
Приложение 6 
к Правилам государственной регистрации 
выпуска международных купонных 
еврооблигаций 
и рассмотрение отчетов об итогах  
размещения и погашения облигаций 
 
 
 
 
 
 

О Т Ч Е Т 
об итогах погашения международных еврооблигаций первого выпуска 

АО «АТФБанк» , ISIN XS0191061794 
 

1. Наименование эмитента. 
Акционерное общество «АТФБанк». 
 
2. Место нахождения эмитента. 

      050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Фурманова,100. 
 

3. Дата государственной регистрации выпуска еврооблигаций и номер выпуска 
         17 мая 2004 года, регистрационное свидетельство Национального Банка Республики       

Казахстан № 01.04.130.И 
 
 

4. Дата утверждения отчета (отчетов) об итогах размещения. 
Первый выпуск – 17.01.2001 года 
Второй выпуск – 28.12.2002 года 
 
5. Сведения о погашении еврооблигаций: 
1) дата погашения облигаций 
04 мая 2007г. 
2) сведения о количестве досрочно погашенных облигаций 
досрочно погашенных облигаций не имеется 
 
6. Суммарный размер выплаченного вознаграждения по облигациям и сумма 

погашения. 
Суммарный размер выплаченного вознаграждения – 25,500,000.00 (двадцать пять 
миллионов пятьсот тысяч) долларов США. 
Сумма погашения – 100,000,000.00 (сто миллионов) долларов США. 
 
 
 
И.О.   
Председателя Правления                                                         Синдонис И. В. 
 
И.О. Главного бухгалтера                                                        Лавренович Л. В. 



 
 
  

Халықаралық купондық 
еурооблигациялар шығарылымын 
мемлекеттік тіркеу Ережесінің 6 
қосымшасы жəне облигацияларды 
орналастыру жəне өтеу қорытындысы 
туралы есептерді қарау 
 
 
 
 
 

 

«АТФБанк» АҚ-тың бірінші шығарылымдағы халықаралық  
еурооблигацияларын  өтеу қорытындысы туралы 

ЕСЕП, 
 ISIN XS0191061794 

 
1. Эмитенттің атауы 
«АТФБанк» акционерлік қоғамы 
 
2. Эмитенттің орналасқан жері 
 050000, Қазақстан Республикасы,     Алматы қ. Фурманова, 100. 
 
3. Еурооблигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні  жəне шығарылым 
нөмірі 
2004 жылғы 17 мамыр,  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің тіркеу күəлігі № 
01.04.130.И 
 
4. Орналастыру қорытындысы туралы есептің (есептердің) бекітілген уақыты. 
Бірінші шығарылым – 2001 жылғы 17 қаңтар 
Екінші шығарылым  - 2002 жылғы  28 желтоқсан  
 
5. Еурооблигацияларды өтеу туралы мəліметтер: 
1) облигацияларды өтейтін күн – 2007 жылғы 04 мамыр. 
2)  мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны туралы мəліметтер: 
мерзімінен бұрын өтелген облигациялар жоқ 
 
6. Өтеу сомасы жəне облигациялар бойынша төленген сыйақының жинақ мөлшері 
Төленген сыйақының жинақ мөлшері  - 25,500,000.00 (жиырма бес миллион бес жүз мың) 
АҚШ доллары. 
Өтеу сомасы - 100,000,000.00 (жүз миллион) АҚШ доллары 
 
 
 
Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы                                                 И.В.Синдонис 
 
Бас бухгалтердің міндетін атқарушы                                                          Л.В.Лавренович 

 


