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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

№ 901 от 16.02.2023

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА
       

       Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" (БИН 

010540001007, КАЗАХСТАН, Z05T3E2, район Есиль, город Астана, проспект Мәңгілік Ел, зд. 55 

А, н.п. 15, тел: +7(7172)792688, e-mail: info@kdb.kz, веб-сайт: www.kdb.kz) направляет текст 
информационного сообщения «Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом 

внесенных в него изменений и (или) дополнений» на русском, казахском языке(ах), для 

размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, 
представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в 

подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением 

Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189, а также в 

соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 2 таблицы 3 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

Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений
Енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарын 

шығару проспектісі

21

1 дата государственной регистрации 

уполномоченным органом проспекта выпуска 
эмиссионных ценных бумаг или дата регистрации 

уполномоченным органом изменений и (или) 
дополнений в проспект выпуска эмиссионных 

ценных бумаг эмитента

14.02.2023 г.

 



Д
ата:  1

6
.0

2
.2

0
2
3
 2

1
:0

1
:2

3
. В

ерсия
 С
Э
Д
: S

im
B

A
S

E
4
. Э

лектронны
й

 документ.

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.

эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектісін 

уәкілетті органның мемлекеттік тіркеу күні 
немесе эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары 

шығару проспектісіне өзгерістер не 
толықтыруларды уәкілетті органның тіркеу күні

 

сканированный вариант проспекта выпуска 
эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате 
PDF, зарегистрированного уполномоченным 

органом

2

эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару 

проспектісінің уәкілетті орган тіркеген PDF 

форматындағы сканерленген көшірмесі

Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. 
отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"

сканированный вариант изменений и (или) 
дополнений в проспект выпуска эмиссионных 

ценных бумаг эмитента в формате PDF, 

зарегистрированных уполномоченным органом

3

эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару 

проспектісіне өзгерістер және (немесе) 
толықтырулардың уәкілетті орган тіркеген PDF 

форматындағы сканерленген көшірмесі
электронный вариант проспекта выпуска 
эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом 

внесенных в него изменений и (или) дополнений

4

эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару 

проспектісінің оған енгізілген өзгерістері және 
(немесе) толықтырулары ескерілген электрондық 

нұсқасы

Электронный вариант (с учетом изменений) проспекта 

выпуска ЦБ

При получении эмитентом от уполномоченного органа в течение одного рабочего дня нескольких зарегистрированных 

изменений и дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента допускается предоставление информации 

посредством представления эмитентом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким изменениям и 

дополнениям в проспект.

Эмитент бір жұмыс күні ішінде уәкілетті органнан эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне бірнеше 
өзгерістер мен толықтырулар алған жағдайда, эмитенттің проспектіге енгізілген осындай бірнеше өзгерістер мен 

толықтырулар бойынша ақпаратты қамтитын бір өтінім ұсынуы арқылы ақпарат беруіне рұқсат етіледі.

Заместитель Председателя 

Правления по вопросам 

управления финансами

Б. Абишева 

Исп: Асель Исабекова
792649 (1107)

AselI@kdb.kz
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Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.
Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы  «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес  қағаз бетіндегі заңмен тең.

Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы
куәлік

«"Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын реттеу және дамыту агенттігі"
республикалық мемлекеттік мекемесі»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Республиканское государственное
учреждение "Агентство Республики

Казахстан по регулированию и развитию
финансового рынка"»

IDENTҚазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту Агенттігі
010540001007 бизнес-сәйкестендіру нөмірімен тіркелген «Қазақстанның Даму Банкі»
(Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел
даңғылы, ғимарат 55А, т.е.б. 15) акционерлік қоғамының айналыс мерзімі он екі айдан
аспайтын мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізді.
Шығарылым KZ2C00009405 халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген 50
000 (елу мың) қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген. Бір
облигацияның номиналды құны 1000 (бір мың) АҚШ доллары. Облигациялардың
шығарылым көлемі 50 000 000 (елу миллион) АҚШ доллары болады.

Берілген күні: 14.02.2023 ж.

Хаджиева Мария ЖамаловнаЗаместитель председателя

Нөмірі: KZ37VHA00001117

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных
облигаций

«"Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын реттеу және дамыту агенттігі"
республикалық мемлекеттік мекемесі»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Республиканское государственное
учреждение "Агентство Республики

Казахстан по регулированию и развитию
финансового рынка"»

IDENTАгентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового
рынка произвело государственную регистрацию выпуска негосударственных облигаций
со сроком обращения не более двенадцати месяцев Акционерного общества «Банк
Развития Казахстана» (Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль,
проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п. 15), бизнес-идентификационный номер
010540001007. Выпуск разделен на 50 000 (пятьдесят тысяч) купонных облигаций без
обеспечения, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN)
KZ2C00009405. Номинальная стоимость одной облигации 1000 (одна тысяча) долларов
США. Объем выпуска облигаций составляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов
США.

Дата выдачи: 14.02.2023 г.

Хаджиева Мария ЖамаловнаЗаместитель председателя

Номер: KZ37VHA00001117
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