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Осы құжат "Электрондық құжат және элентрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы 
№370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей. 
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 зрк от 7 января 2003 года №370-II "Об электронном документе и электронной цифровой 
подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

«Қазақстан Даму Банкі» АҚ Қазақстан 
Республикасы, Z05M9Y2, Астана қ., Есіл 
ауданы, Мәңгілік Елдаңғылы, ғимарат 55 А, 
т.е.б. 15,
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

АО «Банк Развития Казахстана» 
Республика Казахстан, Z05M9Y2,г. 
Астана, район Есиль, проспектМәңгілік 
Ел, здание 55 А, н.п. 15
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

№ 5209 от 14.11.2022

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА
       
       Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РАЗВИТИЯ 
КАЗАХСТАНА" (БИН 010540001007, Казахстан, Z05T3E2,  г. Астана, Есильский р., 
пр. Мәңгілік Ел, зд.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  

7

2
шешім қабылданған күн

08.11.2022
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решение (решения), принятое (принятые) 
советом директоров или соответствующим 
органом эмитента, не являющегося 
акционерным обществом, уполномоченным на 
принятие решения

1. Утвердить шестой выпуск облигаций на сумму 30 
000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге в пределах 
седьмой облигационной программы акционерного 
общества «Банк Развития Казахстана» на сумму 500 000 
000 000 (пятьсот миллиардов) тенге и определить 
условия его выпуска, согласно приложению №1 к 
настоящему протоколу. 
2. Утвердить седьмой выпуск облигаций на сумму 15 
000 000 000 (пятнадцать миллиардов тенге) в пределах 
седьмой облигационной программы акционерного 
общества «Банк Развития Казахстана» на сумму 500 000 
000 000 (пятьсот миллиардов) тенге и определить 
условия его выпуска, согласно приложению №2 к 
настоящему протоколу.

3

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

1. "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының 
500 000 000 000 (бес жүз миллиард) теңге сомасындағы 
жетінші облигациялық бағдарламасы шегінде 30 000 
000 000 (отыз миллиард) теңге сомасына 
облигациялардың алтыншы шығарылымын бекіту және 
оны шығару шарттарын айқындау осы хаттаманың №1- 
қосымшасына сәйкес жүзеге асырылсын.
2. "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының 
500 000 000 000 (бес жүз миллиард) теңге сомасындағы 
жетінші облигациялық бағдарламасы шегінде 15 000 
000 000 (он бес миллиард теңге) сомасына 
облигациялардың жетінші шығарылымын бекіту және 
оны шығару шарттарын айқындау осы хаттаманың №2- 
қосымшасына сәйкес жүзеге асырылсын.

количество выпускаемых облигаций и 
производных ценных бумаг  

4

облигациялар мен туынды бағалы қағаздардың 
саны 

45 000 000

 
вид выпускаемых облигаций и производных 
ценных бумаг

 5

облигациялар мен туынды бағалы қағаздардың 
түрі

 

номинальная стоимость  6

номиналды құны

1 000,00

 
валюта номинальной стоимости KZT - Тенге  7

номиналды құн валютасы KZT  
объем выпуска  8

шығарылымның көлемi

45 000 000 000

 
иные сведения при необходимости Выписка из Протокола заочного заседания Совета 

директоров №297–2022-18 от 08 ноября 2022 года
9

қажет болған кезде өзге де мәліметтер Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 08 қарашадағы 
№297–2022-18 сырттай отырысының хаттамасынан 
үзінді

Заместитель Председателя 
Правления по правовым 
вопросам 

А. Шарипов 

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