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AO «ForteBank» 

050004, r. Amman'', yJI. OypmaHosa, 

50 

Ha ucx. M10-2/12754 om 07.08.20152. 
06 ymepxoetunt oirmeTa o6 trrorax 

pa3mentenna o6.3nrannti 

Hal040HaTII,HbIti BaHK Pecny6.racH Ka3aXCTaH B COOTBeTCTBHH CO CTaTberl 24 3aKoHa 

Pecny6nHKH Ka3axcTaH "0 pbIHKe HeHHEAX 6yMar" OT 02 1410.1151 2003 roaa yrHep,aHn oTmeT 

ammoHepHoro o6utecisa «ForteBank» (Hanee — 06ille(THo) o6 HTorax pa3memeHHA 

o6nHrauHil ()wee - orqeT) 115ITOTO HmnycKa B raper enax IIepBOrl 06J114TaIIHOHHOrl Hporpammm 3a 

nepHoH C 02 „aexa6pH 2014 rorta no 01 1410H512015 Dana H HaripaRasieT QaHH 3K3eM11J151p oTileTa c 

OTMeTKOrl rIOJIHOMOHeHHOF0 opraHa. 

3a yKa3aHHEati OTHeTHIA riepHool pa3memeHHe o6n34rawni 06nteorHa He 
11p0H3BOAHJI0Cb. 

IIO COCT051111410 Ha 01 1,110H31 2015 ro,aa He pa3memeHo 68.835.800.000 (mecTE.HecnT 

BOCeMb MHJIJIHap410B BOCeMbCOT TpH,auaTh 1151Tb MHJIJIHOHOB BOCeMbCOT TbIC5111) 06J111FaH14r1 

,aaHHoro HmnycKa. 

B COOTBeTCTBI4H C nyincrom 2 CTaT1,14 24 3aKoHa Pecny6nificH Ka3axcTaH "0 phIHKe 

HeHHbIX 6yMar" (aanee - 3aKoH) OT 02 1410J1512003 ro,rta 06HiecTHy Heo6xoximo Hpenciannsrm B 

)1110JIHOMOIleHHIDI13 opraH OTHeTbI o6 knorax pa3mealefmn HeHmax 6yMar. 

B Hemp( o6ecneitemin 011eHKH 304/eKTHBHOCTI4 oae51TellbHOCTH FlaHHOHaJIbHOF0 BaHKa 

PeClly6JIHKII Ka3axcTaH H 110BMIIIeH1451 KamecTsa OKa3bIBaeMbIX rocy,aapcTHeHHmx ycnyr, 

npocHm 3a110JIHHTb ripHnaraempo KapTotwy OKa3aHH51 rocy,aaporBeHHoti ycnynt. AaHHyto 

KapToincy Heo6xon1mo 3a110JIHHTI, HepHomy pyKoHoHnTemo (nH6o HHLjy ero 3amemarowero) H 

HepHym B y110JIHOMOHeHHIA13 opraH. 

3amecrwre.ab jnpewropa ijenapTametrra naLpopa 

3a ey&beKTamn pbIHICa nemtbix 6yMar • Wyma6aena 3.C. 

Ti  Hcnatutume.nb: EaynyK6aeea 	mall: (727) 2788-008. 	.,,,AR Or75:_ 
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О Т Ч Е Т  

об итогах размещения облигаций пятого выпуска 

в пределах первой облигационной программы 

АО "ForteBank"(НИН KZP05Y16В552) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Алматы



ОТЧЕТ 

об итогах размещении облигаций  

за период с 02.12.2014 г. по 01.06.2015 г. 

 

1. Наименование эмитента: Акционерное общество "ForteBank" (ранее – Акционерное 

общество "Альянс Банк"). 

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: 

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №4241-

1900-АО, выдано 10 февраля 2015 года, Министерством Юстиции Республики 

Казахстан. 

3. Место нахождения эмитента: 050004, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 

Фурманова, 50. 

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций: 17 марта 2015 

года, номер государственной регистрации выпуска В55-5. 

5. Сведения об облигациях: 

общее количество: 350 000 000 000 штук; 

вид облигаций: именные купонные, субординированные, без обеспечения; 

номинальная стоимость: 0,01 тенге; 

размер купона: 8% годовых; 

количество размещенных, выкупленных и неразмещенных облигаций на дату 

окончания отчетного периода размещения облигаций: 

размещенных облигаций – 281 164 200 000; 

выкупленных облигаций – 10 550 000 000; 

неразмещенных облигаций – 68 835 800 000. 

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников: 

резиденты – 1; нерезиденты – 0;  

физические лица – 0; юридические лица – 1; 

пенсионные фонды – 1 (270 614 200 000 облигаций),  страховые компании – 0 (0  

облигаций),  банки второго уровня –  0 (0 облигаций), небанковские организации – 

0 (0 облигаций), брокеры-дилеры – 0 (0 облигаций) и прочие – 0 (0 облигаций). 

7. Сведения о размещении облигаций: 

1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием 

даты начала и даты окончания периода размещения, количества размещенных 

облигаций и суммы, привлеченных денег отдельно за каждый предыдущий отчетный 

период размещения облигаций, а также даты принятия к сведению информации о 

неразмещении облигаций: 

Дата 

утверждения 

предыдущих 

отчетов или 

принятия к 

сведению 

информации о 

не размещении 

облигаций 

Дата начала 

периода 

 

Дата 

окончания 

периода 

 

Количество 

размещенных 

облигаций 

 

Сумма денег 

привлеченных за 

отчетный период 

размещения 

 

13.03.2007 01.06.2006 01.12.2006 3 492 000 3 563 177 935,67 

28.08.2007 01.12.2006 01.06.2007 облигации не размещались 



07.02.2008 01.06.2007 01.12.2007 облигации не размещались 

03.07.2008 01.12.2007 01.06.2008 облигации не размещались 

30.01.2009 01.06.2008 01.12.2008 облигации не размещались 

07.08.2009 01.12.2008 01.06.2009 облигации не размещались 

02.02.2010 01.06.2009 01.12.2009 облигации не размещались 

08.02.2011 01.06.2010 01.12.2010 281 160 708 000 

В результате 

зачисления облигаций 

на счета держателей в 

соответствии с 

условиями 

реструктуризации 

Банка, привлечения 

денег в Банк не 

осуществлялось. 

01.09.2011 01.12.2010 01.06.2011 облигации не размещались 

10.01.2012 01.06.2011 01.12.2011 облигации не размещались 

19.06.2012 01.12.2011 01.06.2012 облигации не размещались 

21.12.2012 01.06.2012 01.12.2012 облигации не размещались 

25.06.2013 01.12.2012 01.06.2013 облигации не размещались 

26.12.2013 01.06.2013 01.12.2013 облигации не размещались 

09.07.2014 02.12.2013 01.06.2014 облигации не размещались 

19.02.2015 02.06.2014 01.12.2014 облигации не размещались 

2) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг за 

отчетный период путем подписки и аукциона, и сумма привлеченных денег, в том 

числе информация о 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 данных облигаций. В случае размещения облигаций путем 

проведения аукциона, указываются даты их проведения и наивысшая цена 

продажи на аукционе: облигации в отчетном периоде не размещались.  

3) информация о размещении облигаций за отчетный период 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, количество размещенных облигаций 

и сумма привлеченных денег), в том числе количество облигаций, размещенных за 

отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты 

получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на 

территории иностранного государства: облигации в отчетном периоде не 

размещались.  

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций: облигации в 

отчетном периоде не размещались.  

5) количество выкупленных за отчетный период облигаций, дата принятия решения 

о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе, с 

указанием причины выкупа, в том числе при нарушении ковенант, 



предусмотренных проспектом и (или) Законом: облигации в отчетном периоде не 

выкупались. 

6) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы 

повторно в отчетном периоде: облигации, ранее выкупленные эмитентом, в 

отчетном периоде повторно не реализовывались. 

7) количество облигаций, размещенных аффиллированным лицам с указанием данных 

аффилиированных лиц: облигации аффиллированным лицам не размещались. 

8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций: 

 наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дата и номер 

договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных эмитентом, а также об 

участниках эмиссионного консорциума: размещение облигаций эмитент производит 

самостоятельно без привлечения андеррайтеров и эмиссионных консорциумов; 

 информация о дисконте и комиссионных, которые выплачены (подлежат выплате) 

андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном 

выражении от общего объема размещения, объеме дисконта и комиссионных на 

каждую размещаемую облигацию и другие сведения о расходах: в течение отчетного 

периода дисконт и комиссионные не выплачивались; 

 информация о количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и 

дальнейших планах размещения: количество размещенных облигаций без привлечения 

андеррайтеров  – 281 164 200 000 (двести восемьдесят один миллиард сто шестьдесят 

четыре миллиона двести тысяч) облигаций. Эмитент намерен размещать облигации в 

течение всего срока обращения облигаций при наличии спроса со стороны 

инвесторов.  

9. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно 

представляется следующая информация: 

1) наименование и место нахождения оригинатора, банка-кастодиана, 

управляющего агента, и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным 

правам требования, с указанием номера и даты заключения соответствующих 

договоров: Эмитент не является специальной финансовой компанией. 

2) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по 

правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок 

осуществления контроля за их исполнением: Эмитент не является специальной 

финансовой компанией. 

3) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной 

финансовой компании в соответствии с проспектом выпуска облигаций 

специальной финансовой компании: Эмитент не является специальной финансовой 

компанией. 

4) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной 

финансовой компании на дату окончания отчетного периода: Эмитент не является 

специальной финансовой компанией. 

5) сумма денег, полученных специальной финансовой компанией по правам 

требования, входящим в состав выделенных активов на дату окончания 

отчетного периода: Эмитент не является специальной финансовой компанией. 

6) сумма расходов, связанных с оплатой услуг по сделке секьюритизации, за 

отчетный период: Эмитент не является специальной финансовой компанией. 

7) сведения о наличии фактов несвоевременного исполнения или неисполнения 

обязательств по правам требования, входящим в состав выделенных активов: 

Эмитент не является специальной финансовой компанией. 

10. Сведения о регистраторе: 



 наименование и место нахождения регистратора: АО "Единый регистратор ценных 

бумаг", Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30А/3. 

 дата и номер договора: договор №750 по ведению системы реестров держателей 

ценных бумаг от 01 января 2014 года. 

11. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного 

сообщения о выпуске облигаций: «Казахстанская правда» от 05.04.2006 г., «Егемен 

Қазақстан» от 05.04.2006 г. 

12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в 

проспекте выпуска: с момента регистрации данного выпуска облигаций ковенанты не 

нарушались. 

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

указывается финансовыми организациями), наличие случаев дефолта по ранее 

выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением 

облигаций: Эмитент является финансовой организацией. 

Дефолты по облигациям Банком: 

НИН Вид дефолта 
Дата допущенного 

дефолта 

KZ2CKY10A648 
Дефолт по выплате купонного 

вознаграждения 
20.04.2010 

KZРC1Y10B550 
Дефолт по выплате купонного 

вознаграждения 
06.01.2010 

KZРC1Y10B550 
Дефолт по выплате купонного 

вознаграждения 
06.07.2010 

KZPC3Y07B552 
Дефолт по выплате купонного 

вознаграждения 
30.12.2009 

KZP01Y17B559 
Дефолт по выплате купонного 

вознаграждения 
30.06.2010 

KZPC4Y09B556 
Дефолт по выплате купонного 

вознаграждения 
01.12.2009 

KZPC4Y09B556 
Дефолт по выплате купонного 

вознаграждения 
01.06.2010 

KZPC5Y06B559 
Дефолт по выплате купонного 

вознаграждения 
01.12.2009 

KZPC5Y06B559 
Дефолт по выплате купонного 

вознаграждения 
01.06.2010 

KZPC7Y10B557 
Дефолт по выплате купонного 

вознаграждения 
29.11.2009 

KZPC7Y10B557 
Дефолт по выплате купонного 

вознаграждения 
29.05.2010 

KZPC8Y15B554 
Дефолт по выплате купонного 

вознаграждения 
29.11.2009 

KZPC8Y15B554 
Дефолт по выплате купонного 

вознаграждения 
29.05.2010 

KZPC1Y03C330 
Дефолт по выплате купонного 

вознаграждения 
14.04.2010 

KZPC1Y03C330 
Дефолт по погашению основного долга 

 
14.04.2010 

KZPC2Y05C333 
Дефолт по выплате купонного 

вознаграждения 
14.04.2010 

KZPC3Y09C333 
Дефолт по выплате купонного 

вознаграждения 
14.04.2010 

KZPC4Y09C331 Дефолт по выплате купонного 14.04.2010 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ForteBank" АҚ  

бірінші облигациялық бағдарламасының шегінде 

 бесінші шығарылымдағы облигацияларды орналастыру  

қорытындылары туралы  

 

Е С Е П (НИН KZP05Y16В552). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы қ.  



02.12.2014 жылдан 01.06.2015 жыл аралығындағы кезеңде 

 облигацияларды орналастырудың қорытындылары туралы 

 

ЕСЕП 

 

1. Эмитенттің атауы: "ForteBank" акционерлік қоғамы. 

2. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтер: № 4241-1900-АО 

заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куəлік, 10.02.2015 ж. Қазақстан 

Республикасының Əділет министрлігі берген. 

3. Эмитенттің орналасқан жері: 050004, Алматы қаласы, Фурманов көшесі, 50. 

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеген күн жəне нөмірі: 2015 жылғы 17 

наурыз, шығарылымның мемлекеттік тіркеу нөмірі: В55-5. 

5. Облигациялар туралы мəліметтер: 

 жалпы саны: 350 000 000 000 дана; 

 облигация түрі: атаулы, купондық, тəртіптелген; 

 атаулы құны: 0,01 теңге; 

 купон мөлшері: жылдық 8%; 

 облигацияларды орналастырудың есептік кезеңі аяқталған күні орналастырылған, 

сатып алынған жəне орналастырылмаған облигациялардың саны: 

       орналастырылған облигациялар – 281 164 200 000 дана; 

 сатып алынған облигациялар – 10 550 000 000 дана; 

 орналастырылмаған облигациялар – 68 835 800 000 дана. 

6. Облигацияларды меншіктеушілер саны туралы мəліметтер меншіктеушілер 

санаттары бойынша:  

 резиденттер – 1; бейрезиденттер – 0;  

 жеке тұлғалар – 0; заңды тұлғалар – 0; 

 зейнетақы қорлары – 1 (270 614 200 000 облигациялар), сақтандыру компаниялары – 

0 (0 облигация), екінші деңгейдегі банктер – 0 (0 облигация), банктік емес ұйымдар 

– 0 (0 облигация), брокерлер-дилерлер – 0 (0 облигация) жəне басқадай – 0 (0 

облигация). 

7. Облигацияларды орналастыру туралы мəліметтер: 

1) орналастыру кезеңі басталған жəне аяқталған күнді, орналастырылған 

облигациялар санын жəне тартылған ақша сомасын, облигацияларды 

орналастырудың əрбір бұрынғы есептік кезеңі үшін жеке көрсетіп, сондай-ақ 

облигацияларды орналастыру жөніндегі ақпарат назарға алынған күнді көрсете 

отырып, бұдан бұрынғы есеп (есептер) бекітілген күн: 

Бұдан бұрынғы 

есептер 

бекітілген немесе 

облигациялардың 

орналастырылма-

ғаны туралы 

ақпарат назарға 

алынған күн 

Кезең 

басталған күн 

 

Кезең 

аяқталған күн 

Орналастырылғ

ан облигациялар 

саны 

Орналастырудың 

есептік кезеңінде 

тартылған ақша 

сомасы 



13.03.2007 01.06.2006 01.12.2006 3 492 000 3 563 177 935,67 

28.08.2007 01.12.2006 01.06.2007 Облигациялар орналастырылмаған 

07.02.2008 01.06.2007 01.12.2007 Облигациялар орналастырылмаған 

03.07.2008 01.12.2007 01.06.2008 Облигациялар орналастырылмаған 

30.01.2009 01.06.2008 01.12.2008 Облигациялар орналастырылмаған 

07.08.2009 01.12.2008 01.06.2009 Облигациялар орналастырылмаған 

02.02.2010 01.06.2009 01.12.2009 Облигациялар орналастырылмаған 

08.02.2011 01.06.2010 01.12.2010 281 160 708 000 

Банктің қайта 

құрылымдау 

талаптарына 

сəйкес ұстаушылар 

шотына 

облигациялардың 

есепке 

жатқызылуы 

нəтижесінде 

Банкке ақша тарту 

жүргізілмеді. 

01.09.2011 01.12.2010 01.06.2011 Облигациялар орналастырылмаған 

10.01.2012 01.06.2011 01.12.2011 Облигациялар орналастырылмаған 

19.06.2012 01.12.2011 01.06.2012 Облигациялар орналастырылмаған 

21.12.2012 01.06.2012 01.12.2012 Облигациялар орналастырылмаған 

25.06.2013 01.12.2012 01.06.2013 Облигациялар орналастырылмаған 

26.12.2013 01.06.2013 01.12.2013 Облигациялар орналастырылмаған 

09.07.2014 02.12.2013 01.06.2014 Облигациялар орналастырылмаған 

19.02.2015 02.06.2014 01.12.2014 Облигациялар орналастырылмаған 

2) жазу жəне аукцион жолымен бағалы қағаздардың ұйымдаспаған нарығына 

орналастырылған облигациялардың саны жəне оған тартылған ақша сомасы, 

оның ішінде төлемі бұрын эмитент шығарған, айналымдағы мерзімі өткен 

облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жүргізілген есептік кезеңде 

орналастырылған облигациялар туралы, айналымдағы мерзімі өткен 

облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, осы 

облигациялардың түрі мен саны көрсетілген ақпарат. Облигация аукцион жүргізу 

жолымен орналастырылған жағдайда, ол өткізілетін күн мен аукционда 

сатылатын ең жоғары баға көрсетіледі: есептік кезеңде облигациялар 

орналастырылмаған.  

3) есептік кезеңде бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығына облигацияларды 

орналастыру туралы ақпарат, (сауданы ұйымдастырушының тізім санаты, 

облигацияларды орналастыру аяқталған күндегі облигациялардың нарықтық 

бағасы, саудадағы ең жоғары баға жəне сауданың алғашқы жəне соңғы күні, 

орналастырылған облигациялар саны жəне тартылған ақша сомасы), оның 

ішінде есептік кезеңде шетел мемлекетінің аумағында орналастырылған 

облигациялар саны, уəкілетті органның шетел мемлекетінің аумағына 



облигацияларды орналастыруға берген рұқсатын алған күнді көрсету: есептік 

кезеңде облигациялар орналастырылмаған.  

4) есептік кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны: есептік кезеңде 

облигациялар орналастырылмаған.  

5) есептік кезеңде сатып алынған облигациялар саны, сатып алу туралы шешім 

қабылданған күн, сондай-ақ сатып алу кезінде эмитент шеккен шығыстар 

сомасы, сатып алу себебін, оның ішінде анықтамалықта жəне (немесе) Заңда 

көзделген ковенант бұзылған кезде, көрсету: есептік кезеңде облигациялар 

орналастырылмаған кері сатып алынбады. 

6) эмитент бұрын сатып алған жəне есептік кезеңде қайталап сатылған 

облигациялар саны: эмитент бұрын сатып алған облигациялар есептік кезеңде 

қайталап сатылмады. 

7) аффиллирленген тұлғалар орналастырған облигациялар саны, аффиллирленген 

тұлғалардың деректерін көрсету: аффиллирленген тұлғалар облигациялар 

орналастырмаған. 

8. Облигацияларды шығарудағы андеррайтерлер туралы ақпарат (эмиссиондық 

консорциумдерде):  

Бағалы қағаздар нарығына қатысқан кəсіби қатысушының атауы, андеррайтерлік 

қызмет көрсету жөніндегі эмитентпен жасалған шарттың күні жəне нөмірі, 

сондай-ақ эмиссиондық консорциумға қатысушылар туралы: эмитент 

облигацияларды орналастыруды андеррайтерлер мен эмиссиондық 

консорциумдарды қатыстырмай, дербес түрде жүзеге асырды. 

Дисконт жəне андеррайтерлерге немесе басқа да орналастыру қатысушыларына, 

өкілдеріне орналастырудың жалпы мөлшерінің пайыз түрінде төленген (төлеуге 

жататын) комиссиялар, дисконт жəне əрбір орналастырылған облигациялардың 

комиссиялары жəне шығыстар туралы басқа да мəліметтер: есептік кезең ішінде 

дисконт пен комиссиялар төленбеген. 

 андеррайтерлердің қатысуынсыз орналастырылған облигациялар саны жəне бұдан 

кейінгі орналастыру жоспары туралы ақпарат: андеррайтерлердің қатысуынсыз 

орналастырылған облигациялар саны – 281 164 200 000 (екі жүз сексен бір миллиард 

жүз алпыс төрт миллион екі жүз мың). Эмитент инвесторлар тарапынан сұраныс 

болған жағдайда, облигациялар айналымда болатын барлық мерзімі ішінде 

облигацияларды орналастыруды көздейді.  

9. Облигацияны арнайы қаржы компаниясы шығарған кезде қосымша мынадай ақпарат 

беріледі:  

1) оригинитардың, кастодиан-банктің, басқарушы агенттің, жəне жасалған 

тиісті шарттардың нөмірі мен күнін көрсетіп, рұқсат берілген талап ету 

құқықтары бойынша төлемдерді жинауды жүзеге асыратын тұлғаның атауы 

жəне орналасқан жері: эмитент арнайы қаржы компаниясы болып саналмайды. 

2) талап ету құқықтарының сипаты, ерекшеленген активтер құрамына кіретін 

талап құқықтары бойынша ақша түсу талаптары, тəртібі мен мерзімі, жəне 

олардың орындалуына бақылау жасауды жүзеге асыру тəртібі: эмитент арнайы 

қаржы компаниясы болып саналмайды. 

3) арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару анықтамалығына сəйкес 

арнайы қаржы компаниясының облигацияларын қамтамасыз ету үшін бөлінген 

активтер сомасы: эмитент арнайы қаржы компаниясы болып саналмайды. 



4) есептік кезең аяқталған күні арнайы қаржы компаниясының облигацияларын 

қамтамасыз ету үшін бөлінген активтер сомасы: эмитент арнайы қаржы 

компаниясы болып саналмайды. 

5) есептік кезең аяқталған күні бөлінген активтер құрамына кіретін талап 

құқықтары бойынша арнайы қаржы компаниясы алған ақшалар сомасы: эмитент 

арнайы қаржы компаниясы болып саналмайды. 

6) есептік кезең ішінде секьюритизациялау мəмілесі бойынша қызметтерге төлеуге 

байланысты шығындар сомасы: эмитент арнайы қаржы компаниясы болып 

саналмайды. 

7) бөлінген активтер құрамына кіретін талап құқықтары бойынша 

міндеттемелерді дер кезінде орындамау немесе орындамау фактілерінің 

болғандығы туралы мəліметтер: эмитент арнайы қаржы компаниясы болып 

саналмайды. 

10. Тіркеуші туралы мəліметтер: 

Тіркеушінің атауы жəне орналасқан орны: "Бағалы қағаздардың бірыңғай 

тіркеушісі" АҚ, Алматы қ., Сатпаев к., 30А/3 үй  

Шарт жасалған күн мен нөмірі: 01 қаңтар 2014 жылғы №750 бағалы қағаздарды 

ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізу шарты. 

11. Облигацияларды шығару туралы ақпараттық хабарламаны жариялаған бұқаралық 

ақпарат құралдарының атауы жəне ақпарат жарияланған күн: «Казахстанская 

правда» 05.04.2006 ж., «Егемен Қазақстан» 05.04.2006 ж. 

12. Шығарылым анықтамалығында көзделген шектеулер (ковенант) бұзылған жағдайлар 

жөніндегі ақпараттар: Облигациялардың осы шығарылымы тіркелген сəттен бастап 

ковенанттар бұзылған жоқ. 

13. Облигацияларды орналастыру аяқталған күндегі левередж мөлшері (левередж 

мөлшері қаржы ұйымдарымен көрсетілмейді), бұрын шығарылған облигациялар 

бойынша дефолт жағдайларының болуы, облигацияларды одан əрі орналастырудағы 

проблемалар: Эмитент қаржы ұйымы болып табылады. 

Банк облигациялары бойынша дефолттар: 

 

НИН Дефолт түрі Дефолт жіберілген күн 

KZ2CKY10A648 
Купондық сыйақы төлеу бойынша 

дефолт 
20.04.2010 

KZРC1Y10B550 
Купондық сыйақы төлеу бойынша 

дефолт 
06.01.2010 

KZРC1Y10B550 
Купондық сыйақы төлеу бойынша 

дефолт 
06.07.2010 

KZPC3Y07B552 
Купондық сыйақы төлеу бойынша 

дефолт 
30.12.2009 

KZP01Y17B559 
Купондық сыйақы төлеу бойынша 

дефолт 
30.06.2010 

KZPC4Y09B556 
Купондық сыйақы төлеу бойынша 

дефолт 
01.12.2009 

KZPC4Y09B556 
Купондық сыйақы төлеу бойынша 

дефолт 
01.06.2010 

KZPC5Y06B559 Купондық сыйақы төлеу бойынша 01.12.2009 



дефолт 

KZPC5Y06B559 
Купондық сыйақы төлеу бойынша 

дефолт 
01.06.2010 

KZPC7Y10B557 
Купондық сыйақы төлеу бойынша 

дефолт 
29.11.2009 

KZPC7Y10B557 
Купондық сыйақы төлеу бойынша 

дефолт 
29.05.2010 

KZPC8Y15B554 
Купондық сыйақы төлеу бойынша 

дефолт 
29.11.2009 

KZPC8Y15B554 
Купондық сыйақы төлеу бойынша 

дефолт 
29.05.2010 

KZPC1Y03C330 
Купондық сыйақы төлеу бойынша 

дефолт 
14.04.2010 

KZPC1Y03C330 Негізгі борышты өтеу бойынша дефолт 14.04.2010 

KZPC2Y05C333 
Купондық сыйақы төлеу бойынша 

дефолт 
14.04.2010 

KZPC3Y09C333 
Купондық сыйақы төлеу бойынша 

дефолт 
14.04.2010 

KZPC4Y09C331 
Купондық сыйақы төлеу бойынша 

дефолт 
14.04.2010 

KZPC5Y10C336 
Купондық сыйақы төлеу бойынша 

дефолт 
14.04.2010 

KZPC6Y10C334 
Купондық сыйақы төлеу бойынша 

дефолт 
14.04.2010 

Банк облигациялар бойынша барлық купондық сыйақыны төледі. Облигацияларды 

өтеу бойынша дефолт жағдайы болған облигациялардың айналу мерзімі 10 жылға 

ұзартылған. 

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі мəліметтер: 

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеудің кезеңділігі жəне мерзімі: жылына екі 

реттен облигациялар бойынша сыйақы алуға құқығы бар тұлғалар анықталған 

күннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде. 

2) облигациялар бойынша сыйақылар мөлшері немесе оның мөлшерін белгілеу 

тəртібі. Есептік кезеңде осы шығарылым облигациялары бойынша төленген 

сыйақылардың жалпы сомасы: Есептік кезеңде облигациялар бойынша сыйақы 

мөлшерлемесі облигацияның атаулы құнының жылына 8% құрады. 108 245 680 

(жүз сегіз миллион екі жүз қырық бес мың алты жүз сексен) теңгеде құрайды. 

3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезіндегі есептеу тəртібі (есептеу 

нысандары: қолма қол ақшамен, қолма қол ақшасыз): облигациялар бойынша 

барлық төлемдерді Банк қолма қол ақшасыз тəртіппен жүзеге асырады. 

4) кезекті сыйақыны төлеумен жəне (немесе) осы шығарылым облигациясын 

өтеумен байланысты болуы мүмкін проблемалар сипаты, жəне осы жағдайдан 

шығу үшін эмитент қолданатын шаралар. Егер, облигациялар бойынша сыйақы 

дер кезінде төленбеген жағдайдар болған кезде, оның себебін жəне эмитенттің 

қандай шаралар қолданғандығын көрсету: 2009 жылғы 14 қазаннан 2010 жылғы 

14 сəуір аралығындағы купондық кезең үшін облигациялар бойынша сыйақы 

төлеу Банк жүргізген қайта құрылымдауға байланысты дер кезінде жүргізілмеді. 

Көрсетілген кезеңдер үшін төлем 2010 жылы 30 маусымда (сыйақыны 

капиталдандыру жəне облигацияларды есепке жатқызу арқылы) жəне 2010 жылы 
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