
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Цеснабанк» акционерлік қоғамының 
 («Цеснабанк» АҚ) 

 облигациялық бағдарлама шегіндегі саны   
5 000 000 000 дана атаулы  

купонды облигациялардың бірінші 
шығарылым анықтамалығы  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Уəкілетті органның  облигацияны шығару(облигациялық бағдарламаны) анықтамалығын мемлекеттік 
тіркеуі инвесторларға шығару анықтамалығында сипатталған облигацияларды алуына қарай қандай да 
бір кепілдеме беретінін білдірмейді жəне уəкілетті орган осы құжаттың мазмұнына жауап бермейді. 
Облигациялар шығарылым анықтамалығының (облигациялық бағдарламаны)  Қазақстан 
Республикасының заңнамасы талаптарына сəйкестігі қаралады. Эмитенттің лауазымдық тұлғалары осы 
анықтамалықтағы ақпараттың дұрыстығына жауап береді, онда көрсетілген барлық ақпарат дұрыс болып 
табылатын инвесторларды эмитентпен оның орналасқан облигацияларына байланысты қателікке 
ұрынбауын растайды.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       
 

 Осы облигация шығарылымы «Цеснабанк» акционерлік қоғамының облигациялық бағдарлама 
анықтамалығына сəйкес берілген облигациялық бағдарламаны бір жолғы тіркеу ұсынуымен жүзеге 
асырылады.  
 

Облигацияларды шығару құрылымы 

Шығарылатын облигация 
түрі 

Атаулы купонды қамтамасыз етусіз   

Шығарылатын облигация 
саны 

 5 000 000 000  ( бес миллиард) дана  

Шығарудың жалпы көлемі  5 000 000 000 ( бес миллиард) теңге 
Облигациялардың атаулы 
құны 

1 (бір) теңге 

Сыйақы мөлшерлемесі Сыйақы мөлшерлемесі – облигацияның атаулы құнының  8 % 
жылдық. 

Сыйақы төлеудің 
басталған күні 

Облигация айналымының басталған күні.  Облигация айналымының 
басталған күні болып “Қазақстандық қор биржасы” АҚ-ң бағалы 
қағаздар ресми тізіміне облигацияны қосу күні.    

Сыйақы төлеу  күні  мен 
мерзімділігі 

Облигациялар бойынша сыйақылар төлеу 360/30 (жылда 360 күн / 
айда 30 күн) уақыт базасы есебінен жылына екі рет, сол сияқты əр 
алты ай сайын, облигациялардың айналымға түсе бастау датасынан 
бастап, жыл сайын өтеу мерзіміне дейін жүргізіледі.  

Сыйақы төлеудің  тəртібі 
мен шарты 

Сыйақыларды төлеу теңгемен облигациялар иелерінің ағымдық 
шоттарына ақша аудару арқылы жүргізіледі. Сыйақы оны алуға 
құқығы бар тұлғаларға оларды төлем жүзеге асырылатын кезеңнің 
соңғы күнінің басындағы жағдайға қарай төленеді. Облигациялар 
бойынша сыйақы табысты алу құқығы бар тұлғаларды анықтау 
датасынан кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде төленеді. Егер 
инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса, 
сыйақы Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми бағамы 
бойынша доллар эквивалентімен төлем күні төленеді немесе 
Қазақстан Республикасы аймағында банктік шоты болған жағдайда 
теңгемен төленеді. 

Айналым мерзімі  Айналым  басталған күннен 3 жыл 
Облигацияларды өтеу 
шарты мен тəсілі  

Облигациялар айналым мерзімінің соңында облигациялардың 
индекстелген номинальды құны бойынша соңғы купонды сыйақы 
төлеумен бір уақытта теңгемен облигация иесінің облигация 
иелерінің тізіміне өтеу күніне дейін төлем жүзеге асырылатын 
кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша өтеледі. 
Облигациялар бойынша табыс табысты алу құқығы бар тұлғаларды 
анықтау датасынан кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде төленеді. Егер 
инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса, 
соңғы купондық сыйақымен облигацияны өтеу Қазақстан 
Республикасы Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша доллар 
эквивалентімен төлем күні төленеді немесе Қазақстан 
Республикасы аймағында банктік шоты болған жағдайда теңгемен 
төленеді. 

Облигацияларды өтеу күні Облигация айналымының мерзімі аяқталған күн. 
Облигацияларды өтеу 
жүргізілген орын 

Астана қаласы, Жеңіс даңғылы, 29. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Облигация иеленушінің 
құқығы 

 
Осы облигация шығару анықтамалығында қарастырылғандай, 
облигацияның атаулы құнын мерзімінде алу құқығы; 
осы облигация шығару анықтамалығында қарастырылғандай, 
сыйақыны мерзімінде алу құқығы; 
Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылғандай, 
ақпаратты ретімен алу құқығы; 
Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылғандай, 
өзінің талабтарын  жағдайлар мен тəртіптерді қанағаттандыру 
құқығы; 
Еркімен иеліктен шығу жəне басқаша түрде  облигацияны иелену 
құқығы; 
Облигацияға жекешелену құқығынан туындайтын басқа да 
құқықтар. 

Облигацияны алдын ала 
(сатып алу) өтеу 

Банк негізгі қарыздарын атаулы құн бойынша  алдын ала төлеу 
құқығына ие. 
Банктің директорлар кеңесінде облигацияның негізгі қарызы 
бойынша алдын ала өтеу туралы шешімі қабылданған кезде, осы 
процедура өткізу күніне отыз күн қалғанда Банк осы облигацияны 
иеленушілерге  “Қазақстандық қор биржасы” АҚ ақпараттық 
сайтында хабарлама ретінде жəне бұқаралық ақпарат құралдарда 
(Казахстанская правда», «Егеменді Қазақстан» газеттерінде) 
шарттары, мерзімдері, облигацияны өтеу тəртібі туралы жəне 
облигацияны төлеуге берілген ақшаны қайтару тəртібін 
хабарлайды. 

 
 
Орналастырылған да 
алынған қаражатты 
пайдалану 
 

Осы шығарылымның мақсаты: 
- қаражатты жұмылдыру көздерін тездетіп  əртараптандыру 

жəне көбейту; 
- Банктің өтемпаздығы орташа мерзімдігін қолдау 
- Банктің қызметін шағын жəне орта бизнесті несиелендіру 

аумағында активтендіру 
            
    
 
 
 
  
 
              Басқарма Төрағасы                                                                        К.Б.Кожахметов  

              Бас бухгалтер                                                                                    Сабирзянова С.Ш.           
  

 


