


 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017  ж. 23 маусымнан бастап 2017 ж. 22 желтоқсанды қоса 

аралық кезенде үшінші облигациялық бағдарлама шегінде 

облигациялардың үшінші шығарылымының мемлекеттік 

емес облигациядарын орналастыру қорытындылары 

туралы есеп  

 

 

«АГРАРЛЫҚ НЕСИЕ КОРПОРАЦИЯСЫ»  

акционерлік қоғамының  

 

 

«АГРАРЛЫҚ НЕСИЕ КОРПОРАЦИЯСЫ» АҚ 

 
 

 

 

 

 

 
Уәкілетті органның облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітуі 

инвесторларға облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте сипатталған 

облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы 

құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары 

облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте ұсынылған бүкіл ақпарат 

дәйекті болып табылатынын және эмитентке және оның орналастырылатын акцияларына 

қатысты инвесторлардың қателесуіне әкеп соқпайтынын растайды. 

 

Астана қ. – 2018 жыл 
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1. Эмитенттің атауы: «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы. 

 

2. Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000 Астана қ., Алматы 

ауданы, Иманов көшесі, 11 «Нұрсаулет-1» бизнес-орталығы. 

 

 

3. Эмитент мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер: эмитентті 

мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама немесе куәліктің күні және нөмірі, 

сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асыратын органның атауы:  

Мемлекеттік тіркеу Астана қ. Әділет департаментімен жүргізілген. Заңды тұлғаны 

мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік 25 тамыз 2003 ж. № 9609-1901-АО.  

 

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні (облигация саны 

азаюымен байланысты мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік 

тіркеу туралы куәліктің ауыстыру) және облигациялар шығарылымын мемлекеттік 

тіркеу нөмірі. Егер осы облигациялардың шығарылымы облигациялық бағдарлама 

шеңберінде жүзеге асырылған болса, облигациялық бағдарлама мемлекеттік тіркеу күні 

мен нөмірін көрсету қажет: 2016 жылғы 07 қазандағы № F17-3, Ұлттық біріздендіру нөмірі 

KZP03Y15F170, 27.11.2015 жылғы № F17 облигациялық бағдарламасы.  

 

 

5. Инвесторлардың шектелмеген тобының арасында эмитент олар арқылы 

облигацияны орналастыру туралы хабарды жариялаған бұқаралық ақпарат 

құралдарының атауы, осы хабарды жариялау күнін көрсетумен: 

 

Ақпарат Эмитенттің есептік кезеңде облигациялар орналастырмауына байланысты 

жарияланбады.  

 

6. Облигациялар туралы мәліметтер: шығаруға жарияланған облигациялар жалы 

саны және түрі, облигациялардың номиналды құны, облигациялар бойынша купонның 

және (немесе) мөлшері: 

 

Жалпы саны 7 100 000 (жеті миллион бір жүз мың) дана 
 

Облигациялар шығарылымына қатысты 

жарияланған түрлері 

Купондық, бағынысты емес, қамтамасыз 

етусіз  
 

Облигациялардың номиналды құны 1 000 (бір мың) теңге 
 

Облигациялар бойынша купонның және 

(немесе) мөлшері 

Номиналдық құнынан жылдық 15 % 

 

 

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер: 

облигацияларды орналастырудың есепті кезең аяқталу күніндегі орналастырылған, 

сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны; 

есепті кезең үшін орналастырылған облигациялардың саны, оның ішінде: 

есепті кезең үшін бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығындағы 

орналастырылған облигациялардың саны облигацияларды орналастыру тәсілін 

(жазылу және (немесе) аукцион арқылы), аукцион өткізу арқылы облигацияларды 

орналастыру кезінде тартылған ақша сомасын - оларды жүргізу күні және аукционға 

облигацияны сату ең жоғары бағасын көрсетумен; 

есепті кезең үшін бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығындағы 

орналастырылған облигациялардың саны тартылған ақша сомасын, алғашқы және 
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соңғы сауда-саттықтар күнін, есепті кезең үшін бір облигацияны орналастырудың ең 

төменгі және ең жоғарғы бағасы, есепті кезең үшін бір облигацияның нарықтық құнын 

(егер есептелген жағдайда) көрсетумен; 

есепті кезең үшін шет мемлекеттің аумағында орналастырылған облигациялардың 

саны облигацияларды шет мемлекеттің аумағында орналастыруға уәкілетті органның 

рұқсатын алу күнін көрсетумен; 

8. Үлестес тұлғалар орналастырған облигациялардың саны көрсетілген үлестес 

тұлғаларды турал мәліметтерді көрсетумен; 

9. Төлемі эмитент бұрын шығарған, айналыс мерзімі аяқталған облигациялар 

бойынша талап ету құқықтары жасалған есепті кезең үшін орналастырған 

облигациялардың саны туралы мәліметтер айналыс мерзімі аяқталған облигациялар 

шығаруды мемлекеттік тіркеу күні және нөмірін, осы облигация түрін, санын және 

номиналды құнын көрсетумен; 

10. Опционның құны, эмитенттің облигациясының саны, опционның шартын 

жасалған опционның орындау бағасы, эмитент облигацияларын орналастыру кезінде 

эмитент опцион шартын жасау кезінде; 

11. Эмитент облигациялары шығару андеррайтерлер туралы ақпарат (эмиссиялық 

консорциумдар): 

бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың атауы, эмитент жасаған 

андеррайтерлер қызметін көрсетуге шарттың жасалған күні және нөмірі, сондай-ақ 

эмиссиялық консорциумдар қатысушылар туралы мәліметтер; 

андеррайтердің облигацияларды орналастыру тәсілі; 

андеррайтерлерге немесе орналастыруға басқа қатысушыларға, өкілдерге шығару 

облигация орналастырудың жалпы көлемінен пайыздық мәнде төленген (төленуі тиіс) 

дисконт немесе комиссиялық сыйақы және әрбір орналастырылатын облигацияға, 

сондай-ақ шығындар туралы басқа да мәліметтер; 

облигацияларды листингке шығару, орналастыру және енгізудің негізгі санаты және 

көрсетілген шығасыларды эмитенттің өзі төлемесе - оны төлейтін тұлғаны көрсетумен; 

андеррайтерлерді тартусыз орналастырылған облигациялардың саны және бұдан 

кейінгі орналастыру жоспары; 

12. Облигацияларды арнайы қаржы компаниясы орналастырған кезде қосымша 

мынадай ақпарат ұсынылады: 

арнайы қаржы компаниясының облигациялар шығаруы проспектісіне сәйкес 

арнайы қаржы компаниясының облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын 

бөлінген активтердің сомасы; 

облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталу күні арнайы қаржы 

компаниясының облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген 

активтердің сомасы; 

облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталу күні бөлінген активтердің 

құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша арнайы қаржы компаниясының 

алған ақша сомасы. 

 

7-12 бөлімдер бойынша ақпарат Эмитенттің есептік кезеңде облигацияларды 

орналастырмағандығына байланысты толтырылмайды. 

 

13. Облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталу күні левередж мөлшері 

(қаржы ұйымы левередж мөлшерін көрсетпейді); 

 

Левередж мөлшері – 0,655 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОТЧЕТ  

ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ  

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА  

ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ТРЕТЬЕЙ 

ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  
 

за период с 23 июня 2017 г. по 22 декабря 2017 г. 

 

акционерного общества 
«АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ» 

 

АО «АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ» 

 

 

 

 

 
Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения облигаций не означает 

предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, 

описанных в отчете об итогах размещения облигаций, и не подтверждает достоверность 

информации, содержащейся в данном документе. Должностные лица эмитента подтверждают, 

что вся информация, представленная в отчете об итогах размещения облигаций, является 

достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его 

размещаемых облигаций. 
 

 

г. Астана – 2018 год 
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1. Наименование эмитента: Акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация». 

 

2. Место нахождения эмитента: Республика Казахстан, 010000 г. Астана, район Алматы, 

улица Иманова, дом 11, бизнес-центр «Нурсаулет-1». 

 

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: дату и 

номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

эмитента, а также наименование органа, осуществившего его государственную 

регистрацию (перерегистрацию): Государственная регистрация осуществлена 

Департаментом юстиции г. Астана. Свидетельство о государственной перерегистрации 

юридического лица № 9609-1901-АО  от 25 августа 2003 года. 

 

4. Дата государственной регистрации выпуска облигаций (замены свидетельства о 

государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций в связи с 

уменьшением количества облигаций) и номер государственной регистрации выпуска 

облигаций. Если данный выпуск облигаций осуществлен в пределах облигационной 

программы, указать дату и номер государственной регистрации облигационной 

программы: 07 октября 2016 года № F17-3, Национальный идентификационный номер 

KZP03Y15F170, облигационная программа 27.11.2015 года № F17.  
 
5. Наименование средств массовой информации посредством которых эмитентом 

публиковалось сообщение о размещении облигаций среди неограниченного круга 

инвесторов с указанием даты публикации данного сообщения:   

Информация не публиковалась в связи с тем, что Эмитент не размещал облигации в 

отчетном периоде.  

 

6. Сведения об облигациях: общее количество и вид объявленных к выпуску 

облигаций, номинальная стоимость облигации, размер купона и (или) дисконта по 

облигациям. 

 

Общее количество 7 100 000 (семь миллионов сто тысяч) штук 

Вид объявленных к выпуску облигаций Несубординированные купонные облигации 

без обеспечения 

Номинальная стоимость облигации 1 000 (одна тысяча) тенге  

Размер купона и (или) дисконта по 

облигациям 

15 % годовых от номинальной стоимости 

 

7. Сведения о размещении облигаций: 

количество размещенных, выкупленных и неразмещенных облигаций на дату 

окончания отчетного периода размещения облигаций. 

количество размещенных за отчетный период облигаций, в том числе: 

количество облигаций, размещенных за отчетный период на неорганизованном 

рынке ценных бумаг с указанием способа размещения облигаций (путем подписки и 

(или) аукциона), суммы привлеченных денег, при размещении облигаций путем 

проведения аукциона - даты их проведения и наивысшей цены продажи облигации на 

аукционе: 

количество облигаций, размещенных за отчетный период на организованном рынке 

ценных бумаг с указанием суммы привлеченных денег, даты первых и последних 

торгов, наименьшей и наивысшей цены размещения одной облигации за отчетный 

период, рыночной стоимости одной облигации за отчетный период (в случае если 

рассчитывалась): 
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количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории 

иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного 

органа на размещение облигаций на территории иностранного государства: 

 

8. Количество облигаций, размещенных аффиллированным лицам с указанием 

данных аффилиированных лиц: 

 

9. Сведения о количестве размещенных за отчетный период облигациях, оплата 

которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным 

эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной 

регистрации выпуска облигаций, срок обращения которых истек, вида, количества и 

номинальной стоимости данных облигаций: 

 

10. Стоимость опциона, количество облигаций эмитента, на которые заключен 

договор опциона, цену исполнения опциона, в случае заключения эмитентом договора 

опциона при размещении облигаций эмитента: 

 

11. Информацию об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций 

эмитента: 

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дата и номер 

договора на оказание услуг андеррайтера, заключенного эмитентом, а также сведения об 

участниках эмиссионного консорциума; 

способ размещения облигаций андеррайтером; 

дисконт или комиссионное вознаграждение, которое выплачено (подлежат выплате) 

андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном 

выражении от общего объема размещения облигаций выпуска и на каждую 

размещаемую облигацию, а также другие сведения о расходах; 

основные категории издержек выпуска, размещения и включения облигаций в 

листинг и в случае, если указанные издержки оплачивает не сам эмитент - с указанием 

лица, их оплачивающего; 

количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейшие 

планы размещения; 

 

12. При размещении облигаций специальной финансовой компанией дополнительно 

представляется следующая информация: 

сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной 

финансовой компании в соответствии с проспектом выпуска облигаций специальной 

финансовой компании; 

сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной 

финансовой компании на дату окончания отчетного периода размещения облигаций; 

сумма денег, полученных специальной финансовой компанией по правам 

требования, входящим в состав выделенных активов на дату окончания отчетного 

периода размещения облигаций; 

 

Информация по разделам 7-12 не заполняется в связи с тем, что Эмитент не размещал 

облигации в отчетном периоде. 

 

13. Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций (размер левереджа 

не указывается финансовыми организациями). 

 

Размер левереджа – 0,655 

 

 










