
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цесна» Корпорациясы» АҚ-тың  

облигацияларын орналастырудың 

қорытындысы туралы  

ЕСЕП 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Облигацияларды орналастырудың қорытындысы туралы 

 ЕСЕП 

1. Эмитенттің атауы: "Цесна" Корпорациясы"  акционерлік 

қоғамы 

2. Эмитенттің орналасқан жері 

 

Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, 

Сарырақа ауданы, Бейбiтшiлiк көшесі, 43. 

3. Облигацияларды шығарудың 

мемлекеттік тіркелген күні мен нөмірі. 

Мемлекеттік тіркеу туралы куəлік  В32, 

2004 жылғы 14 қыркүйек.. 

4. Облигациялар туралы мəлімет: 

 

 
    Облигациялардың жалпы саны 

 

 

   Шығаруға жарияланған 

облигациялардың  түрі  

 

    Номиналды құны 

 

   Айналымға түскен мерзімдегі 

сыйақы мөлшері  

2 040 000 (два миллиона сорок тысяч) 

штук. 

 

атаулы купондық, қамсыздандырылмаған. 

 

 

1 000 (бір мың) теңге 

 

облигациялардың жылдық атаулы 

құнының 9 %. 

5.   Облигацияларды орналастыру туралы мəлімет: 

 

 

 

1)анықтамалыққа сəйкес орналастырудың 

басталған күні жəне аяқталған күні: 

 

 

 

 

2) есеп берілуге тиісті орналастыру 

кезеңінің басталған күні жəне аяқталған 

күні: 

 

 

3) бағалы қағаздардың ұйымдаспаған 

нарығында жазылу жəне аукцион жолымен 

орналасқан облигациялар саны жəне 

жұмылдырылған ақшаның сомасы. 

Облигацияларды аукцион өткізу жолымен 

орналастырған жағдайда, олардың 

өткізілген күні жəне аукциондағы ең 

жоғарғы сату бағасы көрсетілуі керек: 

 

4) бағалы қағаздардың ұйымдасқан 

нарығында облигациялардың  орналасқаны 

жөніндегі ақпарат (сауда-саттықты 

ұйымдастырушының тізімінің санаты, 

облигацияны орналастырудың аяқталған 

күніндегі нарықтық құны, сауда-

саттықтағы ең жоғарға баға жəне сауда-

саттықтың бірінші жəне соңғы күні): 

 

 

 

 

 

 

5) есепті кезеңдегі орналастырылған 

- «Қазақстанның қор биржасы» АҚ-тың 

бағалы қағаздарының ресми тізіміне 

облигациялардың енгізілген күні; 

- облигациялардың айналымының басынан 3 

(үш) жыл бойы 

 

орналастыру кезеңінің басталған күні - 

2006ж.14.06. 

     орналастыру кезеңінің аяқталған күні - 

2007ж. 04.04.  

 

облигациялар бағалы қағаздардың 

ұйымдаспаған рыногында жазылу жəне 

аукцион жолымен орналастырылмаған.  

 

 

 

 

 

 

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың 

тізімінің санаты – Листинг В  

Облигацияның облигацияны орналастырудың 

аяқталған күніндегі нарықтық құны  – 

967,160 теңге;  

 Бірінші сауда-саттықтың күні – 12.07.2006ж., 

ең жоғарғы баға - 952,092  теңге; 
Соңғы сауда-саттықтың күні – 04.04.2007ж., 

ең жоғарғы баға – 985,43 теңге 

Орналастырылған облигациялар үшін 

тартылған қаражат туралы ақпарат –1 991 963 

300 (бір миллиард тоғыз жүз тоқсан бір 

миллион тоғыз жүз алпыс үш мың үш жүз 
теңге) 
Есепті кезеңде орналастырылған 



облигациялар саны жəне облигациялардың 

айналымға түскен күнінен бастап бұрынғы 

орналастырылғандарын есептегенде 

барлығы 

 

 

 

 

 

6) есепті кезеңнің аяқталу күніне сатып 

алынған облигациялар саны, сатып алу 

туралы шешім қабылданған күн, сондай-ақ 

эмитенттің оны сатып алғандағы шығарған 

сомасы: 

 

7) мерзімінен бұрын өтелген облигациялар 

саны туралы  мəліметтер (егер бұл шығару 

Анықтамалығымен қарастырылса): 

 

8) облигациялар шығарылымының 

андеррайтерлері (эмиссиондық 

консорциумдары) туралы ақпарат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) меншіктенушілердің санаты бойынша 

облигацияларды меншіктенушілердің саны 

туралы мəліметтер: резиденттер мен 

бейрезиденттер; жеке жəне заңды 

тұлғалар: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) орналастырылмаған облигациялар 

саны: 

 

облигациялар саны – 1 059 517 (бір миллион 
елу тоғыз мың бес жүз он жеті) дана; 

есепті кезеңдегі орналастырылған 

облигациялар саны жəне облигациялардың 

айналымға түскен күнінен бастап бұрынғы 

орналастырылғандарын есептегенде барлығы  
– 2 040 000 (екі миллиона қырық мың) дана; 

 

есепті кезеңнің соңғы күнінде облигациялар 

сатып алынған жоқ. 

 

 

 

 

 

облигациялар шығару Анықтамалығымен 

облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу 

қарастырылмаған. 

 

 

«Цесна Капитал» акционерлік қоғамы, 

андеррайтинг туралы Шарт № 310, 2006 

жылғы 29 маусым.        

андеррайтерге төленген сыйақы, 

орналастырудың жалпы көлемінің 0, 07 % 

құрайды. 

əрбір орналастырылған облигацияға 

комиссиялық алым 0,07 теңгені құрайды  

        Эмитент облигацияларды 

андеррайтерлердің көмегінсіз орналастырған 

жоқ.      

 

• «ҰларҮміт» Жинақтаушы Зейнетақы 

Қоры» АҚ-тың зейнетақы активтері 

бойынша меншік иесі, резидент -300 000 

(үш жүз мың) облигация 

• «СЕНІМ» Ашық Жинақтаушы Зейнетақы 

Қоры» АҚ-тың зейнетақы активтері 

бойынша меншік иесі, резидент - 300 000 

(үш жүз мың) облигация 

• «Цесна Капитал» АҚ-тың «GLOBAL 

FINANCE» МИЖҚ  инвестициялық қоры, 

резидент – 1 170  (бір мың бір жүз жетпіс) 

облигация 

• «ТұранАлем Банкі»  АҚ-тың ЕҰ АО «ТАБ 

Қазақстанның  Жинақтаушы зейнетақы 

қоры» зейнетақы активтері бойынша 

меншік иесі, резидент – 509 830 (бес жүз 

тоғыз мың сегіз жүз отыз) облигаця  

•  «Астана-Финанс» ЖШС   меншік иесі, 

резидент – 929 000 (тоғыз жүз жиырма 

тоғыз мың) облигация 

 

 

Облигациялар шығарылымы толық көлемде 

орналастырылған. 

 



5-1. Арнаулы қаржы компаниясының 

облигациялары шығарылғанда 

қосымша келесі ақпарат 

ұсынылады: 

Эмитент арнаулы қаржы компаниясы болып 

есептелмейді 

6. Тіркеуші туралы мəлімет.      

Тіркеушінің атауы жəне орналасқан 

жері, шарттың күні жəне нөмірі: 

 «Құнды қағаздарды тіркеуші жүйе» 

акционерлік қоғамы. Қазақстан Республикасы, 

Алматы қаласы,  Досмұхамедов к-сі, 23. 

Облигация ұстаушылар тізілімін жүргізуші 

шарт № 420 07.12.2005ж. 

7. Көпшілік ақпарат құралдарының атауы 

жəне облигация шығару туралы 

ақпараттық хабарламаның 

жарияланған күні: 

2004ж. 17.07-дегі Қазақстанның жалпыұлттық 

күнделікті «Казахстанская правда» газеті  

8. Облигация бойынша сыйақы төлеу туралы мəлімет: 
 

 
   1) облигация бойынша сыйақы 

төлеудің дүркінділігі жəне уақыты: 
  

 

 

  2) облигациялар бойынша сыйақының 

мөлшері немесе мөлшерін анықтаудың 

тəртібі. Берілген шығарылымның 

облигациялары бойынша есепті кезеңдегі 

төленген сыйақының жалпы сомасы: 

   

 

 

 

 3) облигациялар бойынша сыйақы 

төлегендегі есептеудің тəртібі (есептеу 

тəртібі: ақшалай, ақшасыз): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4) егер облигациялар бойынша сыйақы 

уақытында төленбеген жағдайлар болса, 

себебі көрсетілсін жəне эмитент қандай 

шара қолданды. 

облигация бойынша сыйақы əрбір алты ай 

сайын облигацияның айналымға түскен 

уақытының басынан бастап, жыл сайын 

өтелген мерзіміне дейін төленеді; 

 

Облигацияның айналу мерзіміндегі сыйақы 

мөлшері – облигацияның атаулы құнының 

жылдық 9 (тоғыз) %. 

Берілген шығарылымның облигациялары 

бойынша есепті кезеңдегі төленген 

сыйақының жалпы сомасы: 44 121 735 (қырық 

төрт миллиона жүз жиырма бір мың жеті жүз 

отыз бес) теңге 0.00 (нөл) тиын; 

 

сыйақы төлеу облигация ұстаушылардың 

ағымдағы шотына ақша аудару арқылы 

жүргізіледі. Сыйақы осы төлемдер төленетін 

мерзімнің соңғы күнінің басындағы жағдай 

бойынша оны алуға құқығы бар тұлғаларға 

төленеді. Облигациялар бойынша түсім 10 

(он) жұмыс күнінің ішінде, түсімді алуға 

құқығы бар адамдарды анықтаған күннен 

кейін төленеді. Егер инвестициялаушы 

Қазақстан Республикасының бейрезиденті 

болса, сыйақы Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкінің төлем төленетін күнгі ресми 

бағамы бойынша доллардың баламасымен 

төленеді; 

 

Облигациялар бойынша сыйақының 

уақытынба төленбеген жағдайы болған жоқ.  

 

      

 

 

Басқарма төрағасы                                                                                      Қожахметов Қ.Б. 

 

 

Қаржы директоры                                                                                    Мұхамбетжанов Б.К. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

об итогах размещения облигаций 

АО «Корпорация «Цесна» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет 

 об итогах размещения облигаций. 

1. Наименование эмитента: Акционерное общество «Корпорация 

«Цесна». 

2. Место нахождения эмитента. Республика Казахстан, город Астана, район 

Сарыарка, улица Бейбітшілік, 43. 

 

3. Дата и номер государственной 

регистрации выпуска облигаций. 

Свидетельство о государственной 

регистрации от 14 сентября 2004 года В32. 

4.Сведения об облигациях: 

 

 

    Общее количество облигаций 

 

   Вид объявленных к выпуску   облигаций 

 

    Номинальная стоимость 

 

   Ставка вознаграждения на срок    

обращения 

 

2 040 000 (два миллиона сорок тысяч) штук. 

 

именные купонные, без обеспечения. 

 

1 000 (одна тысяча) тенге 

 

9 % (девять процентов) годовых от 

номинальной стоимости облигаций. 

5.   Сведения о размещении облигаций: 

 

 

 

1)дата начала размещения и дата 

окончания размещения облигаций в 

соответствии с проспектом: 

 

 

2)дата начала и дата окончания периода 

размещения, за который представляется 

отчет: 

 

3) количество облигаций, размещенных на 

неорганизованном рынке ценных бумаг 

путем подписки и аукциона и сумма 

привлеченных денег. В случае размещения 

облигаций путем проведения аукциона 

необходимо указать даты их проведения и 

наивысшую цену продажи на аукционе: 

 

4) информация о размещении облигаций на 

организованном рынке ценных бумаг 

(категория списка организатора торгов, 

рыночная стоимость облигаций на дату 

окончания размещения облигаций, 

наивысшая цена на торгах и дата первых и 

последних торгов): 

 

 

 

 

 

 

 

5) количество размещенных облигаций за 

отчетный период и всего с учетом ранее 

размещенных облигаций с даты начала их 

обращения: 

 

 

-дата включения облигаций в официальный 

список ценных бумаг АО «Казахстанская 

фондовая биржа»; 

- 3 (три) года с начала обращения облигаций  

 

дата начала периода размещения - 14.12.2006г. 

дата окончания периода размещения  - 

04.04.2007г. 

 

на неорганизованном рынке ценных бумаг 

путем подписки и аукциона облигации не 

размещались. 

 

 

 

 

 

Категория списка организаторов торгов – 

Листинг В; 

Рыночная стоимость облигаций на дату 

окончания размещения облигаций– 967,160 

тенге;  

 Дата первых торгов – 12.07.2006г., 

наивысшая цена - 952,092  тенге; 
Дата последних торгов – 04.04.2007г., 

наивысшая цена – 985,43 тенге 

Информация о сумме привлеченных средств 

за размещенные облигации –1 991 963 300 

(один миллиард девятьсот девяносто один 

миллион девятьсот шестьдесят три тысячи  

триста) тенге 

количество размещенных облигаций  за 

отчетный период – 1 059 517 (один миллион 

пятьдесят девять тысяч пятьсот семнадцать) 

штук; 

количество размещенных облигаций всего с 

учетом ранее размещенных облигаций с даты 



 

 

 

6) количество выкупленных облигаций на 

дату окончания отчетного периода, дата 

принятия решения о выкупе, а также сумма 

расходов, понесенных эмитентом при их 

выкупе: 

 

7) количество досрочно погашенных 

облигаций (если это предусмотрено 

проспектом выпуска): 

 

8) информация об андеррайтерах 

(эмиссионных консорциумах) выпуска 

облигаций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) сведения о количестве собственников 

облигаций по категориям собственников: 

резиденты и нерезиденты; физические и 

юридические лица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) количество не размещенных 

облигаций: 

 

начала их обращения – 2 040 000 (два 

миллиона сорок тысяч) штук; 

 

на дату окончания отчетного периода 

облигации не выкупались 

 

 

 

 

досрочного погашения облигаций проспектом 

выпуска не предусмотрено 

 

 

Акционерное общество «Цесна Капитал», 

Договор об андеррайтинге  от 29 июня 2006 

года № 310.                   

     вознаграждение, которое выплачено 

андеррайтеру составляет 0, 07 % от общего 

объема размещения. 

объем комиссионных на каждую 

размещаемую облигацию составляет   0,07 

тенге 

     без привлечения андеррайтеров облигации 

Эмитентом не размещались.      

 

 

• АО «Накопительный пенсионный фонд 

«ҮларҮміт» собственник по пенсионным 

активам, резидент -300 000 (триста тысяч) 

облигаций 

• АО «Открытый Накопительный 

Пенсионный Фонд «СЕНИМ» собственник 

по пенсионным активам, резидент - 300 000 

(триста тысяч) облигаций 

• ИПИФ «GLOBAL FINANCE» АО «Цесна 

Капитал», инвестиционный фонд, резидент 

– 1 170 (одна тысяча сто семьдесят) 

облигаций. 

• АО ДО АО «Банк ТуранАлем»  

«Накопительный пенсионный фонд БТА 

Казахстан» собственник по пенсионным 

активам, резидент – 509 830 (пятьсот девять 

тысяч восемьсот тридцать) облигаций 

• ТОО «Астана-Финанс»  собственник, 

резидент – 929 000 (девятьсот двадцать 

девять тысяч) облигаций 

 

 

 

выпуск  облигаций размещен в полном объеме 

 

5-1. При выпуске облигаций специальной 

финансовой компании дополнительно 

представляется следующая 

информация: 

Эмитент не является специальной 

финансовой компанией 



6. Сведения о регистраторе.      

Наименование и место нахождения 

регистратора, дата и номер договора: 

Акционерное общество «Регистраторская 

система ценных бумаг». Республика 

Казахстан, город Алматы, улица 

Досмухамедова 23. Договор на ведение 

реестра держателей облигаций № 420 от 

07.12.2005г. 

 

7. Наименование средств массовой 

информации и дата публикации 

информационного сообщения о выпуске 

облигаций: 

Общенациональная ежедневная газета 

Казахстана «Казахстанская правда» от 

17.07.2004г. 

 

8.Сведения о выплате вознаграждения по облигациям: 

 

 

   1) периодичность и сроки выплаты 

вознаграждения по облигациям: 

  

 

 

  2) размер или порядок определения 

размера вознаграждения по облигациям. 

Общая сумма выплаченного 

вознаграждения по облигациям данного 

выпуска в отчетном периоде: 

   

 

 

 

 3) порядок расчетов при выплате 

вознаграждения по облигациям (форма 

расчетов: наличная, безналичная): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4)если имелись случаи несвоевременной 

выплаты вознаграждения по облигациям, 

указать причины и какие меры 

предпринимались эмитентом 

выплата вознаграждения по облигациям  

производится через каждые шесть месяцев, 

начиная с даты начала обращения облигаций, 

ежегодно до срока погашения; 

 

ставка  вознаграждения на срок обращения 

облигаций – 9 (девять) % годовых от 

номинальной стоимости облигаций. 

Общая сумма выплаченного вознаграждения 

по облигациям данного выпуска в отчетном 

периоде: 44 121 735 (сорок  четыре миллиона 

сто двадцать одна тысяча семьсот тридцать 

пять) тенге 0.00 (ноль) тиын; 

 

выплата вознаграждения производится в тенге 

путем перевода денег на текущие счета 

держателей облигаций. 

Вознаграждение выплачивается лицам, 

которые обладают правом на их получение по 

состоянию  на начало последнего дня периода, 

за который осуществляются эти выплаты.  

Доход по облигациям выплачивается в 

течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих 

за датой определения круга лиц, обладающих  

правом на получение дохода. Если 

инвестором является нерезидент Республики 

Казахстан, вознаграждение выплачивается в 

долларовом эквиваленте по официальному 

курсу Национального Банка Республики 

Казахстан на день выплаты; 

 

Случаев несвоевременной выплаты 

вознаграждения по облигациям  не имеется.  

 

 

      

 

 

 

Председатель Правления                                                                            Кожахметов К.Б. 

 

 

Финансовый директор                                                                                 Мухамбетжанов Б.К. 


