылдаған
күн көрсетіледі.

SR004 облигациялар шығарылымы
тоқтатылған немесе өткізілмеген деп танылған
немесе күші жойылған жоқ.

сауда-саттықты
ұйымдастырушылардың атауларын
қоса алғанда, Эмитенттің бағалы
қағаздары айналыста болатын
нарықтар

SR004 облигациялар шығарылымы «Астана»
халықарылқ қажы орталығы биржасының
Astana International Exchange ресми тізіміне
қосылды.

Бұдан бұрын шығарылған,
айналыстағы облигациялардың әрбір
түрімен оларды ұстаушыларға
берілетін құқықтар, оның ішінде
ұстаушылардың осы құқықтарын іске
асыру тәртібін көрсете отырып,
шектеулер (ковенанттар) бұзылған
кезде іске асырылған және
ұстаушылармен жасалған бағалы
қағаздарды сатып алу-сату
шарттарында көзделген құқықтар.

Облигациялар шығарылымы бойынша сыйақы
төлеу негізгі қарызды төлеумен бірге 2019
жылғы 28 маусымнан кешіктірілмей
жүргізіледі.
Сыйақылар оны алуға құқығы бар және
сыйақы төлемі жүзеге асырылатын кезеңнің
соңғы күнінің басында  (Эмитентті тіркеуші
орналасқан орындағы уақыт бойынша)
Эмитенттің бағалы қағаздарын
ұстаушылардың тіркелу жүйесінде тіркелген
тұлғаларға төленеді.
Негізгі қарыздың сомасын өтеу және купондық
сыйақыны төлеу белгіленген күнге
Облигацияларды ұстаушылар тізбесінде
тіркелген (-дердің) Облигация ұстаушының (-
лардың) ағымдағы банк шоттарына ақшаны
(теңгемен) аудару арқылы жүзеге асырылады.
Эмитент Облигацияларды ұстаушының (-
лардың) жазбаша келісімінсіз осы құжатқа
өзгерту немесе толықтыру енгізуге құқылы
емес.
Эмитент Директорлар кеңесінің шешімі
бойынша өз Облигацияларын өз бастамасы
бойынша олардың айналыстағы барлық
мерзімі ішінде Облигацияларды ұстаушыдан (-
лардан) жазбаша келісім алған жағдайда сатып
алуға құқылы.

2018 жылғы 25 желтоқсанда Эмитент Астана Халықарлық биржасында (AIX) бір
данаға 1000 теңге бастапқы құнмен жалпы сомасы 20 млрд. теңгеге купондық
облигацияларды орналастырды.

11-тарау. Эмитент және оның орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздары
туралы қосымша мәліметтер

31. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:
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1 эмитенттен облигациялар
шығарылымы проспектісінде
көзделген 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;

Облигациямен оны ұстаушыға берілетін құқық:
облигациялар шығарылымы проспектісінде
көзделген тәртіппен және мерзімдерде
облигациялардың номиналды құнын алу құқығы;
 облигациялар шығарылымы
проспектісінде көзделген тәртіппен және
мерзімдерде облигациялар бойынша белгіленген
сыйақыларды алу құқығы;
 облигацияларды еркін сату және өзге
тәсілмен иелік ету құқығы;
 Қазақстан Республикасының
заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын
қанағаттандыру құқығы;
 Қазақстан Республикасының
заңнамасында көзделген тәртіппен, сондай-ақ
Эмитеттің ішкі қағидаларымен және «Қазақстан
Қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен көзделген
Эмитенттің қызметі және оның қаржылық
жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
 «Бағалы қағаздар рыногы туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының 15 бабы және
18-4 бабының 2 тармағының 1) және 2)
тармақшаларында көзделген Эмитенттің
облигацияларды сатып алу негіздемелері
басталған және Эмитет Облигациялар шығару
шарттарының 12-тармағында көрсетілген
шектеулерді (ковенанттар) бұзған жағдайда
облигацияларды  сатып алуды талап ету құқығы;

2 эмитенттің облигацияларды,
оның ішінде облигациялар
шығарылымының
проспектісінде көзделген
ковенанттарды (шектеулерді)
бұзған кезде жүзеге асыру
шарттары, тәртібі және мерзімі
көрсетілген сатып алу
талабының құқықтары;

Эмитент «Бағалы қағаздар рыногы туралы»
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2
шілдедегі N 461 Заңының 15 бабының 2-
тармағында көзделген шарттарды бұзған
жағдайда, облигацияларды ұстаушылар оларға
тиесілі облигацияларды сатып алуды талап
етуге құқылы, нақтылай алғанда: осы
облигацияларды шығару проспектісінде
белгіленген облигациялар айналымы мерзімі
ішінде, Эмитент мына талаптарды сақтауға:

1) эмитент активтерінің құрамына кіретін
мүлікті иеліктен шығару күні эмитент
активтерінің жалпы құнының жиырма бес
пайызынан асатын сомаға иеліктен шығармауға;

2) эмитент облигацияларының
шығарылымына байланысты емес
міндеттемелерді облигациялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу күніне аталған эмитент
активтерінің жалпы құнының он пайызынан
астамын орындамау фактілеріне жол бермеуге;

3) эмитенттің құрылтай құжаттарына
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эмитент қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді
көздейтін өзгерістер енгізбеуге;

4) ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеуге
міндетті.
Эмитент осы тармақта көзделген шарттарды
бұзған жағдайда, жиналған сыйақыны ескере
отырып, эмитент облигацияларды
ұстаушылардың талаптары бойынша
облигациялардың номиналды құнына сәйкес
келетін бағамен облигацияларды сатып алуға
міндетті.
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан
Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі N
461 Заңының 18-4 бабының 2-тармағының 1)
және 2) тармақшаларында көзделнген
Эмитенттің облигацияларды сатып алу
негіздемелері басталған жағдайда, нақтылай
алғанда:

эмитенттің органы облигациялардың
делистингі туралы шешім қабылдаған;

2) тізбесі уәкілетті органның нормативтік
құқықтық актісінде және қор биржасының ішкі
құжаттарында айқындалған ақпаратты қор
биржасына ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік)
талаптарды орындамау себебімен қор биржасы
эмитент облигацияларының делистингі туралы
шешім қабылдаған жағдайларда, Эмитент
орналастырылған облигацияларды мына
бағалардың мына бағалардың ең жоғарысы
бойынша:

- жиналған сыйақыны ескере отырып,
облигациялардың номиналды құнына сәйкес
келетін бағамен;

- облигациялардың әділ нарықтық бағасымен
сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан
Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі N
461 Заңының 15 және 18-4 бабының 2-
тармағының 1) және 2) тармақшаларында
көзделген Эмитенттің облигацияларды сатып
алу негіздемелері басталған жағдайда және
Эмитет Облигациялар шығару шарттарының 21-
тармағында көрсетілген шектеулерді
(ковенанттар) бұзған жағдайда, Эмитент
олардың туындау фактілері туралы олар
туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің
ішінде Эмитенттің корпоративтік интернет-
ресурсына (www.fnsk.kz), «Қазақстан Қор
биржасы» АҚ-ның интернет-ресурсына

www.fnsk.kz
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(www.kase.kz), қаржылық есептілік
депазитариясының интернет-ресурсына
(www.dfo.kz),  хабарлама орналастыру арқылы
облигацияларды ұстаушыларды
ақпараттандыруға, оған қоса:
- Эмитенттің облигацияларды сатып алуына

әкелетін, көрсетілген оқиғалардың қайсысы
орын алғаны туралы ақпаратты;

облигацияларды сатып алу туралы Эмитентке
қойылатын талаптар жызалған айналым тәртібі
және мерзімдерімен қоса, облигацияларды
ұстаушылардың  өз талаптарын
қанағаттандыруы бойынша болуы мүмкін іс-
әрекеттерінің тізімін;

- Эмитенттің шешімі туралы басқа  ақпаратты
беруге тиіс.

Облигацияларды ұстаушы осы тармақпен
көзделген облигацияларды сатып алуға
негіздемелер басталған сәттен бастап 15 (он
бес) жұмыс күнінің ішінде Эмитенттің
мекенжайына оған тиесілі облигацияларды
сатып алу туралы жазбаша өтініш жолдауға
құқылы.

Облигацияларды ұстаушы өтінішті барлық
қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін
нысанда беруге тиіс.

Заңды тұлға үшін:
- Облигацияларды ұстаушының атауы;
- бизнес-сәйкестендіру нөмірі, мемлекеттік

тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік
берілген күн және берген орган;

- заңды мекенжайы және нақты орналасқан
жері;

- телефондары;
- банк деректемелері;
- сатып алуға жасатын облигациялардың

саны мен түрі;
Жеке тұлғалар үшін:

- облигацияларды ұстаушының тегі, аты,
әкесінің аты (болған жағдайда);

- жеке және сәйкестендіру нөмірі;
- құжаттың нөмірі, берілген күні және

берген орган;
- жеке куәлігі;
- тұрғылықты орны;
- телефоны;
- банк деректемелері;
- сатып алуға жататын облигациялардың

саны мен түрі;

www.kase.kz
www.dfo.kz


33

Сатып алу туралы бірінші жазбаша талап алған
күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күнінің ішінде
Эмитенттің Директорлар кеңесі
облигацияларды сатып алу туралы шешім
қабылдайды. Бұл ретте, облигацияларды сатып
алу күні Эмитенттің Директорлар кеңесі
облигацияларды сатып алу туралы шешім
қабылдаған  күннен кейінгі 30 (отыз) жұмыс
күнінен кеш болмауы тиіс.
Эмитенттің Директорлар кеңесі
облигацияларды сатып алу күні туралы шешім
қабылдаған  күннен бастап 3 (үш) жұмыс
күнінің ішінде, Эмитент облигацияларды
алдағы сатып алу күні туралы Эмитенттің
корпоративтік интернет-ресурсына
(www.fnsk.kz), «Қазақстан Қор биржасы» АҚ-
ның интернет-ресурсына (www.kase.kz),
қаржылық есептілік депазитариясының
интернет-ресурсына  (www.dfo.kz),
хабарламаны орналастыру арқылы
облигацияларды ұстаушыларды
ақпараттандырады.

Сатып алу тек облигацияларды ұстаушылардың
жазбаша өтініштері негізінде ғана жүргізіледі.
Өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы
жазбаша өтініш бермеген облигацияларды
ұстаушылар осы облигацияларды шығару
проспектісінде белгіленген облигациялар
айналымының мерзімі аяқталғаннан соң оларға
тиесілі облигациялардың өтелуіне құқылы.

Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттен
басқа мүліктік балама алу не өзге мүліктік
құқықтар алу құқығы көзделмеген.

3 Өзге құқықтар. Қазақстан Республикасының заңнамасымен
көзделген облигацияға меншік құқығынан
шығатын өзге құқықтар

Эмитент осы облигацияларды шығару
проспектісінде көзделген өз міндеттемелері мен
шектеулерді (ковенанттарды) сақтаған кезде
облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттен
облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алуды
талап ету құқығы көзделмеген.

32. Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану
ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:

www.fnsk.kz
www.kase.kz
www.dfo.kz
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1 Туындаған жағдайда
эмитенттің облигациялары
бойынша дефолт жариялану
ықтималдығы бар оқиғалар
тізбесі;

дефолт - эмиссиялық бағалы қағаздар және өзге
де қаржы құралдары бойынша мiндеттемелердiң
орындалмауы;
Ол басталған кезде Эмитенттің облигацияары
бойынша дефольт жариялануы мүмкін оқиғалар
(бұдан әрі – «Дефолт оқиғасы»): осы
облигацияларды шығару проспектісінде
көзделген негізгі қарызды және (немесе)
купондық сыйақыны төлеу  мерзімдерінде
Эмитенттің облигациялар бойынша негізгі қарыз
және (немесе) купондық сыйақы сомаларын
төлеу міндеттемелерін ішінара немесе толық
орындамауы.
Осы облигацияларды шығару проспектісінде
белгіленген мерзімдерде Эмитенттің
облигациялардың номиналды құнын және
(немесе) сыйақыны төлемеуі немесе толық
төлемеуі облигациялар бойынша Дефолт болып
табылмайды, егер осындай төлемеулер және
(немесе) толық төлемеулер, Эмитенттің сыйақы
және (немесе) номиналды құнды төлеуді жүзеге
асыруын мүмкін емес ететін,  облигацияларды
ұстаушылардың банк шоттарының
деректемелерін толық Эмитенттің алмауы не
қате алуы немесе «Бағалы қағаздар орталық
депозитариясы» АҚ-ның Эмитентке
облигациялар ұстаушылардың тізілімін
заңнамада және олармен жасалған шартта
белгіленген мерзімде бермеуі нәтижесінде болса.
Эмитент осы облигацияларды шығару
проспектісі бойынша өз міндеттемелерін
ішінара немесе толық орындамағаны үшін
жауаптылықтан босатылады, егер осы
орындамаушылық еңсерілмейтін күш
жағдайлары салдарынан болса. Басталуын
алдын ала көру немесе алдын алу мүмкін
болмаған жағдайлар (табиғи құбылыстар,
әскери әрекеттер, уәкілетті органдардың тыйым
салу немесе шектеу сипатындағы актілері және
т.б.) Еңсерілмейтін күш жағдайлары ретінде
түсіндіріледі. Еңсерілмейтін күш жағдайлары
туындаған кезде Эмитенттің осы
облигацияларды шығару проспектісі бойынша
өз мінедеттемелерін орындау мерзімі  осындай
жағдайлар және олардың салдары әрекетте
болатын уақыт кезеңіне сәйкестендіріліп
ұзартылады.

2 Облигацияларды
ұстаушылардың сыйақы төлемі

Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы
басталған кезде Эмитент облигациялар
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бойынша міндеттемелерін
орындамаған немесе тиісті
түрде орындамаған кезде
құқықтарын қорғау рәсімін,
оның ішінде міндеттеме тәртібі
және қайта құрылымдау
талаптарын қоса алғанда,
облигациялар бойынша дефолт
туындаған жағдайда эмитент
қабылдайтын шаралар;

бойынша Дефолт оқиғасын тудырған себептерді
жою үшін бар күшін салуға міндеттенеді, соның
ішінде, мынадай:
- орын алған жағдайда Эмитенттің өтімділігін
тиімді басқару және Эмитенттің міндеттемелерді
одан әрі орындауына оны жеткілікті деңгейде
қамтамасыз етуге байланысты іс-шараларды
орындау бойынша;
- басталған оқиғаға қатысты өзге шараларды
қабылдайды.
Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы
басталған кезде, Эмитент әрбір кешіктірген күні
үшін, ақшалай міндеттемелерді немесе оның
тиісті бөлігін орындау күніндегі Қазақстан
Реаспубликасы Ұлттық Банкінің қайта
қаржыландыру ресми ставкасынан шығарылып
есептелетін өсімақыны (жылдық тұрғыда)
облигацияларды ұстаушыларға төлейді.

Дефолт басталған жағдайда, Эмитент дефолттан
қолайлы шығуды анықтау мақсатында
облигацияларды ұстаушылардың жалпы
отырысын өткізуге бастама жасайды, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес  тиісті орындау көлемдері мен
мерзімдерінің көрсетілуімен облигацияларды
ұстаушылардың алдындағы өз міндеттемелерін
орындау жөнінде  іс-шаралар жоспарын
әзірлейді.
Облигацияларды шығару проспектісінің
купондық сыйақы және/немесе негізгі қарызды
төлеуге қатысты талаптары бұзылған жағдайда,
Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау
туралы шешім Қоғамның Директорлар
кеңесімен және қолданылатын заңнамаға сәйкес
кредиторлардың келісімі бойынша, сонымен
бірге облигациялармен оларды ұстаушыларға
берілетін құқықтар есебімен қабылданады.
Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен
талаптарды Эмитент облигацияларды
ұстаушылармен келіссөздер жүргізу арқылы
келіседі. Облигациялар бойынша дефолт
басталған кезде, Эмитенттің міндеттемелерін
қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының
заңнамасында көзделген тәрттіппен және
талаптар бойынша жүзеге асырылатын болады.

3 Эмитенттің орындалмаған
міндеттемелердің көлемі,
орындалмаған

Дефолт оқиғасы басталған жағдайда, Эмитент
Дефолт оқиғасы басталған күннен бастап 3
(үш) жұмыс күнінің ішінде, осындай факт
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міндеттемелердің себебі,
облигацияларды
ұстаушылардың өз талаптарын
қанағаттандыру жөніндегі
мүмкін болатын іс-әрекеттері,
облигацияларды
ұстаушылардың эмитентке,
эмитент облигациялар бойынша
міндеттемелерді орындамаған
немесе тиісті түрде
орындамаған жағдайда
эмитенттің міндеттемелері
бойынша ортақ немесе
бірлескен жауапкершілік
көтеретін тұлғаларға талап қою
өтінішінің тәртібі туралы
мәліметтерден тұратын дефолт
фактісі туралы ақпаратты
облигацияларды ұстаушыларға
жеткізу тәртібі, мерзімі және
тәсілі;

туралы облигацияларды ұстаушылардың
заңды және нақты мекенжайларына жазбаша
хабарлама жіберу арқылы және Эмитенттің
корпоративтік интернет-ресурсына
(www.fnsk.kz), «Қазақстан Қор биржасы» АҚ-
ның интернет-ресурсына (www.kase.kz),
қаржылық есептілік депазитариясының
интернет-ресурсына  (www.dfo.kz),  хабарлама
орналастыру арқылы облигацияларды
ұстаушыларды ақпараттандырады, оған қоса

 дефолт фактісі туралы ақпаратты;
 дефолт туындаған күнгі орындалмаған

міндеттемелердің көлемін;
 дефолт оқиғасының туындауына келтірген

міндеттемелердің орындалмау себептерін;
 облигацияларды сатып алу туралы

Эмитентке қойылатын талаптар жызалған
айналым тәртібі және мерзімдерімен қоса,
облигацияларды ұстаушылардың  өз
талаптарын қанағаттандыруы бойынша
болуы мүмкін іс-әрекеттерінің тізімін;

 дефолттың басталуына келтірген
себептерді жою үшін Эмитент қабылдаған
және қабылдайтын іс-шараларды;

 Эмитенттің шешімі бойынша басқа
ақпраратты береді.

4 Эмитент облигациялар
бойынша міндеттемелерді
орындамаған немесе тиісті
түрде орындамаған жағдайда
эмитенттің міндеттемелері
бойынша ортақ немесе
бірлескен жауапкершілік
көтеретін тұлғалармен шарт
жасалған күні мен нөмірі,
тұлғаның толық атауы және
заңды тұлғаның (ондай
тұлғалар бар болса)
мемлекеттік тіркеуден өткен
күні мен нөмірі.

Эмитент облигациялар бойынша
міндеттемелерді орындамаған не тиісті түрде
емес орындаған жағдайда Эмитенттің
міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен
жауакершілік көтеретін тұлғалар – жоқ.

33. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің
бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті
ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы:

Сыйақы мен негізгі қарызды төлеу «Нұрлы жер» бағдарламасын іске асырудан
түскен қаражаттың жиналуына байланысты Эмитент тарапынан жүзеге асырылады.
Эмитенттің ақша ағындарының көздері мен болжамы осы Проспектінің 1-қосымшасында
келтірілген.

www.fnsk.kz
www.kase.kz
www.dfo.kz
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34. Эмитенттің орналастырылатын облигацияларды сатып алуына байланысты
тәуекелдер:

1 Салалық тәуекелдер Эмитенттің құрылыс қызметінің ерекшелігімен байланысты
негізгі тәуекелдері және олар өздеріне жылжымайтын
объектілерді пайдалануға уақтылы емес енгізу тәуекелі,
жылжымайтын объектілерді меншікке қабылдаудағы
кідірістер тәуекелі, жоспарланған деңгейден төмен үй-жайды
өткізу тәуекелі, тұрғын үй құрылысы бағдарламасы бойынша
Құрылыс салушылардың ақша қаражатын уақтылы емес
қайтаруы немесе қайтармауы тәуекелі сияқты тәуекелдерді
қамтиды.

2 Қаржы тәуекелдері Эмитенттің қаржы тәуекелі елеусіз деп бағалануы мүмкін,
өйткені Эмитенттің қаржылық жағдайы, оның өтімділігі,
қаржыландыру көздері және операциялық нәтижелер валюта
бағамына тәуелді емес.
Сондай-ақ, Эмитент пайыздық ставкалардың өзгеруіне
байланысты тәуекелдерге ұшырамайды.
Бұдан басқа, Эмитенттің ішкі саясатына сәйкес, өтімділіктің
деңгейі мен сәйкестігі тұрақты негізде тексеріледі.

3 Құқықтық тәуекел Эмитент үшін құқықтық тәуекелдер оның қызмет саласын
реттейтін заңнамалық базадағы ықтимал өзгерістермен
байланысты.
Эмитенттің қызметі Қазақстан Республикасының
стратегиялық сипатына ие екендігін ескере отырып, оның
мүдделерін және Эмитенттің облигацияларын
ұстаушылардың мүдделеріне нұқсан келтіруі мүмкін,
эмитенттің қызметін реттейтін заңнамалық базаға өзгерістер
енгізу тәуекелі шамалы деп бағалануы мүмкін.

4 Іскерлік беделінен
айырылу тәуекелі

Эмитент ұлттық компания болғандықтан, «Самұрық-
Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның 100% еншілес
компаниясы және Эмитенттің қызметі еліміз үшін
стратегиялық болып табылатын іскерлік беделін жоғалту
тәуекелі жоқ.

5 Стратегиялық
тәуекел

Эмитенттің стратегиялық тəуекелі минималды, себебі
Эмитенттің қызметі Қазақстан үшін нормативтік жəне
стратегиялық болып табылады.
Толық дамуды және жалпы Стратегияны шешкен кезде
Эмитент үйлестіру, болжамдау және кейіннен мониторинг
жүргізудің өте мұқият рәсімін жүргізеді.

6 Эмитенттің
қызметіне
байланысты тәуекел

Эмитент қызметінің негізгі мақсаты Қазақстан
Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытуға
жәрдемдесу болып табылатындығын ескере отырып,
Эмитенттің қызметіне Эмитент жұмыс істейтін құрылыс
индустриясына тән тәуекелдер әсер етеді, оның ішінде
жылжымайтын мүлік объектілерін пайдалануға беру
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мерзімдері, жылжымайтын мүлікке меншік құқығын алу
мерзімдері, жылжымайтын мүлікті енгізу бағасы.

7 Елдік тәуекел Экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты
шетелдік контрагенттердің (заңды тұлғалардың, жеке
тұлғалардың) міндеттемелерін орындамау салдарынан,
сондай-ақ ақшалай міндеттеменің валютасы контрагент үшін
өз резидент елінің заңнамасының ерекшеліктеріне
байланысты қол жетімді болмауы салдарынан (контрагенттің
өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) Эмитенттің
шығынға ұшырау қаупі жоқ.

8 Операциялық
тәуекел

Эмитенттің басқару қызметін жүзеге асыратындығымен
байланысты, бұл тәуекелдер болмады. Бұл жағдайда
әзірлеуші мен басқа контрагенттерді таңдау өте мұқият
жүргізіледі.

35. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер,
концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:
1) эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер,
концерндер, қауымдастықтар, консорциумдер, эмитенттің бұл ұйымдардағы рөлі
(орны), функциялары және қатысу мерзімі атап көрсетіледі

Заңды тұлғаның атауы Орналасқан жері Қызмет түрі

«Атамекен» Қазақстан
Республикасының Ұлттық
кәсіпкерлер палатасы

Қазақстан Республикасы,
010000,  Нұр-Сұлтан қ.,
Қонаев, 8, АЗ
"Изумрудный квартал",
"Б" блогы

Шағын, орта және ірі бизнестің
мүдделерін білдіру.

2) эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі өнеркәсіптік, банктік,
қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдер өзге
мүшелерінен аса тәуелді болса, бұл жағдай атап көрсетіледі және мұндай
тәуелділіктің сипаты толық баяндалады.

Эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің басқа өндірістік, банктік, қаржылық
топтардың, холдингтік компаниялардың, концерндердің, қауымдастықтардың,
консорциумның мүшелеріне айтарлықтай тәуелділігі жоқ.

36. Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары болған жағдайда,
осындай әр заңды тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі:
1) Толық және қысқартылған атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі (егер бар болса),
орналасқан жері:

Эмитенттің екі еншілес компаниясы бар:
● «СК Девелопмент» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (100% меншік үлесі)
● «ФН Менеджмент» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (49% меншік үлесі)
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Көрсеткіш «СК Девелопмент» ЖШС «ФН Менеджмент» ЖШС

Толық атауы «Самұрық-Қазына Девелопмент»
жауапкершілігі шектеулі

серіктестігі

«ФН Менеджмент»
жауапкершілігі шектеулі

серіктестігі

Қысқартылған атауы «СК Девелопмент» ЖШС «ФН Менеджмент» ЖШС

Бизнес сәйкестендіру нөмірі
(БСН) БСН 130440032226 БСН 100140014231

Орналасқан жері Қазақстан Республикасы, 010000,
Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, E10
к., үй 17/10,
тел: +7 (7172) 277 853

Қазақстан Республикасы,
010000, Нұр-Сұлтан қ.,
Мәңгілік ел д., 21/1, 2-офис
тел: +7 (7172) 919 070

«СК Девелопмент» ЖШС-нің 2014-2018 жылдарға арналған негізгі қызмет
бағыттыры: Эко және жасыл технологияларды қолдана отырып, тұрғын үйді дамыту;
пайда алу үшін тұрғын үйді салуға инвестициялау; компания құнының өсуі.
«СК Девелопмент»ЖШС-нің құрудың алғышарттары «Энергияны үнемдеу және энергия
тиімділігі» туралы заңға сәйкес және «ЭКСПО-2017» халықаралық мамандандырылған
көрмесіне дайындық Эмитентке жаңа қойлған міндеттер болды.
«Жасыл орам» жобасының аяқталуына байланысты 2019 жылғы 15 ақпандағы № 139
Эмитенттің Директорлар кеңесі «СК Девелопмент» ЖШС Жарғысына инжинирингтік
зерттеулерді кеңейту және осы саладағы техникалық кеңес беруді 2025 жылға дейін
өзгерту туралы өзгерістерді бекітті.

«ФН Менеджмент» ЖШС-нің қызметінің негізгі түрі - Эмитенттің иелігіндегі
ғимараттарды қайта сатып алу құқығымен жалға беру, жалдау және сату әдісі, жалгерлік
төлемдерді жинау және бақылау, объектілерді күрделі жөндеу және техникалық қызмет
көрсету, «ФН Менеджмент» ЖШС сенімгерлік басқаруында орналасқан жылжымайтын
мүлікті басқару.
2017 ж. бастап «ФН Менеджмент» ЖШС, «Нұрлы жер» тұрғын үй бағдарламасының
аясында, «Байтерек Девелопмент» АҚ жылжымайтын мүлікті басқару және сату
қызметтерін көрсетеді, және 2018 жылдан бастап Экспо аумағында КТК мүлікті басқару
қызметін көрсетеді.

2) Жаңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану
негіздері:

«СК Девелопмент» ЖШС Эмитенттің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 20
наурыздағы № 71 шешімімен құрылды.

«ФН Менеджмент» ЖШС Эмитенттің Директорлар кеңесінің 2009 жылғы 10
желтоқсандағы № 17 шешімімен бекітілген.
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3) Егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған
жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық
капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке
тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі:

Компанияның атауы
Еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның

жарғылық капиталына эмитенттің қатысу
үлесінің мөлшері

«СК Девелопмент» ЖШС 100% (жүз процент)

«ФН Менеджмент» ЖШС 49% (қырық тоғыз процент)

37. Эмитент жарғылық капиталының он және одан көп пайызына иелік ететін
ұйымдар туралы мәліметтер (осы проспектінің 32-тармағында көрсетілген заңды
тұлғаларды қоспағанда), әрбір сондай ұйымды көрсете отырып:

Осы Проспектінің 32-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда,
Эмитенттің акционерлік капиталының он және одан да көп пайызына иелік ететін
ұйымдар туралы ақпарат жоқ.

38. Эмитенттің кредиттік рейтингтері туралы мәліметтер:
Облигациялар шығарылымын тіркеген кезде Эмитенттің халықаралық және /

немесе отандық рейтингілік агенттіктердің рейтингі жоқ. Эмитенттің бағалы қағаздарына
рейтинг берілмеді.

Эмитент 2018 жылы Fitch Ratings «BB +», болжамы «Тұрақты» рейтингіне ие
болған және болашақта халықаралық рейтинг агенттігінен ұйым рейтингін алуды
жоспарлап отыр.

AIXте (ISIN KZX000000047 коды) орналастырылған бағалы қағаздар бойынша
рейтинг берілмеді.

39. Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер
(қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар
шығарылған жағдайда):

Осы шығарылым бойынша облигацияларды ұстаушылардың өкілі жоқ.

40. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):
Төлем агенті қолданылмайды. Купонды сыйақыны және номиналды құнды төлеу

Эмитент өз бетімен  жүргізіледі.

41. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар туралы заңға
сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және
олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету
бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):
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1) эмитенттің акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың
тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін
тұлғаның толық және қысқартылған атауы:

Эмитенттің Облигациялар шығарылымы бойынша Андеррайтері және Қаржы
кеңесшісі «First Heartland Jýsan Invest» акционерлік қоғамы («First Heartland Jýsan
Invest» АҚ) болып табылады.  «First Heartland Jýsan Invest» АҚ Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі бағалы қағаздар нарығында номиналды ұстаушы ретінде
клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен, брокерлік және дилерлік қызмет үшін
берілген 2014 жылғы 24 қазандағы № 0001201383 лицензиясына ие.

2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және
олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін
тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері:

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан, ул. Сығанақ к-сі,
24, тел: +7 7172 644 000

3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және
олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін
тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі:

Қаржы кеңесші қызметтерін көрсету туралы 2019 жылғы 31 мамырдағы № 14 шарт.

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:
1) тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиістілігін көрсете отырып,
эмитенттің соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылы үшін қаржылық есептілігінің
аудитін жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың толық ресми
атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса):

«Эрнст энд Янг» (Ernst and Young) ЖШС

2) телефон және факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы (бар болса):
Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 77/7, «Есентай

Тауэр» бизнес-орталығы тел: +7 7272 58 59 60, электрондық пошта - almaty@kz.ey.com

43. Эмитенттің үлестес тұлғалары:
Эмитенттің үлестес тұлғаларының тізбесі осы Проспектінің №2 қосымшасында

көрсетілген.

44. Эмитенттің облигациялар шығарылымына және оларға қызмет көрсетуге
жұмсаған шығындарының сомасы, сондай-ақ осы шығындардың қалай төленетіні
туралы мәліметтер

Эмитенттің облигациялар шығарылымына және оларға қызмет көрсетуге жұмсаған
шығындарының сомасы төменде көрсетілген:

Шығындардың атауы теңге
Алдын ала 252 500
Талқылау 1 250 000

mailto:almaty@kz.ey.com
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Қосымша 1. Эмитенттің, негізгі соманы өтеуге дейін әрбір сыйақы төлеу кезеңінде, облигацияларды өтегенге және сыйақыны
төлеу үшін қажетті Эмитенттің табыс көздері және ақша ағындарын болжау.

мың теңгеде

Көрсеткіштері
2019 2020

1 жарты
жылдық

2 жарты
жылдық жыл 1 жарты

жылдық
2 жарты
жылдық жыл

1 2 3 4 5 9 7
Операциялық қызметтен ақша ағымы

Ақшалай қаражаттардың түсуінің жалпы ағымы 5 025 800,02 9 240 931,54 14 266 731,56 6 399 716,68 6 208 276,84 12 607 993,52
өнімдер мен тауарларды сату 2 160,00 1 382 448,22 1 384 608,22 351 937,10 0,00 351 937,10
қызметтерді сату 380 325,99 1 147 304,84 1 527 630,83 758 357,41 758 357,41 1 516 714,82
басқа табыстар 28 331,92 37 557,85 65 889,77 37 006,34 37 006,34 74 012,67
алынған сыйақы (пайыздар) 4 405 227,31 4 780 378,84 9 185 606,15 4 708 200,03 4 781 059,29 9 489 259,32

Берілген қарыздар бойынша түсімдер, қаржылық жалдаудан
дебиторлық берешектен басқа 1 278 516,79 1 107 499,43 2 386 016,22 1 430 144,38 1 503 003,64 2 933 148,02

Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек бойынша
берілген қарыздар бойынша сыйақы 1 981 295,18 2 598 664,76 4 579 959,95 2 844 828,65 2 844 828,65 5 689 657,30

Кредиттік мекемелердегі қаражат бойынша түсімдер 1 145 415,34 1 074 214,65 2 219 629,99 433 227,00 433 227,00 866 454,00

басқа табыстар 209 754,80 1 893 241,80 2 102 996,60 544 215,79 631 853,81 1 176 069,60
Ақшалай қаражаттардың шығымының жалпы ағымы 6 783 762,09 5 122 304,78 11 906 066,87 4 553 986,65 4 553 986,65 9 107 973,30

тауарлар мен қызметтер үшін жеткізушілерге төлемдер 434 359,00 1 625 368,21 2 059 727,21 599 042,13 599 042,13 1 198 084,26
жалақы төлеу 786 673,68 846 664,31 1 633 337,99 636 591,77 636 591,77 1 273 183,54
пайыздарды төлеу 1 890 313,92 1 727 811,93 3 618 125,85 1 846 040,65 1 846 040,65 3 692 081,29
корпоративтік табыс салығы 666 561,01 531 186,03 1 197 747,04 725 804,88 725 804,88 1 451 609,76
бюджетке басқа төлемдер 96 427,70 192 855,39 289 283,09 181 134,53 181 134,53 362 269,05
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер (сақтандыру

компаниялары үшін) 0,00 21 824,59 21 824,59 11 676,16 11 676,16 23 352,31

басқа төлемдер 2 909 426,79 176 594,33 3 086 021,11 553 696,54 553 696,54 1 107 393,08
Операциялық қызметтен түскен таза ақша -1 757 962,07 4 118 626,75 2 360 664,69 1 845 730,03 1 654 290,19 3 500 020,22

Инвестициялық қызметтен ақша ағымы
Ақшалай қаражаттардың түсуінің жалпы ағымы 18 547 687,01 23 271 281,19 41 818 968,20 15 017 953,89 8 771 828,39 23 789 782,28

Қауымдасқан компаниялардағы қатысу үлестерін сатудан түсетін
түсім

0,00 42 000,00 42 000,00 0,00

Борыштық құралдарды сатудан түскен түсімдер 16 156 726,55 16 674 751,33 32 831 477,88 9 521 294,57 8 771 828,39 18 293 122,96
Банк салымдарын қайтару 1 085 966,45 1 300 027,65 2 385 994,09 0,00 0,00 0,00
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Берілген қысқа мерзімді несиелерді өтеуден түсетін түсімдер
(нақты сектор үшін) 634 994,02 2 524 502,21 3 159 496,23 4 089 466,47 0,00 4 089 466,47

Басқа да кірістер 670 000,00 2 730 000,00 3 400 000,00 1 407 192,85 0,00 1 407 192,85
Ақшалай қаражаттардың шығуының жалпы ағымы 3 049 547,38 3 882 753,06 6 932 300,43 1 236 439,86 1 236 439,86 2 472 879,71

Негізгі құралдарды сатып алу 107 288,96 462 596,26 569 885,22 13 986,50 13 986,50 27 973,00
Басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу 2 942 258,41 3 420 156,80 6 362 415,21 1 222 453,36 1 222 453,36 2 444 906,71

Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттардың таза
түсімдері 15 498 139,64 19 388 528,13 34 886 667,77 13 781 514,03 7 535 388,54 21 316 902,57

Қаржылық қызметтің ақша ағыны
Ақшалай қаражаттардың түсуінің жалпы ағымы 14 061 855,58 2 079 090,55 16 140 946,13 1 211 671,72 1 211 671,72 2 423 343,44

Қысқа мерзімді қарыздар бойынша түсімдер алынды 2 061 855,58 2 079 090,55 4 140 946,13 1 211 671,72 1 211 671,72 2 423 343,44
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша түсімдер

(облигациялар) 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00

Ақшалай қаражаттардың шығуының жалпы ағымы 28 990 125,32 9 883 561,10 38 873 686,42 20 854 218,80 7 931 896,01 28 786 114,82
Қысқа мерзімді қарыздар бойынша негізгі қарызды төлеу 8 174 511,95 9 883 561,10 18 058 073,05 7 931 896,01 7 931 896,01 15 863 792,03
Шығарылған бағалы қағаздарын (облигацияларын) негізгі қарыз

борышын төлеу 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

Төленген дивидендтер: 815 613,37 0,00 815 613,37 922 322,79 0,00 922 322,79
Қаржылық қызметтен түскен таза ақша ағымы -14 928 269,74 -7 804 470,55 -22 732 740,29 -19 642 547,09 -6 720 224,29 -26 362 771,38

Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының таза өзгерісі -1 188 092,17 15 702 684,34 14 514 592,17 -4 015 303,03 2 469 454,43 -1 545 848,60
Кезең басындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары 11 305 248,23 10 117 156,07 11 305 248,23 25 819 840,41 21 804 537,38 25 819 840,41
Кезең соңындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары 10 117 156,07 25 819 840,41 25 819 840,41 21 804 537,38 24 273 991,81 24 273 991,81
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Қосымша 2. Эмитенттің аффилиирленген тұлғаларының тізімі

Резиденттік
Заңды тұлғаның толық атауы /

Аты- жөні, тегі
Аффилирлен-

гендігінің пайда
болған күні

Аффилиирленгендігін тану үшін негіздеме Ескерту

Жеке тұлғалар

Резидент Туткушев Ержан Бексултанович 26.09.2016 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 64-бабы 1-тармағының 3)

тармақшасы

"Samruk-Kazyna Construction" АҚ
Директорлар Кеңесінің төрағасы, "Самрук-

Қазына" АҚ активтерді дамыту
департмаентінің Директоры –Басқарма

мүшесі, "Самрук-Қазына Инвест" ЖШС
қадағалаушы кеңесінің мүшесі,

«Объединенная химическая компания» ЖШС
қадағалаушы кеңесінің мүшесі, "НК

"Казахстан Инжиниринг" АҚ Директорлар
кеңесінің мүшесі, "Тау-Кен Самрук" АҚ

Директорлар Кеңесінің төрағасы
Резидент Туткушев Бексултан Серикпаевич 26.09.2016 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы

Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы
Әкесі

Резидент Туткушева Гульнара Гиждувановна 26.09.2016 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Анасы

Резидент Туткушева Жанара Бексултановна 26.09.2016 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Әпкесі

Резидент Букаева Бахыт Эдильшаиховна 26.09.2016 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Жұбайы

Резидент Букаев Эдильшаих Шавалеевич 26.09.2016 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Жұбайының әкесі

Резидент Алимжанова Богдат Ивановна 26.09.2016 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Жұбайының анасы

Резидент Жанадил Ернар Бейсенулы 23.04.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 64-бабы 1-тармағының 3)
тармақшасы

"Samruk-Kazyna Construction" АҚ
Директорлар Кеңесінің мүшесі, "Самрук-

Қазына" АҚ Экономика және қаржы жөніндегі
бірлескен басқарушы директор-Басқарма

мүшесі, "Национальная компания «Қазақстан
темір жолы" АҚ Директорлар Кеңесінің

мүшесі
Резидент Жанадил Дина Жайлаубаевна 23.04.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы

Заңының 64-бабы 1-тармағының  2) тармақшасы
Жұбайы

Резидент Касымбеков Бейсен Жанадилович 23.04.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Әкесі
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Резидент Шарипова Гульнара Болатбековна 23.04.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Анасы

Резидент Касымбеков Бекжан Бейсенович 23.04.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Ағасы

Резидент Сандыкбаев Болаткан
Айткожанович

27.11.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 64-бабы 1-тармағының 3)
тармақшасы

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ Басқарма
Төрағасы

Резидент Сандыкбаева Айжамал Жарасовна 27.11.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Жұбайы

Резидент Айткожин  Еркебулан Болатканович 27.11.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Ұлы

Резидент Айткожин Тамирлан Болатканович 27.11.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Ұлы

Резидент Айткожина Айгерим Болатканкызы 27.11.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Қызы

Резидент Айткожина Сабина Болатканкызы 27.11.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Қызы

Резидент Сандыкбаев Кайрат Айткожанович 27.11.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Ағасы

Резидент Сандыкбаев Боранхан Айткожанович 27.11.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Ағасы

Резидент Сандыкбаева Кульсымхан
Айткожиновна

27.11.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Әпкесі

Резидент Рыскельдинова Жамихан
Айткожиновна

27.11.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Әпкесі

Резидент Искалиева Кулихан Айткожиновна 27.11.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Әпкесі

Резидент Баримбекова Кулимхан
Айткожановна

27.11.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Әпкесі

Резидент Жетпісбай Арман Шәріпбайұлы 17.02.2017 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 64-бабы 1-тармағының 3)

тармақшасы

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ Бас
директор - Басқарма төрағасының бірінші

орынбасары
Резидент Төрежан Кульшария 17.02.2017 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы

Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы
Анасы

Резидент Манабай Жанар Тораханқызы 17.02.2017 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Жұбайы

Резидент Жетпісбай Айтолқын Арманқызы 17.02.2017 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Қызы

Резидент Жетпісбай Сания Арманқызы 17.02.2017 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Қызы

Резидент Жетпісбай Жанел Арманқызы 17.02.2017 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Қызы
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Резидент Джетписбаева Минуара
Шарипбаевна

17.02.2017 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Әпкесі

Резидент Джетписбаев Айдар Шарипбаевич 17.02.2017 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Ағасы

Резидент Джетписбаев Данияр Шарипбаевич 17.02.2017 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Ағасы

Резидент Жетпісбай Мадияр Шәріпбайұлы 17.02.2017 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Ағасы

Резидент Джетписбаева Токжан Шарипбаевна 17.02.2017 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Әпкесі

Резидент Құрманғалиев Мұхамедғаріп
Ниязұлы

27.11.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 64-бабы 1-тармағының 3)

тармақшасы

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ Басқарма
төрағасының орынбасары - Басқарма мүшесі

Резидент Курмангалиева Айман  Джапаровна 27.11.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Анасы

Резидент Калыбекова Баянсулу Кенесовна 27.11.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Жұбайы

Резидент Курмангалиева Бакыт Ниязовна 27.11.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Әпкесі

Резидент Курмангалиев Мухаметсахи
Ниязович

27.11.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Ағасы

Резидент Курмангалиев Мухамедшарип
Ниязович

27.11.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Ағасы

Резидент Курмангалиева Жансая Ниязовна 27.11.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Әпкесі

Резидент Досжанов Данияр Куандыкович 26.04.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 64-бабы 1-тармағының 2)

тармақшасы

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ Басқарушы
директор - Басқарма мүшесі

Резидент Досжанов Куандык Хакимович 26.04.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Әкесі

Резидент Досжанова Гульнара Хайлановна 26.04.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Анасы

Резидент Досжанова Ажар Куандыковна 26.04.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Әпкесі

Резидент Тулекова Дана Бахытовна 26.04.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Жұбайы

Резидент Тулеков Бахыт Кенебаевич 26.04.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Әкесі

Резидент Сагындыкова Майра Максутбековна 26.04.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Жұбайының анасы

Резидент Тулекова Жанна Бахытовна 26.04.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Жұбайының әпкесі
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Заңды тұлғалар

Резиденттік Толық атауы Место нахождение БИН Аффилирле
н-гендігінің

пайда
болған күні

Аффилиирленгендігін тану үшін
негіздеме Ескерту

Резидент «Самұрық-Қазына»
Ұлттық Әл-Ауқат Қоры»
АҚ

010000, Қазақстан
Республикасы, Нұр-Сұлтан қ-

сы, Есіл ауданы, Е 10к.,
17/10ү.

081140000436 19.03.2009 «АҚ туралы» ҚР Заңының 64. б. 1 т-ғы
1) т-сы

"Samruk-Kazyna Construction"
АҚ Жалғыз акционері

Резидент "Samruk-Kazyna
Construction" АҚ

010000, Қазақстан
Республикасы, Нұр-Сұлтан қ-

сы, Есіл ауданы, Е 10к.,
17/10ү.

090340012961 19.03.2009 «АҚ туралы» ҚР Заңының 64. б. 1 т-ғы
6) т-сы

"Самрук-Қазына" АҚ еншілес
ұйымы

Резидент «ФН Менеджмент» ЖШС 010000, Қазақстан
Республикасы, Нұр-Сұлтан қ-
сы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел

д-лы 19/2ү., офис 2

100140014231 26.01.2010 «АҚ туралы» ҚР Заңының 64. б. 1 т-ғы
6) т-сы

"Самрук-Қазына" АҚ еншілес
ұйымы

Резидент «Самрук-Казына
Девелопмент» ЖШС

010000, Қазақстан
Республикасы, Нұр-Сұлтан қ-
сы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел

д-лы, 10 ү.

130440032226 30.04.2013 «АҚ туралы» ҚР Заңының 64. б. 1 т-ғы
6) т-сы

"Самрук-Қазына" АҚ еншілес
ұйымы

Резидент "Қазмұнайгаз"ұлттық
компаниясы" АҚ

010000, Қазақстан
Республикасы, Нұр-Сұлтан қ-

сы, Есіл ауданы, Қабанбай
батыр д-лы, 19

020240000555 19.03.2009 «АҚ туралы» ҚР Заңының 64. б. 1 т-ғы
5) т-сы

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2006 жылғы 23
ақпандағы № 117 қаулысы

Резидент Искалиев Марат Серикович 27.11.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 64-бабы 1-тармағының 3)

тармақшасы

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ Басқарушы
директор - Басқарма мүшесі

Резидент Искалиев Серик Мендешевич 27.11.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

әкесі

Резидент Искалиева Кулихан Айткожиновна 27.11.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

анасы

Резидент Искалиев Ерхат Серикович 27.11.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

ағасы

Резидент Турсынова Айнагуль Муратовна 27.11.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы

Жұбайы

Резидент Тажибаев Асхат Санатбекович 18.09.2012 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы

"ФН Менеджмент" ЖШС Бас директор

Резидент Курманов  Жандос  Салтыкпаевич 10.01.2018 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 64-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы

«Самрук-Казына Девелопмент» ЖШС Бас
директор
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Резидент "Электр желілерін басқару
жөніндегі Қазақстан
компаниясы "KEGOC" АҚ

010000, Қазақстан
Республикасы, Нұр-Сұлтан қ-
сы, Алматы ауданы,  010010,

Тәуелсіздік д-лы, 59

970740000838 19.03.2009 «АҚ туралы» ҚР Заңының 64. б. 1 т-ғы
5) т-сы

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2008 жылғы 17
қазандағы № 962 қаулысы

Резидент "Қазақстан Темір Жолы"
ұлттық компаниясы" АҚ

010000 Қазақстан
Республикасы, Нұр-Сұлтан қ-
сы, Есіл ауданы, Д.Қонаев к-

сі 6

020540003431 19.03.2009 «АҚ туралы» ҚР Заңының 64. б. 1 т-ғы
5) т-сы

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2006 жылғы 23
ақпандағы № 117 қаулысы

Резидент «Казпошта» АҚ 010000, Қазақстан
Республикасы, Нұр-Сұлтан қ-

сы, Ауэзов к-сі 13

000140002217 19.03.2009 «АҚ туралы» ҚР Заңының 64. б. 1 т-ғы
5) т-сы

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2006 жылғы 23
ақпандағы № 117 қаулысы

Резидент «Қазақтелеком» АҚ 010000, Қазақстан
Республикасы, Нұр-Сұлтан қ-

сы, Астана қ., Абай к-сі, 31

941240000193 19.03.2009 «АҚ туралы» ҚР Заңының 64. б. 1 т-ғы
5) т-сы

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2006 жылғы 23
ақпандағы № 117 қаулысы

Резидент "Электр энергиясы мен
қуаты рыногының
Қазақстандық
операторы" АҚ

010000, Қазақстан
Республикасы, Нұр-Сұлтан қ-

сы, Алматы ауданы,
Тәуелсіздік д-лы, 59

040340004109 19.03.2009 «АҚ туралы» ҚР Заңының 64. б. 1 т-ғы
5) т-сы

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2006 жылғы 24
қазандағы № 1020 қаулысы

Резидент «Эйр Астана» АҚ Қазақстан Республикасы,
Алматы қ-сы,

Закарпатская 4А к-сі, Эйр
Астана Центр 1

010940000162 19.03.2009 «АҚ туралы» ҚР Заңының 64. б. 1 т-ғы
5) т-сы

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2006 жылғы 24
қазандағы № 1020 қаулысы

Резидент "Қазатомпромөнеркәсіп"
Ұлттық атом компаниясы"
АҚ

010000, Қазақстан
Республикасы

Астана қ-сы, Қонаев к-сі,10

970240000816 19.03.2009 «АҚ туралы» ҚР Заңының 64. б. 1 т-ғы
5) т-сы

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2008 жылғы 17
қазандағы № 962 қаулысы

Резидент "Майкаинзолото" АҚ 140308, Қазақстан
Республикасы, Павлодар

облысы, Баянауыл ауданы,
Майкаин ауылы,

А.Абдыкалыкова к-сі ғимарат
13Д

980340002574 19.03.2009 «АҚ туралы» ҚР Заңының 64. б. 1 т-ғы
5) т-сы

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 15.01.2009 жылғы №
10 қаулысы, Мемлекеттік мүлік
және жекешелендіру
комитетінің Төрағасының 2009
жылғы 15 сәуірдегі № 190
бұйрығы.
13.11.2011 жылдан бастап
«Майкаинзолото» АҚ «Тау-Кен
Самұрық» АҚ сенімгерлік
басқаруына берілді.

Резидент "Қазақстан Инжиниринг"
ұлттық компаниясы" АҚ

010000, Қазақстан
Республикасы

Астана қ-сы, Қонаев к-сі,10

030440000693 19.03.2009 «АҚ туралы» ҚР Заңының 64. б. 1 т-ғы
5) т-сы

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2008 жылғы 17
қазандағы № 962 қаулысы

Резидент "Павлодар Әуежайы" АҚ Қазақстан Республикасы,
140001, Павлодар қ.,

Аэропорт

990540003115 19.03.2009 «АҚ туралы» ҚР Заңының 64. б. 1 т-ғы
5) т-сы

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2006 жылғы 24
қазандағы № 1020 қаулысы
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Резидент "Атырау" халықаралық
әуежайы" АҚ

Қазақстан Республикасы,
Атырау қ., Абулхаир хан д-

лы, 2

961040000040 19.03.2009 «АҚ туралы» ҚР Заңының 64. б. 1 т-ғы
5) т-сы

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2008 жылғы 17
қазандағы № 962 қаулысы

Резидент «Ақтөбе халықаралық
әуежайы» АҚ

Қазақстан Республикасы,
Ақтөбе қ.,

Авиақалашық

960840001233 19.03.2009 «АҚ туралы» ҚР Заңының 64. б. 1 т-ғы
5) т-сы

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2006 жылғы 24
қазандағы № 1020 қаулысы

Резидент "Самұрық-Энерго" АҚ Қазақстан Республикасы, Есіл
ауданы,Қабанбай батыр д-лы,

15А,
Блок Б, "Q" Бизнес-орталығы

070540008194 19.03.2009 «АҚ туралы» ҚР Заңының 64. б. 1 т-ғы
5) т-сы

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2008 жылғы 17
қазандағы № 962 қаулысы

Резидент «Самрук-Қазына
Контракт» ЖШС

010000, Қазақстан
Республикасы, Нұр-Сұлтан қ.,
Есіл ауданы Е 10 к-сі, 17/10 ү.

070840005309 19.03.2009 «АҚ туралы» ҚР Заңының 64. б. 1 т-ғы
5) т-сы

Постановление Правительства
РК от 17.10.2008 № 962

Резидент "Самрук-Қазына Инвест"
ЖШС

010000, Қазақстан
Республикасы, Нұр-Сұлтан қ-

сы, Есіл ауданы, Е 10к.,
17/10ү.

070740001223 19.03.2009 «АҚ туралы» ҚР Заңының 64. б. 1 т-ғы
5) т-сы

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2008 жылғы 17
қазандағы № 962 қаулысы

Резидент «Объединенная
химическая компания»
ЖШС

010000, Қазақстан
Республикасы

Нұр-Сұлтан қ-сы, Қонаев к-
сі,8

090140015077 19.03.2009 «АҚ туралы» ҚР Заңының 64. б. 1 т-ғы
5) т-сы

«Самұрық-Қазына» АҚ
Директорлар кеңесінің 2008
жылғы 28 қарашадағы № 4
шешімімен

Резидент Акционерное общество
"Национальная

горнорудная компания
"Тау-Кен Самрук"

010000, Қазақстан
Республикасы

Нұр-Сұлтан қ-сы, Қонаев к-
сі,8

090240000101 15.04.2009 «АҚ туралы» ҚР Заңының 64. б. 1 т-ғы
5) т-сы

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2009 жылғы 15
қаңтардағы № 10 қаулысымен,
Мемлекеттік мүлік және
жекешелендіру комитетінің
төрағасының 2009 жылғы 15
сәуірдегі № 190 бұйрығы

Резидент АО "Qazaq air" 010000, Қазақстан
Республикасы

Нұр-Сұлтан қ-сы, Қонаев к-
сі,8

150440000668 01.04.2015 «АҚ туралы» ҚР Заңының 64. б. 1 т-ғы
5) т-сы

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ
Еншілес ұйымы

Резидент ТОО "Самрук-Казына
Бизнес Сервис"

010000, Қазақстан
Республикасы

Нұр-Сұлтан қ-сы, Қонаев к-
сі,8

110540005744 11.05.2011 «АҚ туралы» ҚР Заңының 64. б. 1 т-ғы
5) т-сы

Резидент ТОО "ARNA Petroleum" Қазақстан Республикасы,
Шымкент қ-сы, Тауке-Хан д-

лы 49

040140002751 17.02.2017 «АҚ туралы» ҚР Заңының 64. б. 1 т-ғы
5) т-сы

лауазымды тұлға ЖШС-ның
мүшесі болып табылады

Резидент ТОО "Tastobe Resources" 130000 Қазақстан
Республикасы, Ақтау қ. 2 мкр.

47А ү.

121040015718 17.02.2017 «АҚ туралы» ҚР Заңының 64. б. 1 т-ғы
5) т-сы

лауазымды тұлға ЖШС-ның
мүшесі болып табылады
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ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION»

Полное наименование Эмитента: Акционерное общество «Samruk-Kazyna
Construction»
Сокращенное наименование Эмитента: АО «Samruk-Kazyna Construction»

«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. Нур-Султан, 2019 год
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Глава 1. Информация о наименовании Эмитента и его месте нахождения

1. Информация об Эмитенте в соответствии с учредительными документами:
1) дата первичной государственной регистрации Эмитента:

19.03.2009 г.
2) дата государственной перерегистрации Эмитента (в случае если осуществлялась
перерегистрация):

01.03.2019 г.
3) полное и сокращенное наименование Эмитента на казахском, русском и
английском (при наличии) языках:

Полное
наименование

Сокращенное
наименование

На
государственном
языке

«Samruk-Kazyna Construction»
акционерлік қоғамы

«Samruk-Kazyna
Construction» АҚ

На русском языке акционерное общество «Samruk-
Kazyna Construction»

АО «Samruk-Kazyna
Construction»

На английском
языке

Joint Stock Company «Samruk-
Kazyna Construction»

JSC «Samruk-Kazyna
Construction»

4) в случае изменения наименования Эмитента указываются все его
предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они
были изменены:

Предшествующее полное и сокращенное наименование Эмитента до 01 марта
2019г.:

Полное
наименование

Сокращенное
наименование

На
государственном
языке

«Самұрық-Қазына»
жылжымайтын мүлік қоры»

акционерлік қоғамы

«Жылжымайтын мүлік
қоры» АҚ

На русском языке акционерное общество «Фонд
недвижимости «Самрук-Қазына»

АО «Фонд
недвижимости»

На английском
языке

Joint Stock Company «Real estate
fund «Samruk-Kazyna»

Joint Stock Company
«Real estate fund»

5) если Эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица
(юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении
реорганизованных юридических лиц и (или) Эмитента:
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Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица
(юридических лиц)
6) в случае наличия филиалов и представительств Эмитента указываются их
наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и почтовые
адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об
учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц:

Эмитент имеет Представительство в г.Алматы, по адресу Республика Казахстан, г.
Алматы, пр. Райымбека, 481 В, тел.: +7 (727) 313 2230.

На дату составления настоящего Проспекта Эмитент не имеет
филиалов.
7) бизнес-идентификационный номер Эмитента:

БИН: 090340012961
8) код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442
«Financial services – Legal Entity Identifier» (LEI) (при наличии):

Отсутствует

2. Место нахождения Эмитента в соответствии со справкой о государственной
регистрации (перерегистрации) юридического лица:

Адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Е10, дом
17/10,

Телефоны: +7 (7172) 57-55-44, +7 (7172) 57-02-04, +7 (7172) 57-02-07, +7 (7172) 57-
55-77

Электронный адрес: info@fnsk.kz, d.doszhanov@fnsk.kz, k.aubakirov@fnsk.kz,
s.khanapina@fnsk.kz

Глава 2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и
получении дохода по ним

3. Сведения о выпуске облигаций:

1 Вид облигаций Купонные облигации без обеспечения

2 Номинальная стоимость одной
облигации (если номинальная
стоимость одной облигации
является индексированной
величиной, то дополнительно
указывается порядок расчета
номинальной стоимости одной
облигации)

1 000 (одна тысяча) тенге

3 Количество облигаций 12 000 000 (двенадцать миллионов) штук

4 Общий объем выпуска облигаций 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) тенге

mailto:info@fnsk.kz
mailto:doszhanov@fnsk.kz
mailto:aubakirov@fnsk.kz
mailto:khanapina@fnsk.kz


4

5 Валюта номинальной стоимости
облигации, валюта платежа по
основному долгу и (или)
начисленному вознаграждению
по облигациям

Валютой номинальной стоимости облигаций
является казахстанский тенге.
Все платежи (выплаты купонного
вознаграждения и суммы основного долга)
осуществляются Эмитентом в безналичном
порядке в национальной валюте Республики
Казахстан (казахстанский тенге).
В случае если держателем облигаций будет
являться нерезидент Республики Казахстан,
выплаты по облигациям будут производиться в
тенге по реквизитам, указанным в реестре
держателей облигаций при наличии у держателя
облигаций банковского счета в тенге на
территории Республики Казахстан.
Конвертация тенге в доллар США 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 доллар США производится
за счет держателя облигаций – нерезидента
Республики Казахстан. Расходы Эмитента,
возникающие при конвертации, будут удержаны
с суммы, подлежащей перечислению держателю
облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.
Конвертация в иную валюту при осуществлении
выплаты по Облигациям в пользу держателя
облигаций – резидента Республики Казахстан не
допускается.
Конвертация в другие иностранные валюты не
предусмотрена

4. Способ оплаты размещаемых облигаций:
Облигации оплачиваются 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

Ставка вознаграждения по облигациям является
фиксированной на весь срок обращения
облигаций и составляет 10,5% (десять целых
пять десятых процентов) годовых от
номинальной стоимости облигаций.
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указывается порядок расчета
ставки вознаграждения по
облигациям)

Размер купонного вознаграждения на одну
облигацию рассчитывается по формуле:
C=P*I/360*D, где
C – размер начисляемого купонного
вознаграждения на одну облигацию (тенге)
P – номинальная стоимость одной облигации
I – ставка вознаграждения по облигации
D – количество дней, за которое осуществляется
выплата купонного вознаграждения (из расчета
360 дней в году и 30 дней в месяце).

Количество знаков после запятой и метод
округления определяются в соответствии с
внутренними документами АО «Казахстанская
фондовая биржа».

2 Периодичность выплаты
вознаграждения и (или) даты
выплаты вознаграждения по
облигациям

Выплата вознаграждения по облигациям
производится один раз в конце срока обращения
облигаций одновременно с номинальной
стоимостью облигаций при их погашении.

Вознаграждение выплачивается лицам, которые
обладают правом на его получение и
зарегистрированы в системе реестров
держателей облигаций Эмитента на начало
последнего дня периода, за который
осуществляется выплата вознаграждения (по
времени в месте нахождения центрального
депозитария) (далее – «Дата фиксации»).

3 Дата, с которой начинается
начисление вознаграждения по
облигациям

Начисление вознаграждения по облигациям
начинается с Даты начала обращения
облигаций. Начисление вознаграждения
осуществляется в течение всего срока
обращения облигаций – с первого дня по
последний день обращения облигаций.

4 Порядок и условия выплаты
вознаграждения по облигациям,
способ получения
вознаграждения по облигациям

Выплата вознаграждения осуществляется путем
перевода денег (в тенге) на текущие счета
держателей облигаций, зарегистрированных в
реестре  держателей облигаций на Дату
фиксации в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты, следующей за Датой
фиксации.
Выплата купонного вознаграждения
производится одновременно с выплатой
основной суммы долга по облигациям.

5 Период времени, применяемый
для расчета вознаграждения по

Выплата купонного вознаграждения по
облигациям будет производится из расчета



6

облигациям временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в
году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение
всего срока обращения.

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;
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

Не применимо. Эмитент не является специальной финансовой компанией.

7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном
финансировании 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;
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 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.

Не применимо. Эмитент не является специальной финансовой компанией.
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Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных
ценных бумаг, а также дополнительные условия выкупа облигаций, не

установленные статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг

8. Условия и порядок размещения облигаций:

1 Дата начала размещения
облигаций

Датой начала размещения облигаций является
дата начала обращения облигаций

2 Дата окончания размещения
облигаций

Датой окончания размещения облигаций
является последний день периода обращения
облигаций.

3 Рынок, на котором планируется
размещение облигаций

Облигации будут размещаться на
организованном рынке ценных бумаг.

9. Условия и порядок обращения облигаций:

1 Дата начала обращения
облигаций

Датой начала обращения облигаций является
дата проведения первых состоявшихся торгов по
размещению облигаций, проводимых в
соответствии с внутренними документами АО
«Казахстанская фондовая биржа».

2 Дата окончания обращения
облигаций

Датой окончания обращения облигаций является
последний день периода обращения облигаций

3 Срок обращения облигаций Срок обращения облигаций составляет 367
(триста шестьдесят семь) дней с Даты начала
обращения облигаций

4 Рынок, на котором планируется
обращение облигаций

Облигации планируются к обращению на
организованном и неорганизованном рынках
ценных бумаг.

10. Условия и порядок погашения облигаций:

1 Дата погашения облигаций В течение 15 (пятнадцати) календарных дней,
следующих за последним днем периода
обращения облигаций.

2 Способ погашения облигаций Погашение суммы основного долга и выплата
купонного вознаграждения будут
осуществляться путем перевода денег на
текущие счета держателей облигаций в
соответствии с данными реестра держателей
облигаций.
Облигации погашаются по номинальной
стоимости облигаций с одновременной
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выплатой купонного вознаграждения в течение
15 (пятнадцати) календарных дней, следующих
за последним днем периода обращения
облигаций, путем перевода денег (в тенге) на
текущие счета держателей облигаций,
зарегистрированных в реестре держателей
облигаций по состоянию на Дату фиксации.
В случае, если держателем облигаций будет
являться нерезидент Республики Казахстан,
выплаты по облигациям будут производиться в
тенге по реквизитам, указанным в реестре
держателей облигаций при наличии у держателя
облигаций банковского счета в тенге на
территории Республики Казахстан.
Конвертация тенге в доллар США 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 доллар США производится
за счет держателя облигаций – нерезидента
Республики Казахстан. Расходы Эмитента,
возникающие при конвертации, будут удержаны
с суммы, подлежащей перечислению держателю
облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.
Конвертация в иную иностранную валюту при
осуществлении выплаты по Облигациям в
пользу держателя облигаций – резидента
Республики Казахстан не допускается.
Конвертация в другие иностранные валюты не
предусмотрена

Место, где будет произведено погашение
облигаций:
Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан,
район Есиль, ул. Е10, дом 17/10.

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

Выплата вознаграждения не будет
производиться иными имущественными
правами
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сохранности, порядка оценки и
лиц, правомочных осуществлять
оценку указанных прав, а также
порядка реализации перехода
этих прав

11. В случае наличия дополнительных  условий  выкупа облигаций, не
установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указывается:

1 Порядок, условия реализации
права выкупа облигаций

По решению Совета директоров Эмитент имеет
право выкупить свои облигации на
организованном и неорганизованном рынках в
течение всего срока их обращения.
Цена выкупа облигаций Эмитентом, порядок,
условия и срок выкупа (на организованном и
неорганизованном рынке ценных бумаг)
определяются соответствующим решением
Совета директоров Эмитента.
Выкуп облигаций Эмитентом не повлечет
нарушения прав держателей облигаций, у
которых выкупаются облигации, а также
требований законодательства Республики
Казахстан.
Решение Совета директоров Эмитента будет
доведено до сведения держателей облигаций в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты его
принятия посредством размещения сообщения
на официальных сайтах Эмитента (www.fnsk.kz),
АО «Казахстанская фондовая биржа»
(www.kase.kz) и Депозитария финансовой
отчетности (www.dfo.kz) в порядке
определенном внутренними корпоративными
правилами Эмитента, внутренними
документами  АО «Казахстанская фондовая
биржа» и нормативно-правовым актом,
регулирующим порядок размещения
информации на интернет-ресурсе Депозитария
финансовой отчетности и законодательством о
рынке ценных бумаг.
Сообщение должно содержать описание
порядка, условий и дату, когда будет
производиться выкуп облигаций.
Держатель облигации имеет право в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты первого
опубликования соответствующей информации о
выкупе облигаций, направить письменное
заявление в адрес Эмитента о выкупе
принадлежащих ему облигаций.
Выкупленные облигации не будут считаться

www.fnsk.kz
www.kase.kz
www.dfo.kz
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погашенными и могут быть повторно
реализованы Эмитентом.
Информация о количестве размещенных (за
вычетом выкупленных) облигациях
раскрывается Эмитентом перед АО
«Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz)
в соответствии с внутренними правилами АО
«Казахстанская фондовая биржа» и на сайте
Депозитария финансовой отчетности
(www.dfo.kz) в порядке определенном
нормативно-правовым актом, регулирующим
порядок размещения информации на интернет-
ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

2 Сроки реализации права выкупа
облигаций

В случае принятия Советом директоров
Эмитента решения о выкупе Облигаций, выкуп
производится Эмитентом в течение 30
(тридцати) рабочих дней со дня принятия такого
решения.

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

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 о рынке
ценных бумаг

Рекомендации Листинговой комиссии АО
«Казахстанская Фондовая Биржа» по включению
в Проспект выпуска облигаций, обращение
которых планируется на организованном рынке,
дополнительных ограничений (ковенантов)
необходимых для обеспечения защиты прав и
интересов инвесторов:

 не допускать нарушения сроков
предоставления годовой и
промежуточной финансовой отчетности,
установленных листинговым договором,
заключенным между Эмитентом и АО
«Казахстанская фондовая биржа»;

 не допускать нарушения срока
предоставления аудиторских отчетов по
годовой финансовой отчетности
Эмитента, установленного листинговым
договором, заключенным между
Эмитентом и АО «Казахстанская
фондовая биржа».

2 Порядок действий Эмитента при
нарушении ковенантов

В случае нарушения дополнительных
ограничений (ковенантов), рекомендованных

www.kase.kz
www.dfo.kz
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(ограничений) Листинговой комиссией АО «Казахстанская
фондовая биржа», Эмитент в течении 3 (трех)
рабочих дней с даты 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 корпоративном интернет-ресурсе
эмитента (www.fnsk.kz), а также размещения
информации на официальном интернет-ресурсе
АО «Казахстанская фондовая биржа»
(www.kase.kz) и на интернет-ресурсе
Депозитария финансовой отчетности
(www.dfo.kz).

3 Порядок действий держателей
облигаций при нарушении
ковенантов

Держатели облигаций имеют право требовать
выкуп принадлежащих им облигаций в случае
нарушений ограничений (ковенантов) указанных
в подпункте 1, пункта 12, Главы 4 Проспекта.

Держатель облигаций имеет право в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней с даты первого
опубликования информации о факте наступления
оснований для выкупа облигаций,
предусмотренных настоящим пунктом,
направить письменное заявление в адрес
Эмитента о выкупе принадлежащих ему
облигаций.
Держатель облигаций должен подать заявление в
произвольной форме с указанием всех
необходимых реквизитов:
Для юридического лица:

 наименование держателя облигаций;
 бизнес - идентификационный номер;

номер, дата выдачи и орган выдачи
свидетельства 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;

www.fnsk.kz
www.kase.kz
www.dfo.kz
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 номер, дата и орган, выдавший документ,
 удостоверяющий личность;
 место жительства;
 телефоны;
 банковские реквизиты;
 количество и вид облигаций, подлежащих

выкупу.

В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих
за датой получения первого письменного
требования о выкупе, Совет директоров
Эмитента принимает решение о выкупе
облигаций. При этом дата выкупа облигаций
должна быть не позднее 30 (тридцати) рабочих
дней, следующих за датой принятия Советом
директоров Эмитента решения о выкупе
облигаций.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия
решения Совета директоров о дате выкупа
облигаций, Эмитент информирует о дате
предстоящего выкупа облигаций держателей
облигаций посредством размещения сообщения
на официальном сайте Эмитента (www.fnsk.kz),
официальном сайте АО «Казахстанская
фондовая биржа» (www.kase.kz) и на
официальном сайте Депозитария финансовой
отчетности (www.dfo.kz).
Выкуп будет производиться только на основании
поданных держателями облигаций письменных
заявлений.
Держатели облигаций, не подавшие письменные
заявления о выкупе принадлежащих им
облигаций, имеют право на погашение
принадлежащих им облигаций по окончании
срока их обращения, указанного в настоящем
Проспекте выпуска облигаций.
Право держателей облигаций на получение от
Эмитента иного имущественного эквивалента
либо иных имущественных прав не
предусмотрено.

В случае нарушения Эмитентом ограничений
(ковенантов), указанных в подпункте 1, пункта
12, Главы 4 Проспекта, Эмитент обязан по
требованию держателей облигаций выкупить
облигации по наибольшей из следующих цен:

 цене, соответствующей номинальной
стоимости облигаций с учетом
накопленного вознаграждения;

www.fnsk.kz
www.kase.kz
www.dfo.kz
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 справедливой рыночной цене облигаций.

Глава 5. Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных
бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг)

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются сведения:
Данный выпуск облигаций не является конвертируемым.

Глава 6. Сведения об имуществе эмитента облигаций, являющемся полным
или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с
указанием стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям)

14. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным
обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

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.

Глава 7. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения
облигаций

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

1 Конкретные цели использования
денег, которые эмитент получит
от размещения облигаций

Средства от размещения облигаций будут
использованы Эмитентом на рефинансирование
долга.

2 при выпуске инфраструктурных
облигаций указываются расходы,
связанные с оплатой услуг
представителя держателей
облигаций в соответствии с
условиями заключенного с ним

Данные облигации не являются
инфраструктурными.
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договора

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.

Глава 8. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках),
владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением

выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном
капитале) эмитента

19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих
десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных
акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) Эмитента:

Единственным акционером Эмитента является Акционерное общество «Фонд
национального благосостояния «Самрук-Қазына». Акционер владеет 100% акциями
Эмитента.

Дата, с которой крупный акционер стал владеть 100% долей участия в уставном
капитале Эмитента – 19.03.2009 г.

Местонахождение Единственного акционера - Республика Казахстан, 010000, г.
Нур-Султан, район Есиль, ул. Е 10, дом 17/10, тел. +7 (7172) 55-40-01.

Единственным акционером АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-
Қазына» является Правительство Республики Казахстан.

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе Эмитента

20. Сведения об органе управления эмитента:
Совет директоров Эмитента:

Фамилия, имя,
отчество (при его

наличии)

Должности, занимаемые за последние три года и в
настоящее время, в хронологическом порядке

Председатель Совета директоров, Представитель Единственного акционера
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Туткушев Ержан
Бексултанович

Дата избрания:
24.09.2018 г.

01.2018 – по настоящее время – Директор департамента по
развитию активов – член Правления АО «Самрук-Қазына».
12.2017 - 01.2018 – Управляющий директор по развитию
новых отраслей АО «Самрук-Қазына».
01.2016 - 12.2017 – Со-Управляющий директор по развитию
новых отраслей АО «Самрук-Қазына».
08.2014 - 01.2016 – Заместитель Главного директора по
развитию бизнеса АО «Самрук-Қазына».
11.2012 - 08.2014 – PricewaterhouseCoopers Tax and Advisory,
Астана, Оценка и бизнес моделирование, менеджер.

Работа по совместительству и членство в Советах директоров:
Состоит в составах Советов директоров и наблюдательных
советов других дочерних организаций АО «Самрук-Қазына»:
АО «Тау-Кен Самрук», ТОО «Самрук-Қазына Инвест», ТОО
«Объединенная химическая компания», АО «QAZAQ AIR».

Независимый директор

Ларионов
Дмитрий
Владимирович

Дата избрания:
24.09.2018 г.

2015 г. – настоящее время – Консультант, Центр реформ в
области финансовой отчетности, аудита и корпоративного
управления, Всемирный Банк.
2013 г. – настоящее время – Независимый директор, АО
«Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017».
2008 г. – настоящее время – Независимый директор, АО «Эйр
Астана».
2009-2018 гг. – Член Консультативного органа по вопросам
бухгалтерского учета и аудиторской деятельности
Министерства финансов Республики Казахстан.
2005-2015 гг. – Партнер, ТОО «BDO Казахстанаудит».

Членство в Советах директоров:
2015 - 2017 гг.– Независимый директор, АО «Национальная
компания «Казахстан инжиниринг».
2008-2015 гг. – Независимый директор, АО «Казахтелеком»

Член Совета директоров, Представитель Единственного акционера

Жанадил Ернар
Бейсенұлы

Дата избрания:
24.09.2018 г

В 2016 года был назначен на должность финансового
контролера АО «Самрук-Қазына» с последующим
утверждением на роль управляющего директора по финансам
и операциям. В настоящее время является Со-Управляющим
директором по экономике и финансам – Членом Правления
АО «Самрук-Қазына».
После прихода в АО «Самрук-Қазына» (далее - Фонд) отвечал
за деятельность Службы внутреннего аудита, а также
выполнял обязанности секретаря Комитета по аудиту и
Комитета по контролю за трансформацией при Совете
директоров Фонда и являлся членом Комитетов по аудиту при
Совете директоров ряда дочерних организаций Фонда.
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В разные годы работал в Philip Morris Kazakhstan, ТОО
«ЭлитСтрой», международной аудиторской фирме
PricewaterhouseCoopers.

Работа по совместительству и членство в Советах директоров:
Состоит в составах Советов директоров и наблюдательных
советов других дочерних организаций АО «Самрук-Қазына»:
АО «Қазақстан Темір Жолы», ТОО «Самрук-Қазына Инвест»,
ТОО «Объединенная химическая компания».

3) процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому
из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в
уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного
совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в
уставном капитале эмитента

Не имеют

4) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале),
принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета
в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных
акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций.

Не имеют

21. Коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции
исполнительного органа Эмитента:

Коллегиальный исполнительный орган Эмитента - Правление

Фамилия, имя,
отчество (при его

наличии)

Должности, занимаемые за последние три года и в
настоящее время, в хронологическом порядке с указанием

полномочий  членов коллегиального исполнительного
органа

Председатель Правления

Сандыкбаев
Болаткан
Айткожанович

Дата избрания:
27.11.2018 г.

27.11.2018 г. – по н. в. - Председатель Правления  АО
«Samruk-Kazyna Construction»
05.03.2018 г. – 26.11.2018 г. - Генеральный директор
Корпоративного фонда «Компания по строительству
объектов»
15.10.2016 г. – 01.03.2017 г. - Генеральный директор филиала
«Дирекция Строительства Астана ЭКСПО-2017» АО «НК»
Астана ЭКСПО- 2017»
06.2009 г. -15.10.2016 г. - Президент АО «НСК «Астана-
Курылыс» (Первый вице-президент, Председатель Совета
директоров)
Полномочия:
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 Возглавляет Правление  АО «Samruk-Kazyna
Construction», определяет цели и общую стратегию развития
Эмитента, осуществляет общее руководство деятельностью
Эмитента;

 Представляет Эмитента в государственных органах
Республики Казахстан и  в негосударственных организациях,
Единственному акционеру, ведет переговоры при
взаимоотношениях с международными организациями,
хозяйствующими субъектами, общественными и иными
организациями;

 Обеспечивает исполнение решений Единственного
акционера и Совета директоров Эмитента;

 Несет ответственность за работу  Эмитента перед
Единственным акционером;

 Координирует деятельность  Эмитента по реализации
проектов;

 Обеспечивает выполнение текущих и перспективных
планов и проектов;

 Принимает решения по всем вопросам, касающимся
текущей деятельности Эмитента, необходимой для
выполнения задач, не относящихся к исключительной
компетенции Единственного акционера и Совета директоров, а
также к компетенции Правления;

 Курирует работу Генерального директора - первого
заместителя Председателя Правления, заместителя
Председателя Правления, Управляющего директора по
административным вопросам, Управляющего директора по
экономике и финансам, Управляющего директора/директора
департамента строительства  и контролирует работу:

• Службы Председателя Правления;
• Службы по управлению рисками;
• Департамента безопасности.

Генеральный директор - Первый заместитель Председателя Правления

Жетпісбай Арман
Шәріпбайұлы

Дата избрания:
27.11.2018 г.

27.11.2018 г. – по н. в. - Генеральный директор – Первый
заместитель Председателя Правления АО «Samruk-Kazyna
Construction»
17.02.2017 г. – 27.11.2018 г. Председатель Правления  АО
«Фонд недвижимости «Самрук-Казына»
10.12.2015 г. -16.02.2017 г. - Управляющий директор АО
«НАК «Казатомпром»
Полномочия:

 Организует и координирует работу  АО «Samruk-
Kazyna Construction» в части отбора и последующей
реализации инвестиционных проектов, согласовывает
решения по инвестиционным проектам;

 Осуществляет руководство и контроль, координирует
работу по программе реализации, аренде  жилых и нежилых
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(коммерческих) помещений жилого сектора, по учету и
мониторингу платежей по договорам реализации объектов
жилого сектора;

 Координирует  работу по анализу инвестиционных
проектов, разработку внутренних документов  по
инвестиционной деятельности;

 Координирует и контролирует текущую деятельность:
• Департамента реализации и мониторинга активов;
• Департамента по связям с государственными органами.

Заместитель Председателя Правления по строительству

Құрманғалиев
Мұхамедғаріп
Ниязұлы

Дата избрания:
27.11.2018 г.

27.11.2018 г. – по н. в - Заместитель  Председателя Правления
по строительству АО «Samruk-Kazyna Construction»
22.05.2018 г. - 25.11.2018 г. - Заместитель Генерального
директора по строительству Корпоративного фонда
«Компания по строительству объектов»
01.03.2017 г. - 21.05.2018 г. - Директор ТОО «Ақпараттық-
технологиялық орталық» акимата города Алматы
13.05.2015 г. - 01.03.2017 г. - Руководитель КГУ «Управления
строительства города Алматы»
Полномочия:

 Организует и координирует работу АО «Samruk-
Kazyna Construction» в части контроля и мониторинга
проектирования объектов недвижимости и крупных
строительных проектов;

 Организует работу по проектированию объектов
недвижимости;

 Координирует и контролирует текущую деятельность:
• Департамента проектирования;
• Дочерних и зависимых организаций, переданных в

управление по договорам доверительного управления (ТОО
«Химплюс», ТОО «Химпарк Тараз»)

Управляющий директор по экономике и финансам - член Правления

Досжанов Данияр
Куандыкович

Дата избрания:
27.11.2018 г.

27.11.2018 г. – по н.в. - Управляющий директор по экономике
и финансам АО «Samruk-Kazyna Construction»
18.04.2018 г. – 27.11.2018 г. - Управляющий директор по
финансам и стратегическому развитию АО «Фонд
недвижимости «Самрук-Казына»
07.06.2016 г. - 17.04.2018 г. – Директор Департамента
стратегии и трансформации АО «Фонд недвижимости
«Самрук-Казына»
07.04.2016 г. - 06.06.2016 г. - Главный менеджер
Департамента стратегии и трансформации АО «Фонд
недвижимости «Самрук-Казына»
06.01.2016 г. - 30.03.2016 г. - Советник по инвестициям ГКП
«Горводоканал»
Полномочия:
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 Организует и координирует работу  АО «Samruk-
Kazyna Construction» в части формирования и реализации
бюджетной политики; экономического планирования и
мониторинга, финансов и бухгалтерского учета, налоговой
отчетности, корпоративного управления, долгосрочного
(стратегического) и среднесрочного планирования
деятельности Эмитента;

 Обеспечивает разработку бизнес-плана  Эмитента и
отчета исполнении бизнес-плана в порядке и сроки,
установленные Единственным акционером

 Координирует и контролирует текущую деятельность:
• Департамента экономики, планирования и

казначейства;
• Департамента бухгалтерского учета и финансовой

отчетности;
• Департамента стратегии и развития

Управляющий директор по административным вопросам - член Правления

Искалиев Марат
Серикович

Дата избрания:
27.11.2018 г.

27.11.2018 г. – по н.в. - Управляющий директор по
административным вопросам АО «Samruk-Kazyna
Construction»
06.2018 г. – 11.2018 г. - Генеральный директор ТОО «Завод
ВМП Астана»
10.2015 г. – 06.2018 г. - Первый Заместитель Генерального
директора АО «Казахский институт нефти и газа»
Полномочия:

 Обеспечивает и координирует работу  АО «Samruk-
Kazyna Construction» в части организационного характера,
правового сопровождения, управления человеческими
ресурсами и трудовой дисциплины, обеспечения
делопроизводства и документооборота, IT поддержки,
организации и проведения закупок товаров, работ и услуг
Эмитента,  эксплуатации объектов недвижимости;

 Обеспечивает разработку Плана закупок товаров, работ
и услуг Эмитента, обеспечивает работу по подведению итогов
и утверждению протоколов об итогах закупок товаров, работ
и услуг Эмитента;

 Организует и координирует работу в части
формирования и реализации арендной политики и системы
обслуживания объектов офисного назначения;

 Координирует и контролирует текущую деятельность:
• Административно – правового департамента;
• Департамента закупок и эксплуатации объектов.

3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном
капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции
исполнительного органа эмитента, или каждому из членов коллегиального
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исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или
долей участия в уставном капитале эмитента

Не имеют.

22. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой
коммерческой организации (управляющей организации), то указываются данные:

Полномочия исполнительного органа Эмитента другой коммерческой организации
не передавались.

Глава 10. Показатели финансово-экономической и хозяйственной
деятельности эмитента с указанием основных видов деятельности эмитента

23. Виды деятельности эмитента:
1) Основной вид деятельности

Основной целью деятельности Эмитента является содействие развитию жилищного
строительства в Республике Казахстан.  Основными задачами Эмитента являются:

 создание условий для развития рынка недвижимости Республики Казахстан путем
финансирования строительства объектов и/или приобретения жилых и коммерческих
площадей в завершенных и незавершенных строительством объектах недвижимости, в
том числе для последующей передачи их в аренду с выкупом, продажу, а также передачу в
аренду;

 создание условий для завершения объектов строительства в городах Нур-Султан и
Алматы, а также других регионах Республики Казахстан;

 содействие Единственному акционеру в реализации антикризисных мер на рынке
недвижимости.

Основными функциями Эмитента являются:
 создание собственного фонда недвижимости;
 обеспечение управления недвижимостью (передача в аренду, в том числе аренду с

последующим выкупом, продажа недвижимости, организация работ по эксплуатации,
содержанию и ремонту и т.д.);

 мониторинг мер по поддержке рынка недвижимости;
 деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических

консультаций в этой области, за исключением атомной промышленности и атомной
энергетики, для дочерних компаний группы АО «Фонд национального благосостояния
«Самрук-Қазына» до конца 2025 года при реализации следующих проектов:

 г. Нур-Султан: Строительство и финансирование Легкоатлетического спортивного
комплекса, детских садов (дошкольных организаций), дворца единоборств на 5000
мест;

 г. Туркестан:
1. Музей первого Президента и истории нового Казахстана;
2. Музей Х.А.Яссауи;
3. «Smart City» и проведение сетей связи;
4. Цифровой офис;
5. Дворец школьников;
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6. Стадион на 7000 мест;
 Западно-Казахстанская и Атырауская области: Строительство второй линии 220

кВ. по маршруту Уральск-Атырау-Тенгиз, проект «Усиление электрической сети
Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов»;

Жамбылская область: Строительство объектов инфраструктуры специальной
экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический
технопарк.

 обеспечение иных функций, направленных на достижение цели и задач Эмитента,
реализацию поручений Единственного акционера.
2) Краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности,
которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента:

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер

3) Сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента:
АО «Байтерек девелопмент» (далее – «Байтерек Девелопмент») было образовано 19

ноября 2008 года как АО «Фонд стрессовых активов». Байтерек Девелопмент
осуществляет функции по финансированию и реализации инвестиционных проектов,
обусловленному размещению средств в банках второго уровня и кредитованию иных
финансовых организаций. Компания является оператором по строительству арендного и
кредитного жилья, осуществляет финансирование строительства жилых зданий, ввод в
эксплуатацию и дальнейшую реализацию жилья населению из списка очередников
местных исполнительных органов, а также реализацию квартир вкладчикам АО
«Жилстройсбербанк». Кроме того, Байтерек Девелопмент предоставляет услуги по
операционной аренде жилых объектов недвижимости на территории Международной
специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г. Нур-Султан и осуществляет размещение
средств в банках второго уровня и кредитование иных финансовых организаций в целях
стабилизации рынка труда и поддержки реального сектора экономики.

АО «Ипотечная организация «Баспана» (далее – «Баспана») было образовано 11
июня 2018 года. Согласно Уставу основной целью деятельности Баспана является
осуществление функций, предусмотренных Программой «7-20-25 - Новые возможности
приобретения жилья для каждой семьи». Выкуп прав требования по ипотечным
жилищным займам осуществляется Баспана за счет собственных и привлеченных средств.
Компания осуществляет следующие виды деятельности: предоставление ипотечного
займа, факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя
товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа (выкуп прав требования по
ипотечным жилищным займам у банков второго уровня), обратная переуступка
ипотечных жилищных займов банкам второго уровня, участие в разработке, реализации и
финансировании программ (в том числе государственных) повышения доступности
жилищных займов.

4) Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг)
по основным видам деятельности Эмитента:

Принимая во внимание, что целью деятельности Эмитента является содействие
развитию жилищного строительства в Республике Казахстан, на деятельность Эмитента
влияют как общие макроэкономические факторы, так и специфичные, присущие
строительной и жилищной отрасли, в которой действует Эмитент, в том числе сроки
ввода в эксплуатацию объектов недвижимости, сроки принятия в собственность
объектов недвижимости,  цена реализация недвижимости.
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5) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их
действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские
разработки, спонсируемые эмитентом:

Лицензии, патенты, разрешения, полученные Эмитентом для осуществления его
деятельности, отсутствуют.

6) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту
и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт,
в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг):

Весь объем приобретенных Эмитентом товаров, работ и услуг выполняется  и
оказывается резидентам Республики Казахстан, доля импорта в сырье (работах, услугах),
поставляемых (оказываемых) Эмитенту составляет 0,0%. Эмитент также не имеет
продукции (работ, услуг), реализуемых (оказываемых) на экспорт.

7) сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском
прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и
иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема
активов эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием:

По состоянию на 23 мая 2019 года Эмитент не участвует и не участвовало в
судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности
Эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10% (десять) и
более процентов от общего объема активов Эмитента.

8) другие факторы риска, влияющие на деятельность Эмитента:
 Политические риски

Республика Казахстан имеет устойчивую политическую систему, которая
обуславливает надежное регулирование экономической деятельности субъектов,
функционирующих в Республике. Учитывая указанное, а также принимая во внимание
особый статус Эмитента для экономики Республики держателей облигаций Эмитента,
можно оценивать, как незначительные.

 Правовые риски
Правовые риски для Эмитента связаны с возможными изменениями

законодательной базы, регулирующей сферу его деятельность. Учитывая то, что
деятельность Эмитента носит стратегический характер для Республики Казахстан, риск
внесения изменений в законодательную базу, регулирующую деятельность Эмитента,
которые могут ущемить его интересы и интересы держателей облигаций Эмитенте,
можно оценивать как незначительные.

 Экономические риски
Экономические риски Эмитента также можно оценивать как незначительные, так

как деятельность Эмитента носит регулирующий характер и Эмитент является
стратегически важными в своей отрасли.

 Кредитный риск
Кредитный риск может быть вызван вероятностью несвоевременной либо

неполной оплаты Эмитентом своих обязательств по выплате задолженности по
облигационным займам. Данный риск также оценивается как незначительный, так как
при привлечении заимствований Эмитентом проводится очень тщательная процедура
согласования,  прогнозирования и последующего мониторинга обеспечения выплат по
заемным средствам
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24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, объем
товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10
(десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им
товаров (работ, услуг):

Сведения о потребителях услуг Эмитента, в объеме, составляющем 10 (десять) и
более процентов от общей стоимости потребляемых товаров (работ/услуг):

 Физические лица, являющиеся гражданами Республики Казахстан, которым
Эмитент представил арендное жилье с последующим выкупом (более 9 000
физическим лицам-арендаторам, преимущественно очередникам местных
исполнительных органов).

Сведения о поставщиках услуг Эмитента, в объеме, составляющем 10 (десять) и
более процентов от общей стоимости потребляемых товаров (работ/услуг):

 ТОО «ВК Техногрупп»
 ТОО «Шар-Құрылыс»
 ТОО «Baur Development Group»
 ТОО «ТМ Engineering Group»
 ТОО «ASTI»
 ТОО «АДС-2001»
 ТОО «Service СМУ»

25. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема
активов эмитента, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого
актива:

Согласно аудированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2018
г., активы Эмитента, составляющие 10% и более процентов от общего объема активов,
включают в себя:

 Авансы, выданные строительным компаниям
 Долгосрочные финансовые активы
 Средства в кредитных учреждениях
 Займы выданные

Согласно финансовой отчетности по состоянию на 31 марта 2019 г., активы
Эмитента, составляющие 10% и более процентов от общего объема активов, включают в
себя:

 Долгосрочные финансовые активы
 Средства в кредитных учреждениях
 Займы выданные

Наименование, тыс.
тенге 31.12.2017

% от
общего
объема

активов

31.12.2018

% от
общего
объема

активов

31.03.2019

% от
общего
объема

активов

Авансы, выданные
строительным
компаниям 11 036 407 5% 18 954 990 10% 6 628 156 4%

Долгосрочные
финансовые активы 40 200 920 19% 38 836 344 20% 44 854 285 25%

Средства в кредитных
учреждениях 41 450 537 20% 41 802 336 22% 39 787 751 22%
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Займы выданные 62 331 242 30% 42 314 338 22% 30 031 927 17%

Согласно аудированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2018 г.,
обязательства Эмитента, составляющие 10% и более процентов от общего объема активов
включают в себя:

 Краткосрочная часть займов от Материнской компании
 Прочие краткосрочные финансовые обязательства

Согласно управленческой финансовой отчетности по состоянию на 31 марта 2019
г., обязательства Эмитента, составляющие 10% и более процентов от общего объема
активов включают в себя:

 Краткосрочная часть займов от Материнской компании

Наименование, тыс.
тенге 31.12.2017

% от
общего
объема

активов

31.12.2018

% от
общего
объема

активов

31.03.2019

% от
общего
объема

активов

Краткосрочная часть
займов от
Материнской
компании 163 974 691 78% 121 376 545 64% 117 750 189 65%

Прочие
краткосрочные
финансовые
обязательства - - 20 022 222 11% 16 228 366 9%

26. Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от
балансовой стоимости активов эмитента:

По состоянию на 31 декабря 2018 год и на 31 марта 2019 год дебиторская
задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов
Эмитента отсутствует.

По состоянию на 31 марта 2019 года более 10% от балансовой стоимости активов
Эмитента составляют долгосрочные финансовые активы (25%), средства в кредитных
учреждениях (22%) и займы выданные (17%).

Ниже представлена расшифровка долгосрочных финансовых активов:

В тысячах тенге 31.03.19 31.12.18 31.12.17 31.12.16
Задолженность по
финансовой аренде 44 854 285 38 836 344 40 042 701 37 820 240
Займы, выданные
строительным компаниям − − 158 219 32 422 910
Опцион, учитываемый по
справедливой стоимости − − − 352 105
Итого 44 854 285 38 836 344 40 200 920 70 595 255

Ниже представлена расшифровка средств в кредитных учреждениях:
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В тысячах тенге 31.03.19 31.12.18 31.12.17 31.12.16
Депозиты в прочих
казахстанских банках 42 399 119 42 841 629 41 450 537 46 800 000
Начисленные проценты 138 580 134 583 136 447 209 274
Резерв под ожидаемые
кредитные убытки (2 611 368) (1 039 293) − −
Итого 39 926 331 41 936 919 41 586 984 47 009 274
Минус: краткосрочная часть (138 508) (134 583) (136 447) (16 209 274)
Итого долгосрочная часть 39 787 751 41 802 336 41 450 537 30 800 000

Ниже представлена расшифровка выданных займов:

В тысячах тенге 31.03.19 31.12.18 31.12.17 31.12.16
Займы выданные
строительным компаниям по
программе «Нұрлы жер» 22 488 625 34 749 078 53 096 833 −
Заём выданный ТОО «Айт
Хаузинг Комплекс» 8 381 606 9 009 248 9 234 409 11 313 062
Займы выданные прочим
компаниям 1 150 051 1 150 051 1 082 281 1 082 299
Минус: резерв под
ожидаемые кредитные
убытки (1 988 355) (2 594 039) (1 082 281) (1 082 299)
Итого долгосрочная часть 30 031 927 42 314 338 62 331 242 11 313 062

27. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более
процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента:

По состоянию на 31 декабря 2018 год и на 31 марта 2019 год кредиторская
задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой
стоимости обязательств эмитента отсутствует.

Основную часть пассивов Эмитента составляет краткосрочная часть займов от
Материнской компании (65%).

В тысячах тенге % ставка Погашение 31.03.19 31.12.18 31.12.17 31.12.16

Кредитная линия № 1 0,02-2% 2024 год
Остаток на начало
периода 12 171 334 16 978 750 21 077 717 40 884 744
Начисленные проценты 53 265 280 183 366 259 711 424
Выплаты − (5 087 599) (4 465 226) (20 518 451)
Остаток на конец
периода 12 224 600 12 171 334 16 978 750 21 077 717

Кредитная линия № 2 2,0% 2022 год
Остаток на начало
периода

− − −
4 000 000

Начисленные проценты − − − 55 796
Выплаты − − − (4 055 796)
Остаток на конец
периода

− − −
−

Кредитная линия № 3 2,0% 2032 год
Остаток на начало 77 169 535 66 880 310 72 327 806 55 816 713
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периода
Получение займа − 15 869 667 − 20 802 330
Начисленные проценты 385 848 1 415 693 1 409 099 1 323 580
Выплаты − (6 996 135) (6 856 595) (5 614 817)
Остаток на конец
периода 77 555 383 77 169 535 66 880 310 72 327 806

Кредитная линия № 4 2,0% 2019 год
Остаток на начало
периода 28 004 142 29 000 000 29 000 000 −
Получение займа − − − 29 000 000
Начисленные проценты 139 387 568 771 580 000 178 644
Выплаты (173 323) (1 564 629) (580 000) (178 644)
Остаток на конец
периода 27 970 207 28 004 142 29 000 000 29 000 000

Кредитная линия № 5 0,15% 2019 год
Остаток на начало
периода 4 031 534 52 191 953 19 860 551 −
Получение займа − 18 658 046 12 108 303 42 875 000
Начисленные проценты 33 83 991 73 933 26 261
Дисконт − (1 588 636) (3 064 537) (23 706 680)
Амортизация дисконта (14 424) 4 412 438 5 650 967 675 653
Изменение
справедливой
стоимости − − 17 632 128 −
Выплаты (4 017 143) (69 726 258) (69 392) (10 183)
Остаток на конец
периода − 4 031 534 52 191 953 19 860 551

Текущая часть займов 117 750 190 121 376 545 163 974 691 122 421 602
Долгосрочная часть
займов − − 1 076 322 19 844 472

28. Величина левереджа эмитента:

Наименование 2017 2018 1 кв. 2019

Финансовый левередж 4,23 3,57 3,35

29. Чистые потоки денег, полученные от деятельности эмитента, за два последних
завершенных финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой
отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом:

Наименование, тыс. тенге 31.12.2017 31.12.2018

Денежные средства от операционной деятельности 934 929 371 660

Реализация продукции и товаров 4 648 081 3 618 776

Проценты полученные 6 642 679 8 177 689

Поступление по аренде 0 2 692 071

Поступления по программе "Нурлы жер" 1 283 020 1 682 442
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Прочие поступления -733 905 -838 383

Платежи поставщикам за товары и услуги -53 554 -35 260

Авансы выданные -851 639 -721 889

Выплаты по заработной плате -2 198 266 -2 130 078

Корпоративный подоходный налог -413 720 -1 533 738

Другие платежи в бюджет -479 500 -445 044

Выбытие денежных средств в состав прочих текущих активов -5 067 902 0

Прочие выплаты -562 313 -1 868 381

Чистые денежные потоки, полученные от операционной
деятельности

3 147 910 8 969 865

Предоплата на приобретение объектов недвижимости -10 498 809 -18 490 293

Приобретение основных средств и нематериальных активов -64 086 -51 170

Размещение депозитов в банках -16 650 537 -2 549 463

Возврат банковских вкладов 22 000 000 1 158 371

Займы выданные третьим сторонам -16 026 238 -20 203 473

Возврат займов от третьих сторон 3 065 910 44 141 772

Прочие выплаты/поступления -27 865 -174 905

Чистые денежные средства, используемые в инвестиционной
деятельности

-18 201 625 3 830 839

Поступления по займам полученным 12 108 303 34 527 713

Выпуск облигаций 0 20 000 000

Выплата основного долга по займам полученным -9 772 947 -81 244 543

Дивиденды выплаченные -613 390 -1 151 138

Чистые денежные потоки полученные от финансовой
деятельности

1 721 966 -27 867 968

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 39 704 262 26 372 513

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 26 372 513 11 305 249

30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг
эмитента (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до
даты принятия решения о данном выпуске облигаций:

До даты принятия решения о выпуске облигаций Эмитентом зарегистрирован
выпуск облигаций на Международной бирже Астаны (AIX), код ISIN KZX000000047
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Общее количество облигаций 20 000 000 (двадцать миллионов) штук

Вид облигаций купонные облигации

Номинальная стоимость облигаций 1 000 (одна тысяча) тенге

Количество размещенных облигаций 20 000 000 (двадцать миллионов) штук

Срок обращения облигаций до 25 июня 2019 года

Общий объем денег,
привлеченных при размещении
облигаций

20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге

Сумма основного долга 13 564 770 000 (тринадцать миллиардов
пятьсот шестьдесят четыре миллиона семьсот
семьдесят тысяч) тенге

Сумма начисленного и выплаченного
вознаграждения

По состоянию на 01.04.2019 г. начислено
476 889 142,23 тенге, выплачено 122 697 925,56
тенге

Количество выкупленных облигаций По состоянию на 01.04.2019 г. Эмитентом
выкуплены облигации в количестве 6 435 230
штук

Орган, осуществивший
государственную регистрацию
выпуска облигаций

AIX Registrar

Государственный регистрационный
номер и дата государственной
регистрации выпуска

SR004 от 14 декабря 2018 года

Дата выкупа до 28 июня 2019 года

Сведения о фактах неисполнения
эмитентом своих обязательств перед
держателями ценных бумаг
(невыплата (задержка в выплате)
вознаграждения по облигациям,
невыплата (задержка в выплате)
дивидендов по акциям), включая
информацию о размерах
неисполненных обязательств и сроке
просрочки исполнения таковых,
сумма начисленных, но не
выплаченных вознаграждений по
ценным бумагам (отдельно по видам
и выпускам)

Фактов неисполнения Эмитентом своих
обязательств перед держателями ценных бумаг
нет.
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В случае, если какой-либо выпуск
ценных бумаг был приостановлен или
признан несостоявшимся, либо
аннулирован, указывается
государственный орган, принявший
такие решения, основание и дату их
принятия

Облигации выпуска SR004 не были
приостановлены или признаны
несостоявшимися или аннулированы.

Рынки, на которых обращаются
ценные бумаги эмитента, включая
наименования организаторов торгов

Облигации выпуска SR004 включены в
официальный список Astana International
Exchange биржи Международного
финансового центра «Астана».

Права, представляемые каждым
видом ранее выпущенных облигаций,
находящихся в обращении их
держателям, в том числе права,
реализованные при нарушении
ограничений (ковенантов) и
предусмотренные договорами купли-
продажи ценных бумаг,
заключенными с держателями, с
указанием порядка реализации
данных прав держателей

Выплата вознаграждения по облигациям
выпуска  производится вместе с выплатой
основного долга в срок не позднее 28 июня
2019 г.
Вознаграждение выплачивается лицам,
которые обладают правом на его получение и
зарегистрированы в системе реестров
держателей ценных бумаг Эмитента на начало
последнего дня периода, за который
осуществляется выплата вознаграждения (по
времени в месте нахождения регистратора
Эмитента).
Погашение суммы основного долга и выплата
купонного вознаграждения осуществляется
путем перевода денег (в тенге) на текущие
банковские счета держателя (-ей) Облигаций,
зарегистрированного (-ых) в реестре
держателей Облигаций на Дату фиксации.
Эмитент не имеет права вносить изменения и
дополнения в настоящий документ без
письменного согласования с держателем (-ями)
Облигаций.
По решению Совета директоров Эмитент
вправе выкупать свои Облигации в течение
всего срока их обращения по собственной
инициативе, при условии получения
письменного согласия держателя (-ей)
Облигаций.

25 декабря 2018 года Эмитент разместил на Международной бирже Астаны (AIX)
купонные облигации на общую сумму 20 млрд. тенге с номинальной стоимостью 1 000
тенге за штуку.

Глава 11. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещаемых им эмиссионных
ценных бумагах

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:
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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

Права, предоставляемые облигацией ее
держателю:

 Право на получение номинальной
стоимости облигаций в порядке и сроки,
предусмотренные Проспектом выпуска
облигаций;

 Право на получение фиксированного
вознаграждения по облигациям в порядке и
сроки, предусмотренные Проспектом выпуска
облигаций;

 Право свободно продавать и иным
образом распоряжаться облигациями;

 Право на удовлетворение своих
требований в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Казахстан;

 Право на получение информации о
деятельности Эмитента и его финансовом
состоянии в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Казахстан, а
также в порядке, предусмотренном внутренними
правилами Эмитента и внутренними
документами АО «Казахстанская фондовая
биржа»;

 Право требовать выкуп облигаций в
случае наступления оснований для выкупа
Эмитентом облигаций, предусмотренных статьей
15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4
Закона Республики Казахстан «О рынке ценных
бумаг» и нарушения Эмитентом ограничений
(ковенантов), указанных в пункте 12 Проспекта
выпуска облигаций.

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

Держатели облигаций имеют право требовать
выкуп принадлежащих им облигаций в случае
нарушения Эмитентом условий,
предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона
Республики Казахстан от 02 июля 2003 года №
461- ІІ «О рынке ценных бумаг», а именно:
в течение срока обращения облигаций,
установленного настоящими Проспектом
выпуска облигаций, Эмитент обязан соблюдать
следующие условия:

1) не отчуждать входящее в состав активов
эмитента имущество на сумму, превышающую
двадцать пять процентов от общей стоимости
активов эмитента на дату отчуждения;

2) не допускать фактов неисполнения
обязательств, не связанных с выпуском
облигаций эмитента, более чем на десять
процентов от общей стоимости активов данного
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эмитента на дату государственной регистрации
выпуска облигаций;

3) не вносить изменения в учредительные
документы эмитента, предусматривающие
изменение основных видов деятельности
эмитента;

4) не изменять организационно-правовую
форму.
В случае нарушения эмитентом вышеуказанных
условий, эмитент обязан по требованию
держателей облигаций выкупить облигации по
цене, соответствующей номинальной стоимости
облигаций с учетом накопленного
вознаграждения.

В случае наступления оснований для выкупа
Эмитентом облигаций, предусмотренных
подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона
Республики Казахстан от 02 июля 2003 года №
461- ІІ «О рынке ценных бумаг», а именно:

1) принятия органом эмитента решения о
делистинге облигаций;

2) принятия решения фондовой биржей о
делистинге облигаций эмитента по причине
невыполнения специальных (листинговых)
требований в части предоставления  фондовой
бирже информации, перечень которой
определен нормативным правовым актом
уполномоченного органа и внутренними
документами фондовой биржи, Эмитент обязан
осуществить выкуп размещенных облигаций по
наибольшей из следующих цен:

 цене, соответствующей номинальной
стоимости облигаций с учетом накопленного
вознаграждения;

 справедливой рыночной цене облигаций.
В случае возникновения оснований для выкупа
Эмитентом облигаций, предусмотренных статьей
15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4
Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003
года № 461- ІІ «О рынке ценных бумаг» и
нарушения Эмитентом ограничений
(ковенантов), указанных в пункте 12 главы 4
настоящего Проспекта выпуска облигаций,
Эмитент должен информировать держателей
облигаций о факте их возникновения
посредством размещения сообщения на
корпоративном интернет-ресурсе Эмитента
(www.fnsk.kz), интернет-ресурсе АО
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«Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz)
и интернет-ресурсе Депозитария финансовой
отчетности (www.dfo.kz), в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты возникновения, включая:

 Информацию о том, какое из указанных
событий, ведущее к выкупу облигаций Эмитента,
имеет место;

 Перечисление возможных действий
держателей облигаций по удовлетворению своих
требований, включая порядок и сроки обращения
с требованием к Эмитенту о выкупе облигаций;

 иную информацию по решению
Эмитента.
Держатель облигаций имеет право в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней с даты первого
опубликования информации о факте
наступления оснований для выкупа облигаций,
предусмотренных настоящим пунктом,
направить письменное заявление в адрес
Эмитента о выкупе принадлежащих ему
облигаций.
Держатель облигаций должен подать заявление
в произвольной форме с указанием всех
необходимых реквизитов:
Для юридического лица:

 наименование держателя облигаций;
 бизнес - идентификационный номер;

номер, дата выдачи и орган выдачи
свидетельства 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,
 удостоверяющий личность;
 место жительства;
 телефоны;
 банковские реквизиты;
 количество и вид облигаций,

подлежащих выкупу.

www.fnsk.kz
www.kase.kz
www.dfo.kz
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В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих
за датой получения первого письменного
требования о выкупе, Совет директоров
Эмитента принимает решение о выкупе
облигаций. При этом дата выкупа облигаций
должна быть не позднее 30 (тридцати) рабочих
дней, следующих за датой принятия Советом
директоров Эмитента решения о выкупе
облигаций.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня
принятия решения Совета директоров о дате
выкупа облигаций, Эмитент информирует о дате
предстоящего выкупа облигаций держателей
облигаций посредством размещения сообщения
на официальном сайте Эмитента (www.fnsk.kz),
официальном сайте АО «Казахстанская
фондовая биржа» (www.kase.kz)  и на
официальном сайте Депозитария финансовой
отчетности (www.dfo.kz).
Выкуп будет производиться только на
основании поданных держателями облигаций
письменных заявлений.
Держатели облигаций, не подавшие письменные
заявления о выкупе принадлежащих им
облигаций, имеют право на погашение
принадлежащих им облигаций по окончании
срока их обращения, указанного в настоящем
Проспекте выпуска облигаций.
Право держателей облигаций на получение от
Эмитента иного имущественного эквивалента
либо иных имущественных прав не
предусмотрено.

3 Иные права Иные права, вытекающие из права
собственности на облигации, предусмотренные
законодательством Республики Казахстан.

Право держателей облигаций данного выпуска
требовать досрочного выкупа облигаций
Эмитентом при соблюдении Эмитентом своих
обязательств и ограничений (ковенантов),
предусмотренных данным Проспектом выпуска
облигаций, не предусмотрено.

32. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления
дефолта по облигациям Эмитента:

1 Перечень событий, при
наступлении которых имеется

Дефолт – это невыполнение обязательств по
эмиссионным ценным бумагам и иным

www.fnsk.kz
www.kase.kz
www.dfo.kz
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вероятность объявления
дефолта по облигациям
Эмитента

финансовым инструментам
Событием, при наступлении которого может
быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента
(далее – «Событие дефолта»), является:
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 настоящими
Проспектом выпуска облигаций.
Не является Дефолтом по облигациям невыплата
либо неполная выплата  вознаграждения и (или)
номинальной стоимости облигаций эмитентом в
сроки, установленные настоящим Проспектом
выпуска облигаций, если такая невыплата и (или)
неполная выплата стала результатом получения
Эмитентом недостоверных либо неполных
реквизитов банковского счета держателей
облигаций, делающее невозможным
осуществление Эмитентом выплаты
вознаграждения и (или) номинальной стоимости,
либо непредставления АО «Центральный
депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра
держателей облигаций в сроки, установленные
законодательством и заключенным с ним
договором.
Эмитент освобождается от ответственности за
частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящим Проспекту выпуска
облигаций, 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 настоящим Проспекту выпуска
облигаций отодвигается соразмерно периоду
времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.

2 Меры, которые будут
предприняты эмитентом в
случае наступления дефолта по
облигациям, включая

При наступлении События дефолта по
облигациям, Эмитент обязуется приложить все
усилия для устранения причин, вызвавших
Событие дефолта по облигациям, в том числе,
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процедуры защиты прав
держателей облигаций при
неисполнении или
ненадлежащем исполнении
обязательств по выплате
вознаграждения по облигациям,
в том числе порядок и условия
реструктуризации обязательств

предпримет меры:
- по эффективному управлению ликвидностью
Эмитента в сложившейся ситуации и
выполнению мероприятий, связанных с
обеспечением ее достаточного уровня для
дальнейшего выполнения обязательств
Эмитента;
- иные меры в зависимости от наступившего
события.
В случае наступления События дефолта по
облигациям Эмитент выплачивает держателям
облигаций пеню за каждый день просрочки,
исчисляемую исходя из официальной ставки
рефинансирования Национального Банка
Республики Казахстан (в годовом выражении)
на день исполнения денежного обязательства
или его соответствующей части.

В случае наступления дефолта Эмитентом
будет инициировано проведение общего
собрания держателей облигаций с целью
определения приемлемого выхода из дефолта, а
также разработан план мероприятий по
исполнению своих обязательств перед
держателями облигаций с указанием
соответствующих объемов и сроков
исполнения, в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
В случае нарушения условий Проспекта
выпуска облигаций в части выплаты купонного
вознаграждения и/или основного долга,
решение о реструктуризации обязательств
Эмитента принимается Советом директоров
Общества и с согласия кредиторов в
соответствии с применимым
законодательством. В том числе с учетом прав,
предоставляемых облигацией ее держателю.
Порядок и условия реструктуризации
обязательств оговариваются Эмитентом с
держателями облигаций путем проведения
переговоров. Реструктуризация обязательств
Эмитента при наступлении дефолта по
облигациям будет осуществляться в порядке и
на условиях, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан.

3 Порядок, срок и способы
доведения эмитентом до
сведения держателей облигаций
информации о фактах дефолта,

В случае наступления События дефолта,
Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
возникновения событий дефолта информирует о
таком факте держателей облигаций посредством
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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 неисполнения либо
ненадлежащего исполнения
эмитентом обязательств по
облигациям

направления соответствующего письменного
уведомления на юридический и фактический
адрес держателя облигаций и размещения
сообщения на корпоративном интернет-ресурсе
эмитента www.fnsk.kz, на интернет-ресурсе
Депозитария финансовой отчетности
www.dfo.kz, предоставления информации АО
«Казахстанская фондовая биржа» для
размещения на его интернет-ресурсе
www.kase.kz, включая:

 информацию о факте дефолта;
 объем неисполненных обязательств на

дату возникновения дефолта;
 причины неисполнения обязательств,

которые привели к возникновению
события дефолта;

 перечисление возможных действий
держателей облигаций по
удовлетворению своих требований,
включая порядок и сроки обращения с
требованием к Эмитенту о выкупе
облигаций;

 меры, которые предприняты или будут
предприняты Эмитентом для устранения
причин, вызвавших наступление дефолта;

 иную информацию по решению
Эмитента.

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)

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную
ответственность по обязательствам Эмитента в
случае неисполнения либо ненадлежащего
исполнения Эмитентом обязательств по
облигациям - нет.

33. 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:

Выплата вознаграждения и основного долга будет осуществлена Эмитентом за счет
аккумулирования средств от реализации Программы «Нұрлы жер». Прогноз источников и

www.fnsk.kz
www.dfo.kz
www.kase.kz
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потоков денежных средств эмитента приведен в Приложении №1 к настоящему
Проспекту.

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

1 Отраслевые риски Основные риски Эмитента связаны со спецификой
деятельности строительства, и включают в себя такие риски
как риск несвоевременного ввода в эксплуатацию объектов
недвижимости, риск задержки в принятии в собственность
объектов недвижимости, риск реализации помещений ниже
запланированного уровня, риск несвоевременного возврата
или невозврата денежных средств от Застройщиков по
программе жилищного строительства.

2 Финансовые риски Финансовые риски Эмитента можно оценивать как
незначительные, так как финансовое состояние Эмитента,
его ликвидность, источники финансирования, результаты
деятельности от валютного курса не зависят. Также, Эмитент
не подвержен рискам, связанным с изменением процентных
ставок. В дополнении, согласно внутренней политике
Эмитента, уровень ликвидности и соответствия проверяется
на постоянной основе.

3 Правовой риск Правовые риски для Эмитента связаны с возможными
изменениями законодательной базы, регулирующей сферу
его деятельность. Учитывая то, что деятельность эмитента
носит стратегический характер для Республики Казахстан,
риск внесения изменений в законодательную базу,
регулирующую деятельность эмитента, которые могут
ущемить его интересы и интересы держателей облигаций
Эмитенте, можно оценивать как незначительные.

4 Риск потери деловой
репутации

Риск потери деловой репутации отсутствует ввиду того, что
Эмитент является национальной компанией, 100% дочерним
предприятием АО «Фонд национального благосостояния
«Самрук-Қазына» и деятельность Эмитента носит
стратегический характер для страны.

5 Стратегический риск Стратегический риск для Эмитента минимальный, так как
деятельность Эмитента носит регулирующий характер и
носит стратегический характер для Республики Казахстан.
При принятии решения дальнейшего развития и Стратегии в
целом, Эмитентом проводится очень тщательная процедура
согласования,прогнозирования и последующего
мониторинга.

6 Риски, связанные с
деятельностью
Эмитента

Принимая во внимание, что основной целью деятельности
Эмитента является содействие развитию жилищного
строительства в Республике Казахстан, на деятельность
Эмитента влияют риски присущие строительной отрасли, в
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которой действует Эмитент, в том числе сроки ввода в
эксплуатацию объектов недвижимости, сроки принятия в
собственность объектов недвижимости,  цена реализация
недвижимости.

7 Страновой риск Риск возникновения у Эмитента убытков в результате
неисполнения иностранными контрагентами
(юридическими, физическими лицами) обязательств из-за
экономических, политических, социальных изменений, а
также вследствие того, что валюта денежного обязательства
может быть недоступна контрагенту из-за особенностей
законодательства страны его резидентства (независимо от
финансового положения самого контрагента) отсутствует.

8 Операционный риск Данные риски отсутствуют ввиду того, что Эмитент ведет
управленческую деятельность. При этом выбор застройщика
и других контрагентов ведется очень тщательно.

35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах,
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент:

1) указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги,
концерны, ассоциации, консорциумы, в которых участвует эмитент, роль (место),
функции и срок участия эмитента в этих организациях

Наименование
юридического лица

Местонахождение Вид деятельности

Национальная палата
предпринимателей
Республики Казахстан
«Атамекен»

Республика Казахстан,
010000, г. Нур-Султан,
ул. Кунаева, 8, АЗ
"Изумрудный квартал",
блок "Б"

Представление интересов малого,
среднего и крупного бизнеса.

2) в случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
существенно зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых
групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, приводится подробное
изложение характера такой зависимости.

Существенная зависимость финансово-хозяйственной деятельности Эмитента от
иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов,
ассоциаций, консорциумов – отсутствует.

36. В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые юридические лица, по
каждому такому юридическому лицу указывается следующая информация:
1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при
наличии), место нахождения

Эмитент имеет два дочерних предприятия:
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● Товарищество с ограниченной ответственностью «СК Девелопмент»
(100% доля владения)

● Товарищество с ограниченной ответственностью «ФН Менеджмент»
(49% доли владения)

Показатель ТОО «СК Девелопмент» ТОО «ФН Менеджмент»

Полное наименование Товарищество с ограниченной
ответственностью «Самрук-

Қазына Девелопмент»

Товарищество с ограниченной
ответственностью «ФН

Менеджмент»

Сокращенное
наименование ТОО «СК Девелопмент» ТОО «ФН Менеджмент»

Бизнес-
идентификационный номер
(БИН)

БИН 130440032226 БИН 100140014231

Место нахождения Республика Казахстан, 010000,
г.Нур-Султан, район Есиль, ул.
Е10, дом 17/10, тел: +7 (7172) 277
853

Республика Казахстан, 010000,
г.Нур-Султан, пр. Мәңгілік ел,
21/1, офис 2, тел: +7 (7172)
919 070

Основными направлениями деятельности ТОО «СК Девелопмент» на 2014-2018
годы определены: девелопмент жилищного строительства с применением эко- и зеленых
технологий; инвестирование в жилищное строительство с целью получения прибыли;
повышение стоимости компании. Предпосылкой создания ТОО «СК Девелопмент» стали
новые задачи, поставленные перед Эмитентом в рамках закона «Об энергосбережении и
повышении энергоэффективности» и подготовки к проведению Международной
специализированной выставки ЭКСПО-2017. В связи с завершением проекта «Зеленый
квартал» решением Совета директоров Эмитента от 15 февраля 2019 года №139
утверждены изменения в Устав ТОО «СК Девелопмент» касательно расширения вида
деятельности в области инженерных изысканий и предоставление технических
консультаций в этой области до 2025 года.

Основным направлением деятельности ТОО «ФН Менеджмент» является
реализация помещений, принадлежащих Эмитенту в аренду с выкупом, аренду и методом
продажи, сбор и мониторинг арендных платежей, комплексное обслуживание объектов и
оказание эксплуатационных услуг, управление недвижимостью, находящейся в
доверительном управлении ТОО «ФН Менеджмент». С 2017 года ТОО «ФН
Менеджмент» оказывает услуги АО «Байтерек Девелопмент» по управлению и
реализации недвижимости в рамках Программы жилищного строительства «Нұрлы жер»,
и с 2018 года по управлению недвижимостью МЖК на территории ЭКСПО.

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по
отношению к Эмитенту
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ТОО «СК Девелопмент» создано решением Совета директоров Эмитента от 20
марта 2013 года №71.

ТОО «ФН Менеджмент» создано решением Совета директоров Эмитента от 10
декабря 2009 года №17.

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого
юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо
является акционерным обществом – доля   принадлежащих эмитенту голосующих
акций такого акционерного общества:

Наименование компании
Размер доли участия эмитента в уставном

капитале дочернего и (или) зависимого
юридического лица

ТОО «СК Девелопмент» 100% (сто процентов)

ТОО «ФН Менеджмент» 49% (сорок девять процентов)

37. Сведения об организациях, в которых Эмитент владеет десятью и  более
процентами  уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в
пункте 32 настоящего Проспекта) с указанием по каждой такой организации:

Информация об организациях, в которых Эмитент владеет десятью и более
процентами уставного капитала, за исключением юридических лиц, указанных в пункте
32 настоящего Проспекта, не имеется.

38. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента:
На момент регистрации выпуска облигаций Эмитент не имел рейтинга от

международных и/или отечественных рейтинговых агентств. Рейтинг ценным бумагам
Эмитента не присваивался.

Эмитент обладал рейтингом Fitch Ratings «ВВ+», прогноз «Стабильный» в 2018
году и планирует получить рейтинг организации от международного рейтингового
агентства в будущем.

Размещенным ценным бумагам на AIX (код ISIN KZX000000047) рейтинг не
присваивался.

39. Сведения о представителе держателей облигаций Эмитента (в случае выпуска
обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):

Представитель держателей облигаций по данному выпуску не предусмотрен.

40. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):
Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и

номинальной стоимости будет осуществляться Эмитентом самостоятельно
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41. Сведения о консультантах Эмитента (в случае если в соответствии с Законом о
рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию
консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных
ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):
1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные
услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в
официальном списке фондовой биржи

Финансовым консультантом и Андеррайтером Эмитента по выпуску Облигаций
является Акционерное общество «First Heartland Jýsan Invest» (АО «First Heartland Jýsan
Invest»). АО «First Heartland Jýsan Invest» имеет лицензию №0001201383 от 24 октября
2014 г., выданную Национальным Банком Республики Казахстан на осуществление
брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов
клиентов в качестве номинального держателя.

2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего
консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг
эмитента в официальном списке фондовой биржи

Юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Сыганак,
24, тел: +7 7172 644 000

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги
по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента  в официальном
списке фондовой биржи

Договор об оказании услуг финансового консультанта № 14 от 31 мая 2019 года.

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:
1) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя,
отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит
финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершенных финансовых
года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным
профессиональным аудиторским организациям

ТОО «Эрнст энд Янг» (Ernst and Young)
2) номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии)

Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, БЦ «Есентай
Тауэр» тел: +7 7272 58 59 60, электронный адрес - almaty@kz.ey.com

43. Аффилированные лица Эмитента:
Список аффилированных лиц Эмитента в Приложении №2 к настоящему

Проспекту.

44. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также
сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться:

mailto:almaty@kz.ey.com
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Приложение.1 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

тыс.тенге
Показатели

2019 2020
1 полугодие 2 полугодие год 1 полугодие 2 полугодие год

1 2 3 4 5 9 7
Движение денежных средств по операционной деятельности

Поступление денежных средств, всего 5 025 800,02 9 240 931,54 14 266 731,56 6 399 716,68 6 208 276,84 12 607 993,52
реализация продукции и товаров 2 160,00 1 382 448,22 1 384 608,22 351 937,10 0,00 351 937,10
реализация услуг 380 325,99 1 147 304,84 1 527 630,83 758 357,41 758 357,41 1 516 714,82
прочая выручка 28 331,92 37 557,85 65 889,77 37 006,34 37 006,34 74 012,67
полученные вознаграждения (проценты) 4 405 227,31 4 780 378,84 9 185 606,15 4 708 200,03 4 781 059,29 9 489 259,32

Полученные вознаграждения по займам выданным, КРОМЕ
дебиторской задолженности по финансовой аренде) 1 278 516,79 1 107 499,43 2 386 016,22 1 430 144,38 1 503 003,64 2 933 148,02

Полученные вознаграждения по займам выданным в части
дебиторской задолженности по финансовой аренде 1 981 295,18 2 598 664,76 4 579 959,95 2 844 828,65 2 844 828,65 5 689 657,30

Полученные вознаграждения по средствам в кредитных
учреждениях 1 145 415,34 1 074 214,65 2 219 629,99 433 227,00 433 227,00 866 454,00

прочие поступления 209 754,80 1 893 241,80 2 102 996,60 544 215,79 631 853,81 1 176 069,60
Выбытие денежных средств, всего 6 783 762,09 5 122 304,78 11 906 066,87 4 553 986,65 4 553 986,65 9 107 973,30

платежи поставщикам за товары и услуги 434 359,00 1 625 368,21 2 059 727,21 599 042,13 599 042,13 1 198 084,26
выплаты по заработной плате 786 673,68 846 664,31 1 633 337,99 636 591,77 636 591,77 1 273 183,54
выплата вознаграждения (процентов) 1 890 313,92 1 727 811,93 3 618 125,85 1 846 040,65 1 846 040,65 3 692 081,29
корпоративный подоходный налог 666 561,01 531 186,03 1 197 747,04 725 804,88 725 804,88 1 451 609,76
другие платежи в бюджет 96 427,70 192 855,39 289 283,09 181 134,53 181 134,53 362 269,05
выплаты по договорам страхования (для страховых организаций) 0,00 21 824,59 21 824,59 11 676,16 11 676,16 23 352,31
прочие выплаты 2 909 426,79 176 594,33 3 086 021,11 553 696,54 553 696,54 1 107 393,08

Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности -1 757 962,07 4 118 626,75 2 360 664,69 1 845 730,03 1 654 290,19 3 500 020,22
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Поступление денежных средств, всего 18 547 687,01 23 271 281,19 41 818 968,20 15 017 953,89 8 771 828,39 23 789 782,28
Поступления от продажи долей участия в ассоциированных

организациях 0,00 42 000,00 42 000,00 0,00

Поступления от реализации долговых инструментов 16 156 726,55 16 674 751,33 32 831 477,88 9 521 294,57 8 771 828,39 18 293 122,96
Возврат банковских вкладов 1 085 966,45 1 300 027,65 2 385 994,09 0,00 0,00 0,00
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Поступления от погашения краткосрочных займов выданных (для
реального сектора) 634 994,02 2 524 502,21 3 159 496,23 4 089 466,47 0,00 4 089 466,47

Прочие поступления 670 000,00 2 730 000,00 3 400 000,00 1 407 192,85 0,00 1 407 192,85
Выбытие денежных средств, всего 3 049 547,38 3 882 753,06 6 932 300,43 1 236 439,86 1 236 439,86 2 472 879,71

Приобретение основных средств 107 288,96 462 596,26 569 885,22 13 986,50 13 986,50 27 973,00
Приобретение других долгосрочных активов 2 942 258,41 3 420 156,80 6 362 415,21 1 222 453,36 1 222 453,36 2 444 906,71

Чистое поступление денежных средств по инвестиционной
деятельности 15 498 139,64 19 388 528,13 34 886 667,77 13 781 514,03 7 535 388,54 21 316 902,57

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступление денежных средств, всего 14 061 855,58 2 079 090,55 16 140 946,13 1 211 671,72 1 211 671,72 2 423 343,44

Поступления по краткосрочным займам полученным 2 061 855,58 2 079 090,55 4 140 946,13 1 211 671,72 1 211 671,72 2 423 343,44
Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам

(облигациям) 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00

Выбытие денежных средств, всего 28 990 125,32 9 883 561,10 38 873 686,42 20 854 218,80 7 931 896,01 28 786 114,82
Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным 8 174 511,95 9 883 561,10 18 058 073,05 7 931 896,01 7 931 896,01 15 863 792,03
Выплата основного долга выпущенных долговых ценных бумаг

(облигаций) 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

Дивиденды, выплаченные: 815 613,37 0,00 815 613,37 922 322,79 0,00 922 322,79
Чистое поступление денежных средств по финансовой
деятельности -14 928 269,74 -7 804 470,55 -22 732 740,29 -19 642 547,09 -6 720 224,29 -26 362 771,38

Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов -1 188 092,17 15 702 684,34 14 514 592,17 -4 015 303,03 2 469 454,43 -1 545 848,60
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 11 305 248,23 10 117 156,07 11 305 248,23 25 819 840,41 21 804 537,38 25 819 840,41
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 10 117 156,07 25 819 840,41 25 819 840,41 21 804 537,38 24 273 991,81 24 273 991,81
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Приложение 2. Список аффилированных лиц Эмитента

Резидентство Полное наименование / Ф.И.О. Дата появления
аффилиированности Основание для признания аффилированности Примечание

Физические лица

Резидент Туткушев Ержан Бексултанович 26.09.2016 подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона
Республики Казахстан «Об акционерных

обществах»

Председатель Совета директоров АО "Samruk-
Kazyna Construction", Директор департамента

по развитию активов - член Правления АО
"Самрук-Қазына", Член наблюдательного

совета ТОО "Самрук-Қазына Инвест", член
Наблюдательного совета ТОО «Объединенная

химическая компания», Член Совета
директоров АО "НК "Казахстан

Инжиниринг", Председатель Совета
директоров АО "Тау-Кен Самрук".

Резидент Туткушев Бексултан Серикпаевич 26.09.2016 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона  Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

отец

Резидент Туткушева Гульнара Гиждувановна 26.09.2016 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона  Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

мать

Резидент Туткушева Жанара Бексултановна 26.09.2016 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

сестра

Резидент Букаева Бахыт Эдильшаиховна 26.09.2016 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона  Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

супруга

Резидент Букаев Эдильшаих Шавалеевич 26.09.2016 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона  Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

отец супруги

Резидент Алимжанова Богдат Ивановна 26.09.2016 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона  Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

мать супруги

Резидент Жанадил Ернар Бейсенулы 23.04.2018 подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона
Республики Казахстан «Об акционерных

обществах»

Член Совета директоров АО "Samruk-Kazyna
Construction", Со-Управляющий директор по
экономике и финансам - член Правления АО
"Самрук-Қазына", Член Совета директоров
АО "Национальная компания «Қазақстан

темір жолы"
Резидент Жанадил Дина Жайлаубаевна 23.04.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона  Республики

Казахстан «Об акционерных обществах»
супруга

Резидент Касымбеков Бейсен Жанадилович 23.04.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона  Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

отец

Резидент Шарипова Гульнара Болатбековна 23.04.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона  Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

мать
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Резидент Касымбеков Бекжан Бейсенович 23.04.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона  Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

брат

Резидент Сандыкбаев Болаткан
Айткожанович

27.11.2018 подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Председатель Правления АО «Samruk-Kazyna
Construction»

Резидент Сандыкбаева Айжамал Жарасовна 27.11.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона  Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Супруга Председателя Правления

Резидент Айткожин  Еркебулан Болатканович 27.11.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона  Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

сын Председателя Правления

Резидент Айткожин Тамирлан Болатканович 27.11.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона  Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

сын Председателя Правления

Резидент Айткожина Айгерим Болатканкызы 27.11.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона  Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Дочь Председателя Правления

Резидент Айткожина Сабина Болатканкызы 27.11.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона  Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Дочь Председателя Правления

Резидент Сандыкбаев Кайрат Айткожанович 27.11.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона  Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Брат Председателя Правления

Резидент Сандыкбаев Боранхан Айткожанович 27.11.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона  Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Брат Председателя Правления

Резидент Сандыкбаева Кульсымхан
Айткожиновна

27.11.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона  Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Сестра Председателя Правления

Резидент Рыскельдинова Жамихан
Айткожиновна

27.11.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона  Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Сестра Председателя Правления

Резидент Искалиева Кулихан Айткожиновна 27.11.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона  Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Сестра Председателя Правления

Резидент Баримбекова Кулимхан
Айткожановна

27.11.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона  Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Сестра Председателя Правления

Резидент Жетпісбай Арман Шәріпбайұлы 17.02.2017 подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Генеральный директор - первый Заместитель
Председателя  Правления АО «Samruk-Kazyna

Construction»
Резидент Төрежан Кульшария 17.02.2017 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики

Казахстан «Об акционерных обществах»
Мать

Резидент Манабай Жанар Тораханқызы 17.02.2017 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Супруга

Резидент Жетпісбай Айтолқын Арманқызы 17.02.2017 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Дочь

Резидент Жетпісбай Сания Арманқызы 17.02.2017 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Дочь

Резидент Жетпісбай Жанел Арманқызы 17.02.2017 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Дочь

Резидент Джетписбаева Минуара
Шарипбаевна

17.02.2017 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Сестра
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Резидент Джетписбаев Айдар Шарипбаевич 17.02.2017 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Брат

Резидент Джетписбаев Данияр Шарипбаевич 17.02.2017 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Брат

Резидент Жетпісбай Мадияр Шәріпбайұлы 17.02.2017 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Брат

Резидент Джетписбаева Токжан Шарипбаевна 17.02.2017 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Сестра

Резидент Құрманғалиев Мұхамедғаріп
Ниязұлы

27.11.2018 подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона
Республики Казахстан «Об акционерных

обществах»

Заместитель Председателя Правления - член
правления АО «Samruk-Kazyna Construction»

Резидент Курмангалиева Айман  Джапаровна 27.11.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Мать  Заместителя Председателя Правления

Резидент Калыбекова Баянсулу Кенесовна 27.11.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Супруга Заместителя  Председателя Правления

Резидент Курмангалиева Бакыт Ниязовна 27.11.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Сестра Заместителя  Председателя Правления

Резидент Курмангалиев Мухаметсахи
Ниязович

27.11.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Брат Заместителя  Председателя Правления

Резидент Курмангалиев Мухамедшарип
Ниязович

27.11.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Брат Заместителя Председателя Правления

Резидент Курмангалиева Жансая Ниязовна 27.11.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Сестра Заместителя Председателя Правления

Резидент Досжанов Данияр Куандыкович 26.04.2018 подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона  Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Управляющий директор - член Правления
Правления АО «Samruk-Kazyna Construction»

Резидент Досжанов Куандык Хакимович 26.04.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Отец члена Правления

Резидент Досжанова Гульнара Хайлановна 26.04.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Мать члена Правления

Резидент Досжанова Ажар Куандыковна 26.04.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

сестра члена Правления

Резидент Тулекова Дана Бахытовна 26.04.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

супруга члена Правления

Резидент Тулеков Бахыт Кенебаевич 26.04.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Отец  супруги члена Правления

Резидент Сагындыкова Майра Максутбековна 26.04.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Мать  супруги члена Правления

Резидент Тулекова Жанна Бахытовна 26.04.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Сестра супруги члена Правления

Резидент Искалиев Марат Серикович 27.11.2018 подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона
Республики Казахстан «Об акционерных

обществах»

Управляющий директор - член Правления АО
«Samruk-Kazyna Construction»
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Резидент Искалиев Серик Мендешевич 27.11.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

отец

Резидент Искалиева Кулихан Айткожиновна 27.11.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

мать

Резидент Искалиев Ерхат Серикович 27.11.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

брат

Резидент Турсынова Айнагуль Муратовна 27.11.2018 подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

супруга

Резидент Тажибаев Асхат Санатбекович 18.09.2012 подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона  Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Генеральный Директор ТОО "ФН Менеджмент"

Резидент Курманов  Жандос  Салтыкпаевич 10.01.2018 подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона  Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Генеральный  Директор ТОО «Самрук-Казына
Девелопмент»

Юридические лица

Резиденство Полное наименование Место нахождение БИН Дата
появления

аффилииров
анности

Основание для признания
аффилированности Примечание

Резидент АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-

Қазына»

010000, Республика
Казахстан, г.Нур-Султан,

район Есиль, ул.Е 10, д.17/10

081140000436 19.03.2009 подпункт 1) пункта 1 статьи 64 Закона
Республики Казахстан «Об
акционерных обществах»

Единственный акционер АО
"Samruk-Kazyna Construction"

Резидент АО "Samruk-Kazyna
Construction"

010000, Республика
Казахстан, г.Нур-Султан,

район Есиль, ул.Е 10, д.17/10

090340012961 19.03.2009 подпункт 6) пункта 1 статьи 64 Закона
Республики Казахстан «Об
акционерных обществах»

Дочерняя организация АО
«Фонд национального

благосостояния «Самрук-
Қазына»

Резидент ТОО «ФН Менеджмент» 010000, Республика
Казахстан, г.Нур-Султан,

район Есиль, пр. Мәңгілік ел
д. 19/2, офис 2

100140014231 26.01.2010 подпункт 6) пункта 1 статьи 64 Закона
Республики Казахстан «Об
акционерных обществах»

Дочерняя организация АО
"Samruk-Kazyna Construction"

(49 % доля участия)

Резидент ТОО «Самрук-Казына
Девелопмент»

010000, Республика
Казахстан, г.Нур-Султан,

район Есиль, пр. Мәңгілік ел,
д. 10

130440032226 30.04.2013 подпункт 6) пункта 1 статьи 64 Закона
Республики Казахстан «Об
акционерных обществах»

Дочерняя организация АО
"Samruk-Kazyna Construction"

(100% доля участия)

Резидент АО "Национальная
компания "КазМунайГаз"

010000, Республика
Казахстан, г.Нур-Султан,

район Есиль, пр. Кабанбай
батыра, 19

020240000555 19.03.2009 пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО" Постановление Правительства
РК от 23.02.2006 №117

Резидент АО «Казахстанская
компания по управлению
энергетическими сетями»

KEGOC»

010000, Республика
Казахстан, г.Нур-Султан,

район Алматы,  010010, пр.
Тәуелсіздік, 59

970740000838 19.03.2009 пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО" Постановление Правительства
РК от 17.10.2008 № 962
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Резидент АО «Национальная
компания «Қазақстан

темір жолы»

010000, Республика
Казахстан, г.Нур-Султан,

район Есиль, ул. Д.Кунаева 6

020540003431 19.03.2009 пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО" Постановление Правительства
РК от 23.02.2006 №117

Резидент АО «Казпочта» 010000, Республика
Казахстан, г.Нур-Султан, ул.

Ауэзова 13

000140002217 19.03.2009 пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО" Постановление Правительства
РК от 23.02.2006 №117

Резидент АО «Казахтелеком» 010000, Республика
Казахстан, г.Нур-Султан,

г.Астана, пр.Абая, 31

941240000193 19.03.2009 пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО" Постановление Правительства
РК от 23.02.2006 №117

Резидент АО «Казахстанский
оператор рынка

электрической энергии и
мощности»

010000, Республика
Казахстан, г.Нур-Султан,

район Алматы, пр.
Тәуелсіздік, 59

040340004109 19.03.2009 пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО" Постановление Правительства
РК от 24.10.2006г. № 1020

Резидент АО «Эйр Астана» Республика Казахстан
г. Алматы,

ул. Закарпатская 4А, Эйр
Астана Центр 1

010940000162 19.03.2009 пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО" Постановление Правительства
РК от 24.10.2006г. № 1020

Резидент АО "Национальная
атомная компания

"Казатомпром"

010000, Республика
Казахстан

г. Астана, ул.Кунаева,10

970240000816 19.03.2009 пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО" Постановление Правительства
РК от 17.10.2008 № 962

Резидент АО "Майкаинзолото" 140308, Республика
Казахстан, Павлодарская

область, Баянаульский район,
пос.Майкаин,

ул.А.Абдыкалыкова строение
13Д

980340002574 19.03.2009 пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО" Постановление Правительства
РК от 15.01.2009 № 10, Приказ

Председателя комитета
Государственного имущества и
приватизации 15.04.2009 №190.

С 13.11.2011 года АО
«Майкаинзолото» было

передано в доверительное
управление АО "Тау-Кен

Самрук".
Резидент АО "Национальная

компания "Казахстан
инжиниринг"

010000, Республика
Казахстан

г. Астана, ул.Кунаева,10

030440000693 19.03.2009 пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО" Постановление Правительства
РК от 17.10.2008 № 962

Резидент АО " Аэропорт Павлодар" Республика Казахстан,
140001, г. Павлодар,

Аэропорт

990540003115 19.03.2009 пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО" Постановление Правительства
РК от 24.10.2006г. № 1020

Резидент АО "Международный
аэропорт Атырау"

Республика Казахстан,
г. Атырау, пр. Абулхаир хана,

2

961040000040 19.03.2009 пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО" Постановление Правительства
РК от 17.10.2008 № 962

Резидент АО «Международный
аэропорт Актобе»

Республика Казахстан,
г. Актобе,

Авиагородок

960840001233 19.03.2009 пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО" Постановление Правительства
РК от 24.10.2006г. № 1020
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Резидент АО "Самрук-Энерго" Республика Казахстан, район
Есиль пр. Кабанбай батыра,

15А,
Блок Б, Бизнес-Центр "Q"

070540008194 19.03.2009 пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО" Постановление Правительства
РК от 17.10.2008 № 962

Резидент ТОО «Самрук-Қазына
Контракт»

010000, Республика
Казахстан, г.Нур-Султан,

район Есиль, ул.Е 10, д.17/10

070840005309 19.03.2009 пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО" Постановление Правительства
РК от 17.10.2008 № 962

Резидент ТОО "Самрук-Қазына
Инвест"

010000, Республика
Казахстан, г.Нур-Султан,

район Есиль, ул.Е 10, д.17/10

070740001223 19.03.2009 пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО" Постановление Правительства
РК от 17.10.2008 № 962

Резидент ТОО «Объединенная
химическая компания»

010000, Республика
Казахстан, г.Нур-Султан,

район Есиль ул. Д.Кунаева, д.
8

090140015077 19.03.2009 пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО" Решение очного заседания
Совета директоров АО

"Самрук-Қазына" от 28.11.2008
№4

Резидент Акционерное общество
"Национальная

горнорудная компания
"Тау-Кен Самрук"

010000, Республика
Казахстан, г.Нур-Султан

район Есиль, ул. Д.Кунаева д.
8

090240000101 15.04.2009 пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО" Постановление Правительства
РК от 15.01.2009 № 10, Приказ

Предсидателя комитета
Государственного имущества и
приватизации 15.04.2009 №190

Резидент АО "Qazaq air" 010000, Республика
Казахстан, г.Нур-Султан

район Есиль, ул. Д.Кунаева д.
8

150440000668 01.04.2015 пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО" Дочерняя организация АО
"ФНБ "Самрук-Қазына"

Резидент ТОО "Самрук-Казына
Бизнес Сервис"

010000, Республика
Казахстан, г.Нур-Султан

район Есиль, ул. Д.Кунаева д.
8

110540005744 11.05.2011 пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО"

Резидент ТОО "ARNA Petroleum" Республика Казахстан, г.
Шымкент, проспект Тауке-

Хана 49

040140002751 17.02.2017 пп. 5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об АО" должностное лицо является
участником ТОО

Резидент ТОО "Tastobe Resources" 130000 Республика
Казахстан, г. Актау 2 мкр. д.

47А

121040015718 17.02.2017 пп. 5) п.1 ст. 64 Закона РК "Об АО" должностное лицо является
участником ТОО






