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1. Осы облигациялар шығарылымы «ForteBank» акционерлік �оғамыны� 

(бGдан əрі – «Банк» немесе «Эмитент») облигациялы� бағдарламасыны� 

проспектісіне сəйкес жLзеге асырылады 

2. Облигациялы� бағдарлама туралы мəліметтер: 

 облигациялы� бағдарлама 

проспектісіні� мемлекеттік 

тіркелген к�ні: 

 №F04 Бағалы �ағаздарды� шығарылымын 

мемлекеттік тіркеу туралы куəлігі, 

15.07.2015ж. 

 оны� ше�берінде шығарылым 

ж�зеге асырылатын 

облигациялы� бағдарламаны� 

а�шалай т�рдегі к�лемі: 

  250 000 000 000 (екі ж�з елу миллиард) те�ге 

 облигацияларшығарылымыны� 

реттік н�мірі: 

 2 (екінші) 

 Б1рынғы облигациялар 

шығарылымдары туралы 

мəліметтер (шығарылымны� 

уəкілетті органда тіркелген 

к�ні, 

шығарылымны� номиналды 

�1ны бойынша к�лемі 

жəне аталған облигациялы� 

бағдарламаны� шектерінде 

əрбір шығарылым бойынша 

б�лек орналастырылған 

облигацияларды� саны): 

 №F04-1 Бағалы �ағаздарды� шығарылымын 

мемлекеттік тіркеу туралы куəлігі, 

15.07.2015ж. 

 

 

50 000 000 (елу миллион) дана 

 

49 958 859 (5ыры� тоғыз миллион тоғыз ж�з 

елу сегіз мы� сегіз ж�з елу тоғыз) дана 

 облигациялы� бағдарламаны� 

шектерінде б1рын шығарылған 

облигациялар �здеріні� 

иеленушілеріне беретін 

�1�ы�тар,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Облигацияларды иеленушілерді� 

т�мендегідей �1�ы�тары бар: 

• облигациялар шығарылымы проспектісімен 

к�зделген тəртіпте жəне мерзімдерде 

облигацияны� номиналды �1нын алу; 

• облигациялар шығарылымы проспектісімен 

к�зделген тəртіпте жəне мерзімдерде 

Банктен облигациялар бойынша купонды� 

сыйа�ы алу; 

• белгіленген тəртіпте 5аза�стан 

Республикасыны� за�намасымен к�зделген 

а�парат алу; 

• 3-2 тарма�пен белгіленген жағдайларда 

облигацияларды� бəрін немесе бір б�лігі 

�теуін т�леп алуға �тініш беру; 

• 5аза�стан Республикасыны� за�намасымен 

к�зделген жағдайларда жəне тəртіпте 

облигацияларға меншік �1�ығынан 

туындайтын �зге де �1�ы�тар. 

Б1л шығарылымны� облигациялары бойынша 

мерзімінен б1рын �теуін т�леп алуды талап 



 

 

 

 

 

 

соны� ішінде,сондай 

�1�ы�тары іске асыру тəртібін 

к�рсете отырып, шектемелерді 

б1зу кезінде (ковенант) іске 

асырылған  

жəне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ету �1�ығы к�зделмеген.  

Облигацияларды иеленушілерді� Банктен �зге 

бір м�ліктік эквивалентті, не болмаса �зге 

м�ліктік �1�ы�тар алу �1�ығы к�зделмеген. 

Эмитентті� облигациялы� бағдарлама шегінде 

шығарылған алды�ғы (бірінші) облигациялар 

бойынша ковенантты б1зу жағдайлары жо�. 

 

Облигацияларды� бірінші шығарылым 

талаптарыны� 3-2 т. сəйкес облигациялы� 

бағдарлама шегінде келесі шектеулер 

(ковенанттар) �арастырылды: 

 

1) Банк пен «5аза�стан �ор биржасы» А5-ны� 

арасында жасалған листинг келісімшартымен 

белгіленген жылды� жəне аралы� �аржылы� 

есеп-�исап тапсыру мерзімдерін б1зуға жол 

бермеу; 

2) аудиторлы� компанияны� Банкке ондай 

есептемелер тапсыру мерзімдерін б1зу 

жағдайларын �оспағанда, Банк пен «5аза�стан 

�ор биржасы» А5-ны� арасында жасалған 

листинг келісімшартымен белгіленген Банкті� 

жылды� �аржылы� есеп-�исабы бойынша 

аудиторлы� есептемелер тапсыру мерзімдерін 

б1зуға жол бермеу. 

Банк облигацияларды иеленушілерді� 

�1�ы�тарын �амтамасыз ету ма�сатында 

ковенанттарды б1зуға жол бермеу 

ма�саттарында барлы� �ажетті шаралар 

�абылдауды міндетіне алады. 

Осы тарма�ты� 1) жəне 2) тарма�шаларында 

к�рсетілген шектеулер (ковенанттар) 

б1зылған жағдайда, Банк б1зушылы� орын 

алған к�ннен бастап 3 (�ш) ж1мыс к�ніні� 

ішінде �зіні� корпоративтік веб-сайтында 

(http://www.fortebank.com) жариялау жəне 

«5аза�стан �ор биржасы» А5-на оны� 

интернет ресурсында (http://www.kase.kz) 

жариялау �шін б1зушылы�ты� орын алу 

себептері егжей-тегжей суреттелген жəне 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облигацияларды иеленушілерді� Банкті� 

б1зушылы�тарды жою �шін Банкке талаптар 

мəлімдеу бойынша ы�тимал іс-

�имылдарыны� тізбесі берілген жазбаша 

�1ла�тандыру тапсыру жолымен 

облигацияларды иеленушілерді� назарына 

шектеулерді� (ковенанттарды�) б1зылғаны 

туралы а�паратты жеткізеді. 

Банк осы тарма�ты� 1), 2) тарма�шаларында 

к�рсетілген ковенанттар б1зылған к�ннен 

бастап 60 (алпыс) к�нні� ішінде 

б1зушылы�ты туғызған себепті жою бойынша 

барлы� м�мкі шараларды �абылдайды 

(«Мерзімін 1зарту кезе�і»). 

Б1зушылы�ты к�рсетілген мерзімде жоймаған 

жағдайда кез келген облигация иеленуші 

Мерзімін 1зарту кезе�іні� со�ғы к�нінен 

кейінгі к�ннен бастап саналатын 10 (он) 

ж1мыс к�ні ішінде Банкке облигацияларды 

сатып алу талабын 1сыну ар�ылы Банктен 

оған тиесілі облигацияларды сатып алуын 

талап етуге �1�ылы. 

Облигация иеленушілерден сатып алу туралы 

талаптарын алғаннан со� Банк 

облигацияларды сатып алу к�нін белгілейді, 

ол б1ндай талап етуді алған к�ннен 30 (отыз) 

ж1мыс к�нінен кеш болмауы тиіс, жəне 

облигацияларды сатып алу к�ні туралы 

облигация иеленушілеріне облигация 

иеленушілеріні� �кілдеріне хабарлау ар�ылы, 

сонымен �атар Банкті� корпоративтік веб-

сайтында (http://www.fortebank.com), 

«5аза�стан �ор биржасы» А5 

(http://www.kase.kz) жəне 5аржы есебі 

депозитариіні� (http://www.dfo.kz) интернет-

ресурсында хабарлама орналастыру ар�ылы 

хабарлайды. 

Банк облигация иеленушілеріні� талап етуі 

бойынша облигацияларды облигацияларды� 

номиналды� бағасына сəйкес бағамен сатып 

алу к�ніне есептелген жəне т�ленбеген 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сыйа�ны есекерумен сатып алуға міндетті. 

Облигацияларды сатып алу бойынша талап 

етулерін Банкке Мерзімін 1зарту кезе�іні� 

со�ғы к�нінен кейінгі к�ннен бастап 

саналатын 10 (он) ж1мыс к�ні ішінде 

1сынбаған облигация иеленушілері 

облигацияларды Облигацияларды� айналым 

мерзімі ая�талған со� �теуге �1�ылы. 

Облигациялар бір мезгілде Облигацияларды� 

со�ғы айналым к�нінен кейінгі 10 (он) ж1мыс 

к�ні ішінде облигация иеленушілер тізімінде 

к�рсетілген деректемелер бойынша облигация 

иелеушілерді� банктік шоттарына те�гемен 

а�ша аудару ар�ылы со�ғы купонды� 

сыйа�ыны т�леу ар�ылы номиналды бағасы 

бойынша �теледі. 

Номиналды бағасы жəне со�ғы купонды� 

сыйа�ы сомасы оларды алу �1�ығы бар жəне 

облигациялар айналымыны� со�ғы к�ніні� 

басындағы жағдай бойынша облигациялар 

иеленушілер тізіміне тіркелген т1лғаларға 

т�ленеді (Банк Бас�армасы орналас�ан 

жерде). 

Облигацияларды иеленуші 5аза�стан 

Республикасыны� бейрезиденті болып 

табылатын жағдайда, облигацияларды �теу 

5аза�стан Республикасыны� аумағында 

банктік шотты болған кезде, облигацияларды 

иеленушілерді� тізілімінде к�рсетілген 

деректемелер бойынша облигацияларды 

иеленушіні� банктік шотына те�гемен 

ж�ргізілетін болады. Сыйа�ы т�леуді ж�зеге 

асырған кезде те�гені �зге валютаға (тек �ана 

ЕВРО немесе А5Ш долларына) айырбастауға 

Банк ол �шін сыйа�ы т�леу ж�зеге 

асырылатын кезе�ні� со�ғы к�нінен кем 

дегенде 3 (�ш) ж1мыс к�ні б1рын 

облигацияларды иеленуші – 5аза�стан 

Республикасыны� бейрезидентінен тиісті 

жазбаша �тініш алған жағдайда жол беріледі. 

ЕУРОДА немесе А5Ш долларында т�лема�ы 

Банк іс ж�зінде т�леу к�ніне �арай белгілеген 



 

 

 

 

 

 

 

иеленушілермен жасалған 

бағалы �ағаздарды сатып алу-

сату келісімшарттарымен 

к�зделген �1�ы�тар, 

иеленушілерді� б1л 

�1�ы�тарын ж�зеге асыру 

ретін к�рсете отырып: 

бағам бойынша ж�ргізілетін болады. 

Те�гедегі соманы шетел валютасына 

айырбастау облигацияларды иеленуші – 

5аза�стан Республикасыны� бейрезидентіні� 

есебінен ж�ргізілетін болады. 

Облигациялы� бағдарлама шегіндегі 

облигацияларды� алды�ғы (Бірінші) 

шығарылымы 1йымдастырылған нары�та 

орналастырылған, сəйкесінше Банк Сатып 

алу-сату шарттарын жасаған жо�. 

 

3. Шығарылымны� �Gрылымы: 

1) облигацияларды� т�рі:  купонды�, �амтамасыздығы жо� 

2) шығарылатын 

облигацияларды� саны: 

 65 000 000 (Алпыс бес миллион) дана 

 облигациялар 

шығарылымыны� номиналды 

�1ны бойынша жалпы к�лемі: 

 65 000 000 000 (Алпыс бес миллиард) те�ге 

3) бір облигацияы� номиналды 

�1ны: 

 1 000 (бір мы�) те�ге 

4) облигациялар бойынша сыйа�ылар: 

 облигациялар бойынша 

сыйа�ы м�лшерлемесі: 

 облигацияларды� айналысыны� б�кіл 

мерзіміне орны�тырылған болып табылады 

жəне облигацияларды� номиналды �1нынан 

жылды� 10,13% (Он б�тін ж�зден он �ш 

пайызды) �1райды. 

 сыйа�ы есептеу басталатын 

к�н: 

 облигациялар бойынша сыйа�ы есептеу 

облигацияларды� айналысы басталған к�ннен 

бастап ж�зеге асырылады.  

 сыйа�ы т�леу мерзімділігі мен 

к�ндері, оны т�леу тəртібі 

жəне шарттары: 

 Облигациялар бойынша купонды� сыйа�ы 

т�леу жылына 2 (екі) мəрте, тиісінше, 

облигацияларды� айналысы басталған к�ннен 

бастап əр 6 (алты) ай сайын, �телу мерзіміне 

дейін жыл сайын ж�ргізіледі.  

Облигациялар бойынша сыйа�ы оны алуға 

�1�ығы бар жəне ол �шін сыйа�ы т�леу 

ж�зеге асырылатын кезе�ні� со�ғы к�ніні� 

басына �арай жағдайы бойынша (Банк 

Бас�армасыны� орналас�ан жеріндегі уа�ыт 

бойынша) облигацияларды иеленушілерді� 

тізілімінде тіркелген т1лғаларға т�ленеді. 

Купонды� сыйа�ы т�леу ол �ші т�лема�ы 

ж�зеге асырылаты кезе�ні� со�ғы к�нінен 



кейін келетін к�ннен бастап 15 (он 

бес)  к�нтізбелік к�ніні� ішінде, 

облигацияларды иеленушілерді� тізілімінде 

к�рсетілген деректемелер бойынша 

облигацияларды иеленушілерді� банктік 

шоттарына те�гемен а�ша аудару жолымен 

ж�ргізіледі. 

Облигацияларды иеленуші 5аза�стан 

Республикасыны� бейрезиденті болып 

табылатын жағдайда, купонды� сыйа�ы т�леу 

5аза�стан Республикасыны� аумағында 

банктік шотты болған кезде, облигацияларды 

иеленушілерді� тізілімінде к�рсетілген 

деректемелер бойынша облигацияларды 

иеленушіні� банктік шотына те�гемен 

ж�ргізілетін болады. Сыйа�ы т�леуді ж�зеге 

асырған кезде те�гені �зге валютаға (тек �ана 

ЕВРО немесе А5Ш долларына) айырбастауға 

Банк ол �шін сыйа�ы т�леу ж�зеге 

асырылатын кезе�ні� со�ғы к�нінен кем 

дегенде 3 (�ш) ж1мыс к�ні б1рын 

облигацияларды иеленуші – 5аза�стан 

Республикасыны� бейрезидентінен тиісті 

жазбаша �тініш алған жағдайда жол беріледі. 

ЕУРОДА немесе А5Ш долларында т�лема�ы 

Банк іс ж�зінде т�леу к�ніне �арай белгілеген 

бағам бойынша ж�ргізілетін болады. 

Те�гедегі сомааны шетел валютасына 

айырбастау облигацияларды иеленуші – 

5аза�стан Республикасыны� бейрезидентіні� 

есебінен ж�ргізілетін болады. 

 сыйа�ыны есептеп шығару 

�шін �олданылатын уа�ыт 

кезе�і: 

 облигациялар бойынша купонды� сыйа�ы 

т�леу 360/30 уа�ытты� базаны� есебіне орай 

ж�ргізіледі (бір жылда 360 к�н/бір айда 30 

к�н) 

 индекстелген облигацияларды 

шығару кезінде есептеп 

шығару тəртібі: 

 осы шығарылымны� облигациялары 

индекстелген болып табылмайды 

 егерсыйа�ы м�лшерлемесі 

орны�тырылған болып 

табылмаса, оны� м�лшерін 

ай�ындау тəртібі к�рсетіледі: 

 облигациялар бойынша сыйа�ы м�лшерлемесі 

облигацияларды� айналысыны� б�кіл 

кезе�іне орны�тылған болып табылады 

 

5) облигацияларды� айналысы жəне �телуі туралы мəліметтер: 

 облигацияларды� айналысы  Облигацияларды� айналысы басталатын к�н 



басталатын к�н: облигацияларды� «5аза�стан �ор биржасы» 

А5 сауда ж�йесінде алғаш�ы �ткізілген 

арнаулы сауда-сатты� к�ні болып табылады. 

Банк алғаш�ы �ткізілген арнаулы сауда-

сатты�ты� �орытындылары бойынша 

ай�ындалған облигацияларды� айналысы 

басталатын к�нтуралы а�паратты Банкті� 

корпоративтік веб-сайтында 

(http://www.fortebank.com)жəне «5аза�стан 

�ор биржасы» А5-ны� ресми интернет–

ресурсінде(http://www.kase.kz) жариялайтын 

болады. 

 онда облигацияларды� 

айналысы жоспарланатын 

нары�: 

 облигацияларды� айналысы бағалы 

�ағаздарды� 1йымдас�ан жəне 1йымдаспаған 

нары�тарында к�зделген 

 облигацияларды� айналыс 

мерзімі: 

 айналысы басталған к�ннен бастап 10 (он) 

жыл 

 облигацияларды �теу 

шарттары мен тəсілі 

 Облигациялаар со�ғы купонды� сыйа�ыны 

т�леумен бір мезгілде облигацияларды� 

айналысыны� со�ғы к�нінен кейін келеті 

к�ннен бастап 15 (он бес)  к�нтізбелік к�ніні� 

ішінде облигацияларды иеленушілерді� 

тізілімінде к�рсетілген деректемелер бойынша 

облигацияларды иеленушілерді� банктік 

шоттарына те�гемен а�ша аудару жолымен 

номиналды �1ны бойынша �теледі. 

Номиналды �1ны мен со�ғы купонды� 

сыйа�ыны� сомасы оларды алуға �1�ығы бар 

жəне ол �шін сыйа�ы т�леу ж�зеге 

асырылатын кезе�ні� со�ғы к�ніні� басына 

�арай жағдайы бойынша (Банк 

Бас�армасыны� орналас�ан жеріндегі уа�ыт 

бойынша) облигацияларды иеленушілерді� 

тізілімінде тіркелген т1лғаларға т�ленеді. 

Облигацияларды иеленуші 5аза�стан 

Республикасыны� бейрезиденті болып 

табылатын жағдайда, облигацияларды �теу 

5аза�стан Республикасыны� аумағында 

банктік шотты болған кезде, облигацияларды 

иеленушілерді� тізілімінде к�рсетілген 

деректемелер бойынша облигацияларды 

иеленушіні� банктік шотына те�гемен 

ж�ргізілетін болады. Облигацияларды �теу 



кезінде те�гені �зге валютаға (тек �ана 

ЕВРОҒА немесе А5Ш долларына) 

айырбастауға Банк ол �шін облигацияларды� 

айналыс мерзіміні� со�ғы к�нінен кем 

дегенде 3 (�ш) ж1мыс к�ні б1рын 

облигацияларды иеленуші – 5аза�стан 

Республикасыны� бейрезидентінен тиісті 

жазбаша �тініш алған жағдайда жол беріледі. 

ЕУРОДА немесе А5Ш долларында т�лема�ы 

Банк іс ж�зінде т�леу к�ніне �арай белгілеген 

бағам бойынша ж�ргізілетін болады. 

Те�гедегі соманы шетел валютасына 

айырбастау облигацияларды иеленуші – 

5аза�стан Республикасыны� бейрезидентіні� 

есебінен ж�ргізілетін болады. 

 облигацияларды �теу к�ні:  Облигацияларды �теу басталатын к�н – 

облигацияларды� айналысы басталған к�ннен 

бастап 10 (он) жыл �ткен со� 

облигацияларды� со�ғы к�нінен кейін келетін 

к�н болып табылады. 

 облигацияларды �теу 

ж�ргізілетін жер: 

 облигацияларды �теу мына мекенжай 

бойынша ж�зеге асырылатын болады: 050004 

Алматы �аласы, Фурманов к�шесі, 50 

6) облигациялар бойынша 

�амтамасызды�: 

 б1л шығарылымны� облигациялары 

�амтамасыз етілген болып табылмайды. 

7) облигацияларды 

иеленушілерді� �кілі туралы 

а�парат: 

 Облигацияларды иеленушілерді� �кілі ретінде 

əрекет ететін «Private Asset Management» 

акционерлік �оғамы, бағалы �ағаздар 

нарығынны� кəсіп�ой �атысушысы болып 

табыла отырып, �зіні� �ызметтерін 5аза�стан 

Республикасыны� fлтты� Банкі берген 

номиналды иеленуші ретінде шоттар ж�ргізу 

�1�ығында бағалы �ағаздар нарығында 

брокер-дилерлік �ызметпен айналысуға 2014 

жылғы 18 маусымдағы № 4.2.92/217 

лицензияны� негізінде 1сынады. Бағалы 

�ағаздар нарығында �ызметті ж�зеге асыруға 

бастап�ыда алған лицензиясы туралы 

деректер: бағалы �ағаздар нарығында 

номиналды иеленуші ретінде шоттар ж�ргізу 

�1�ығында брокерлік жəне дилерлік �ызметті 

ж�зеге асыруға 2013 жылғы 24 шілдедегі 

№4.2.92./217 лицензиясын 5аза�стан 

Республикасыны� fлтты� Банкіні� 5аржы 

нарығы мен �аржылы� 1йымдарды ба�ылау 

жəне �адағалау ж�ніндегі комитеті берген. 

Облигацияларды иеленушілерді� �кіліні� 

орналас�ан жері: 



5аза�стан Республикасы, 050020, Алматы 

�аласы, Досты� да�ғылы, 339/3; Тел.: +7 (727) 

267 77 17, вн. 111 

Факс: +7 (727) 380 41 62 

Облигацияларды иеленушілерді� м�дделерін 

білдіру туралы 02.03.2015 жылғы №1.4-10-

2/223-2015 шарт жəне �осымша келісім. 

Бірінші басшысыны� аты-ж�ні – бас�арма 

т�рағасы Усеров Даулет Ералыевич 

8) тіркеуші туралы мəліметтер:  Облигацияларды иеленушілерді� тізілімдері 

ж�йесін ж�ргізуді «Бағалы �ағаздарды 

біры�ғай тіркеуші» А5 ж�зеге асырады,  

Место нахождения: 5аза�стан Республикасы, 

050000, Алматы �аласы, Сəтбаев к�шесі, 

30А/3 �й; Байланыс телефоны: +7 (727) 272-

47-60; 

01.01.2014 жылғы №750 шарт 

9) облигацияларды 

орналастыруға �атысатын 

1йымдар туралы мəліметтер: 

 Облигацияларды орналастыруды Банк дербес 

жəне/немесе �ажет болған жағдайда 5аза�стан 

Республикасыны� �олданыстағы за�намасына 

сəйкес ондай �ызметпен айналысуға тиісті 

�кілеттіктері бар андеррайтерлерді тарту 

жолымен ж�зеге асыратын болады. 

10) т�лем агенті туралы 

мəліметтер: 

 Купонды� сыйа�ы мен номиналды �1нын 

т�леуді Банк дербес ж�зеге асырады. 

11) облигация �зіні� иеленушісіне 

беретін �1�ы�тар: 

 Облигацияларды иеленушілерді� 

т�мендегідей �1�ы�тары бар: 

• облигациялар шығарылымы проспектісімен 

к�зделген тəртіпте жəне мерзімдерде 

облигацияны� номиналды �1нын алу; 

• облигациялар шығарылымы проспектісімен 

к�зделген тəртіпте жəне мерзімдерде 

Банктен облигациялар бойынша купонды� 

сыйа�ы алу; 

• белгіленген тəртіпте 5аза�стан 

Республикасыны� за�намасымен к�зделген 

а�парат алу; 

• 3-2 тарма�пен белгіленген жағдайларда 

облигацияларды� бəрін немесе бір б�лігі 

�теуін т�леп алуға �тініш беру; 

• 5аза�стан Республикасыны� за�намасымен 

к�зделген жағдайларда жəне тəртіпте 

облигацияларға меншік �1�ығынан 

туындайтын �зге де �1�ы�тар. 

Б1л шығарылымны� облигациялары бойынша 

мерзімінен б1рын �теуін т�леп алуды талап 

ету �1�ығы к�зделмеген.  



Облигацияларды иеленушілерді� Банктен �зге 

бір м�ліктік эквивалентті, не болмаса �зге 

м�ліктік �1�ы�тар алу �1�ығы к�зделмеген. 

11-1) олар орын алған со� 

облигациялар бойынша дефолт 

жариялануы м�мкін о�иғалар: 

 Дефолт – Банкті� облигациялары бойынша 

міндеттемелерді� орындалмауы.  

 

Олар орын алған со� облигациялар бойынша 

дефолт жариялануы м�мкін о�иғалар(б1дан 

əрі –дефолт о�иғалары): 

Купонды� сыйа�ыны� жəне/немесе 

облигацияларды� номиналды �1ныны� 

облигациялар шығарылымыны� 

проспектісімен белгіленген сыйа�ы 

жəне/немесе номиналды �1нын т�леу 

мерзімдері ая�талған к�ннен кейінгі к�ннен 

бастап 10 (он) ж1мыс к�ніні� ішінде 

т�ленбеуі немесе ішінара т�ленбеуі.  

Егер ондай т�лемеу жəне/немесе ішінара 

т�леу Банкті� сыйа�ыны жəне/немесе 

номиналды �1нын т�леуді ж�зеге асыруын 

м�мкін �ылмайтын Банкті� облигацияларды 

иеленушіні� банктік шотыны� дерексіз, не 

болмаса толымсыз деректемелері алуыны�, не 

болмаса Тіркеушіні� за�намамен жəне 

онымен жасас�ан келісімшартпен белгіленген 

мерзімдерде Банкке облигацияларды 

иеленушілерді� тізімін тапсырмауыны� 

нəтижесі болса, Банкті� облигациялар 

шығарылымыны� проспектісімен белгіленген 

мерзімдерде сыйа�ыны жəне/немесе 

облигацияларды� номиналды �1нын т�лемеуі, 

не болмаса толы� емес т�леу облигациялар 

бойынша дефолт болып табылмайды. 

Банк, егер ондай орындамау е�серілмейтін 

к�ш жайларыны� салдары болып табылса, 

осы Проспект бойынша �зіні� 

міндеттемелерін ішінара немесе толы� 

орындамағаны �шін жауапкершіліктен 

босатылады. Д�лей к�ш мəн-жайлары ретінде 

оларды� орын алуын алдын ала білу немесе 

бетін �айтару м�мкін болып табылмаған мəн-

жайлар (табиғи �1былыстар, соғыс 



�имылдары жəне т.т.) т�сініледі.Д�лей к�ш 

мəн-жайлары пайда болған жағдайда, Банкті� 

�з міндеттемелерін орындау мерзімі сондай 

мəн-жайлар немесе оларды� салдары оны� 

барысында əрекет еткен уа�ыт�а м�лшерлес 

кейінге ысырылады. 

 Банк облигациялар бойынша 

дефолт орын алған жағдайда 

�абылдайтын шаралар, 

облигациялар бойынша 

сыйа�ы т�леу бойынша 

міндеттемелер орындалмаған 

немесе тиіссіз т�рде 

орындалған кезде 

облигацияларды 

иеленушілерді� �1�ы�тарын 

�орғау процедуралары, соны� 

ішінде міндеттемелерді �айта 

�1рылымдау тəртібі мен 

шарттары: 

 Купонды� сыйа�ыны жəне/немесе 

облигацияны� номиналды бағасын т�лемеу 

немесе ішінара т�лемеу б�лігінде дефолт 

о�иғасы туындаған жағдайда, Банк 

облигацияларды иеленушілерді� пайдасына 

мерзімі кешіктірілген əр к�н �шін а�шалай 

міндеттеме немесе оны� тиісті бір б�лігі 

орындалатын к�нге �арай (яғни, ол �шін 

т�лема�ы ж�зеге асырылатын кезе�ні� со�ғы 

к�нінен кейінгі к�нге �арай) �олданыстағы 

5аза�стан Республикасыны� fлтты� Банкіні� 

ресми �айта �аржыландыру м�лшерлемесіне 

орай есептелетін �сімп1л есептеуге жəне 

т�леуге міндетті. 

Банк облигациялар бойынша купонды� 

сыйа�ы жəне/немесе негізгі борыш осы 

проспектімен белгіленген мерзімдерде 

Банкті� айыбыны� себебінен т�ленбеген 

немесе толы� емес т�ленген к�ннен бастап 3 

(�ш) ж1мыс к�ніні� ішінде ол туралы Банкті� 

корпоративтік веб-сайтында 

(http://www.fortebank.com) жəне «5аза�стан 

�ор биржасы» А5 (http://www.kase.kz) мен 

5аржылы� есеп-�исап депозитарийні� 

(http://www.dfo.kz)ресми интернет – 

ресурстерінде хабарлама жариялау жолымен 

облигацияларды� иеленушілеріне хабар 

береді, хабарламаға мыналар кіруге тиіс: 

• дефолт фактісі туралы а�парат; 

• дефолт орын алған к�нге �арай Банкті� 

орындалмаған міндеттемелеріні� к�лемі, 

міндеттемелерді� орындалмауыны� 

себептері, сондай-а� облигацияларды 

иеленушілерді� �здеріні� талаптарын 

�анағаттандыру бойынша ы�тимал іс-

�имылдарыны� тізімі, соны� ішінде 

Банкке талаппен ж�гіну тəртібі мен 

мерзімдері;  

• Банк облигациялар бойынша 



міндеттемелерін орындамаған, не болмаса 

тиісті т�рде орындамаған кезде Банк 

�абылдаған шаралар; 

• облигациялар бойынша сыйа�ы жəне 

негізгі �арызды т�леу бойынша 

міндеттемелер орындалмаған немесе 

тиісті т�рде орындалмаған кезде 

облигацияларды иеленушілерді� 

�1�ы�тарын �орғау процедуралары, соны� 

ішінде міндеттемелерді �айта �1рылымдау 

тəртібі мен шарттары; 

• Банкті� шешімі бойынша �зге де а�парат. 

 

К�рсетілген а�паратты жария �ылуды �зге бір 

за�ды т1лғаға тапсыру к�зделмеген. 

Банк облигациялар бойынша міндеттемелерін 

орындамаған, не болмаса тиіссіз т�рде 

орындаған жағдайда, Банкті� міндеттемелері 

бойынша ынтыма�тас немесе біріккен 

жауапкершілік к�теретін т1лғалар жо�. 

5аза�стан Республикасыны� за�намасына 

сəйкес, Банкті� міндеттемелерін �айта 

�1рылымдауы Банкті� міндеттемелер 

бойынша жекелеген несиегерлерді� 

талаптарын Банкте а�шаны� жо� болуына 

немесе жеткіліксіздігіне байланысты оларды 

орындау к�ні келіп жеткен сəттен санағанда 7 

(жеті) к�нтізбелік к�ннен арты� мерзімдерде 

орындауға �абілетсіздігіне байланысты ж�зеге 

асырылуы м�мкін. Б1л орайда, Банкті� 

міндеттемелерін �айта �1рылымдауы  ретінде 

Банк оны� �аржылы� жағдайын о�алту жəне 

ж1мыс сапасын жа�сарту �шін Банкті �айта 

�1рылымдау жоспарыны� (б1дан əрі – �айта 

�1рылымдау жоспары) негізінде іске 

асыратын əкімшілік, за�и, �аржылы�, 

1йымдастырушылы�-техникалы� жəне бас�а 

іс-шаралар мен процедуралар кешені 

т�сініледі. 

5аза�стан Республикасыны� за�намасына 

сəйкес �айта �1рылымдау �шін негіз пайда 

болған сəттен бастап, Банк Директорлар 

ке�есіні� отырысын �ткізуге �1�ылы, онда 

Банкті �айта �1рылымдау туралы шешім 

�абылданады. 5айта �1рылымдау жоспарын 



ма�1лдауға ие болу �шін, оларды� �лесіне 

ондайларды� алдындағы міндеттемелерді 

�айта �1рылымдау жорамалданатын 

несиегерлерді� алдындағы Банкті� 

міндеттемелеріні� к�леміні� кем дегенде 

�штен екі б�лігі келетін несиегерлерді� 

келісімі талап етіледі. 

12) Банкті� облигациялар 

шығарылымын мерзімінен 

б1рын �теу �1�ығы 

 Банкті� осы облигациялар шығарылымын 

мерзімінен б1рын �теу �1�ығык�зделмеген. 

 

 Орналастырылған 

облигацияларды� �теуін т�леп 

алу 

 1. Банк Директорлар ке�есіні� шешімі 

бойынша �зіні� облигацияларыны� бағалы 

�ағаздарды� 1йымдас�ан жəне 1йымдаспаған 

нары�тарында б�кіл айналыс мерзіміні� 

ішінде оларды� �теуін т�леп алуға �1�ылы. 

kтеуі т�леп алынған облигациялар �телген 

деп саналмайтын болады жəне Банк �зіні� 

�теуі т�леп алынған облигацияларын 

5аза�стан Республикасыны� за�намасына 

сəйкес оларды� б�кіл айналыс мерзіміні� 

ішінде бағалы �ағаздар нарығында �айта 

сатуға �1�ылы.  

Банкті� облигацияларыны� �теуін т�леп алу 

бағасы т�мендегідей ай�ындалады:  

- бағалы �ағаздарды� 1йымдас�ан нарығында 

мəміле жасас�ан кезде – мəміле жасасатын 

к�нге �арай «5аза�стан 5ор биржасы» А5-нда 

�алыптас�ан оларды� нары�ты� �1нына орай; 

- бағалы �ағаздарды� 1йымдаспаған 

нарығында мəміле жасас�ан кезде – мəміле 

тараптарыны� келісімі бойынша. 

2. «Бағалы �ағаздар туралы» 5аза�стан 

Республикасыны� За�ыны� 18-4-ші бабына 

сəйкес, орналастырылған облигацияларды� 

�теуін т�леп алуды Банк т�мендегідей 

жғдайларда ж�ргізуге тиіс:  

1) Банкті� органыны� облигацияларды� 

делистингі туралы шешім �абылдауы; 

2) �ор биржасына оны� тізбесі уəкілетті 

органны� нормативтік-�1�ы�ты� актісімен 

жəне �ор биржасыны� ішкі �1жаттарымен 

ай�ындалған а�парат беру б�лігінде арнайы 

(листингілік) талаптарды орындамауды� 



себебінен �ор биржасыны� Банкті� 

облигацияларыны� делистингі туралы шешім 

�абылдауы; 

3) Банкті� облигацияларлы иеленушілерді� 

�кілімен облигацияларды иеленушілерді� 

б1рынғы �кілімен келісімшарт �зілген мс 

�олданылу доғарылған к�ннен бастап отыз 

к�нтізбелік к�ннен арты� мерзімде 

келісімшарт жасаспауы. 

К�рсетілген жағдайлар орын алған кезде, Банк 

жина�талған сыйа�ыны ескергенде, 

облигацияларды� тиісті номиналды �1ны 

бойынша, не болмаса �андай шаманы� е� 

жоғары болып табылатынына �арай 

облигацияларды� əділ нары�ты� бағасы 

бойынша орналастырылған облигацияларды� 

�теуін т�леп алуды ж�зеге асыруға міндетті. 

12-1) Банкті� облигацияларды 

иеленушілерге �зіні� �ызметі 

мен �аржылы� жағдайы 

туралы а�парат беру тəртібі 

 Банкті� �ызметі мен оны� �аржылы� жағдайы 

туралы, соны� ішінде ағымдағы �ызметі, 

облигацияларды иеленушілерді� м�дделерін 

елеулі �озғайтын о�иғалар туралы а�парат 

5аза�стан Республикасыны� за�намасымен 

жəне мемлекеттік емес эмиссиялы� бағалы 

�ағаздарды� листингі туралы келісімшартпен 

белгіленген тəртіпте жəне мерзімдерде 

«5аза�стан �ор биржасы» А5-ны� 

(http://www.kase.kz), 5аржылы� есеп-�исап 

депозитарийні� (http://www.dfo.kz) ресми 

интернет – ресурстерінде жəне Банкті� 

корпоративтік веб-сайтында 

(http://www.fortebank.com) орналастырылады. 

13) Облигацияларды 

орналастырудан т�скен 

а�шаны пайдалану туралы 

мəліметтер 

 Облигацияларды шығаруды� негізгі ма�саты 

Банкті� �орландыру базасын 1лғайту жəне 

əртараптандыру болып табылады. 

Облигациялар шығарылымынан алынған 

�аражаттар Банк пен оны� филиалдарыны� 

инвестициялы� жобаларды несиелендіру 

саласындағы �ызметін жандандыруға, жалпы 

корпоративтік ма�саттарға жəне к�рсетілетін 

�ызметтерді� ау�ымын ке�ейтуге, сондай-а� 

жеке т1лғалар �шін несиелендіруді ке�ейтуге 

бағытталатын болады. 

Оларды� кезінде облигацияларды 



орналастырудан алынған аа�шаны 

жоспарланған б�луге �згертулер енгізілуі 

м�мкін о�иғалар орын алған кезде, Банк 

5аза�стан Республикасыны� за�намасыменн 

к�зделген тəртіпте облигациялар 

шығарылымыны� проспектісіне тиісті 

�згертулер жəне/немесе толы�тырулар 

енгізетін болады. 

3-1 Облигациялар �телген сəтке 

дейін сыйа�ылар т�леуді� əр 

кезе�іні� �имасында 

сыйа�ылар т�леу мен 

номиналды �1ныны� сомасын 

�ту �шін �ажетті эмитентті� 

а�ша �аражаттарыны� к�здері 

мен ағындарыны� болжамы 

 Купонды� сыйа�ы т�леу жəне номиналды 

�1ныны� сомасын �теу �шін Банк негізгі 

�ызметінен т�скен а�ша �аражаттарыны� 

ағындарын болжайды (1-ші 5осымшаны 

�ара�ыз). 

3-2 Эмитент �абылдайтын жəне 

за�мен к�зделмеген шектеулер 

(ковенанттар) (егер б1л 

облигациялар шығарылымы 

кезінде эмитент органыны� 

шешімінде к�зделсе). 

Шектеулерді (ковенанттарды) 

б1зған кездегі эмитентті� жəне 

облигациялар 1стаушыларды� 

əрекет ету тəртібі, оны� ішінде 

облигацияларды мерзімнен 

б1рын �теу бойынша 

эмитентті� іс-əрекеттері толы� 

жазылады. 

 

 1) Банк пен «5аза�стан �ор биржасы» А5-ны� 

арасында жасалған листинг келісімшартымен 

белгіленген жылды� жəне аралы� �аржылы� 

есеп-�исап тапсыру мерзімдерін б1зуға жол 

бермеу; 

2) аудиторлы� компанияны� Банкке ондай 

есептемелер тапсыру мерзімдерін б1зу 

жағдайларын �оспағанда, Банк пен «5аза�стан 

�ор биржасы» А5-ны� арасында жасалған 

листинг келісімшартымен белгіленген Банкті� 

жылды� �аржылы� есеп-�исабы бойынша 

аудиторлы� есептемелер тапсыру мерзімдерін 

б1зуға жол бермеу. 

Банк облигацияларды иеленушілерді� 

�1�ы�тарын �амтамасыз ету ма�сатында 

ковенанттарды б1зуға жол бермеу 

ма�саттарында барлы� �ажетті шаралар 

�абылдауды міндетіне алады. 

Осы тарма�ты� 1) жəне 2) тарма�шаларында 

к�рсетілген шектеулер (ковенанттар) 

б1зылған жағдайда, Банк б1зушылы� орын 

алған к�ннен бастап 3 (�ш) ж1мыс к�ніні� 

ішінде �зіні� корпоративтік веб-сайтында 

(http://www.fortebank.com) жариялау жəне 

«5аза�стан �ор биржасы» А5-на оны� 

интернет ресурсында (http://www.kase.kz) 

жариялау �шін б1зушылы�ты� орын алу 

себептері егжей-тегжей суреттелген туралы 



а�паратты жеткізеді. 

Банк осы тарма�ты� 1), 2) тарма�шаларында 

к�рсетілген ковенанттар б1зылған к�ннен 

бастап 60 (алпыс) к�нні� ішінде 

б1зушылы�ты туғызған себепті жою бойынша 

барлы� м�мкі шараларды �абылдайды 

(«Мерзімін 1зарту кезе�і»). 

Б1зушылы�ты к�рсетілген мерзімде жоймаған 

жағдайда кез келген облигация иеленуші 

Мерзімін 1зарту кезе�іні� со�ғы к�нінен 

кейінгі к�ннен бастап саналатын 10 (он) 

ж1мыс к�ні ішінде Банкке облигацияларды 

сатып алу талабын 1сыну ар�ылы Банктен 

оған тиесілі облигацияларды сатып алуын 

талап етуге �1�ылы. 

Облигация иеленушілерден сатып алу туралы 

талаптарын алғаннан со� Банк 

облигацияларды сатып алу к�нін белгілейді, 

ол б1ндай талап етуді алған к�ннен 30 (отыз) 

ж1мыс к�нінен кеш болмауы тиіс, жəне 

облигацияларды сатып алу к�ні туралы 

облигация иеленушілеріне облигация 

иеленушілеріні� �кілдеріне хабарлау ар�ылы, 

сонымен �атар Банкті� корпоративтік веб-

сайтында (http://www.fortebank.com), 

«5аза�стан �ор биржасы» А5 

(http://www.kase.kz) жəне 5аржы есебі 

депозитариіні� (http://www.dfo.kz) интернет-

ресурсында хабарлама орналастыру ар�ылы 

хабарлайды. 

Банк облигация иеленушілеріні� талап етуі 

бойынша облигацияларды облигацияларды� 

номиналды� бағасына сəйкес бағамен сатып 

алу к�ніне есептелген жəне т�ленбеген 

сыйа�ны есекерумен сатып алуға міндетті. 

Облигацияларды сатып алу бойынша талап 

етулерін Банкке Мерзімін 1зарту кезе�іні� 

со�ғы к�нінен кейінгі к�ннен бастап 

саналатын 10 (он) ж1мыс к�ні ішінде 

1сынбаған облигация иеленушілері 

облигацияларды Облигацияларды� айналым 





�осымша 1

Негізгі борышпен сыйа�ы�ы т�леу �шін �ажетті а�ша ағындарынмен к�здеріні� болжамы:

в млн. тенге 2015

�азан к�кек �азан к�кек �азан к�кек �азан к�кек �азан к�кек �азан к�кек �азан к�кек �азан к�кек �азан к�кек �азан к�кек �азан

10,13% ��йылымдар 65 000 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 68 292

Облигацияларды� орналастыруы 65 000

Несие портфеліні� �теулері 2 206 2 206 2 272 2 272 2 337 2 337 2 403 2 403 2 469 2 469 2 535 2 535 2 601 2 601 2 667 2 667 2 733 2 733 2 798 58 048

Клиенттер депозиттерін тартулары 1 086 1 086 1 021 1 021 955 955 889 889 823 823 757 757 691 691 626 626 560 560 494 10 244

Кетістер 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 68 292

Орналастырылған облигацияларды �теу, 

оны� ішінде:
3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 68 292

Негізгі борыш 65 000

Сыйа�ы 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292

65,0% 67,0% 67,0% 69,0% 69,0% 71,0% 71,0% 73,0% 73,0% 75,0% 75,0% 77,0% 77,0% 79,0% 79,0% 81,0% 81,0% 83,0% 83,0% 85% 85%
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