
 
«АТФБанк» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУСІЗ АТАУЛЫ  
КУПОНДЫҚ ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ 

ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР 
МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР 

  

 
  

15 000 000 (он бес миллион) дана мөлшерінде  
15 000 000 000 (он бес миллиард) теңге сомасында 

 
 
 

 
 
 
Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу шығарылым проспектіciнде 
жазылған облигацияларды сатып алуға инвесторларға қандай да болмасын ұсыным беруді білдірмейді. 
Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеугді  жүзеге асырушы  уәкілетті орган осы құжаттағы 
ақпараттың шынайылығы үшін жауап бермейді. Облигациялар  шығарылымы проспектісінің  Қазақстан 
Республикасы заңдарының талаптарына сәйкестігі ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы 
проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және ондағы барлық ақпарат шынайылығын 
және эмитентке  және оның облигацияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды» 
деген жазба. 
 
 
 
 
 



1. Проспектінің 7-бөлімі, 38-тармағы, 5.1-тармақшасы келесі редакцияда берілсін: 
 
 

5.1 Облигациялар бойынша сыйақы 
мөлшерлемесі: 

 
Сыйақы мөлшерлемесі (купон) тіркелген болып 
табылады және Облигациялардың номиналды 
құнының  жылдығы 7.5% (жеті бүтін оннан бес 
пайыз) мөлшерінде белгіленген. 
 

 
1. Проспектінің 7-бөлімі, 38-тармағының  6.12-тармақшасы және 9-тармақшасы  келесі 

редакцияда берілсін: 

 

Шығарылым құрылымы 

6.12 Облигацияларды сатып алу 
Облигацияларды сатып алуды Эмитент 8-Талапқа 
және осы Проспекті 40-1- бөліміне сәйкес көрсетілген 
бір немесе барлық оқиғалардың туындауы 
нәтижесінде немесе белгіленген шектеулерді 
(ковенант) бұзу нәтижесінде, сонымен қатар 9-
Талапқа сәйкес «пут» опционын жүзеге асыру 
нәтижесінде Облигация ұстаушылардың 
бастамасымен жүргізеді.    
Облигацияларды сатып алуды  Эмитент 9-талапқа 
сәйкес «колл» опционын жүзеге асыру нәтижесінде өз 
бастамасымен барлық Облигация ұстаушыларда 
жүргізеді.   
Облигация ұстаушылардың бастамасы бойынша 
Облигацияларды Облигация ұстаушылардан сатып 
алуды Эмитент 9-талапқа сәйкес «пут» опционын 
жүзеге асыру нәтижесінде жүргізеді.  
Облигацияларды сатып алу номиналды құны 
бойынша жүргізіліп, сатып алу күні жинақталған 
купондық сыйақы Облигацияларды сатып алу күнінен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде ақшаны Облигация 
ұстаушылардың ағымдағы шотына аудару арқылы бір 
уақытта төленеді.  
Облигацияларды сатып алатын кезде Облигациялар 
бойынша оның номиналды құны мен жинақталған 
купондық сыйақысын алу құқығына сатып алу 
күнінен бір күн бұрынғы күн басындағы жағдай 
бойынша (облигация ұстаушылардың тізілім жүйесін 
жүргізетін тіркеушінің орналасқан жерінің уақыты 
бойынша)  Облигацияларды ұстаушылардың тізілімі 
жүйесіне тіркелген тұлғалар ие болады. 
Облигация ұстаушы Қазақстан Республикасының 
резиденті болмаған жағдайда және оның Қазақстан 
Республикасының аумағында теңгедегі банк шоты 
болған жағдайда,  Облигациялар бойынша оның 
номиналды құны мен купондық сыйақыны төлеу 
теңгемен жүргізіледі. 
 

9 Опциондар туралы ақпарат: 
Эмитенттің немесе Облигациялар 

Опциондар қарастырылған. Облигациялар «кол» 
опционын қамтиды, оған сәйкес Эмитент өз 



ұстаушылардың бастамасымен 
сатып алу және/немесе 
мерзімінен бұрын өтеу (опцион 
«кол», опцион «пут»)   

 

 

бастамасымен Облигацияларды сатып алуды 
және/немесе мерзімінен бұрын өтеуді жүргізе алады.   
 
Эмитент барлық  Облигация ұстаушыларға өзінің 
шешімі туралы ағымдағы купондық кезеңге купондық 
сыйақыны төлейтін күнге дейін кемінде 15 (он бес) 
күнтізбелік күн бұрын жазбаша хабарлайды.    
 
Облигациялар «пут» опционын қамтиды, осыған 
сәйкес Облигация ұстаушылар, өздерінің бастамасы 
бойынша, осы Талапқа сәйкес келесі тәртіпте 
Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы: 
   
Облигация ұстаушыларға осы «пут» опционын 
ұсынатын проспектінің өзгерістері мен 
толықтыруларын тіркеу туралы Эмитент облигация 
ұстаушыларға «Егемен Қазақстан» және 
«Казахстанская правда» газеттеріне хабарлама 
жариялау арқылы хабарлайды.   
 
Облигация ұстаушылардың бастамасы бойынша 
«пут» опционын жүзеге асыру барысында Эмитент 
Облигацияларды Облигация ұстаушы өтініш берген 
көлемде сатып алуға міндетті.  
 
Облигация ұстаушылар жоғарыда аталған хабарлама 
жарияланған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн 
ішінде «пут» опционына өз құқықтарын Эмитентке 
жазбаша хабарлама жіберу арқылы жүзеге асыра 
алады. Бұл ретте, осындай талап жөнелтушіге 
алушының тиісті мекенжайына жеткізу туралы 
хабарлама беретін курьерлік компания көмегімен 
жөнелтілуі тиіс.  
«кол» опционы бойынша облигация және «пут» 
опционы бойынша сатып алу және/немесе мерзімінен 
бұрын өтеуді Эмитент номиналдық құн бойынша, 
сатып алу және/немесе мерзімінен бұрын өтеу күні 
есептелген сыйақыны ескере отырып жүргізеді.  
6.12-тармақшаның және осы 9-Талаптың 
мақсаттарында «пут» опционы бойынша 
Облигацияларды сатып алу күні болып Эмитенттің 
Облигация ұстаушылардың тиісті талаптарын алған 
күні саналады.  
 
 Сатып алынған Облигацияларды бағалы қағаздардың 
қайталама нарығында қайта сатуға болмайды. 
 
«кол» опционы бойынша облигация және «пут» 
опционы бойынша сатып алу және/немесе мерзімінен 
бұрын өтеуді Облигациялар ұстаушылардың 
ағымдағы шотына теңгеде ақша аудару арқылы сатып 
алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде 
жүргізіледі. Облигацияларды және/немесе купонды 
сыйақыны сатып алған жағдайдағы олардың «кол» 
опционы және «пут» опционы бойынша номиналдық 
құнын алу құқығына Облигация ұстаушылардың 



тізілім жүйесінде сатып алу күнінен бір күн бұрынғы 
(облигация ұстаушылардың тізілім жүйесін 
жүргізетін тіркеушінің орналасқан жерінің уақыты 
бойынша)  жағдай бойынша тіркелген тұлғалар ие 
болады.  
Облигация ұстаушы Қазақстан Республикасының 
резиденті болмаған жағдайда және оның Қазақстан 
Республикасының аумағында теңгедегі банк шоты 
болған жағдайда,  Облигациялар бойынша оның 
номиналды құны мен купондық сыйақыны төлеу 
теңгемен жүргізіледі. 

 
2. Проспектінің 7-бөлімі, 40-1-тармағы келесі редакцияда берілсін: 

 
 

 
Эмитент қолданатын шектеулер 
(ковенанттар).  
 

1. Дивиденттер төлеу бойынша шектеулер:  
Эмитент Дефолт оқиғасы немесе қандайда бір 
басқа оқиға орын алса, акционерлеріне  уақыт 
өтпейінше немесе хабарлама жеткізгенше, 
дивиденттерді қолма-қол түрде немесе басқалай 
төлемейді немесе сатып алу, иелікке алу немесе 
басқа да жолмен  бөлуді, егер екеуі де Дефолт 
оқиғасының орын алуы дерегі болған жағдайда 
жүргізбейтін болады. 
Жоғарыда аталған шектеулер Эмитенттің 
артықшылықты акцияларына қатысты 
дивиденттерді төлеуге қатысты қолданылмауы 
тиіс.  
 
Эмитенттің қаржылық берешегінің 5 000 000 (бес 
миллион) АҚШ долларынан (немесе оның 
теңгедегі және басқа да шетел валютасындағы 
эквиваленті) артық жиынтықты негізгі сомасына 
қатысты, егер Эмитенттің дефолт жіберуі 
салдарынан сатып алынуға тиісті Эмитенттің 
қарыз ақша қаражаты бойынша кез келген 
берешегі; (2) осы берешек қарастырылған мерзім 
ішінде өтелмеген болса, ол мерзім жеңілдік 
кезеңі қолданыста болған уақытқа ұзартылуы 
мүмкін (егер ол осы жағдайда қарастырылса және 
қолданылса); немесе (3)  Эмитент қарыз 
қаражаты бойынша берешекпен байланысты 
ұсынған берешекке кез келген кепілдікті Эмитент 
талап ету бойынша орындаса және де осы қарыз 
қаражаты бойынша берешек сомасы 5 000 000 
(бес миллион) АҚШ долларынан (немесе оның 
теңгедегі және басқа да шетел валютасындағы 
эквиваленті) асып кететін болса түйіспелі 
дефолтты (кросс-дефолт) болдырмау 
 

2. Банкроттық:  
(i) төлемге қабілетсіздікке, санация, борыштық 
міндеттемелерді қайта құрылымдау, активтер мен 
пассивтерді бөлу, төлемдерге немесе басқа да осы 
сынды Эмитенттің барлық (немесе конкурстық 



басқарушының пікірі бойынша) барлық дерлік 
мүлігіне қатысты әрекеттерге мораторий 
жариялаумен байланысты қандайда бір заңды 
немесе жеке тұлға немесе мемлекеттік орган 
конкурстық басқарушыны немесе ликвидаторды 
тағайындаумен байланысты процедураларды 
бастады немесе өтініш берді және осы 
процедуралар немесе тағайындаулар жойылмай, 
конкурстық басқарушыны немесе ликвидаторды 
тағайындау бойынша процедура басталған немесе 
өтініш берілген күннен бастап 60 (алпыс) 
күнтізбелік күн ішінде өз күшінде қалады; немесе    

 
(ii) Эмитент (а) процедураларды Эмитентті 
банкрот деп жариялау мақсатында, Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамаларының 
талаптарына сәйкес бастады.  (b) Эмитентке 
қатысты банкроттық процедурасын қолдануға 
келісті. (с) Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамаларына сәйкес қайта 
ұйымдастыру үшін өтінішті немесе келісімді 
жөнелтті. (d) осы өтінішті беру үшін келісімін 
берді немесе Эмитентті немесе оған қатысты 
мүлікті банкрот ету немесе жою мақсатында 
конкурстық басқарушыны немесе ликвидаторды, 
сенімді басқарушыны немесе оның құқықтық 
мұрагерін тағайындады, (е) банкроттық 
процедурасы аясында Эмитент кредиторлары 
пайдасына төлем жасады.  

 
Бір немесе бірнеше Ковенанттар бұзылған күннен 
бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде барлық 
Облигация ұстаушыларға осы оқиғаның немесе 
оқиғалардың орын алғандығы туралы Эмитенттің 
және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми 
сайттарына Эмитенттің  ішкі корпоративті 
ережелерінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-
тың ережелерінде белгіленген тәртіпте 
орналастыру арқылы жазбаша түрде хабарлайды.  
 
Эмитенттің уәкілетті органының тиісті шешімі 
арқылы Эмитент белгіленген Ковенанттардың 
бұзылуына әкелетін себептерді жою бойынша іс-
шаралар жоспарын Облигация ұстаушылардың 
құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында әзірлейді 
және бекітеді. Эмитент бір немесе бірнеше 
Ковенанттар бұзылған күннен бастап 60 (алпыс) 
күнтізбелік күн ішінде осы бұзушылықтарды 
тудырушы себептерді жою мақсатында барлық 
мүмкіндіктегі іс-шараларды қолдануға міндетті 
(«Ковенанттардың мерзімін ұзарту кезеңі»).  
 
Егер Эмитент белгіленген шектеулердің 
(ковенанттардың) бұзылуына әкелетін себептерді 
егер Облигация ұстаушылар мен Эмитент 
арасында басқалай келісім болмаған жағдайда, 
Ковенанттардың мерзімін ұзарту кезеңі ішінде 





 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ   
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ИМЕННЫХ 

КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ БЕЗ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБанк»  
  

 
  

в количестве 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук  
на сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге 

 
 
 
 
 

 
 
 
Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление 
каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. 
Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет 
ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска 
облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. 
Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в 
настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной 
и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций. 
 

2013 г. 
 



 
2. Подпункт 5.1 пункта 38 раздела 7 Проспекта изложить в следующей редакции: 

 

5.1 Ставка вознаграждения по 
облигациям: 

 
Ставка вознаграждения (купона) является 
фиксированной и установлена в размере 7,5% (семь 
целых пять десятых процента) годовых от 
номинальной стоимости Облигаций. 
 

 
3. Подпункт 6.12 и подпункт 9 пункта 38 раздела 7 Проспекта изложить в следующей редакции: 

 

Структура выпуска 

6.12 Выкуп Облигаций 
 
Выкуп Облигаций производится Эмитентом по 
инициативе держателей Облигаций в результате 
наступления одного или всех событий или 
нарушений, установленных ограничений 
(ковенантов), указанных в соответствии с Условиями 
8 и п. 40-1 настоящего Проспекта, а также в 
результате реализации опциона «пут» в соответствии 
с Условием 9.  
 
Выкуп Облигаций производится Эмитентом по его 
инициативе у всех держателей Облигаций в 
результате реализации опциона «колл» в 
соответствии с Условием 9.  
 
Выкуп Облигаций производится Эмитентом по 
инициативе держателей Облигаций у держателей 
Облигаций в результате реализации опциона «пут» в 
соответствии с Условием 9.  
 
Выкуп Облигаций производится по номинальной 
стоимости с одновременной выплатой купонного 
вознаграждения, накопленного на дату выкупа путем 
перевода денег в тенге на текущие счета держателей 
Облигаций, в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты 
выкупа Облигаций.  
 
Правом на получение номинальной стоимости и 
накопленного купонного вознаграждения по 
Облигациям при их выкупе обладают лица, 
зарегистрированные в системе реестра держателей 
Облигаций по состоянию на начало дня 
предшествующего дате выкупа (по времени в месте 
нахождения регистратора, осуществляющего ведение 
системы реестров держателей облигаций).  
 
В случае, если держателем Облигаций является 
нерезидент Республики Казахстан, выплата 
номинальной стоимости и купонного вознаграждения 
по Облигациям будут производиться в тенге, при 
наличии у держателя Облигаций банковского счета в 
тенге на территории Республики Казахстан. 



 

9 Информация об опционах: 
Выкуп и /или досрочное 
погашение по инициативе 
эмитента или держателей 
Облигаций («кол» опцион, «пут» 
опцион)  

 

 
Опционы предусмотрены. Облигации включают 
опцион «кол», согласно которому Эмитент, по своей 
инициативе, может производить выкуп и /или 
досрочное погашение Облигаций. Эмитент письменно 
уведомляет всех держателей Облигаций о своем 
решении не менее чем за 15 (пятнадцать) 
календарных дней до даты выплаты купонного 
вознаграждения за текущий купонный период.  
 
Облигации включают опцион «пут», согласно 
которому держатели Облигаций, по своей 
инициативе, вправе требовать выкупа Облигаций, 
согласно настоящему Условию, в следующем 
порядке:  
Эмитент уведомляет держателей облигаций о 
регистрации изменений и дополнений в настоящий 
проспект, предоставляющих держателям Облигаций 
данный опцион «пут», посредством опубликования 
объявления в газетах «Егемен Қазақстан» и 
«Казахстанская правда». 
При реализации опциона “пут” по инициативе 
держателей облигаций Эмитент обязан осуществлять 
выкуп Облигаций в объеме, заявленном держателями 
Облигаций. 
 
Держатели облигаций в течение 30 (тридцать) 
календарных дней с даты опубликования указанного 
выше объявления могут реализовать свое право на 
опцион “пут” путем направления письменного 
требования Эмитенту.  При этом такое требование 
должно быть направлено при помощи курьерской 
компании, предоставляющей отправителю 
подтверждение о доставке на соответствующий адрес 
получателя.   
 
Выкуп и/ или досрочное погашение Облигаций по 
опциону «кол» и  выкуп по опциону «пут» 
производится Эмитентом по номинальной стоимости 
c учетом начисленного вознаграждения на дату 
выкупа и / или досрочного погашения. Датой выкупа 
Облигаций по опциону «пут» в целях подпункта 6.12 
и настоящего Условия 9 является дата получения 
Эмитентом соответствующего требования держателя 
Облигаций. 
 
Выкупленные Облигации не могут быть перепроданы 
на вторичном рынке ценных бумаг.  
 
Выкуп и/ или досрочное погашение Облигаций по 
опциону «кол» и  выкуп по опциону «пут» 
производится путем перевода денег в тенге на 
текущие счета держателей Облигаций в течение 5 
(пяти) рабочих дней, с даты выкупа. Правом на 
получение номинальной стоимости Облигаций и/или 
купонного вознаграждения при их выкупе по опциону 



«кол» и опциону «пут» обладают лица, 
зарегистрированные в системе реестра держателей 
Облигаций по состоянию на начало дня 
предшествующего дате выкупа (по времени в месте 
нахождения регистратора, осуществляющего ведение  
системы реестров держателей облигаций).  
 
В случае если держателем Облигаций является 
нерезидент Республики Казахстан, выплаты по 
Облигациям будут производиться в тенге, при 
наличии у держателя Облигаций банковского счета в 
тенге на территории Республики Казахстан.  
 

 
4. пункт 40-1 раздела 7 Проспекта изложить в следующей редакции: 

 
 
Ограничения (ковенанты), принимаемые 
Эмитентом. 

3. Ограничение по выплатам дивидендов: 
Эмитент не будет выплачивать дивиденды, 
наличными или иным способом, или производить 
любое другое распределение посредством 
выкупа, приобретения или иным образом его 
акционерам при возникновении События 
Дефолта или какого-либо события, по истечении 
времени или при предоставлении уведомления, 
если и то и другое является фактом наступления 
События Дефолта. 
 
Вышеупомянутое ограничение не должно 
применяться к выплате дивидендов в отношении 
Привилегированных акций Эмитента. 
 

4. Недопущение перекрестного дефолта (кросс–
дефолта) по отношению к финансовой 
задолженности Эмитента на совокупную 
основную сумму более 5 000 000 (пять 
миллионов) долларов США (или ее эквивалент в 
национальной или другой иностранной валюте), 
если любая задолженность по заемным денежным 
средствам Эмитента (1) которая подлежит 
выкупу вследствие допуска дефолта Эмитентом; 
(2) такая задолженность не была погашена в 
предусмотренный срок, который может быть 
продлен на период действия льготного периода 
(если таковой предусмотрен и применим к 
данному случаю); или (3) любая гарантия 
задолженности, предоставленная Эмитентом в 
связи с задолженностью по заемным средствам не 
реализована Эмитентом по требованию, и при 
этом сумма такой задолженности по заемным 
средствам превышает 5 000 000 (пять миллионов) 
долларов США (или ее эквивалент в 
национальной или другой иностранной валюте).  

 
5. Банкротство:  

(i) какое-либо юридическое или физическое лицо, 



или государственный орган начали процедуры или 
подали заявление для назначения конкурсного 
управляющего или ликвидатора в связи с 
неплатежеспособностью, санацией, 
реструктуризацией долговых обязательств, 
распределением активов и пассивов, объявлением 
моратория на платежи или выплаты и 
аналогичными действиями, затрагивающими 
Эмитента, все (или по мнению конкурсного 
управляющего) почти все имущество Эмитента, и 
такие процедуры или назначение не были 
отменены и оставались в силе в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней с даты начала 
процедуры или подачи заявления для назначения 
конкурсного управляющего или ликвидатора; или  

 
(ii) Эмитент (a) начал процедуры в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 
Республики Казахстан с целью объявления 
Эмитента банкротом, (b) согласился на 
применение процедур банкротства в отношении 
Эмитента, (c) направил заявление или согласие на 
реорганизацию в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан, (d) дал 
согласие на подачу такого заявления или назначил 
конкурсного управляющего, или ликвидатора, или 
доверительного управляющего, или 
правопреемника для целей банкротства или 
ликвидации Эмитента, или в отношении его 
имущества, (e) осуществил выплату в пользу 
кредиторов Эмитента в рамках процедуры 
банкротства.  

 
С даты нарушения одного или всех Ковенантов, 
Эмитент в течение 10 (десяти) рабочих дней 
письменно информирует всех держателей 
Облигаций о наступлении данного события или 
событий посредством размещения сообщения на 
официальных сайтах Эмитента и АО 
«Казахстанская фондовая биржа» в порядке, 
установленном внутренними корпоративными 
правилами Эмитента и правилами АО 
«Казахстанская фондовая биржа».  

 
Эмитент разработает и утвердит соответствующим 
решением уполномоченного органа Эмитента план 
мероприятий по устранению причин, вызвавших 
нарушение установленных Ковенантов, с целью 
обеспечения прав держателей Облигаций. Эмитент 
в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, с 
даты нарушения одного или всех Ковенантов 
обязан, предпринять все возможные меры для 
устранения причин, вызвавших данное нарушение 
(«Период отсрочки ковенантов»).  

 
В случае если Эмитент не предпринимает 
соответствующих мер по устранению причин, 








	15 000 000 (он бес миллион) дана мөлшерінде
	15 000 000 000 (он бес миллиард) теңге сомасында

