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№ 1314 от 14.03.2023

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА
       
       Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА» (БИН 
010540001007, Казахстан, Z05T3E2, Астана г.қ., Есильский р. а., пр. Мәңгілік Ел, д.55А, н.п.15, 
(7172) 79-26-88, 79-26-79, info@kdb.kz, gaukharb@kdb.kz, www.kdb.kz) направляет текст 
информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента 
или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, 
уполномоченным на принятие решения о выпуске облигаций и производных ценных бумаг»  на 
русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе 
фондовой биржи в соответствии с п. 1 ст. 3 и п. 19 Таблицы 2 Приложения 1 Правил раскрытия 
информации инициаторами допуска ценных бумаг, утвержденных решением Совета директоров 
АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол заседания от 10 марта 2021г. №14)
       

№ № 
п.п. Показатель / Көрсеткіш  / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information 

content
1 2 3 4

Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не 
являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о выпуске облигаций и 
производных ценных бумаг
Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің 
облигациялар мен туынды бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті 
органының шешімі туралы ақпарат

Наименование органа эмитента, принявшего 
решение

Совет директоров1

Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Директорлар кеңесі
дата принятия решения  2
шешім қабылданған күн

07.03.2023
 

7

3 решение (решения), принятое (принятые) советом 
директоров или соответствующим органом 
эмитента, не являющегося акционерным 
обществом, уполномоченным на принятие 
решения

1. Утвердить выпуск девятой облигационной программы 
акционерного общества «Банк Развития Казахстана» на сумму 
(конфиденциально) миллиардов тенге. 
2. Утвердить первый выпуск облигаций на сумму до 
(конфиденциально) миллиардов тенге включительно в рамках 
девятой облигационной программы акционерного общества 
«Банк Развития Казахстана» на сумму (конфиденциально) 
миллиардов тенге и определить условия его выпуска, согласно 
приложению № 1 к настоящему решению. 

mailto:info@kdb.kz
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3. Утвердить второй выпуск облигаций на сумму до 
(конфиденциально) миллиардов тенге включительно в рамках 
девятой облигационной программы акционерного общества 
«Банк Развития Казахстана» на сумму (конфиденциально) 
миллиардов тенге и определить условия его выпуска, согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

шешім қабылдауға уәкілетті акционерлік қоғам 
болып табылмайтын эмитенттің тиісті органымен 
немесе директорлар кеңесімен қабылданған 
шешім (шешімдер)

1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының 
тоғызыншы облигациялық бағдарламасының шығарылымы 
(құпия) миллиард теңге сомасына бекітілсін. 
2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының 
тоғызыншы облигациялық бағдарламасы шеңберінде сомасы 
(құпия) миллиард теңгеге дейінгі сомаға облигациялардың 
бірінші шығарылымы (құпия) миллиард теңге сомасына 
бекітілсін және осы шешімнің № 1-қосымшасына сәйкес оны 
шығару шарттары айқындалсын. 
3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының 
тоғызыншы облигациялық бағдарламасы шеңберінде сомасы 
(құпия) миллиард теңгеге дейінгі сомаға облигациялардың 
екінші шығарылымы (құпия) миллиард теңге сомасына 
бекітілсін және осы шешімнің № 2-қосымшасына сәйкес оны 
шығару шарттары айқындалсын.

количество выпускаемых облигаций и 
производных ценных бумаг  

4

облигациялар мен туынды бағалы қағаздардың 
саны 

 

 
вид выпускаемых облигаций и производных 
ценных бумаг

 5

облигациялар мен туынды бағалы қағаздардың 
түрі

 

номинальная стоимость  6
номиналды құны

 

 
валюта номинальной стоимости   7
номиналды құн валютасы   
объем выпуска  8
шығарылымның көлемi

 

 
иные сведения при необходимости Выписка из протокола заочного заседания Совета директоров 

акционерного общества «Банк Развития Казахстана» от 7 марта 
2023 года (протокол № 307-2023-05).

9

қажет болған кезде өзге де мәліметтер «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар 
кеңесінің 2023 жылғы 7 наурыздағы (№ 307-2023-05 хаттама) 
сырттай отырысы хаттамасынан үзінді көшірме.

Заместитель Председателя 
Правления по вопросам 
управления финансами

Б. Абишева 

Исп: Асель Алиасқар
792644 (2162)
AsselK@kdb.kz
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