ПРОСПЕКТ
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Банк Развития
Казахстана»
Сокращенное наименование эмитента: АО «Банк Развития Казахстана»

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска
негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не
означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения
негосударственных облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации,
содержащейся в данном документе.
Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является
достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых
негосударственных облигаций.
В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке
ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями
законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Нур-Султан, 2019 год
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ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИЯ О НАИМЕНОВАНИИ ЭМИТЕНТА И ЕГО МЕСТЕ
НАХОЖДЕНИЯ
1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами.
1)

дата первичной государственной регистрации эмитента:

Первичная государственная регистрация Акционерного общества «Банк Развития
Казахстана» (далее – «Банк», «Эмитент») проведена Министерством юстиции Республики
Казахстан 31 мая 2001 года.
2)

дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась
перерегистрация):

Государственная перерегистрация Банка производилась 18 августа 2003 года. Основание
для перерегистрации – изменение организационно-правовой формы с ЗАО «Банк Развития
Казахстана» на АО «Банк Развития Казахстана».
3)

полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском
(при наличии) языках:
Полное наименование

Сокращенное наименование

На государственном
языке

«Қазақстанның Даму Банкі»
акционерлік қоғамы

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ

На русском языке

Акционерное общество «Банк
Развития Казахстана»

АО «Банк Развития Казахстана»

На английском
языке

Joint Stock Company
«Development Bank of
Kazakhstan»

JSC «Development Bank of
Kazakhstan»

4)

в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие
полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены:
Дата регистрации/
перерегистрации

Наименования

31 мая 2001 года
(дата первичной
регистрации)

Полное наименование:
на государственном языке – «Қазақстанның Даму Банкі» жабық
акционерлік қоғамы;
на русском языке – закрытое акционерное общество «Банк Развития
Казахстана»;
на английском языке – Closed Joint Stock Company «Development
Bank of Kazakhstan».
Сокращенное наименование:
на государственном языке – «Қазақстанның Даму Банкі» ЖАҚ;
на русском языке – ЗАО «Банк Развития Казахстана»;
на английском языке - СJSC «Development Bank of Kazakhstan».

18 августа 2003 года
(дата
перерегистрации)

Полное наименование:
на государственном языке – «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік
қоғамы;
на русском языке – Акционерное общество «Банк Развития
Казахстана»;
на английском языке - Joint Stock Company «Development Bank of
Kazakhstan».
Сокращенное наименование:
на государственном языке – «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ;
на русском языке – АО «Банк Развития Казахстана»;
на английском языке - JSC «Development Bank of Kazakhstan».

АО «Банк Развития Казахстана» создано на основании Указа Президента Республики
Казахстан от 28 декабря 2000 года №531 «О Банке Развития Казахстана» в соответствии с
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Законом Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана» от 25 апреля 2001 года
№178-II (далее – «Закон о Банке»), во исполнение постановления Правительства
Республики Казахстан от 18 мая 2001 года № 659 «О создании закрытого акционерного
общества «Банк Развития Казахстана». В соответствии с пунктом 1 Закона о Банке, Банк
является национальным институтом развития и банком, уполномоченным на реализацию
государственной инвестиционной
политики и государственной поддержки
индустриально-инновационной деятельности.
5)

если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица
(юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении
реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента;

Банк не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц).
6)

в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их
наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и почтовые
адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об
учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц:

Банк не имеет филиалов и (или) представительств.
7)

бизнес-идентификационный номер эмитента:

Бизнес-идентификационный номер Банка: 010540001007.
8)

код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442
«Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) (при наличии):

Код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442
«Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) - 213800LCDPGJ1BI7KX98.
2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной
регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных
телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае,
если фактический адрес эмитента отличается от места нахождения эмитента,
указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица.
Место нахождения: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район
Есиль, проспект Мəңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15.
Номера контактных телефонов и факса: +7 (7172) 79 26 79, + 7 (7172) 79 26 38.
Адреса электронной почты: info@kdb.kz
Фактический адрес не отличается от адреса, указанного в справке о государственной
регистрации юридического лица.

ГЛАВА 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, О СПОСОБАХ
ИХ ОПЛАТЫ И ПОЛУЧЕНИИ ДОХОДА ПО НИМ
3. Сведения о выпуске облигаций:
1)

вид облигаций;

2)

номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной
облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается
порядок расчета номинальной стоимости одной облигации);

3)

количество облигаций;

4)

общий объем выпуска облигаций;

5)

валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и
(или) начисленному вознаграждению по облигациям.
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При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.
4. Способ оплаты размещаемых облигаций:
При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.
5. Получение дохода по облигациям:
1)

ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям
является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок
расчета ставки вознаграждения по облигациям);

2)

периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по
облигациям;

3)

дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям;

4)

порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения
вознаграждения по облигациям;

5)

период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.
6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном
финансировании дополнительно указываются:
1)

характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки
поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;

2)

порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника
на имущество, созданное по базовому договору, о введении представителей
кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;

3)

перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием
сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами,
осуществляемых за счет выделенных активов.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.
7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации
дополнительно указываются:
1)

наименование и место нахождения оригинатора, банка-кастодиана, управляющего
инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица,
осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;

2)

предмет деятельности, права и обязанности оригинатора в сделке секьюритизации;

3)

характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по
правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок
осуществления контроля за их исполнением;

4)

порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;

5)

расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно
которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из
выделенных активов;

6)

сведения о наличии опыта применения секьюритизации оригинатором и лицами,
участвующими в сделке секьюритизации;

7)

размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих
сделку секьюритизации;
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8)

критерии однородности прав требований;

9)

очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах
облигационной программы.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.

ГЛАВА 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ, ОБРАЩЕНИЯ, ПОГАШЕНИЯ
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ВЫКУПА ОБЛИГАЦИЙ, НЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ СТАТЬЯМИ 15 И 18-4 ЗАКОНА
О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
8. Условия и порядок размещения облигаций:
1)

дата начала размещения облигаций;

2)

дата окончания размещения облигаций;

3)

рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или)
неорганизованный рынок ценных бумаг).

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.
9. Условия и порядок обращения облигаций:
1)

дата начала обращения облигаций;

2)

дата окончания обращения облигаций;

3)

срок обращения облигаций:

4)

рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или)
неорганизованный рынок ценных бумаг).

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.
10. Условия и порядок погашения облигаций:
1)

дата погашения облигаций;

2)

способ погашения облигаций;

3)

если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций
будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными
имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их
сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных
прав, а также порядка реализации перехода этих прав:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.
11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных
статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указывается:
1)

порядок, условия реализации права выкупа облигаций:

2)

сроки реализации права выкупа облигаций;

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.
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ГЛАВА 4. КОВЕНАНТЫ (ОГРАНИЧЕНИЯ) ПРИ ИХ НАЛИЧИИ
12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не
предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:
1)

описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных
о рынке ценных бумаг;

2)

порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений);

3)

порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

4)

порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений):

5)

порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов:

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.

ГЛАВА 5. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК КОНВЕРТИРОВАНИЯ
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ПРИ ВЫПУСКЕ КОНВЕРТИРУЕМЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ)
13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие
сведения:
1)

вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут
конвертироваться облигации, права по таким акциям;

2)

порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций
полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит
аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования,
если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные
облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в
конце срока обращения).
Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в
порядке, предусмотренных статьей 61-10 Закона Республики Казахстан от 31
августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»
(далее - Закон о банках), указывает условия конвертирования облигаций в акции в
соответствии с решением уполномоченного органа.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.

ГЛАВА 6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ ЭМИТЕНТА ОБЛИГАЦИЙ,
ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ПОЛНЫМ ИЛИ ЧАСТИЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВЫПУЩЕННЫМ ОБЛИГАЦИЯМ С УКАЗАНИЕМ
СТОИМОСТИ ДАННОГО ИМУЩЕСТВА (ПО ОБЕСПЕЧЕННЫМ
ОБЛИГАЦИЯМ)
14. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным
обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:
1)

или

частичным

описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного
имущества;
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2)

процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска
облигаций;

3)

порядок обращения взыскания на предмет залога.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.
15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места
нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если
облигации обеспечены гарантией банка).
При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.
16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики
Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске
инфраструктурных облигаций.
При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.

ГЛАВА 7. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕГ, ПОЛУЧЕННЫХ
ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:
1)

конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения
облигаций;

2)

при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с
оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями
заключенного с ним договора.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.
18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по
облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом
облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и
номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и
количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и
невыплаченного вознаграждения по облигациям.
При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.

ГЛАВА 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ ИЛИ О КРУПНЫХ АКЦИОНЕРАХ
(УЧАСТНИКАХ), ВЛАДЕЮЩИХ ДЕСЯТЬЮ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ
РАЗМЕЩЕННЫХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫКУПЛЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ) АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ)
ЭМИТЕНТА
19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих
десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных
акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента:
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1)

фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителя или крупного акционера
(участника) (для физического лица):

Не применимо для Банка.
2)

полное наименование, место нахождения учредителя или крупного акционера
(участника) (для юридического лица):

Единственным акционером Банка является Акционерное общество «Национальный
управляющий холдинг «Байтерек» (место нахождения: Республика Казахстан, Z05T2H3,
город Нур-Султан, район Есиль, пр. Мəңгілік Ел, здание 55А).
3)

процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале
эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к
общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале
эмитента:

Акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»,
являющемуся единственным акционером Банка, принадлежит 100% голосующих акций
Банка.
4)

дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть десятью
и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале
эмитента:

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года № 571 «О
некоторых мерах по оптимизации системы управления институтами развития,
финансовыми организациями и развития национальной экономики» и Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2013 года № 516 «О мерах по реализации
Указа Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года № 571 «О некоторых мерах
по оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями
и развития национальной экономики» было принято решение создать АО «НУХ
«Байтерек», и передать 100% простых акций Банка в оплату уставного капитала АО «НУХ
«Байтерек».
АО «НУХ «Байтерек» прошло процедуру государственной регистрации в качестве
юридического лица 28 мая 2013 года. В соответствии с приказом Председателя Комитета
по государственному имуществу и приватизации № 788 от 17 октября 2013 года, 100%ный пакет простых акций Банка был передан АО «НУХ «Байтерек» - 25 октября 2013 года.

ГЛАВА 9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ
ОРГАНЕ ЭМИТЕНТА
20. Сведения об органе управления эмитента:
1)

фамилия, имя, отчество (при его наличии) председателя и членов совета директоров
или наблюдательного совета (с указанием независимого (независимых) директора
(директоров) в совете директоров).

2)

дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета и сведения об
их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в
хронологическом порядке.

Фамилия, имя, отчество (при его
наличии) председателя и членов
совета директоров и даты
избрания членов совета
директоров

Сведения об трудовой деятельности членов совета
директоров за последние 3 (три) года и в настоящее время,
в хронологическом порядке

Председатель Совета директоров:
Арифханов Айдар Абдразахович

май 2011 г. – ноябрь 2015 г.: Заместитель Председателя
Правления по экономике и финансам АО «НАК
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Фамилия, имя, отчество (при его
наличии) председателя и членов
совета директоров и даты
избрания членов совета
директоров

Сведения об трудовой деятельности членов совета
директоров за последние 3 (три) года и в настоящее время,
в хронологическом порядке

Вступил в должность 20.12.2017 г.

«Казатомпром».
2012 г. – по настоящее время: член Совета иностранных
инвесторов при Президенте Республики Казахстан.
ноябрь 2015 г. – январь 2017 г.: Вице-министр национальной
экономики Республики Казахстан.
январь - декабрь 2017 г.: Заместитель Председателя Правления
АО «НУХ «Байтерек».
февраль 2017 г. – по настоящее время: член Совета директоров
АО «ФРП «Даму».
декабрь 2017 г. – по настоящее время: Председатель Правления
АО «НУХ «Байтерек».
январь 2018 г. – по настоящее время: член Совета директоров
АО «НУХ «Байтерек».
март 2019 г. – по настоящее время: Председатель Совета
директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана».
08.02.2017 г. – по настоящее время: член Совета директоров
АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

Член Совета директоров:
Карагойшин Рустам Тимурович

2015 – февраль 2019 г.: Заместитель Председателя Правления
АО «КазАгроФинанс».

Вступил в должность 10.06.2019 г.

февраль – май 2019 г.: Генеральный директор ТОО «Зерновой
Консорциум Казахстана».
май 2019 г. – по настоящее время: Заместитель Председателя
Правления АО «НУХ «Байтерек».

Член Совета директоров: Сайденов
Анвар Галимуллаевич

декабрь 2012 г. – октябрь 2018 г.: член Совета директоров АО
«Bank RBK».

Вступил в должность 16.02.2017 г.

январь 2016 г. – апрель 2016 г.: Председатель Совета
директоров АО «Международный аэропорт Алматы».
апрель 2016 г. – апрель 2019 г.: член Совета директоров,
независимый директор АО «Народный банк Казахстана».
24.10.2018 г. – по настоящее время: член Совета директоров
АО «Банк Развития Казахстана».
февраль 2018 г. – по настоящее время: член Совета директоров,
независимый директор АО «Банк Хоум Кредит».
26.04.2019 г. – по настоящее время: член Совета директоров,
независимый директор АО «Банк ЦентрКредит».

Член Совета директоров: Саркулов
Абай Серикович

2015 – 2016 гг.: Управляющий директор, член Правления АО
«Банк Развития Казахстана».

Вступил в должность 29.04.2019 г.

апрель 2016 г. – февраль 2017 г.: Заместитель Председателя
Правления АО «Банк Развития Казахстана».
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Фамилия, имя, отчество (при его
наличии) председателя и членов
совета директоров и даты
избрания членов совета
директоров

Сведения об трудовой деятельности членов совета
директоров за последние 3 (три) года и в настоящее время,
в хронологическом порядке
февраль 2017 г. – апрель 2019 г.: Председатель Правления АО
«ФРП «Даму».
29.04.2019 г. – по настоящее время: член Совета директоров и
Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана».

Член Совета директоров: Омаров
Марат Талгатович
Вступил в должность 10.06.2019 г.

2014 – 2016 гг.: Заместитель директора департамента
формирования тарифной и институциональной политики
Министерства национальной экономики РК.
2016 – 2017 гг.: Управляющий директор АО «Казахтелеком».
апрель 2017 г. – май 2019 г.: Председатель Правления АО
«Национальное агентство по технологическому развитию»,
после трансформации - Председатель правления АО «QazTech
Ventures» (входит в структуру АО «НУХ «Байтерек»).
май 2019 г. – по настоящее время: Управляющий директор Член Правления АО «НУХ «Байтерек».

Член Совета директоров –
Независимый директор: Марсия
Элизабет Кристиан Фавале
Вступила в должность 26.01.2015
г.
Член Совета директоров –
Независимый директор: Антонио
Сомма
Вступил в должность 02.12.2016 г.

февраль 2009 года – настоящее время: Главный
исполнительный директор M.Favale-Tarter, LLC, Blingby LLC.
26.01.2015 г. – настоящее время: член Совета директоров независимый директор АО «Банк Развития Казахстана».

2011 г. – по настоящее время - Руководитель программы по
повышению конкурентоспособности стран Евразии
Организации Экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), г. Париж, Франция.
02.12.2016 г. – настоящее время: член Совета директоров независимый директор АО «Банк Развития Казахстана.

3)

процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из
членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в
уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного
совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в
уставном капитале эмитент:
Членам Совета директоров Банка не принадлежат голосующие акции Банка.

4)

процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале),
принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета
в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных
акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций.
Членам Совета директоров Банка не принадлежат голосующие акции дочерних и
зависимых организаций Банка.

21. Коллегиальный орган или лицо,
исполнительного органа эмитента:

единолично

осуществляющее

функции
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1)

фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего
функции исполнительного органа, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии)
руководителя и членов коллегиального исполнительного органа.

2)

дата избрания с указанием полномочий лица, единолично осуществляющего функции
исполнительного органа, или членов коллегиального исполнительного органа и
сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее
время, в хронологическом порядке.

Фамилия, имя, отчество (при его
наличии) руководителя и членов
коллегиального исполнительного
органа и даты избрания членов
коллегиального исполнительного
органа

Сведения об трудовой деятельности членов
коллегиального исполнительного органа за последние
3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом
порядке, и их полномочия

Председатель Правления: Саркулов
Абай Серикович

2015 – 2016 гг.: Управляющий директор, член Правления
АО «Банк Развития Казахстана».

Вступил в должность 29.04.2019 г.

апрель 2016 г. – февраль 2017 г.: Заместитель
Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана».
февраль 2017 г. – апрель 2019 г.: Председатель Правления
АО «ФРП «Даму».
29.04.2019 г. – по настоящее время: член Совета
директоров и Председатель Правления АО «Банк
Развития Казахстана».
Полномочия:
1) Возглавляет
Правление,
созывает
заседание
Правления.
2) Организовывает
выполнение
решений
Единственного акционера и Совета директоров.
3) Без доверенности действует от имени Банка в
отношениях с третьими лицами, в том числе
совершает от имени Банка (без доверенности)
операции и сделки, представляет интересы Банка с
государственными, международными, финансовыми
и другими организациями.
4) Выдает доверенности на право представления Банка
в его отношениях с третьими лицами.
5) Распределяет
полномочия,
а
также
сферы
ответственности
между
членами
Правления,
работниками, осуществляющими организационнораспределительные,
административнохозяйственные функции.
6) В пределах своей компетенции издает приказы по
кадровым вопросам в отношении членов правления
Банка, в том числе по вопросам, связанным с
отпусками (в том числе ежегодными трудовыми
отпусками, отпусками без сохранения заработной
платы, отзывами из отпусков), командировками,
участием в семинарах, тренингах, форумах,
конференциях и т.д.
7) Подписывает официальные ответы на запросы,
письма и обращения представителей средств
массовой информации (далее – «СМИ»).
8) Подписывает официальные письма и обращения
Банка в СМИ.
9) Подписывает отчетность по проектам Банка для
Единственного акционера Банка.
11

Фамилия, имя, отчество (при его
наличии) руководителя и членов
коллегиального исполнительного
органа и даты избрания членов
коллегиального исполнительного
органа

Сведения об трудовой деятельности членов
коллегиального исполнительного органа за последние
3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом
порядке, и их полномочия
10) Подписывает
документы
(переписка)
с
национальными
институтами
развития,
государственными органами Республики Казахстан
и иными организациями по вопросам реализации
государственных и иных программ.
11) Осуществляет организацию и координацию работы
по вопросам защиты государственных секретов.
12) Взаимодействует
с
Председателем
Совета
директоров Банка по вопросам деятельности Банка.
13) Осуществляет иные функции, определенные уставом
Банка, решениями Единственного акционера, Совета
директоров и внутренними активами Банка.
14) Принимает решения по всем остальным вопросам,
касающимся деятельности Банка, необходимые для
выполнения
задач,
предусмотренных
законодательством Республики Казахстан и уставом
Банка, не относящимся к исключительной
компетенции Единственного акционера и Совета
директоров, а также компетенции Правления Банка.
Председатель Правления принимает исполнительнораспорядительные
решения
по
вопросам,
касающимся деятельности Банка, не отнесенным
законодательными актами Республики Казахстан,
уставом Банка к исключительной компетенции
Единственного акционера, Совета директоров либо
Правления Банка.
Председатель Правления осуществляет общий
контроль,
координацию
и
руководство
за
деятельностью всех структурных подразделений и
работников Банка, непосредственно контролирует,
координирует и руководит деятельностью членов
Правления, советников, Службы безопасности,
Службы по связям с общественностью.
Председатель Правления в пределах своей
компетенции издает приказы, дает распоряжения и
указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Банка.

Заместитель Председателя Правления:
Аубакиров Думан Бауыржанұлы

февраль 2015 г. – март 2017 года: Управляющий директор
АО «Банк Развития Казахстана».

Вступил в должность 31.03.2017 г.

февраль 2017 г. – по настоящее время: Член Правления
АО «Банк Развития Казахстана».
31.03.2017 г. – по настоящее время: Заместитель
Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана».
Полномочия:
Общая организация и координация кредитной
деятельности Банка, реализации кредитной политики
Банка, формирования кредитного портфеля Банка,
участие в управлении ссудным портфелем Банка.
Общая

организация

и

координация

процесса
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Фамилия, имя, отчество (при его
наличии) руководителя и членов
коллегиального исполнительного
органа и даты избрания членов
коллегиального исполнительного
органа

Сведения об трудовой деятельности членов
коллегиального исполнительного органа за последние
3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом
порядке, и их полномочия
банковской экспертизы, реализации, финансирования,
мониторинга инвестиционных проектов, экспортных
операций, межбанковского кредитования (далее –
«Проекты».
Общая организация и координация деятельности
Банка во взаимоотношениях с АО «БРК-Лизинг»,
DBK Capital Structure Fund B.V. (дочерняя
организация, зарегистрированная в Нидерландах,
Амстердам).
Общая организация и координация деятельности
Банка во взаимоотношениях с финансовыми
организациями и институтами во вопросам кредитной
деятельности Банка.
Общая организация и координация деятельности,
связанной
с
выполнением
Банком
функций
агента/поверенного.
Представление интересов Банка в юридических лицах
(органах управления), в уставных капиталах которых
участвует Банк.
Общая организация и координация работы по
осуществлению
мероприятий,
предусмотренных
внутренними актами Банка по обеспечению
своевременного и полного исполнения заемщиками и
иными лицами обязательств, в целях исполнения
договоров о предоставлении кредитных инструментов
(займов, гарантий и пр.).
Общая организация и координация работы по
осуществлению
мероприятий,
предусмотренных
внутренними актами Банка по обеспечению
формирования качественного ссудного портфеля
Банка.
Участие
в
переговорах
с
представителями
государственных органов Республики Казахстан и
иных юридических лиц по вопросам, относящимся к
компетенции
структурных
подразделений,
курируемых Заместителем Председателя Правления
Аубакировым Д.Б.
Общая организация и координация работы по
подготовке информации о выполнении программных
документов, поручений и запросов государственных
органов, по которым структурные подразделения,
курируемые Заместителем Председателя Правления
Аубакировым
Д.Б.
являются
ответственными
исполнителями (соисполнителями) в уполномоченные
государственные органы в сроки, определенные
поручениями.
Организация и координация деятельности по
техническому
анализу
проектов,
в
рамках
осуществления кредитной деятельности.
Организация

и

координация

работы

по
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Фамилия, имя, отчество (при его
наличии) руководителя и членов
коллегиального исполнительного
органа и даты избрания членов
коллегиального исполнительного
органа

Сведения об трудовой деятельности членов
коллегиального исполнительного органа за последние
3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом
порядке, и их полномочия
осуществлению
кредитного
анализа
структурирования кредитных инструментов.

и

Организация и координация работы по отраслевому
анализу.
Заместитель Председателя Правления Аубакиров Д.Б.
непосредственно контролирует, координирует и
руководит деятельностью Управляющего директора,
Департамента отраслевого анализа, Департамента
кредитного анализа и структурирования сделок,
Управления технического анализа, контролирует и
координирует деятельность Дирекции по работе с
клиентами, Департамента по работе с финансовыми
институтами.

Заместитель Председателя Правления:
Бабичев Дмитрий Юрьевич

июль 2013 г. – март 2016 г.: Директор Департамента
управления рисками АО «НУХ» «Байтерек».

Вступил в должность: 29.03.2016 г.

март 2016 г. – по настоящее время: Заместитель
Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана».
Полномочия:
Общая организация и координация деятельности
Банка по вопросам стратегии, планирования.
Общая организация и координация работы с
международными
инвестиционными
банками,
финансовыми
организациями
и
институтами,
инвесторами, кредиторами Банка.
Общая организация и координация работы по
мониторингу внутренних и внешних рынков ценных
бумаг, денежных и валютных рынков, рынка
обратного РЕПО и межбанковских депозитов.
Общая организация и координация деятельности
Банка по вопросам управления инвестиционным
портфелем Банка.
Общая организация и координация взаимоотношений
Банка с АО «Казахстанская фондовая биржа», АО
«Центральный депозитарий ценных бумаг» и иными
уполномоченными органами по вопросам управления
инвестиционным портфелем, политики заимствования
и управления долгом.
Общая организация и координация работы по
привлечению заемных средств на внешних и
внутренних рынках капитала, сотрудничеству, обмену
опытом и информацией с международными
финансовыми
организациями,
зарубежными
институтами
развития,
межгосударственными
организациями и объединениями, взаимодействию с
государственными и иными органами и финансовыми
институтами по вопросам заимствования, по
проведению мероприятий по заключению сделок на
14

Фамилия, имя, отчество (при его
наличии) руководителя и членов
коллегиального исполнительного
органа и даты избрания членов
коллегиального исполнительного
органа

Сведения об трудовой деятельности членов
коллегиального исполнительного органа за последние
3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом
порядке, и их полномочия
первичном и вторичном рынке
денежном и валютном рынках.

ценных

бумаг,

Представление интересов Банка в юридических лицах
(органах управления), в уставных капиталах которых
участвует Банк.
Общая организация и координация операционной
деятельности,
организация
установления
корреспондентских отношений с финансовыми
организациями.
Общая организация и координация деятельности по
вопросам формирования и реализации учетной
политики Банка, налоговой учетной политики.
Общая организация и координация работы по
осуществлению валютного контроля экспортноимпортных операций клиентов в соответствии с
требованиями
валютного
законодательства
Республики Казахстан.
Общая организация и координация работы по
составлению
и
предоставлению
финансовой
отчётности Единственному акционеру Банка.
Общая организация и координация работы по
определению принципов тарифной политики Банка и
способов ее практической реализации;
Общая организация и координация работы по вопросу
анализа исполнения бюджета Банка и предоставление
информации о ходе исполнения бюджета на
рассмотрение
Бюджетной
комиссии
Банка,
руководству Банка в установленные сроки в
соответствии с внутренними актами Банка.
Участие
в
переговорах
с
представителями
государственных органов Республики Казахстан и
иных организаций по вопросам, относящимся к
компетенции
структурных
подразделений,
курируемых Заместителем Председателя Правления
Бабичевым Д.Ю.
Общая организация и координация работы по
подготовке
информации,
соответствующих
заключений и предложений руководству Банка,
ответов на запросы государственных органов
Республики Казахстан, АО «НУХ «Байтерек» и иных
организаций по вопросам, входящим в компетенцию
структурных
подразделений,
курируемых
Заместителем Председателя Правления Бабичевым
Д.Ю.
Общая организация и координация работы в
подготовке информации о выполнении программных
документов, поручений и запросов государственных
органов, по которым структурные подразделения,
курируемые Заместителем Председателя Правления
Бабичев
Д.Ю.
являются
ответственными
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Фамилия, имя, отчество (при его
наличии) руководителя и членов
коллегиального исполнительного
органа и даты избрания членов
коллегиального исполнительного
органа

Сведения об трудовой деятельности членов
коллегиального исполнительного органа за последние
3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом
порядке, и их полномочия
исполнителями (соисполнителями) в уполномоченные
государственные органы в сроки, определенные
поручениями.
Заместитель Председателя Правления Бабичев Д.Ю.
непосредственно контролирует, координирует и
руководит деятельностью Управляющего директора,
Департамента бухгалтерского учета, контролирует и
координирует
деятельность
Департамента
казначейства, Департамента фондирования и работы с
инвесторами,
Операционного
департамента,
Финансового департамента, Департамента стратегии и
планирования.

Заместитель Председателя Правления:
Кенжебаева Сандугаш Айбасовна

2015 г. – август 2016 г.: Старший банкир Дирекции по
работе с клиентами АО «Банк Развития Казахстана».

Вступила в должность: 16.04.2019 г.

август 2016 г. – декабрь 2017 г.: Исполнительный
директор в Евразийском Банке Развития.
декабрь 2017 г. – апрель 2019 г.: Управляющий директор
АО «Банк Развития Казахстана».
10.04.2019 г. – по настоящее время: Заместитель
Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана».
Полномочия:
Общая организация и координация деятельности
Банка по управлению, идентификации, оценке,
контролю и мониторингу кредитных, финансовых и
операционных рисков, обеспечение эффективного
функционирования
корпоративной
системы
управления рисками.
Общая организация и координация процесса оценки
обеспечения исполнения обязательств перед Банком,
предоставляемого в рамках осуществления Банком
кредитной деятельности.
Общая организация и координация деятельности по
методологии,
моделированию
и
мониторингу,
обеспечению методологической документации и
инструментария для оценки кредитных рисков,
мониторингу сигналов раннего оповещения.
Общая организация и координация работы по
утверждению кредитного рейтинга кредитного
инструмента в соответствии с внутренними актами
Банка.
Участие
в
переговорах
с
представителями
государственных органов Республики Казахстан и
иных организаций по вопросам, относящимся к
компетенции
структурных
подразделений,
курируемых Заместителем Председателя Правления
Кенжебаевой С.А,
Общая

организация

и

координация

работы

по
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Фамилия, имя, отчество (при его
наличии) руководителя и членов
коллегиального исполнительного
органа и даты избрания членов
коллегиального исполнительного
органа

Сведения об трудовой деятельности членов
коллегиального исполнительного органа за последние
3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом
порядке, и их полномочия
подготовке
информации,
соответствующих
заключений и предложений руководству Банка,
ответов на запросы государственных органов
Республики Казахстан, АО «НУХ «Байтерек» и иных
организаций по вопросам, входящим в компетенцию
структурных
подразделений,
курируемых
Заместителем Председателя Правления Кенжебаевой
С.А.
Представление интересов Банка в юридических лицах
(органах управления), в уставных капиталах которых
участвует Банк.
Общая организация и координация работы по
подготовке информации о выполнении программных
документов, поручений и запросов государственных
органов, по которым структурные подразделения,
курируемые Заместителем Председателем Правления
Кенжебаевой
С.А.
являются
ответственными
исполнителями (соисполнителями) в уполномоченные
государственные органы в сроки, определенные
поручениями.
Организация и координация деятельности Банка по
автоматизации
и
программно-техническому
обеспечению.
Организация и координация деятельности Банка по
организации бизнес-процессов.
Заместитель Председателя Правления Кенжебаева
С.А. непосредственно контролирует, координирует и
руководит деятельностью Управляющего директора,
контролирует
и
координирует
деятельность
Департамента кредитных рисков, Департамента
операционных и финансовых рисков, Департамента
методологии,
моделирования
и
мониторинга,
Департамента оценки обеспечения, Департамента
информационных технологий, Департамента бизнеспроцессов.

Управляющий директор – член
Правления: Амиртаев Аскар Сапарович
Вступил в должность: 26.10.2015 г.

июль 2013 г. – июль 2014 г.: АО «Национальный
управляющий холдинг «Байтерек», Директор
департамента правового обеспечения.
июль 2014 г. – октябрь 2015 г.: Управляющий директор
АО «Банк Развития Казахстана».
октябрь 2015 г. – по настоящее время: Управляющий
директор, член Правления АО «Банк Развития
Казахстана».
апрель 2016 г. – по настоящее время: член Совета
директоров АО «БРК-Лизинг», представитель
единственного акционера.
Полномочия:
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Фамилия, имя, отчество (при его
наличии) руководителя и членов
коллегиального исполнительного
органа и даты избрания членов
коллегиального исполнительного
органа

Сведения об трудовой деятельности членов
коллегиального исполнительного органа за последние
3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом
порядке, и их полномочия
Общая организация и координация работы
правовому обеспечению деятельности Банка;

по

Общая организация и координация работы с
проблемными активами Банка, а также претензионной
и исковой работе.
Общая организация и координация взаимодействия с
правоохранительными и иными уполномоченными
государственными
органами,
осуществляющими
проверку деятельности Банка.
Общая организация и координация работы по
разработке и согласованию типовых и нетиповых
форм договоров, используемых в деятельности Банка.
Общая организация и координация работы по
привлечению
либо
аккредитации
Банком
юридических консультантов Банка;
Общая организация и координация работы по
правовому сопровождению вопросов, связанных с
деятельностью Банка, в том числе: вопросов
деятельности
АО
«БРК-Лизинг»
дочерняя
организация АО «Банк Развития Казахстана» и других
дочерних
организаций
Банка,
созданных
в
соответствии с законодательством Республики
Казахстан; заимствованием и управление долгом;
работой с международными инвестиционными
банками и другими инвесторами, кредиторами Банка;
управление инвестиционным портфелем Банка;
работой с АО «Казахстанская фондовая биржа», АО
«Центральный депозитарий ценных бумаг» и иными
уполномоченными органами по вопросам процесса
управления инвестиционным портфелем; с процессом
организации и проведения закупок товаров, работ и
услуг; с бухгалтерским и налоговым учетов; работой с
финансовыми организациями; деятельностью по
связям с общественностью и СМИ; деятельностью по
защите государственных секретов; деятельностью
секретариата
Правления,
корпоративного
секретариата Совета директоров Банка.
Общее правовое сопровождение вопросов управления
комплаенс риском.
Предоставление интересов Банка в юридических
лицах (органах управления), в уставных капиталах
которых участвует Банк.
Общая организация и координация деятельности
секретариата Правления Банка.
Общая организация и координация работы по
подготовке
информации,
соответствующих
заключений и предложений руководству Банка,
ответов на запросы государственных органов
Республики Казахстан, АО «НУХ «Байтерек» и иных
организаций по вопросам, входящим в компетенцию
структурных
подразделений,
курируемых
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Фамилия, имя, отчество (при его
наличии) руководителя и членов
коллегиального исполнительного
органа и даты избрания членов
коллегиального исполнительного
органа

Сведения об трудовой деятельности членов
коллегиального исполнительного органа за последние
3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом
порядке, и их полномочия
Управляющим
директоров-членов
Амиртаевым А.С.

Правления

Общая организация и координация работы по
подготовке информации о выполнении программных
документов, поручений и запросов государственных
органов, по которым структурные подразделения,
курируемые
Управляющим
директором-членом
Правления
Амиртаевым
А.С.
являются
ответственными исполнителями (соисполнителями) в
уполномоченные государственные органы в сроки,
определенные поручениями.
Участие
в
переговорах
с
представителями
государственных органов Республики Казахстан и
иных организаций по вопросам, относящимся к
компетенции
структурных
подразделений,
курируемых Управляющим директором – членов
Правления Амиртаевым А.С.
Общая организация и координация деятельности по
ведению
кредитных
досье,
кредитному
администрированию проектов.
Общая организация и координация деятельности
Банка во взаимоотношениях с кредитным бюро.
Управляющий директор-член Правления Амиртаев
А.С. непосредственно контролирует и координирует
деятельность Департамента правового обеспечения,
Департамента правового сопровождения кредитной
деятельности, Службы по работе с проблемными
активами, секретариата Правления, Департамента
кредитного администрирования.

3)

процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале,
принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного
органа эмитента, или каждому из членов коллегиального исполнительного органа
эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном
капитале эмитента.

Членам Правления Банка не принадлежат голосующие акции Банка.
22. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой
коммерческой организации (управляющей организации), то указываются:
1)

полное и сокращенное
нахождения;

наименование

управляющей

организации,

ее

место

2)

фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего
функции исполнительного органа управляющей организации, либо фамилия, имя,
отчество (при его наличии) членов коллегиального исполнительного органа и членов
совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации;

3)

дата избрания лиц, перечисленных в подпункте 2) настоящего пункта, и сведения об
их трудовой деятельности за последние 2 (два) года, в хронологическом порядке;
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4)

процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале)
управляющей организации, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2)
настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций (долей участия в
уставном капитале) управляющей организации;

5)

процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих
лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству
долей участия в уставном капитале эмитента.

Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.
Полномочия исполнительного органа Банка не передавались другой коммерческой
организации (управляющей организации).

ГЛАВА 10. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА
23. Виды деятельности эмитента:
1)

основной вид деятельности:

АО «Банк Развития Казахстана» является национальным институтом развития. Основная
деятельность Банка направлена на совершенствование и повышение эффективности
государственной
инвестиционной
деятельности,
развитие
производственной
инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие в привлечении
внешних и внутренних инвестиций в экономику страны.
2)

краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности,
которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента.

Банк предоставляет следующие виды услуг: средне-, долгосрочное кредитование
инвестиционных проектов и экспортных операций, межбанковское кредитование,
финансирование лизинговых сделок (через дочернюю организацию АО «БРК-Лизинг»),
предоставление гарантий и другие. Основные цели, которыми Банк руководствуется в
процессе осуществления своей деятельности, являются совершенствование и повышение
эффективности
государственной
инвестиционной
деятельности,
развитие
производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, а также
содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику страны.
Деятельность Банка не носит сезонный характер.
3)

сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента:

Согласно пункту 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской
деятельности в Республике Казахстан», Банк имеет особый правовой статус в банковской
системе и в финансовом секторе Республики Казахстан и, соответственно, не стремится
конкурировать с коммерческими финансовыми институтами, в т.ч. с банками второго
уровня. К конкурентам Банка могут быть отнесены такие институты развития, как:
Евразийский Банк Развития, Европейский Банк реконструкции и развития, Исламский
Банк Развития и другие международные финансовые институты развития в случае
финансирования проектов на территории Республики Казахстан в секторах,
соответствующих приоритетам Банка.
4)

факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по
основным видам деятельности эмитента:

Позитивные факторы:
стабильный экономический рост;
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активная поддержка отраслей обрабатывающей промышленности и инфраструктуры
со стороны государства;
высокий кредитный рейтинг Банка способствует привлечению заемного капитала на
выгодных условиях, тем самым предлагает потенциальным клиентам займы по
наиболее выгодным условиям;
реализация новой экономической политики Казахстана «Нұрлы Жол» позволит
Казахстану осуществить структурные изменения в экономике посредством развития
индустриальной инфраструктуры и поддержки предпринимательства за счет средств
Национального фонда Республики Казахстан.
Негативные факторы:
снижение экономической активности вследствие замедления экономического роста в
краткосрочной перспективе и усиливающейся региональной напряженности,
затрагивающих Россию, одного из основных партнеров Казахстана;
сохранение высокого уровня неработающих займов в портфеле банков второго
уровня;
недостаток долгосрочного фондирования в тенге на внутреннем рынке;
высокая доля займов в ссудном портфеле банков второго уровня, выданных в
иностранной валюте.
5)

информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия,
затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки,
спонсируемые эмитентом:

В соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан от 25 апреля 2001 года № 178II «О Банке Развития Казахстана», Банк осуществляет свою деятельность без лицензии.
У Банка отсутствуют патенты, а также исследовательские разработки, спонсируемые
Банком.
6)

доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и
доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в
общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг);

Доля средств, привлеченных у нерезидентов, в
общем объеме привлеченных средств Банка

54,7% от текущих обязательств
61,0% от привлеченных сумм по
договору

Доля займов, выданных нерезидентам, в общем
объеме займов клиентов Банка

У Банка отсутствуют займы, выданные
нерезидентам

7)

сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском
прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и
иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема
активов эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием:

Банк не участвует в судебных процессах, по результатам которых может произойти
прекращение или изменение деятельности Банка, взыскание с него денежных и иных
обязательств.
8)

другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

Отсутствуют.
24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, объем
товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10
(десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им
товаров (работ, услуг).
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Сведения о поставщиках товаров (работ, услуг), объем товарооборота с которыми
(оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей
стоимости потребляемых Банком товаров (работ, услуг):
Полное наименование
поставщика

Доля от общей стоимости,
потребляемых Банком
товаров (работ, услуг)

Описание предмета
поставок

Акционерное общество
«Байтерек девелопмент»

Покупка офисного
помещения

63%

Сведения о потребителях товаров (работ, услуг), объем товарооборота с которыми
(оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей
стоимости производимых Банком товаров (работ, услуг):
Полное наименование
потребителя
ТОО «ПетроКазахстан Ойл
Продактс»

Описание вида оказанных
услуг

Доля в общем объеме
кредитного портфеля
Банка

Предоставление займа

15%

25. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема
активов эмитента, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого
актива.
Наименование актива

Балансовая стоимость,
тыс. тенге

Денежные средства и их
эквиваленты

Доля в общем объеме активов
Банка, %

487 167 169

19,6%

Займы, выданные
клиентам

1 510 766 541

60,7%

Итого

2 490 011 722

80,2%

26. Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой
стоимости активов эмитента:
1)

наименование дебиторов эмитента, задолженность которых перед эмитентом
составляет 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов
эмитента;

2)

соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати)
месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам
с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

У Банка отсутствует дебиторская задолженность, составляющая 10 (десять) и более
процентов от балансовой стоимости активов Банка по состоянию на 30 июня 2019 года.
27. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более процентов
от балансовой стоимости обязательств эмитента:
1) наименование кредиторов эмитента;
2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати)
месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам
с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.
По состоянию на 30 июня 2019 года у Банка отсутствует кредиторская задолженность,
составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств Банка.
28. Величина левереджа эмитента.
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Величина левереджа эмитента указывается по состоянию на последний день каждого из
двух последних завершенных финансовых года, а также по состоянию на конец последнего
квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций
или облигационной программы либо если представляется финансовая отчетность
эмитента по итогам предпоследнего квартала перед подачей документов на
государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы - по
состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей документов на
государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы.
31.12.2017

31.12.2018

30.06.2019

5,28

5,75

5,20

Левередж

29. Чистые потоки денег, полученные от деятельности эмитента, за два последних
завершенных финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой
отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.
31.12.2017
Чистый поток денежных средств
(использованных) в/от операционной
деятельности

31.12.2018

26 336 450

(182 113 269)

121 296 845

(67 281 883)

94 675 930

77 325 103

Чистое (уменьшение)/увеличение
денежных средств и их эквивалентов

242 309 225

(172 070 049)

Влияние изменений валютных курсов
на денежные средства и их эквиваленты

1 492 772

9 655 001

Влияние изменений резерва под
обесценение на денежные средства и их
эквиваленты

-

(12 385)

Денежные средства и их эквиваленты
на начало года

208 793 845

452 595 842

Денежные средства и их эквиваленты
на конец года

452 595 842

290 168 409

Чистый поток денежных средств
(использованных) в/от инвестиционной
деятельности
Чистый поток денежных средств
(использованных) в/от финансовой
деятельности

30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента
(за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до даты
принятия решения о данном выпуске облигаций:
1) общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого
выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных
бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску, а
также общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг,
сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых
ценных бумаг, количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их
выкупа:
1-й выпуск облигаций в пределах 1-й облигационной программы Банка (ISIN
KZ2C00003002):
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Общее количество ценных бумаг: 20 000 000 облигаций;
Вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения;
Номинальная стоимость ценных бумаг: 20 000 000 000 тенге;
Государственный регистрационный номер: E82-1;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 15 декабря 2014 года;
Количество размещенных ценных бумаг: 20 000 000 облигаций;
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг:
20 000 000 000 тенге;
Сумма начисленного вознаграждения: 275 516 666,67 тенге;
Сумма выплаченного вознаграждения с даты размещения: 7 317 000 000,00 тенге;
Количество выкупленных долговых ценных бумаг и дата выкупа: выкуп не
производился.
2-й выпуск облигаций в пределах 1-й облигационной программы Банка (ISIN
KZ2C00003580):
Общее количество ценных бумаг: 65 000 000 облигаций;
Вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения;
Номинальная стоимость ценных бумаг: 65 000 000 000 тенге;
Государственный регистрационный номер: E82-2;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12 мая 2016 года;
Количество размещенных ценных бумаг: 65 000 000 облигаций;
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг:
65 000 000 000 тенге;
Сумма начисленного вознаграждения: 2 401 388 888,89 тенге;
Сумма выплаченного вознаграждения с даты размещения: 27 300 000 000,00 тенге;
Количество выкупленных долговых ценных бумаг и дата выкупа: выкуп не
производился.
3-й выпуск облигаций в пределах 1-й облигационной программы Банка (ISIN
KZ2C00003713):
Общее количество ценных бумаг: 15 000 000 облигаций;
Вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения;
Номинальная стоимость ценных бумаг: 15 000 000 000 тенге;
Государственный регистрационный номер: E82-3;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29 июня 2016 года;
Количество размещенных ценных бумаг: 15 000 000 облигаций;
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг:
15 000 000 000 тенге;
Сумма начисленного вознаграждения: 200 000 000,00 тенге;
Сумма выплаченного вознаграждения с даты размещения: 6 750 000 000,00 тенге;
Количество выкупленных долговых ценных бумаг и дата выкупа: выкуп не
производился.
2-й выпуск облигаций в пределах 2-й облигационной программы Банка (ISIN
KZ2C00003648):
Общее количество ценных бумаг: 17 500 000 облигаций;
Вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения;
Номинальная стоимость ценных бумаг: 17 500 000 000 тенге;
Государственный регистрационный номер: F26-2;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16 июня 2016 года;
Количество размещенных ценных бумаг: 17 500 000 облигаций;
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг:
17 500 000 000 тенге;
Сумма начисленного вознаграждения: 197 361 111,11 тенге;
Сумма выплаченного вознаграждения с даты размещения: 7 350 000 000,00 тенге;
Количество выкупленных долговых ценных бумаг и дата выкупа: выкуп не
производился.
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Международные облигации Банка (ISIN XS0220743776):
Общее количество ценных бумаг: 100 000 000 облигаций;
Вид ценных бумаг: купонные международные облигации;
Номинальная стоимость ценных бумаг: 100 000 000 долларов США;
Государственный регистрационный номер: облигации регистрировались в
соответствии с законодательством иностранного государства;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03 июня 2005 года (дата
начала обращения);
Количество размещенных ценных бумаг: 100 000 000 облигаций;
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг:
97 214 850,00 долларов США;
Сумма начисленного вознаграждения: 1 570 833,33 долларов США;
Сумма выплаченного вознаграждения с даты азмещения: 91 000 000,00 долларов
США;
Количество выкупленных долговых ценных бумаг и дата выкупа: выкуп не
производился.
Международные облигации Банка (ISIN XS0248160102):
Общее количество ценных бумаг: 150 000 000 облигаций;
Вид ценных бумаг: купонные международные облигации;
Номинальная стоимость ценных бумаг: 150 000 000 долларов США;
Государственный регистрационный номер: облигации регистрировались в
соответствии с законодательством иностранного государства;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23 марта 2006 года
(дата начала обращения);
Количество размещенных ценных бумаг: 97 416 000 облигаций;
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг:
145 870 569,00 долларов США;
Сумма начисленного вознаграждения: 2 549 052,00 долларов США;
Сумма выплаченного вознаграждения с даты размещения: 90 683 589,98 долларов
США;
Количество выкупленных долговых ценных бумаг и дата выкупа;
o с 01.06. 2010 г. по 10.08.2010 г. – 21 750 000 облигаций;
o с 01.12.2010 г. по 15.12.2010 г. – 21 584 000;
o с 15.06. 2011 г. по 30.06.2010 г. – 6 600 000 облигаций;
o с 01.06. 2012 г. по 30.06.2012 г. – 2 650 000 облигаций.
Международные облигации Банка (ISIN XS0860582435):
Общее количество ценных бумаг: 1 425 000 000 облигаций;
Вид ценных бумаг: купонные международные облигации;
Номинальная стоимость ценных бумаг: 1 425 000 000 долларов США;
Государственный регистрационный номер: облигации регистрировались в
соответствии с законодательством иностранного государства;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10 декабря 2012 года
(дата начала обращения);
Количество размещенных ценных бумаг: 1 264 004 000 облигаций;
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг:
1 397 357 662,58 долларов США;
Сумма начисленного вознаграждения: 11 586 703,33 долларов США;
Сумма выплаченного вознаграждения с даты размещения: 365 530 754,93 долларов
США;
Количество выкупленных долговых ценных бумаг и дата выкупа: с 01.12.2016 г.
по 15.12.2016 г. – 160 996 000 облигаций.
1-й выпуск облигаций в пределах 4-й облигационной программы Банка (ISIN
KZ2C00003911):
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Общее количество ценных бумаг: 30 000 000 облигаций;
Вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения;
Номинальная стоимость ценных бумаг: 30 000 000 000 тенге;
Государственный регистрационный номер: F51-1;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30 мая 2017 года;
Количество размещенных ценных бумаг: 30 000 000 облигаций;
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг:
30 000 000 000 тенге;
Сумма начисленного вознаграждения: 735 000 000,00 тенге;
Сумма выплаченного вознаграждения с даты размещения: 6 300 000 000,00 тенге;
Количество выкупленных долговых ценных бумаг и дата выкупа: выкуп не
производился.
2-й выпуск облигаций в пределах 4-й облигационной программы Банка (ISIN
KZ2C00003903):
Общее количество ценных бумаг: 20 000 000 облигаций;
Вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения;
Номинальная стоимость ценных бумаг: 20 000 000 000 тенге;
Государственный регистрационный номер: F51-2;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30 мая 2017 года;
Количество размещенных ценных бумаг: 20 000 000 облигаций;
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг:
20 000 000 000 тенге;
Сумма начисленного вознаграждения: 525 000 000,00 тенге;
Сумма выплаченного вознаграждения с даты размещения: 4 200 000 000,00 тенге;
Количество выкупленных долговых ценных бумаг и дата выкупа: выкуп не
производился.
3-й выпуск облигаций в пределах 4-й облигационной программы Банка (ISIN
KZ2C00004000):
Общее количество ценных бумаг: 8 836 000 облигаций;
Вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения;
Номинальная стоимость ценных бумаг: 8 836 000 000 тенге;
Государственный регистрационный номер: F51-3;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11 августа 2017 года;
Количество размещенных ценных бумаг: 8 836 000 облигаций;
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг:
8 836 000 000 тенге;
Сумма начисленного вознаграждения: 22 090 000,00 тенге;
Сумма выплаченного вознаграждения с даты размещения: 1 988 100 000,00 тенге;
Количество выкупленных долговых ценных бумаг и дата выкупа: выкуп не
производился.
4-й выпуск облигаций в пределах 4-й облигационной программы Банка (ISIN
KZ2C00004018):
Общее количество ценных бумаг: 8 836 000 облигаций;
Вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения;
Номинальная стоимость ценных бумаг: 8 836 000 000 тенге;
Государственный регистрационный номер: F51-4;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11 августа 2017 года;
Количество размещенных ценных бумаг: 8 836 000 облигаций;
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг:
8 836 000 000 тенге;
Сумма начисленного вознаграждения: 19 328 750,00 тенге;
Сумма выплаченного вознаграждения с даты размещения: 1 988 100 000,00 тенге;
Количество выкупленных долговых ценных бумаг и дата выкупа: выкуп не
производился.
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5-й выпуск облигаций в пределах 4-й облигационной программы Банка (ISIN
KZ2C00004026):
Общее количество ценных бумаг: 8 836 000 облигаций;
Вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения;
Номинальная стоимость ценных бумаг: 8 836 000 000 тенге;
Государственный регистрационный номер: F51-5;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11 августа 2017 года;
Количество размещенных ценных бумаг: 8 836 000 облигаций;
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг:
8 836 000 000 тенге;
Сумма начисленного вознаграждения: 16 199 333,33 тенге;
Сумма выплаченного вознаграждения с даты размещения: 1 943 920 000,00 тенге;
Количество выкупленных долговых ценных бумаг и дата выкупа: выкуп не
производился.
6-й выпуск облигаций в пределах 4-й облигационной программы Банка (ISIN
KZ2C00004190):
Общее количество ценных бумаг: 30 000 000 облигаций;
Вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения;
Номинальная стоимость ценных бумаг: 30 000 000 000 тенге;
Государственный регистрационный номер: F51-6;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12 декабря 2017 года;
Количество размещенных ценных бумаг: размещение не производилось;
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг:
размещение не производилось;
Сумма начисленного вознаграждения: отсутствует;
Сумма выплаченного вознаграждения с даты размещения: вознаграждение не
выплачивалось;
Количество выкупленных долговых ценных бумаг и дата выкупа: выкуп не
производился.
7-й выпуск облигаций в пределах 4-й облигационной программы Банка (ISIN
KZ2C00004273):
Общее количество ценных бумаг: 43 492 000 облигаций;
Вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения;
Номинальная стоимость ценных бумаг: 43 492 000 000 тенге;
Государственный регистрационный номер: F51-7;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24 апреля 2018 года;
Количество размещенных ценных бумаг: размещение не производилось;
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг:
размещение не производилось;
Сумма начисленного вознаграждения: отсутствует;
Сумма выплаченного вознаграждения с даты размещения: вознаграждение не
выплачивалось;
Количество выкупленных долговых ценных бумаг и дата выкупа: выкуп не
производился.
Международные облигации Банка (ISIN XS1734574137):
Общее количество ценных бумаг: 2 000 облигаций;
Вид ценных бумаг: купонные международные облигации;
Номинальная стоимость ценных бумаг: 100 000 000 000 тенге;
Государственный регистрационный номер: облигации регистрировались в
соответствии с законодательством иностранного государства;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14 декабря 2017 года
(дата начала обращения);
Количество размещенных ценных бумаг: 2 000 облигаций;
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Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг:
99 681 000 000,00 тенге;
Сумма начисленного вознаграждения: 2 005 555 555,56 тенге;
Сумма выплаченного вознаграждения с даты размещения: 14 250 000 000,00 тенге;
Количество выкупленных долговых ценных бумаг и дата выкупа: выкуп не
производился.
Международные облигации Банка (ISIN XS1814831563):
Общее количество ценных бумаг: 2 000 облигаций;
Вид ценных бумаг: купонные международные облигации;
Номинальная стоимость ценных бумаг: 100 000 000 000 тенге;
Государственный регистрационный номер: облигации регистрировались в
соответствии с законодательством иностранного государства;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04 мая 2018 года (дата
начала обращения);
Количество размещенных ценных бумаг: 2 000 облигаций;
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг:
98 820 000 000,00 тенге;
Сумма начисленного вознаграждения: 2 883 888 888,89 тенге;
Сумма выплаченного вознаграждения с даты размещения: 8 950 000 000,00 тенге;
Количество выкупленных долговых ценных бумаг и дата выкупа: выкуп не
производился.
1-й выпуск облигаций в пределах 5-й облигационной программы Банка (ISIN
KZ2C00005908):
Общее количество ценных бумаг: 30 000 000 облигаций;
Вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения;
Номинальная стоимость ценных бумаг: 30 000 000 000 тенге;
Государственный регистрационный номер: отсутствует;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21 мая 2019 года;
Количество размещенных ценных бумаг: 27 484 000 облигаций;
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг:
Сумма начисленного вознаграждения: 549 680 000,00 тенге;
Сумма выплаченного вознаграждения с даты размещения: дата начала выплаты
первого купонного вознаграждения - 18 декабря 2019 года.
Количество выкупленных долговых ценных бумаг и дата выкупа: выкуп не
производился.
2-й выпуск облигаций в пределах 5-й облигационной программы Банка (ISIN
KZ2C00005916):
Общее количество ценных бумаг: 70 000 000 облигаций;
Вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения;
Номинальная стоимость ценных бумаг: 70 000 000 000 тенге;
Государственный регистрационный номер: отсутствует;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21 мая 2019 года;
Количество размещенных ценных бумаг: 41 000 000 облигаций;
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 41
000 000 000,00 тенге;
Сумма начисленного вознаграждения: 514 641 111,11 тенге;
Сумма выплаченного вознаграждения с даты размещения: дата начала выплаты
первого купонного вознаграждения - 16 января 2020 года.
Количество выкупленных долговых ценных бумаг и дата выкупа: выкуп не
производился.
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2) сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями
ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям),
включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их
исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным
бумагам (отдельно по видам и выпускам:
Факты неисполнения эмитентом своих обязательств отсутствуют.
3) в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какоголибо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается
государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия:
У Банка отсутствуют выпуски ценных бумаг, которые были приостановлены или
признаны несостоявшимися, либо были аннулированы.
4) рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования
организаторов торгов:
Торговля ценными бумагами Банка осуществляется как на биржевом, так и на
внебиржевом рынках. На организованном рынке торговля ценными бумагами Банка
осуществляется в торговых системах следующих организаторов торгов: АО
«Казахстанская фондовая биржа», Лондонская фондовая биржа (London Stock
Exchange), Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange), Берлинская
фондовая биржа (Borse Berlin - Berlin Stock Exchange), Штутгартская фондовая биржа
(Boerse Stuttgart - Stuttgart Stock Exchange), Люксембургская фондовая биржа
(Luxembourg Stock Exchange), Швейцарская фондовая биржа (SIX Swiss Exchange)1.
5) права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в
обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении
ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных
бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав
держателей:
Держатели облигаций имеют право:
на получение номинальной стоимости облигации и вознаграждения в сроки,
предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством
Республики Казахстан;
право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке,
предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; иные
права, вытекающие из права собственности на облигации;
иные права, вытекающие из права собственности на облигации.
В случае если условиями выпуска облигаций предусмотрена возможность выкупа
облигаций Банком, данная процедура регулируется условиями проспекта выпуска
облигаций и законодательством Республики Казахстан.

ГЛАВА 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О
РАЗМЕЩАЕМЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ
31. Права, предоставляемые держателю облигаций:
1) право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций
срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного
1

В соответствии с данными Bloomberg
29

эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от
номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных
проспектом выпуска облигаций;
2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и
сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов
(ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;
3) иные права.
При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.
32. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления
дефолта по облигациям эмитента:
1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления
дефолта по облигациям эмитента;
2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по
облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате
вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации
обязательств;
3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций
информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных
обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных
действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке
обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим
солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в
случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по
облигациям;
4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную
ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо
ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное
наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при
наличии таких лиц).
При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.
33. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для
выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого
периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.
При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не
заполняется.
34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:
1) отраслевые риски - описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли
эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в
отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Республики Казахстан. В
связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают при
осуществлении деятельности на внутреннем рынке. Среди наиболее значимых рисков,
относящихся к деятельности Эмитента, можно указать следующие:
риски, связанные с усилением конкуренции на рынке;
изменение кредитоспособности клиентов (изменение объема заключаемых
сделок в результате того, что уменьшится количество клиентов);
30

изменение спроса на услуги Эмитента под влиянием общей
макроэкономической конъюнктуры (за счет изменения спроса);
риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и,
как следствие, снижением активности на рынке недвижимости.
Банк является резидентом Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность
преимущественно на финансовых рынках Казахстана.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье,
услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и
внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им
обязательств по ценным бумагам:
Эмитент в своей деятельности не использует сырье, а доля потребляемых услуг
сторонних организаций в структуре себестоимости незначительна, поэтому риски,
связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, отсутствуют, и они не
влияют на деятельность Эмитента и на исполнение Эмитентом обязательств по его
ценным бумагам.
Банк является резидентом Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность
преимущественно на финансовых рынках Казахстана.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию
и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на
деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:
Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Эмитента на внутреннем
рынке, могут быть обусловлены действиями конкурентов и увеличением стоимости
фондирования, что возможно приведет к снижению процентной маржи в целом и
соответственно доходности по сделкам Эмитента. Эмитент оценивает влияние данного
риска на свою деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам как
невысокое. С целью снижения данного риска Эмитент осуществляет мероприятия
повышению операционной эффективности бизнеса и снижению стоимости
фондирования.
Банк является резидентом Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность
преимущественно на финансовых рынках Казахстана.
2) финансовые риски - описывается подверженность финансового состояния эмитента
рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные
финансовые инструменты;
Отдельно описываются риски, связанные с возникновением у эмитента убытков
вследствие неспособности эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в
полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых
активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие
несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими
контрагентами эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости
немедленного и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых
обязательств.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее
подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности:
Управление рисками лежит в основе деятельности Банка и является существенным
элементом операционной деятельности Банка. Рыночный риск, включающий в себя
риск изменения ставок вознаграждения, валютный риск и фондовый риск, а также
кредитный риск и риск ликвидности являются основными рисками, с которыми
сталкивается Банк в процессе осуществления своей деятельности.
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Политика Банка по управлению рисками нацелена на определение, анализ и
управление рисками, которым подвержен Банк, на установление соответствующих
лимитов рисков и соответствующих контролей, а также на постоянную оценку уровня
рисков и их соответствия установленным лимитам.
Политика и процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной
основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых банковских
продуктов и услуг и появляющейся лучшей практики.
Совет директоров Банка несет ответственность за надлежащее функционирование
системы контроля по управлению рисками, за управление ключевыми рисками и
одобрение политик и процедур по управлению рисками, а также за одобрение крупных
сделок.
Правление несет ответственность за мониторинг и внедрение мер по снижению
рисков, а также следит за тем, чтобы Банк осуществлял деятельность в установленных
пределах рисков.
Кредитный и рыночный риски и риск ликвидности управляются и контролируются
системой Кредитного комитета и Комитетом по управлению активами и пассивами
(КУАП).
Как внешние, так и внутренние факторы риска выявляются и управляются в рамках
организационной структуры Банка. Помимо стандартного анализа кредитного и
рыночного рисков, структурные подразделения, в чьи функциональные обязанности
это входит, проводят мониторинг финансовых и нефинансовых рисков путем
проведения регулярных встреч с операционными подразделениями с целью получения
экспертной оценки по отдельным направлениям.
Подразделения, ответственные за управление рисками и служба внутреннего аудита
Банка в соответствии с внутренними документами Банка периодически готовят
отчеты, по вопросам управления значимыми рисками Банка. Указанные отчеты
включают результаты наблюдения в отношении оценки эффективности
соответствующих методик Банка, а также рекомендации по их совершенствованию.
Рыночный риск
Рыночный риск заключается в том, что колебания рыночной конъюнктуры, в том
числе изменение валютных курсов, ставок вознаграждения, кредитных спредов или
цен на акции, могут повлиять на прибыль Банка или стоимость имеющихся у нее
портфелей финансовых инструментов. К компонентам рыночного риска относятся
валютный риск, риск изменения ставок вознаграждения и фондовый риск. Банк
подвергается рыночному риску в результате открытой рыночной позиции по
процентным, валютным, долговым и долевым финансовым инструментам, которые
зависят от общих и специфических колебаний рыночной конъюнктуры и изменения
уровня волатильности рыночных цен.
Банк управляет рыночным риском путем идентификации и оценки размера
компонентов рыночного риска, установления лимитов по размерам компонентов
рыночного риска и проведения регулярного мониторинга их соблюдения.
Риск изменения ставок вознаграждения
Риск изменения ставок вознаграждения – это риск изменения справедливой стоимости
или будущих потоков денежных средств по финансовому инструменту вследствие
изменения рыночных ставок вознаграждения. Банк подвержен влиянию колебаний,
преобладающих рыночных процентных ставок на ее финансовое положение и потоки
денежных средств. Такие колебания могут увеличивать уровень процентной маржи,
однако могут и снижать его либо, в случае неожиданного изменения ставок
вознаграждения, приводить к возникновению убытков. Риск изменения ставок
вознаграждения управляются преимущественно посредством мониторинга изменения
ставок вознаграждения.
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Валютный риск
Валютный риск – это риск возникновения финансовых потерь от наличия открытой
валютной позиции у Банка вследствие неблагоприятных изменений курсов
иностранных валют при осуществлении Банком своей деятельности.
Фондовый риск
Фондовый риск – это риск возникновения финансовых потерь от отрицательной
переоценки долевых ценных бумаг, вследствие неблагоприятных изменений в
рыночных показателях фондовых индексов.
Кредитный риск
Кредитный риск – это риск финансовых потерь, возникающих в результате
неисполнения обязательств заемщиком или контрагентом Банка. В ходе
осуществления Банком своей деятельности по следующим инструментам, активам и
продуктам Банка: кредиты, выданные клиентам, дебиторская задолженность по
договорам финансовой аренды, счета и вклады в банках и других финансовых
институтах, дебиторская задолженность по соглашениям «обратного репо»,
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, и дебиторская
задолженность подвержены кредитному риску.
Банком разработаны политика и процедуры управления кредитным риском (Правила
управления финансовыми рисками).
Главными задачами Правил управления финансовыми рисками Банка являются:
идентификация возможных факторов, влияющих на уровень финансовых
рисков, потенциальных и реальных негативных тенденций;
оценка масштабов, предполагаемых/ реализованных финансовых потерь;
определение, разработка и внедрение стратегии по минимизации финансовых
рисков Банка;
эффективное управление финансовыми рисками Банка в соответствии с
определенной стратегией по минимизации финансовых рисков Банка;
контроль и мониторинг эффективности определенной стратегии по
минимизации финансовых рисков Банка.
К возможным инструментам управления кредитным риском относятся инструменты,
способствующие минимизации финансовых потерь Банка при неисполнении и/ или не
полного исполнения контрагентом своих финансовых обязательств перед Банком, а
также обеспечению защиты собственного капитала Банка от потенциальных
финансовых потерь от реализации кредитных рисков.
Банк также управляет кредитным риском посредством контроля и управления риском
концентрации путем установления максимальных лимитов:
на одного заемщика и/или группу связанных заемщиков,
на отрасль.
Кроме установления лимитов и их мониторинга, контроль кредитного риска
осуществляется подразделением, ответственным за управление кредитными рисками,
и подразделением, ответственным за управление финансовыми рисками, посредством:
установления и соблюдения показателей
толерантности в отношении кредитного риска.

риск-аппетита

и

уровня

Банк проводит постоянный мониторинг состояния отдельных кредитов и на
регулярной основе проводит переоценку платежеспособности своих заемщиков.
Процедуры переоценки основываются на анализе финансовой отчетности заемщика на
последнюю отчетную дату или иной информации, предоставленной самим заемщиком
или полученной Банком другим способом.
В целях контроля кредитного риска по корпоративным контрагентам, Банком
осуществляются следующие виды мониторинга:
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текущий финансовый мониторинг контрагента и мониторинг реализации
Проекта на ежеквартальной основе;
плановый комплексный выездной мониторинг инвестиционного проекта и
экспортной операции;
мониторинг платежной дисциплины (по мере наступления сроков погашения);
мониторинг ведения кредитного досье и исполнения обязательств
нефинансового характера;
мониторинг залогового имущества;
мониторинг юридической чистоты по сделке.
Следует отметить, что в Банке также при одобрении кредитных инструментов
применяются ряд стоп-факторов, предусмотренных внутренними актами Банка.
Риск ликвидности
Риск ликвидности – это риск того, что Банк может столкнуться со сложностями в
привлечении денежных средств для выполнения своих обязательств. Риск
ликвидности возникает при несовпадении по срокам погашения активов и
обязательств. Совпадение и/или контролируемое несовпадение по срокам погашения и
процентным ставкам активов и обязательств является основополагающим моментом в
управлении риском ликвидности. Вследствие разнообразия проводимых операций и
связанной с ними неопределенности полное совпадение по срокам погашения активов
и обязательств не является для финансовых институтов обычной практикой, что дает
возможность увеличить прибыльность операций, однако повышает риск
возникновения убытков.
Банк поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения
постоянного наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех
обязательств по мере наступления сроков их погашения. Политика по управлению
ликвидностью рассматривается и утверждается Правлением.
Политика по управлению ликвидности состоит из:
прогнозирования поток денежных средств в разрезе основных валют и учета
уровня ликвидных активов, необходимого для данных потоков денежных
средств;
поддержания диверсифицированной структуры источников финансирования;
управления концентрацией и структурой заемных средств;
разработки планов по привлечению финансирования за счет заемных средств;
поддержания портфеля высоколиквидных активов, который можно свободно
реализовать в качестве защитной меры в случае разрыва кассовой
ликвидности;
разработки резервных планов по поддержанию ликвидности и заданного
уровня финансирования.
Департамент операционных и финансовых рисков получает от подразделений
информацию о структуре ликвидности их финансовых активов и обязательств и о
прогнозировании потоков денежных средств, ожидаемых от планируемого в будущем
бизнеса.
Казначейство ежедневно проводит мониторинг позиции по ликвидности. В
нормальных рыночных условиях отчеты о состоянии ликвидности предоставляются
высшему руководству еженедельно. Решения относительно политики по управлению
ликвидностью принимаются КУАП и исполняются Казначейством.
Банк полагает, что сможет получить достаточный объем финансовых средств из
различных источников, которыми, в основном, являются средства по
неиспользованным кредитным линиям, открытым иностранными банками, а также
займы от АО «НУХ «Байтерек», в случае необходимости выполнения требований по
любым обязательствам. Более того, Банк на постоянной основе анализирует риск
ликвидности и заранее предпринимает необходимые меры для устранения возможных
разрывов в будущем.
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3) правовой риск - описывается риск, возникновения у эмитента убытков вследствие:
изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики
Казахстан;
несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики
Казахстан и условий заключенных договоров:
допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение
неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в
том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);
Правовой риск - риск возникновения расходов (потерь), судебных исков вследствие
нарушения Банком требований законодательства Республики Казахстан либо
несоответствия практики Банка его внутренним документам, а в отношениях с
нерезидентами Республики Казахстан – законодательств других государств, а также
вследствие несоблюдения Банком договоров, соглашений.
Основной целью Департамента правового обеспечения и Департамента правового
сопровождения кредитной деятельности является правовое сопровождение
деятельности Банка.
обеспечение
соблюдения
законности
(требований
законодательства
Республики Казахстан и внутренних актов) в деятельности Банка (правовое
обеспечение);
защита в установленном законодательством порядке интересов Банка в судах и
иных государственных органах по административно-хозяйственным вопросам.
минимизация правовых рисков в кредитной деятельности Банка.
выявление правовых рисков и выработка рекомендации по их минимизации и
устранению в кредитной деятельности и межбанковском кредитовании,
осуществляемом Банком.
требований по лицензированию основной деятельности эмитента:
Эмитенту не свойственны риски, связанные с лицензируемой деятельностью.
4) риск потери деловой репутации (репутационный риск) - описывается риск
возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ,
услуг) или характере его деятельности в целом:
В деятельности Эмитента существует риск возникновения убытков в результате
уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного
представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента,
качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.
Управление риском потери деловой репутации состоит из следующих этапов:
выявление репутационного риска;
оценка репутационного риска;
мониторинг репутационного риска;
контроль и/или минимизация репутационного риска.
В целях минимизации репутационного риска Банк использует следующие основные
методы:
обеспечивает исполнение договорных обязательств Эмитента с его
контрагентами;
осуществляет контроль за достоверностью финансовой отчетности и другой
публикуемой информации, представляемой клиентам, контрагентам, органам
регулирования и надзора и другим заинтересованным сторонам;
проходит ежегодный аудит;
осуществляет мониторинг деловой репутации акционера, аффилированных
лиц, клиентов и контрагентов;
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контролирует соблюдение законодательства об организации внутреннего
контроля в целях противодействия легализации(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
контролирует соблюдение сотрудниками норм корпоративной этики.
5) стратегический риск - описывается риск возникновения у эмитента убытков в
результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений,
определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое
управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или
недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности,
в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами,
отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых,
материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих
решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей
деятельности эмитента:
В деятельности Банка существует риск возникновения убытков в результате ошибок
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию
деятельности и развития Банка (стратегическое управление) минимизируется путем
тщательной проработки управленческих решений на основе предварительного анализа
текущей ситуации в банковском секторе и перспектив его развития, уровней рисков,
действий контрагентов и конкурентов, потребностей клиентов, возможностей
кадрового, финансового и технического обеспечения запланированных изменений.
Исходя из оценки указанных параметров, Банк планирует ряд продуктовый ряд,
количественные и качественные показатели развития.
Эмитент оценивает данный риск как незначительный, т.к. в целях обеспечения
эффективной оценки и реализации стратегических решений Эмитентом применяется
программа краткосрочного и среднесрочного планирования, включая в себя текущего
состояния компании, определение приоритетных направлений деятельности,
разработка стратегических планов, а также контроль реализации принятых стратегий.
В процессе реализации поставленных задач и планов, определенных стратегией
Эмитента, в стратегические планы и/или деятельность Эмитента возможно внесение
коррективов под действием изменений внешней и/или внутренней рыночной
конъюнктуры, в случае выявления отклонений расчетных критериев от прогнозных
значений в каком-либо сегменте. Эмитент оценивает уровень стратегического риска
как незначительный.
6) риски, связанные с деятельностью эмитента - описываются риски, свойственные
исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансовохозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Эмитент не осуществляет лицензируемую деятельность.
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних организации эмитента:
На дату утверждения настоящего Проспекта облигационной программы Эмитент не
несет ответственности по долгам третьих лиц.
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)
эмитента:
Банк оценивает риск возможности потери основных потребителей как низкий, т.к.
вышеуказанные потребители являются долгосрочными партнерами Банка, которым
были предложены привлекательные условия кредитования.
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7) страновой риск - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате
неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами)
обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также
вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна
контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства
(независимо от финансового положения самого контрагента):
Страновой риск – риск возникновения у Банка убытков в результате неисполнения
иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических,
социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства
(отличная от национальной валюты государства, в котором зарегистрирован Банк),
может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального
законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента).
Банк является резидентом Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность
преимущественно на финансовых рынках Казахстана. Таким образом, подверженность
Банка страновому риску в основном связана с общим уровнем экономических и
политических рисков в Казахстане. Город Нур-Султан имеет значительный потенциал
развития в качестве финансового центра и места сосредоточения локальных и
зарубежных инвесторов, в свете недавнего запуска Международного финансового
центра «Астана», что является положительным фактором для развития деятельности
Банка.
Основной объем странового риска Банка приходится на заемщиков и контрагентов,
основная деятельность которых осуществляется на территории Казахстана. При
осуществлении операций с резидентами других стран принимается во внимание
экономическая ситуация и положение страны, резидентом которой является
контрагент и/или в которой осуществляет свою деятельность.
8) операционный риск - описывается риск возникновения расходов (убытков) в
результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов,
допущенных со стороны работников эмитента, ненадлежащего функционирования
информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий:
Операционный риск - вероятность возникновения финансовых и нефинансовых потерь
вследствие неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий
работников, IT-систем и внешних событий. Операционный риск включает в себя, в
том числе риски, связанные с оплатой Банком штрафов, пеней или взысканиями,
являющимися результатами действий органов надзора, а также частных судебных
исков, за исключением стратегических и репутационных рисков.
Инструменты операционного риск-менеджмента позволяют Банку выявлять виды
деятельности, наиболее подверженные операционному риску, оценивать и проводить
мониторинг убытков Банка, вызванных операционными рисками, а также
устанавливать соответствующие контроли и разрабатывать превентивные меры для
минимизации такого риска.
35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах,
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент:
1) указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны,
ассоциации, консорциумы, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и
срок участия эмитента в этих организациях:
Наименование
Акционерное общество
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»

Место нахождения
Республика Казахстан
Z05T2H3, город НурСултан, р-н Есиль, пр.
Мангилик Ел, 55а

Место и функции
Банка в данных
организациях
Дочерняя организация
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Межбанковское Объединение
Шанхайской Организации
Сотрудничества

Секретариат ШОС
находится в г. Пекин (КНР)

Член организации

2) в случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
существенно зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп,
холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, приводится подробное изложение
характера такой зависимости.
Не применимо.
36. В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые юридические лица, по
каждому такому юридическому лицу указывается следующая информация:
1) полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии),
место нахождения;
2) основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к
эмитенту;
3) размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого
юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо
является акционерным обществом - доля принадлежащих эмитенту голосующих
акций такого акционерного общества.
Полное наименование

Акционерное общество «БРКЛизинг» дочерняя организация
акционерного общества «Банк
Развития Казахстана»

DBK Capital Structure Fund B.V.

Сокращенное
наименование

АО «БРК-Лизинг»

DBK CSF BV

БИН

050940001237

171250014631

Место нахождения

Республика Казахстан, Z05T3E2,
город Нур-Султан, район Есиль,
проспект Мəңгілік Ел, здание 55
А, н.п. 15., Бизнес-центр
«Бəйтерек», 3-4 этажи

Нидерланды, Амстердам,
Стравинскилаан 1143 С-11
1077ХХ

Процентное соотношение
акций, принадлежащих
Банку, к общему
количеству размещенных
акций

100%

100%

Основания признания
юридического лица
дочерним и (или)
зависимым по отношению
к эмитенту

Выписка из реестра акционеров по
состоянию на 13.09.2019 г.

The Netherlands Chamber of
Commerce Business Register extract,
10.09.2019 г.

37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами
уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 35
настоящего Проспекта облигационной программы) с указанием по каждой такой
организации:
1) полного и сокращенного наименования, бизнес-идентификационного номера (при наличии),
места нахождения;
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2) доли эмитента в уставном капитале, а в случае, когда такой организацией является
акционерное общество - доли принадлежащих эмитенту голосующих акций такого
акционерного общества.
Организации, в которых Эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за
исключением юридических лиц, указанных в пункте 35 настоящего Проспекта облигационной
программы) отсутствуют.

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:
1) в случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга
(рейтингов) по каждому из присвоенных эмитенту кредитных рейтингов за три
последних завершенных отчетных года, а если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 3 (трех) лет - за каждый завершенный отчетный год, указываются:
объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента);
значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления
документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной
программы);
история изменения значений кредитного рейтинга за 3 (три) последних завершенных
отчетных года, предшествующих дате представления документов в уполномоченный
орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы), а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 3 (трех) лет - за каждый завершенный
отчетный год, предшествующий дате представления документов в уполномоченный
орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы), с указанием
значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного
рейтинга.
полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей
кредитный рейтинг;
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению.
2) в случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги
эмитента, дополнительно указывается международный идентификационный номер (код
ISIN) и дата его присвоения, а также наименование рейтингового агентства,
присвоившего кредитный рейтинг.
По состоянию на дату составления настоящего проспекта Банку и выпущенным Банком
ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами присвоены следующие
кредитные рейтинги:
Наименование
агентства

Moody's Investors Service
Ltd.

Standard & Poor’s
Financial Services LLC

Fitch Ratings CIS Ltd.

Место
нахождения
агентства

Российский филиал:
Россия, Москва,
125047, ул. 1-я ТверскаяЯмская, 21, Бизнес-центр
"Фор Виндз Плаза", 7-й
этаж

Российский офис: Россия,
Москва, 125009, бизнесцентр "Моховая", ул.
Воздвиженка, д. 4/7, стр.
2, 7-й этаж

125047, Россия, Москва,
ул. Гашека, д. 6

Вид рейтинга

Долгосрочный рейтинг в
иностранной и в местной
валюте

Долгосрочный рейтинг в
иностранной и в местной
валюте

Долгосрочный рейтинг в
иностранной и в местной
валюте

Банк

Baa3 (22.02.2019 г.)

ВВ+/В (27.06.2019 г.)

ВВВ- (06.04.2019 г.)

Рейтинги ценных бумаг:
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Купонные
международные
облигации
(ISIN
XS0220743776)

Baa3

Купонные
международные
облигации
(ISIN
XS0248160102)

Baa3

BB+

BBB-

Купонные
международные
облигации
(ISIN
XS0860582435;
ISIN (144А)
US25159XAB91)

Baa3

BB+

BBB-

Купонные
облигации без
обеспечения
(ISIN
KZ2C00003002)

Baa3

-

-

Купонные
облигации без
обеспечения
(ISIN
XS1734574137)

Baa3

-

BBB-

Купонные
облигации без
обеспечения
(ISIN
XS1814831563,
ISIN (144A)
XS1814863335

Baa3

-

BBB-

BB+

BBB-

39. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска
обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):
1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;
2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей
облигаций;
3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций.
При государственной
заполняется.

регистрации

облигационной

программы

настоящий

пункт

не

40. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):
1) полное наименование платежного агента;
2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и
всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной
стоимости облигаций) по ценным бумагам;
3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.
При государственной
заполняется.

регистрации

облигационной

программы

настоящий

пункт

не
40

41. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке
ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию
консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных
бумаг в официальном списке фондовой биржи):
1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по
вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке
фондовой биржи:
2) место
нахождения,
номера
контактных
телефонов
лица,
оказывающего
консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в
официальном списке фондовой биржи:
3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по
вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке
фондовой биржи.
Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по
мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента.
При государственной
заполняется.

регистрации

облигационной

программы

настоящий

пункт

не

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:
1) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество
(при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой
отчетности эмитента за последние 2 (два) завершенных финансовых года с указанием их
принадлежности
к
соответствующим
аккредитованным
профессиональным
аудиторским организациям:
Аудит консолидированной финансовой отчетности Банка за финансовые годы, закончившиеся
31 декабря 2017 года и 31 декабря 2018 года, осуществляло Товарищество с ограниченной
ответственностью «КПМГ Аудит» (Ирматов Р.И., Сертифицированный аудитор Республики
Казахстан, Квалификационное свидетельство аудитора №МФ-0000053 от 06.01.2012).
Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» является членом
Профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан»
(Республика Казахстан, 050036, г. Алматы, Ауззовский район, мкр. 6, д. 56, оф. №33, 34).
2) номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии).
Тел/факс: 8 (727) 298 08 98, 298 07 08, электронный адрес: company@kpmg.kz.
43. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22 настоящего
приложения, но являющиеся в соответствии с законами Республики Казахстан от 22
апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной
ответственностью» и от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах»
аффилированными лицами эмитента:
1) для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии) аффилированного лица
эмитента;
2) для юридического лица - полное наименование, место нахождения и фамилия, имя,
отчество (при его наличии) первого руководителя аффилированного лица эмитента.
В случае, если данное юридическое лицо создано в организационной правовой форме
товарищества с ограниченной ответственностью, дополнительно указываются сведения
о его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном
капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:
для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);
для юридического лица - полное наименование, место нахождения;
3) основание для отнесения их к аффилированным лицам эмитента и дата, с которой
появилась аффилированность с эмитентом.
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28.11.1974

23.02.1977
02.03.2004
25.12.2006
17.11.2011
03.12.2015
08.02.1951
15.06.1978
25.02.1943
05.10.1968
18.06.1967
23.09.1970
15.05.1974
25.02.2011

06.09.1983

09.12.1982
16.02.2006
11.03.2009
09.04.1961
08.05.1961
08.12.1988
15.09.1995
13.11.1985
03.04.1950
31.12.1971
16.01.1985
25.10.1990

20.09.1988

22.04.1989
24.07.2015
12.05.2017
06.06.1965
12.09.1966
07.05.1990
01.06.2000

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)

Арифханов Айдар Абдразахович

Сейдалиева Алмагул Бескемпировна
Əбдіразақов Əбілмансұр Айдарұлы
Əбдіразақ Мағжан Айдарұлы
Əбдіразақ Райымбек Айдарұлы
Əбдіразақ Жания Айдарқызы
Арифханова Сауле Шаймерденовна
Арифханова Айжан Абдразаховна
Сейдалиев Бескемпир
Сейдалиев Бекжан Бескемпирович
Сейдалиева Майра Бескемпировна
Сейдалиев Нуржан Бескемпирович
Сейдалиев Галымжан Бескемпирович
Сейдалиева Нурлықыз Бескемпірқызы

Карагойшин Рустам Тимурович

Гиззаткызы Жанар
Тимурова Дина Рустамовна
Тимурова Дамина Рустамовна
Карагойшин Тимур Джиенбаевич
Койбагарова Светлана Вакасовна
Карагойшин Бакытжан Тимурович
Тимуров Досжан Тимурулы
Тимуркызы Амина
Изтлеуова Майра Кенжегалиевна
Балмуханбетова Жанат Гиззатовна
Отеш Болат Гиззатулы
Балмуханбетова Марал Гиззатовна

Омаров Марат Талгатович

Омарова Дана Данияровна
Омарова Адель Маратовна
Омар Темирлан Маратулы
Омаров Талгат Тюлегенович
Омарова Шолпан Жуматаевна
Омаров Диас Талгатович
Тюлегенов Есен Талгатулы

№

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

29
30
31
32
33
34
35

Дата
рождения
подпункт 3) пункта 1 статьи 64
Закона Республики Казахстан
"Об акционерных обществах"
(далее - Закон)
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 3) пункта 1 статьи 64
Закона Республики Казахстан
"Об акционерных обществах"
(далее - Закон)
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 3) пункта 1 статьи 64
Закона Республики Казахстан
"Об акционерных обществах"
(далее - Закон)
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона

Основания для признания
аффилиированности

10.06.2019
10.06.2019
10.06.2019
10.06.2019
10.06.2019
10.06.2019
10.06.2019

10.06.2019

10.06.2019
10.06.2019
10.06.2019
10.06.2019
10.06.2019
10.06.2019
10.06.2019
10.06.2019
10.06.2019
10.06.2019
10.06.2019
10.06.2019

10.06.2019

16.02.2017
16.02.2017
16.02.2017
16.02.2017
16.02.2017
16.02.2017
16.02.2017
16.02.2017
16.02.2017
16.02.2017
16.02.2017
16.02.2017
16.02.2017

16.02.2017

Дата появления
аффилиированности

Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК

Резидент РК

Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК

Резидент РК

Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК

Резидент РК

Резидентство

супруга
дочь
сын
отец
мать
брат
брат

Управляющий директор - член Правления АО "НУХ
"Байтерек", член Совета директоров АО "Банк Развития
Казахстана"

супруга
дочь
дочь
отец
мать
брат
брат
сестра
мать супруги
сестра супруги
брат супруги
сестра супруги

Заместитель Председателя Правления АО "НУХ "Байтерек" член Совета директоров АО "Банк Развития Казахстана"

супруга
сын
сын
сын
дочь
мать
сестра
отец супруги
брат супруги
сестра супруги
брат супруги
брат супруги
сестра супруги

Председатель Совета директоров
АО "Банк Развития Казахстана", Председатель Правления АО
"НУХ "Байтерек"

Примечание

Приложение №1 к Проспекту облигационной программы АО «Банк Развития Казахстана»: Аффилиированные лица
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13.08.1981

09.09.1981
17.07.2007
18.05.2011
28.04.1952
15.09.1953
12.01.1976
27.07.1980
03.10.1955
01.01.1956
25.08.1979
26.05.1994

13.09.1981

01.11.1987
24.08.2008
22.09.2011
18.11.2016
25.06.1966
07.07.1963
13.11.1963

06.01.1981

18.06.1993
23.09.2004
29.03.2019
06.03.1958
08.02.1984
15.04.1987
08.06.1991
03.03.1994
20.01.1970
17.03.1970
18.10.2007

01.04.1975

09.05.1994
26.08.1997
24.08.2000
19.01.2009
02.11.1943
22.02.1972
09.08.1970

29.09.1983

11.09.1985

Саркулов Абай Серикович

Алдабергенова Гульмира Асылхановна
Саркулова Аянат Абай-кызы
Саркулова Дания Абай-кызы
Саркулов Серик Кенесович
Саркулова Дарига Сармагамбетовна
Саркулов Руслан Серикович
Саркулов Улан Серикович
Алдабергенов Асылхан Ермагамбетович
Алдабергенова Багдагуль Нурмановна
Алдабергенов Аслан Асылханович
Алдабергенова Акмарал Асылхановна

Бабичев Дмитрий Юрьевич

Бабичева Радина Рамазановна
Бабичева Элина Дмитриевна
Бабичев Эмиль Дмитриевич
Бабичев Эмир Дмитриевич
Фатахова Эльмира Магомеднабиевна
Осипова Ирина Николаевна
Бабичев Андрей Юрьевич

Аубакиров Думан Бауыржанұлы

Райымбаева Мархабат Бауыржанқызы
Бауыржан Ясмина Думанқызы
Бауыржан Мухаммедрасул Думанұлы
Аубакиров Бауыржан Сакенович
Аубакирова Перизат Бауыржановна
Аубакирова Самал Бауыржановна
Аубакирова Дана Бауыржановна
Аубакиров Бекзат Бауыржанұлы
Райымбаев Бауржан Муратович
Аймишова Рысжан Тлековна
Муратов Азиз Бауыржанұлы

Кенжебаева Сандугаш Айбасовна

Дадабаева Мереке Бериковна
Дадабаева Акерке Берікқызы
Дадабаева Аружан Бериковна
Дадабаева Рания Бериковна
Кенжебай Айбас Нəсіпұлы
Кенжебаев Султанбек Айбасович
Кенжебаева Гульмира Айбасовна

Амиртаев Аскар Сапарович

Айтбаева Дина Бауржановна

38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50

51
52
53
54
55
56
57

58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70

71
72
73
74
75
76
77

78

79

07.03.2007
04.09.1964

Тюлегенов Таир Талгатулы
Боранбаева Шолпан Советаевна

36
37

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона

подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона

подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона
Республики Казахстан "Об акционерных
обществах"
(далее - Закон)
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 3) пункта 1 статьи 64
Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона

26.10.2015

26.10.2015

10.04.2019
10.04.2019
10.04.2019
10.04.2019
10.04.2019
10.04.2019
10.04.2019
10.04.2019

13.09.2018
31.03.2017
29.03.2019
31.03.2017
31.03.2017
31.03.2017
31.03.2017
31.03.2017
13.09.2018
13.09.2018
13.09.2018

31.03.2017

29.03.2016
29.03.2016
29.03.2016
18.11.2016
29.03.2016
29.03.2016
29.03.2016

29.03.2016

29.04.2019
29.04.2019
29.04.2019
29.04.2019
29.04.2019
29.04.2019
29.04.2019
29.04.2019
29.04.2019
29.04.2019
29.04.2019

29.04.2019

10.06.2019
10.06.2019

Резидент РК

Резидент РК

Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК

Резидент РК

Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК

Резидент РК

Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК

Резидент РК

Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК

Резидент РК

Резидент РК
Резидент РК

супруга
дочь
дочь
отец
мать
брат
брат
отец супруги
мать супруги
брат супруги
сестра супруги
Заместитель Председателя Правления
АО "Банк Развития Казахстана"
супруга
дочь
сын
сын
мать супруги
сестра
брат
Заместитель Председателя Правления АО "Банк Развития
Казахстана", Председатель Совета директоров АО "БРКЛизинг" , член Наблюдательного совета ТОО "Kazakhstan
Project Preparation Fund"
супруга
дочь
сын
отец
сестра
сестра
сестра
брат
Отец-супруги
Мать-супруги
Брат-супруги
Заместитель Председателя Правления АО "Банк Развития
Казахстана"
Дочь
Дочь
Дочь
Дочь
Отец
брат
сестра
Управляющий директор-член правления АО "БРК", член
Совета директоров АО "БРК-Лизинг"
супруга

Председатель Правления АО "Банк Развития Казахстана", член
Совета директоров АО "Банк Развития Казахстана"

брат
мать супруги
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10.10.1975

06.02.1979
05.10.2004
31.01.2006
15.05.2008
31.10.2016
26.11.2018
07.06.1947
26.05.1948
20.06.1974
19.10.1976
29.11.1982
20.05.1945
30.07.1948
24.12.1981
10.01.1985
18.04.1971
14.05.1976
05.05.2004
17.07.1940
18.09.1964
12.01.1943
20.02.1971
09.03.1975
21.04.1976
06.08.2008
24.03.2002
10.05.1996
09.09.1947
02.03.1947
24.09.1945
03.07.1948
12.04.1979
09.10.1974
31.03.1979
10.12.1998
24.01.1950
27.02.1982
16.09.1987
25.04.1981

Байбазаров Нурлан Серикович

Байбазарова Алия Рахымжановна
Серік Жамал Нұрланқызы
Серік Нұрсұлтан Нұрланұлы
Серік Малика Нұрланқызы
Серік Ерболат Нұрланұлы
Серік Айзере Нұрланқызы
Байбазаров Серік Мəженұлы
Байбазарова Мейман
Байбазарова Қарлығаш Серікқызы
Байбазарова Жанар Серікқызы
Закирова Шынар Серікқызы
Байбосынов Рахымжан
Байбосынова Зейтана
Байбосынов Нұржан Рахымжанұлы
Байбосынова Гүлжан Рахымжанқызы
Гаппаров Ринат Эдуардович
Ногаева Айжан Толеутаевна
Гаппаров Данат Ринатович
Гаппарова Дамира Инашевна
Гаппаров Эрлан Эдуардович
Ахметова Гульшара Макрупбековна
Ногаев Аюхан Толеутаевич
Рахметуллин Ержан Даулеткереевич
Рахметуллина Жанна Маратовна
Рахметуллина Гульнар Ержановна
Рахметуллин Батырхан Ержанович
Рахметуллин Темирхан Ержанович
Рахметуллин Даулеткерей Рахметуллаевич
Рахметуллина Райхан Камитаевна
Уразгалиев Марат Нуржанович
Уразгалиева Гульмаруа Гатауовна
Уразгалиев Мурадым Маратович
Карабалиева Шолпан Маратовна
Ибрашева Жанар Шатырхановна
Токсанбаев Аль Хаят Куантканулы
Ібірашева Айжамал Ілиясқызы
Ибрашев Нариман Шатырханович
Урналиев Азамат Шатырханович
Султанов Даурен Турлыханович

91

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

07.09.2008
17.03.2011
17.03.2011
19.07.1962
24.09.1963
30.06.1987
19.11.1995
18.04.1958
14.02.1960
05.10.1990
18.02.1997

Амиртаев Альнур Аскарович
Амиртаева Аяжан Аскаровна
Амиртаева Аружан Аскаровна
Амиртаев Сапар Абдраманович
Амиртаева Мадина Игиликовна
Амиртаев Ильяс Сапарович
Амиртаева Дана Сапаровна
Айтбаев Бауржан Жумадуллаевич
Момбекова Алуа Серикбаевна
Айтбаева Гулнара Бауржановна
Айтбаев Мадижан Бауыржанович

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона
22.07.2016
22.07.2016
22.07.2016
22.07.2016
31.10.2016
26.11.2018
22.07.2016
22.07.2016
22.07.2016
22.07.2016
22.07.2016
22.07.2016
22.07.2016
22.07.2016
22.07.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
25.10.2017

22.07.2016

26.10.2015
26.10.2015
26.10.2015
26.10.2015
26.10.2015
26.10.2015
26.10.2015
26.10.2015
26.10.2015
26.10.2015
26.10.2015

Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК

Резидент РК

Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК

сын
дочь
дочь
отец
мать
брат
сестра
отец супруги
мать супруги
сестра супруги
брат супруги
Председатель Правления, член Совета директоров АО "БРКЛизинг"
супруга
дочь
сын
дочь
сын
дочь
отец
мать
сестра
сестра
сестра
отец супруги
мать супруги
брат супруги
сестра супруги
Заместитель Председателя Правления АО "БРК-Лизинг"
супруга
сын
мать
брат
мать супруги
брат супруги
Заместитель Председателя Правления АО "БРК-Лизинг"
супруга
дочь
сын
сын
отец
мать
отец супруги
мать супруги
брат супруги
сестра супруги
Заместитель Председателя Правления АО "БРК-Лизинг"
сын
мать
брат
брат
Заместитель Председателя Правления АО "БРК-Лизинг"

45

Amicorp Netherlands B.V.

3

2

АО "БРК-Лизинг" дочерняя
организация акционерного
общества "Банк Развития
Казахстана"
DBK Capital Structure Fund B.V

1

Полное наименование
юридического лица

08.08.2017
08.08.2017
08.08.2017
08.08.2017
08.08.2017
08.08.2017

08.08.2017

25.10.2017
25.10.2017
25.10.2017
25.10.2017
25.10.2017
25.10.2017

подпункт 6) пункта 1 статьи 64 Закона

подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона

050940001237

нерезидент

нерезидент

№857845512 (BV сопоставимо с частной компанией
с ограниченной ответственностью) от 08.08.2017г.,
Strawinskylaan 1143 С-11, 1077ХХ Amsterdam
(Стравинскилаан 1143 С-11, 1077ХХ Амстердам)
№004049688 (BV сопоставимо с частной компанией
с ограниченной ответственностью) от 29-09 -1976г.,
Strawinskylaan 1143 С-11, 1077ХХ Amsterdam
(Стравинскилаан 1143 С-11, 1077ХХ Амстердам)

подпункт 6) пункта 1 статьи 64 Закона

Основания для признания
аффилиированности

Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК

Дата появления
аффилиированности

08.08.2017

08.08.2017

Нерезидент

Нерезидент

Резидент РК

Резидентство

Директор, член Совета
директоров DBK Capital
Structure Fund B.V

дочерняя организация АО
"Банк Развития Казахстана"

дочерняя организация АО
Банк Развития Казахстана"

Примечание

отец
мать
брат
брат
брат
брат
Директор, член Совета директоров DBK Capital Structure Fund
B.V
мать
сестра
брат
супруга
сын
сын

06.09.2005

Резидент РК

Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК
Резидент РК

№20246-1901-АО от 15.02.2006г., Республика
Казахстан, г.Астана, проспект Мəңгілік Ел, здание
55 А, н.п. 15.

БИН

Юридические лица

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона

подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона
подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона

Дата и номер государственной регистрации
юридического лица, бизнес-идентификационный
номер (БИН), почтовый адрес и фактическое
место нахождения юридического лица

22.12.1959
22.05.1980
21.03.1986
17.09.1984
28.07.2010
19.01.2016

Исмагамбетова Светлана Муратовна
Исмагамбетова Асель Мухтаровна
Исмагамбетов Ануар Мухтарович
Исмагамбетова Светлана Есдаулетовна
Исмағамбет Жанади Əдiлұлы
Исмағамбет Алтай Əдiлұлы

138
139
140
141
142
143

№

30.04.1982

Исмагамбетов Адиль Мухтарович

137

15.06.1949
03.03.1949
29.11.1971
21.02.1973
15.12.1974
03.03.1976

Султанов Турлыхан Базилович
Султанова Айнаш Усенбаевна
Султанов Бахыт Турлыханович
Султанов Ерлан Турлыханович
Султанов Нурлан Турлыханович
Султанов Арман Турлыханович

131
132
133
134
135
136

46

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА

АҢДАТПАСЫ

Эмитенттің толық атауы: «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік
қоғамы
Эмитенттің қысқартылған атауы: «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ

Уəкілетті органның мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын (облигациялық бағдарламаны,
облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың мемлекеттік емес шығарылымын) мемлекеттік
тіркеуі инвесторларға аңдатпада сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты қандай
да ұсыныстардың берілуін білдірмейді жəне бұл құжаттағы ақпараттың нақтылығын растамайды.
Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген барлық ақпарат нақты жəне эмитентке жəне оның
орналастыратын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып
табылатындығын растайды.
Мемлекеттік емес облигациялардың айналысы кезеңінде эмитент Қазақстан Республикасының Бағалы
қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сəйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернетресурсында бағалы қағаздар нарығындағы ақпараттың ашылуын қамтамасыз етеді.

Нұр-Сұлтан, 2019 жыл

1

1 ТАРАУ. ЭМИТЕНТТІҢ АТАУЫ ЖƏНЕ ОНЫҢ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ ТУРАЛЫ
АҚПАРАТ
1. Құрылай құжаттарына сəйкес эмитент туралы ақпарат.
1)

эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні:

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының (бұдан əрі – «Банк», «Эмитент»)
бастапқы мемлекеттік тіркелуі Қазақстан Республикасының Əділет министрлігімен 2001
жылғы 31 мамырда жүргізілді.
2)

Эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (егер қайта тіркеу жүзеге асырылған
болса):

Банктің мемлекеттік қайта тіркелуі 2003 жылғы 18 тамызда жүргізілді. Қайта тіркеу үшін
негіздемесі – «Қазақстанның Даму Банкі» ЖАҚ-нан «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-на
ұйымдастырушылық-құқықтық нысанының өзгеруі.
3)

эмитенттің қазақ, орыс жəне ағылшын (бар болса) тілдеріндегі толық жəне
қысқартылған атауы:
Толық атауы

4)

Қысқартылған атауы

Мемлекеттік тілде

«Қазақстанның Даму Банкі»
акционерлік қоғамы

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ

Орыс тілінде

Акционерное общество «Банк
Развития Казахстана»

АО «Банк Развития Казахстана»

Ағылшын тілінде

Joint Stock Company
«Development Bank of
Kazakhstan»

JSC «Development Bank of
Kazakhstan»

эмитент атауының өзгеруі жағдайында, оның барлық бұдан бұрынғы толық жəне
қысқартылған атауы, сонымен қатар олардың өзгертілген күндері көрсетіледі:
Тіркеу/ қайта тіркеу
күні

Атауы

31 мамыр 2001 жыл
(бастапқы тіркеу
күні)

Толық атауы:
мемлекеттік тілде – «Қазақстанның Даму Банкі» жабық акционерлік
қоғамы;
орыс тілінде – закрытое акционерное общество «Банк Развития
Казахстана»;
ағылшын тілінде – Closed Joint Stock Company «Development Bank of
Kazakhstan».
Қысқартылған атауы:
мемлекеттік тілде – «Қазақстанның Даму Банкі» ЖАҚ;
орыс тілінде – ЗАО «Банк Развития Казахстана»;
ағылшын тілінде - СJSC «Development Bank of Kazakhstan».

18 тамыз 2003 жыл
(қайта тіркеу күні)

Толық атауы:
мемлекеттік тілде – «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы;
орыс тілінде – Акционерное общество «Банк Развития Казахстана»;
ағылшын тілінде - Joint Stock Company «Development Bank of
Kazakhstan».
Қысқартылған атауы:
мемлекеттік тілде – «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ;
орыс тілінде – АО «Банк Развития Казахстана»;
2

ағылшын тілінде - JSC «Development Bank of Kazakhstan».

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ, Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 28
желтоқсандағы №531 «Қазақстанның Даму Банкі туралы» Жарлығы негізінде, Қазақстан
Республикасының 2001 жылғы 25 сəуірдегі №178-II «Қазақстанның Даму Банкі туралы»
Заңына сəйкес (бұдан əрі – «Банк туралы Заң»), Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001
жылғы 18 мамырдағы №659 «Қазақстанның Даму Банкі» жабық акционерлік қоғамын құру
туралы» қаулысын орындауда құрылды. Банк туралы Заңның 1-тармағына сəйкес, Банк
ұлттық даму институты жəне мемлекеттік инвестициялық саясат пен мемлекеттік
индустриялық-инновациялық қызметті қолдауды іске асыруға уəкілеттенген банк болып
табылады.
5)

егер эмитент заңды тұлғаның (заңды тұлғалардың) қайта құрылуы нəтижесінде
құрылған болса, онда қайта құрылған заңды тұлғалар жəне (немесе) эмитентке
қатысты құқықтық мирасқорлық туралы мəліметтері көрсетіледі;

Банк заңды тұлғаның (заңды тұлғалардың) қайта құрылуы нəтижесінде құрылған жоқ.
6)

эмитенттің филиалдары мен өкілдіктерінің болуы жағдайында, олардың атаулары,
тіркелген (қайта тіркелген) күні, орналасқан жерлері мен заңды тұлғалардың
филиалдарын (өкілдіктерін) есептік тіркеу туралы анықтамаға сəйкес эмитенттің
барлық филиалдары мен өкілдіктерінің пошталық мекенжайлары көрсетіледі:

Банкте филиалдары жəне (немесе) өкілдіктері жоқ.
7)

эмитенттің бизнес-сəйкестендіру нөмірі:

Банктің бизнес-сəйкестендіру нөмірі: 010540001007.
8)

ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) халықаралық стандартына
сəйкес Legal Entity Identifier коды (бар болса):

ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) - 213800LCDPGJ1BI7KX98
халықаралық стандартына сəйкес Legal Entity Identifier коды.
2. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сəйкес, егер
эмитенттің нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
туралы анықтамада көрсетілгеннен ерекшеленетін болса, байланыс телефондарының,
факс нөмірлері мен электрондық пошта мекенжайының, сонымен қатар нақты
мекенжайының көрсетілуімен орналасқан жері.
Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл
ауданы, Мəңгілік Ел даңғылы, 55 А ғимарат, 15 т.е.бөл.
Байланыс телефондары мен факс нөмірлері: +7 (7172) 79 26 79, + 7 (7172) 79 26 38.
Электрондық пошта мекенжайы: info@kdb.kz
Нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтамада көрсетілген
мекенжайдан ерекшеленбейді.

2 ТАРАУ. ЭМИССИЯЛЫҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ, ОЛАРДЫ ТӨЛЕУ
ЖƏНЕ ОЛАР БОЙЫНША ТАБЫС АЛУ ТƏСІЛДЕРІ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР
3. Облигацияларды шығару туралы мəліметтер:
1)

облигациялардың түрі;

2)

бір облигацияның номиналдық құны (егер бір облигацияның номиналдық құны
индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналдық құнын есептеу тəртібі
қосымша көрсетіледі);

3)

облигациялардың саны;
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4)

облигациялар шығарылымының жалпы көлемі;

5)

облигацияның номиналды құнының валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш
жəне (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.
4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тəсілі:
Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.
5. Облигациялар бойынша кіріс алу:
1)

облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тəртібі (егер облигациялар
бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болса, онда қосымша ретінде
облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тəртібі көрсетіледі);

2)

сыйақыны төлеу кезеңділігі жəне (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні;

3)

облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн;

4)

облигациялар бойынша сыйақы төлеу тəртібі мен шарттары, облигациялар бойынша
сыйақы алу тəсілі;

5)

облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.
6. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде жобалық
қаржыландыру кезінде қосымша мыналар көрсетіледі:
1)

ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап
ету құқықтары бойынша ақша түсімінің шарттары мен болжамды мерзімдері;

2)

базалық шарт бойынша құрылған мүлікке меншік иесінің ауысуы туралы,
кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу жəне
олардың өкілеттіктері туралы облигацияларды ұстаушыларға ақпарат беру тəртібі;

3)

бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын активтерді жобалық қаржыландыру
жəне инвестициялық басқару мəмілелеріне қызмет көрсетуге байланысты арнайы
қаржы компаниясы шығыстарының тізбесі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.
7. Арнайы қаржы компаниясының секьюриттеу кезінде облигацияларын шығару
кезінде қосымша мыналар көрсетіледі:
1)

оригинатордың, кастодиан банктің, инвестициялық портфельді басқарушының,
арнайы қаржы компаниясының жəне басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша
төлемдерді жинауды жүзеге асыратын тұлғаның атауы жəне орналасқан жері;

2)

секьюритилендіру мəмілесіндегі оригинатордың қызметінің мəні, құқықтары мен
міндеттері;

3)

талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін
талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу шарттары, тəртібі мен мерзімдері
жəне олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру тəртібі;

4)

бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тəртібі;

5)

секьюритилендіру мəмілесі бойынша қызметтерге ақы төлеуге байланысты
шығыстар жəне арнайы қаржы компаниясы осы шығыстарды бөлінген активтерден
шегеруге құқылы талаптар;

6)

оригинатордың жəне секьюритилендіру мəмілесіне қатысушы тұлғалардың
секьюритилендіруді қолдану тəжірибесінің болуы туралы мəліметтер;

7)

секьюритилендіру мəмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтердің мөлшері,
құрамы жəне өсуінің болжамды талдауы;
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8)

талап ету құқықтарының біртектілік өлшемдері;

9)

облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған əр түрлі шығарылым облигацияларын
өтеу кезектілігі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

3-ТАРАУ. ЭМИССИЯЛЫҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ,
АЙНАЛЫСҚА ЖІБЕРУ, ӨТЕУ ШАРТТАРЫ МЕН ТƏРТІБІ, СОНДАЙ-АҚ
БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР РЫНОГЫ ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ 15 ЖƏНЕ 18-4БАПТАРЫНДА БЕЛГІЛЕНБЕГЕН ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУДЫҢ
ҚОСЫМША ШАРТТАРЫ
8. Облигацияларды орналастыру шарттары мен тəртібі:
1)

облигацияларды орналастыру басталған күні;

2)

облигацияларды орналастыру басталған күні;

3)

облигацияларды орналастыру жоспарланып отырған нарық (бағалы қағаздардың
ұйымдастырылған жəне (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.
9. Облигациялар айналысының шарттары мен тəртібі:
1)

облигациялар айналысының басталу күні;

2)

облигациялар айналысының аяқталу күні;

3)

облигациялардың айналыс мерзімі:

4)

облигациялар айналысы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған жəне (немесе)
ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы).

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.
10. Облигацияларды өтеу шарттары мен тəртібі:
1)

облигацияларды өтеу күні;

2)

облигацияларды өтеу тəсілі;

3)

егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны жəне атаулы құнды төлеу
облигацияларды шығару аңдатпасына сəйкес өзге мүліктік құқықтарға сəйкес
жүргізілсе, осы құқықтардың сипаттамасы, олардың сақталу тəсілдері, бағалау
тəртібі жəне аталған құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалар,
сондай-ақ осы құқықтардың көшуін іске асыру тəртібі келтіріледі:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.
11. Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15 жəне 18-4-баптарында белгіленбеген
облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда, мыналар
көрсетіледі:
1)

облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тəртібі, шарттары;

2)

облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері;

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

4-ТАРАУ. КОВЕНАНТТАР (ШЕКТЕУЛЕР) БАР БОЛСА
12. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар
(шектеулер) белгіленген жағдайда, мыналар көрсетіледі:
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1)

Эмитент қабылдайтын жəне Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген
ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы;

2)

ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде эмитенттің іс-қимыл тəртібі;

3)

ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде облигацияларды ұстаушылардың іс-қимыл
тəртібі.

4)

ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде эмитенттің іс-қимыл тəртібі:

5)

ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде облигацияларды ұстаушылардың іс-қимыл
тəртібі:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

5-ТАРАУ. ЭМИССИЯЛЫҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ (АЙЫРБАСТАЛАТЫН
БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ШЫҒАРУ КЕЗІНДЕ) АЙЫРБАСТАУ ШАРТТАРЫ,
МЕРЗІМІ ЖƏНЕ ТƏРТІБІ
13. Айырбасталатын облигацияларды шығарған кезде келесі мəліметтер қосымша
ретінде көрсетіледі:
1)

облигациялар айырбасталатын акцияларды орналастыру бағасын айқындау түрі,
саны жəне тəртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар;

2)

облигацияларды айырбастаудың тəртібі мен шарттары (егер облигациялар
шығарылымы толық айырбасталса, айырбастау аяқталған күннен бастап 1 (бір) ай
ішінде облигациялар шығарылымының күші жойылуға жататыны көрсетіледі, егер
облигациялар шығарылымы толық айырбасталмаған болса, осы шығарылымның
сатып алынған облигациялары одан əрі орналастырылмайтыны, айналыс мерзімінің
соңында өтелетіні көрсетіледі).
Төлем қабілеті жоқ банктер санатына жатқызылған Банк "Қазақстан
Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы
Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі - Банктер туралы Заң) 61-10-бабында
көзделген негізде жəне тəртіппен уəкілетті органның шешіміне сəйкес
облигацияларды акцияларға айырбастау шарттарын көрсетеді.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

6-ТАРАУ. ОСЫ МҮЛІКТІҢ ҚҰНЫН КӨРСЕТЕ ОТЫРЫП, ШЫҒАРЫЛҒАН
ОБЛИГАЦИЯЛАР БОЙЫНША МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ТОЛЫҚ НЕМЕСЕ ІШІНАРА
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН ОБЛИГАЦИЯЛАР ЭМИТЕНТІНІҢ
МҮЛКІ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР (ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛГЕН ОБЛИГАЦИЯЛАР
БОЙЫНША)
14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара
қамтамасыз ету болып табылатын Эмитенттің мүлкі туралы мəліметтер:
1)

бұл мүліктің құны көрсетіле отырып, шығарылған облигациялар бойынша
қамсыздандырудың сипаттамасы;

2)

қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне
пайыздық арақатынасы;

3)

кепіл затын өндіріп алу тəртібі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.
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15. Кепілдік берген банктің атауы, орналасқан жері, кепілдік шартының деректемелері,
кепілдік мерзімі мен талаптары көрсетілген деректері (егер облигациялар банк
кепілдігімен қамтамасыз етілген болса).
Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.
16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде – концессия шартының жəне
Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы
қаулысының деректемелері.
Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

7-ТАРАУ. ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУДАН АЛЫНҒАН АҚШАНЫ
ПАЙДАЛАНУДЫҢ НЫСАНАЛЫ МАҚСАТЫ
17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы
мақсаты:
1)

эмитент облигацияларды орналастырғаннан алатын ақшаны пайдаланудың нақты
мақсаттары;

2)

инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар өкілінің
қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сəйкес ақы төлеуге байланысты
шығыстар көрсетіледі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.
18. Төлемі Эмитент бұрын орналастырған (Эмитент сатып алған облигацияларды
шегергенде) облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жүргізілетін, айналыс
мерзімі өткен облигацияларды шығару кезінде осы облигациялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар
шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған жəне төленбеген
сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі.
Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

8-ТАРАУ. ЭМИТЕНТТІҢ ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН (АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ
САТЫП АЛҒАНДАРЫН ҚОСПАҒАНДА) АКЦИЯЛАРЫНЫҢ (ЖАРҒЫЛЫҚ
КАПИТАЛҒА ҚАТЫСУ ҮЛЕСТЕРІНІҢ) ОН ЖƏНЕ ОДАН КӨП ПАЙЫЗЫН
ИЕЛЕНЕТІН ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАР ТУРАЛЫ НЕМЕСЕ ІРІ АКЦИОНЕРЛЕР
(ҚАТЫСУШЫЛАР) ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР
19. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда)
акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он жəне одан көп пайызын
иеленетін құрылтайшылар туралы немесе ірі акционерлер (қатысушылар) туралы
мəліметтер:
1)

құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) тегі, аты, əкесінің аты (ол
болған кезде) (жеке тұлға үшін):

Банк үшін қолданылмайды.
2)

құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) толық атауы, орналасқан
жері (заңды тұлға үшін):
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Банктің Жалғыз акционері «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы
болып табылады (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T2H3, Нұр-Сұлтан қаласы,
Есіл ауданы, Мəңгілік Ел даңғылы, 55А ғимараты).
3)

құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі эмитенттің жарғылық
капиталындағы дауыс беруші акциялардың немесе қатысу үлестерінің эмитенттің
жарғылық капиталындағы дауыс беруші акцияларына немесе қатысу үлестеріне
пайыздық қатынасы:

Банктің жалғыз акционері болып табылатын «Бəйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі»
Акционерлік қоғамына Банктің 100% дауыс беруші акциялары тиесілі.
4)

құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) эмитенттің жарғылық капиталындағы
дауыс беруші акцияларының немесе қатысу үлестерінің он жəне одан да көп
пайыздарына ие болған күні:

Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 22 мамырдағы № 571 «Даму
институттарын, қаржылық ұйымдарын басқару жүйесін оңтайландыру жəне ұлттық
экономиканы дамыту жөніндегі кейбір шаралар туралы» Жарлығы мен Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 25 мамырдағы № 516 «Қазақстан Республикасы
Президентінің 2013 жылғы 22 мамырдағы «Даму институттарын, қаржылық ұйымдарын
басқару жүйесін оңтайландыру жəне ұлттық экономиканы дамыту жөніндегі кейбір
шаралар туралы» Жарлығын іске асыру бойынша шаралар туралы» Қаулысына сəйкес,
«Бəйтерек» ҰБХ» АҚ құру жəне Банктің 100% қарапайым акцияларын «Бəйтерек» ҰБХ»
АҚ жарғылық капиталын төлеуге беру шешімі қабылданды.
«Бəйтерек» ҰБХ» АҚ 2013 жылғы 28 мамырда заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу
рəсімінен өтті. Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру бойынша Комитет Төрағасының
2013 жылғы 17 қазандағы №788 бұйрығына сəйкес, Банктің 100%-дық қарапайым
акциялары 2013 жылғы 25 қазанда «Бəйтерек» ҰБХ» АҚ-на берілді.

9-ТАРАУ. ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНЫ ЖƏНЕ АТҚАРУШЫ ОРГАНЫ
ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР
20. Эмитенттің басқару органы туралы мəліметтер:
1)

Директорлар кеңесі немесе Байқау кеңесі төрағасының жəне мүшелерінің тегі, аты,
əкесінің аты (ол болған жағдайда) (Директорлар Кеңесіндегі тəуелсіз (тəуелсіз)
директорды (директорларды) көрсете отырып).

2)

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні жəне соңғы 3
(үш) жылдағы жəне қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі туралы мəліметтер
хронологиялық тəртіппен.

Директорлар кеңесі
төрағасының жəне мүшелерінің
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған
жағдайда) жəне директорлар
кеңесі мүшелерін сайлау күні
Директорлар кеңесінің төрағасы:
Əріпханов Айдар Əбдіразақұлы
20.12.2017 ж. лауазымына кірісті

Директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы 3 (үш) жылдағы
жəне қазіргі уақытта, хронологиялық тəртіппен еңбек
қызметі туралы мəліметтер

мамыр 2011 ж. – қараша 2015 ж.: "Қазатомөнеркəсіп" ҰАК"
АҚ Басқарма Төрағасының экономика жəне қаржы жөніндегі
орынбасары.
2012 ж. - қазіргі уақытқа дейін: Қазақстан Республикасы
Президентінің жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің
мүшесі.
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Директорлар кеңесі
төрағасының жəне мүшелерінің
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған
жағдайда) жəне директорлар
кеңесі мүшелерін сайлау күні

Директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы 3 (үш) жылдағы
жəне қазіргі уақытта, хронологиялық тəртіппен еңбек
қызметі туралы мəліметтер
қараша 2015 ж. – қаңтар 2017 ж.: Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика Вице-министрі.
қаңтар - желтоқсан 2017 ж.: "Бəйтерек" ҰБХ" АҚ Басқарма
Төрағасының Орынбасары.
ақпан 2017 ж. – қазіргі уақытқа дейін: "Даму" КДҚ" АҚ
Директорлар кеңесінің мүшесі.
желтоқсан 2017 ж. – қазіргі уақытқа дейін: "Бəйтерек" ҰБХ"
АҚ Басқарма Төрағасы.
қаңтар 2018 ж. – қазіргі уақытқа дейін: "Бəйтерек" ҰБХ " АҚ
Директорлар кеңесінің мүшесі.
наурыз 2019 ж. - қазіргі уақытқа дейін: "Қазақстанның тұрғын
үй құрылыс жинақ банкі" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы.
08.02.2017 ж. - қазіргі уақытқа дейін: "KazakhExport"
экспорттық сақтандыру компаниясы" АҚ Директорлар
кеңесінің мүшесі.

Директорлар кеңесінің мүшесі:
Карагойшин Рустам Тимурович

2015 - 2019 ж. ақпан : «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма
Төрағасының Орынбасары.

10.06.2019 ж. қызметке кірісті.

2019 ж. ақпан – мамыр: «Қазақстан астық консорциумы» ЖШС
Бас директоры.
2019 ж. мамыр – қазіргі уақытқа дейін: «Бəйтерек» ҰБХ» АҚ
Басқарма Төрағасының Орынбасары.

Директорлар кеңесінің мүшесі:
Сайденов Анвар Галимуллаевич

желтоқсан 2012 ж. – қазан 2018 ж.: "Bank RBK" АҚ
Директорлар кеңесінің мүшесі.

16.02.2017 ж. қызметке кірісті.

қаңтар 2016 ж. – сəуір 2016 ж.: "Алматы халықаралық
əуежайы" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы.
сəуір 2016 ж. – сəуір 2019 ж.: Директорлар кеңесінің мүшесі,
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ тəуелсіз директоры.
24.10.2018 ж. – қазіргі уақытқа дейін: "Қазақстанның Даму
Банкі" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
ақпан 2018 ж. – қазіргі уақытқа дейін: Директорлар кеңесінің
мүшесі, "Банк Хоум Кредит" АҚ тəуелсіз директоры.
26.04.2019ж. - қазіргі уақытқа дейін: "Банк ЦентрКредит" АҚ
Директорлар кеңесінің мүшесі, тəуелсіз директоры.

Директорлар кеңесінің мүшесі:
Сарқұлов Абай Серікұлы

2015 – 2016 жж.: "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Басқарушы
директор, Басқарма мүшесі.

29.04.2019 ж. қызметке кірісті

сəуір 2016 ж. – ақпан 2017 ж.: "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ
Басқарма Төрағасының Орынбасары.
ақпан 2017 ж. – сəуір 2019 ж.: "Даму" КДҚ" АҚ Басқарма
Төрағасы.

9

Директорлар кеңесі
төрағасының жəне мүшелерінің
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған
жағдайда) жəне директорлар
кеңесі мүшелерін сайлау күні

Директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы 3 (үш) жылдағы
жəне қазіргі уақытта, хронологиялық тəртіппен еңбек
қызметі туралы мəліметтер
29.04.2019ж. - қазіргі уақытқа дейін: "Қазақстанның Даму
Банкі" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі жəне Басқарма
Төрағасы.

Директорлар кеңесінің мүшесі:
Омаров Марат Талгатович
10.06.2019 ж. қызметке кірісті.

2014 – 2016 жж.: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің тарифтік
жəне институционалдық саясатты қалыптастыру департаменті
директорының орынбасары.
2016 – 2017 жж.: «Қазақтелеком» АҚ Басқарушы директоры.
2017 ж. сəуір – 2019 ж. мамыр: «Технологиялық даму жөніндегі
ұлттық
агенттік»
АҚ
Басқарма
Төрағасы,
трансформацияланғаннан кейін - «QazTech Ventures» АҚ
Басқарма Төрағасы («Бəйтерек» ҰБХ» АҚ құрылымына кіреді).
2019 ж. мамыр – қазіргі уақытқа дейін: Басқарушы директор «Бəйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма мүшесі.

Директорлар кеңесінің мүшесі –
Тəуелсіз директор: Марсия
Элизабет Кристиан Фавале
26.01.2015 ж. қызметке кірісті

Директорлар кеңесінің мүшесі –
Тəуелсіз директор: Антонио Сомма
02.12.2016 ж. қызметке кірісті.

2019 ж. ақпан - қазіргі уақыт: M.Favale-Tarter, LLC, Blingby LLC
бас атқарушы директоры.
26.01.2015 ж. – қазіргі уақыт: Директорлар кеңесінің мүшесі "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ тəуелсіз директоры.

2011 ж. - қазіргі уақытқа дейін - Экономикалық ынтымақтастық
жəне даму ұйымының (ЭЫДҰ) Еуразия елдерінің бəсекеге
қабілеттілігін арттыру бағдарламасының басшысы, Париж қ.,
Франция.
02.12.2016 ж. - қазіргі уақыт: Директорлар кеңесінің мүшесі "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ тəуелсіз директоры.

3)

Эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акцияларының немесе қатысу
үлестерінің жалпы санына эмитенттің директорлар кеңесінің əрбір мүшесіне тиесілі
эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық қатынасы немесе эмитенттің
бақылаушы кеңесінің əрбір мүшесіне тиесілі эмитенттің жарғылық капиталындағы
қатысу үлестерінің пайыздық қатынасы:
Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне Банктің дауыс беруші акциялары тиесілі
емес.

4)

эмитенттің еншілес жəне тəуелді ұйымдарындағы директорлар кеңесінің немесе
бақылаушы кеңесінің əрбір мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы
қатысу үлестерінің) аталған ұйымдардың орналастырылған акцияларының
(жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы.
Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне Банктің
ұйымдарының дауыс беруші акциялары тиесілі емес.

еншілес

жəне

тəуелді

21. Алқалы орган немесе эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке-дара
жүзеге асыратын тұлға:
1)

атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты,
əкесінің аты (ол болған кезде) немесе алқалы атқарушы органның басшысы мен
мүшелерінің тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде).
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2)

атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның немесе
алқалы атқарушы орган мүшелерінің өкілеттіктерін көрсете отырып, сайлау күні
жəне соңғы 3 (үш) жылдағы жəне қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі туралы
мəліметтер хронологиялық тəртіппен.

Алқалы атқарушы орган
басшысының жəне мүшелерінің тегі,
аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
жəне алқалы атқарушы орган
мүшелерін сайлау күні

Алқалы атқарушы орган мүшелерінің соңғы 3 (үш)
жылдағы жəне қазіргі уақытта, хронологиялық
тəртіппен еңбек қызметі жəне олардың өкілеттіктері
туралы мəліметтер

Директорлар кеңесінің мүшесі:
Сарқұлов Абай Серікұлы

2015 – 2016 жж.: Басқарушы директор, «Қазақстанның
Даму Банкі» АҚ Басқармасының мүшесі.

29.04.2019 ж. лауазымына кірісті

2016 ж. сəуір – 2017 ж. ақпан: «Қазақстанның Даму Банкі»
АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары.
2017 ж. ақпан – 2019 ж. сəуір: «Даму» КДҚ» АҚ
Басқарма Төрағасы.
29.04.2019 ж. – қазіргі уақытқа дейін: «Қазақстанның
Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі жəне
Басқарма Төрағасы.
Өкілеттіктері:
1) Басқарманы
басқарады,
Басқарма
отырысын
шақырады;
2) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің
шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
3) Сенімхатсыз Банк атынан үшінші тұлғалармен
қатынастарда əрекет етеді, сонымен қоса Банк атынан
(сенімхатсыз) операциялар мен мəмілелерді жасайды,
Банктің мемлекеттік, халықаралық, қаржылық жəне
басқа да ұйымдармен мүдделеріне өкілдік етеді;
4) Банкті оның үшінші тұлғалармен қатынастарында
өңілдік ету құқығына арналған сенімхатты береді;
5) Ұйымдастырушылық-бөліп
тарату,
əкімшілікшаруашылық
функцияларын
іске
асыратын
жұмыскерлер,
Басқарма
мүшелері
арасында
өкілеттіктерді, сонымен қатар жауапкершілік
салаларын бөліп таратады;
6) Өзінің
құзыреттілігі
шеңберінде
Банк
Басқармасының мүшелеріне қатысты кадрлық
мəселелері бойынша, сонымен қоса демалыстар
(сонымен қоса жыл сайынғы еңбек демалыстары,
еңбекақысының
сақталуынсыз
демалыстары,
демалыстардан
шақыртып
алу)
іс-сапарлар,
семинарларға,
тренингтерге,
форумдарға,
конференцияларға жəне т.б. қатысумен байланысқан
мəселелер бойынша бұйрықтарын шығарады;
7) Бұқаралық ақпарат құралдары (бұдан əрі – «БАҚ»)
өкілдерінің сұраулары, хаттары мен өтініштеріне
ресми жауаптарына қол қояды;
8) Ресми құжаттар мен Банктің БАҚ-на өтініштеріне қол
қояды;
9) Банктің жалғыз акционері үшін Банк жобалары
бойынша есептілікке қол қояды;
10) Ұлттық
даму
институттарымен,
Қазақстан
Республикасының мемлекеттік органдарымен жəне
басқа да ұйымдармен мемлекеттік жəне басқа да
бағдарламаларды іске асыру мəселелері бойынша
құжаттарға (хат алмасуларға) қол қояды;
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Алқалы атқарушы орган
басшысының жəне мүшелерінің тегі,
аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
жəне алқалы атқарушы орган
мүшелерін сайлау күні

Алқалы атқарушы орган мүшелерінің соңғы 3 (үш)
жылдағы жəне қазіргі уақытта, хронологиялық
тəртіппен еңбек қызметі жəне олардың өкілеттіктері
туралы мəліметтер
11) Мемлекеттік
құпияларды
қорғау
мəселелері
жөніндегі
жұмысты
ұйымдастыруды
жəне
үйлестіруді жүзеге асырады;
12) Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасымен бірге
Банк қызметінің мəселелері бойынша өзара
əрекеттестік жасайды;
13) Банктің
жарғысымен,
Жалғыз
акционердің,
Директорлар кеңесінің шешімдерімен жəне Банктің
ішкі актілерімен анықталған басқа да функцияларды
іске асырады;
14) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің
айрықша құзыретіне, сонымен қатар
Банк
Басқармасының
құзыретіне
жатқызылмайтын,
Қазақстан Республикасының заңнамасымен жəне
Банктің жарғысымен қарастырылған міндеттерді
орындау үшін қажетті Банк қызметіне қатысты
барлық қалған мəселелер бойынша шешімдер
қабылдайды.
Басқарма Төрағасы Қазақстан Республикасының
заңнамалық актілерімен, Банк жарғысымен Жалғыз
акционердің, Директорлар кеңесінің немесе Банк
Басқармасының айрықша құзыретіне жатқызылмаған
Банк қызметіне қатысты мəселелер бойынша атқарубасқару шешімдерін қабылдайды.
Басқарма Төрағасы Банктің барлық құрылымдық
бөлімшелері мен қызметкерлерінің қызметіне жалпы
бақылауды, үйлестіруді жəне басшылықты жүзеге
асырады, Басқарма мүшелерінің, кеңесшілердің,
Қауіпсіздік
қызметінің,
Қоғаммен
байланыс
жөніндегі қызметтің қызметін тікелей бақылайды,
үйлестіреді жəне басшылық етеді.
Басқарма Төрағасы өзінің құзыреттілігі шегінде
бұйрықтар шығарады, Банктің барлық қызметкерлері
орындауға міндетті өкімдер мен нұсқауларды береді.

Басқарма Төрағасының орынбасары:
Əубəкіров Думан Бауыржанұлы

ақпан 2015 жыл – наурыз 2017 жыл: «Қазақстанның Даму
Банкі» АҚ Басқарушы директоры.

31.03.2017 жылы лауазымға енді.

ақпан 2017 ж. – қазіргі уақытқа дейін: «Қазақстанның
Даму Банкі» АҚ Басқарма мүшесі.
31.03.2017 ж. – қазіргі уақытқа дейін: «Қазақстанның
Даму Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары.
Өкілеттіктері:
Банктің кредиттік қызметін, Банктің кредиттік
саясатын іске асыруды, Банктің кредиттік портфелін
қалыптастыруды жалпы ұйымдастыру жəне үйлестіру,
Банктің қарыздық портфелін басқаруға қатысу.
Банктік
сараптама
процесін,
инвестициялық
жобаларды, экспорттық операцияларды, банкаралық
кредиттеуді (бұдан əрі – «Жобалар») іске асыруды,
қаржыландыруды жəне мониторингілеуді жалпы
ұйымдастыру жəне үйлестіру.
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Алқалы атқарушы орган
басшысының жəне мүшелерінің тегі,
аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
жəне алқалы атқарушы орган
мүшелерін сайлау күні

Алқалы атқарушы орган мүшелерінің соңғы 3 (үш)
жылдағы жəне қазіргі уақытта, хронологиялық
тəртіппен еңбек қызметі жəне олардың өкілеттіктері
туралы мəліметтер
"ҚДБ-Лизинг" АҚ, DBK Capital Structure Fund B.V.
(Нидерландыда тіркелген еншілес ұйым, Амстердам)
өзара қарым-қатынаста Банктің қызметін жалпы
ұйымдастыру жəне үйлестіру.
Банктің кредиттік қызметі мəселелері бойынша қаржы
ұйымдарымен жəне институттармен өзара қарымқатынаста Банктің қызметін жалпы ұйымдастыру жəне
үйлестіру.
Банктің агент/сенім білдірілген өкіл функцияларын
орындауына
байланысты
қызметті
жалпы
ұйымдастыру жəне үйлестіру.
Жарғылық капиталдарына Банк қатысатын заңды
тұлғаларда
(басқару
органдарында)
Банктің
мүдделерін білдіру.
Кредиттік құралдарды (қарыздар, кепілдіктер жəне
т.б.) беру туралы шарттарды орындау мақсатында
қарыз алушылардың жəне өзге тұлғалардың
міндеттемелерді уақтылы жəне толық орындауын
қамтамасыз ету бойынша Банктің ішкі актілерінде
көзделген іс-шараларды жүзеге асыру бойынша
жұмысты жалпы ұйымдастыру жəне үйлестіру.
Банктің сапалы несие портфелін қалыптастыруды
қамтамасыз ету бойынша Банктің ішкі актілерінде
көзделген іс-шараларды жүзеге асыру бойынша
жұмысты жалпы ұйымдастыру жəне үйлестіру.
Басқарма Төрағасының Орынбасары Д.Б. Аубакиров
жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің
құзыретіне жататын мəселелер бойынша Қазақстан
Республикасының мемлекеттік органдарының жəне
өзге де заңды тұлғалардың өкілдерімен келіссөздерге
қатысу.
Басқарма Төрағасының Орынбасары Д.Б. Аубакиров
жетекшілік
ететін
құрылымдық
бөлімшелер
тапсырмалармен белгіленген мерзімде уəкілетті
мемлекеттік органдарға жауапты орындаушы (қосалқы
орындаушы)
болып
табылатын
мемлекеттік
органдардың
бағдарламалық
құжаттарын,
тапсырмалары мен сұраныстарын орындау туралы
ақпаратты дайындау жөніндегі жұмысты жалпы
ұйымдастыру жəне үйлестіру.
Кредиттік қызметті жүзеге асыру шеңберінде
жобаларды техникалық талдау бойынша қызметті
ұйымдастыру жəне үйлестіру.
Кредиттік талдау жəне кредиттік құралдарды
құрылымдауды жүзеге асыру бойынша жұмысты
ұйымдастыру жəне үйлестіру.
Салалық талдау бойынша жұмысты ұйымдастыру жəне
үйлестіру.
Басқарма Төрағасының Орынбасары Д.Б. Аубакиров
Басқарушы
директордың,
Салалық
талдау
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Алқалы атқарушы орган
басшысының жəне мүшелерінің тегі,
аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
жəне алқалы атқарушы орган
мүшелерін сайлау күні

Алқалы атқарушы орган мүшелерінің соңғы 3 (үш)
жылдағы жəне қазіргі уақытта, хронологиялық
тəртіппен еңбек қызметі жəне олардың өкілеттіктері
туралы мəліметтер
департаментінің, Кредиттік талдау жəне мəмілелерді
құрылымдау департаментінің, Техникалық талдау
басқармасының
қызметін
тікелей
бақылайды,
үйлестіреді жəне басқарады, Клиенттермен жұмыс
жөніндегі дирекцияның, Қаржы институттарымен
жұмыс жүргізу жөніндегі департаменттің қызметін
бақылайды жəне үйлестіреді.

Басқарма Төрағасының орынбасары:
Бабичев Дмитрий Юрьевич

шілде 2013 ж. – наурыз 2016 ж.: «Бəйтерек» ҰБХ» АҚ
Тəуекелдерді басқару департаментінің директоры.

29.03.2016 жылы лауазымға енді.

наурыз 2016 г. – қазіргі уақытқа дейін: «Қазақстанның
Даму Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары.
Өкілеттіктері:
Стратегия, жоспарлау мəселелері бойынша Банк
қызметін жалпы ұйымдастыру жəне үйлестіру.
Халықаралық инвестициялық банктермен, қаржы
ұйымдарымен жəне институттармен, инвесторлармен,
Банк кредиторларымен жұмысты жалпы ұйымдастыру
жəне үйлестіру.
Бағалы қағаздардың ішкі жəне сыртқы нарықтарының,
ақша жəне валюта нарықтарының, кері РЕПО
нарығының
жəне
банкаралық
депозиттердің
мониторингі бойынша жұмысты жалпы ұйымдастыру
жəне үйлестіру.
Банктің инвестициялық портфелін басқару мəселелері
бойынша Банк қызметін жалпы ұйымдастыру жəне
үйлестіру.
Банктің "Қазақстан қор биржасы" АҚ-мен, "Бағалы
қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен жəне
инвестициялық портфельді басқару, қарыз алу жəне
борышты басқару саясаты мəселелері бойынша өзге де
уəкілетті органдармен өзара қарым-қатынасын жалпы
ұйымдастыру жəне үйлестіру.
Капиталдың сыртқы жəне ішкі нарықтарында қарыз
қаражатын тарту, ынтымақтастық, халықаралық қаржы
ұйымдарымен, шетелдік даму институттарымен,
мемлекетаралық ұйымдармен жəне бірлестіктермен
тəжірибе жəне ақпарат алмасу, қарыз алу мəселелері
бойынша мемлекеттік жəне өзге де органдармен жəне
қаржы институттарымен өзара іс-қимыл жасау, бағалы
қағаздардың бастапқы жəне қайталама нарығында,
ақша жəне валюта нарықтарында мəмілелер жасасу
жөніндегі
іс-шараларды
жүргізу
жөніндегі
жұмыстарды жалпы ұйымдастыру жəне үйлестіру.
Жарғылық капиталдарына Банк қатысатын заңды
тұлғаларда
(басқару
органдарында)
Банктің
мүдделерін білдіру.
Операциялық қызметті жалпы ұйымдастыру жəне
үйлестіру, қаржы ұйымдарымен корреспонденттік
қатынастар орнатуды ұйымдастыру.
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Алқалы атқарушы орган
басшысының жəне мүшелерінің тегі,
аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
жəне алқалы атқарушы орган
мүшелерін сайлау күні

Алқалы атқарушы орган мүшелерінің соңғы 3 (үш)
жылдағы жəне қазіргі уақытта, хронологиялық
тəртіппен еңбек қызметі жəне олардың өкілеттіктері
туралы мəліметтер
Банктің есеп саясатын, салықтық есеп саясатын
қалыптастыру жəне іске асыру мəселелері бойынша
қызметті жалпы ұйымдастыру жəне үйлестіру.
Қазақстан
Республикасының
валюталық
заңнамасының талаптарына сəйкес клиенттердің
экспорттық-импорттық операцияларын валюталық
бақылауды жүзеге асыру жөніндегі жұмысты жалпы
ұйымдастыру жəне үйлестіру.
Банктің Жалғыз акционеріне қаржылық есептілікті
жасау жəне беру жөніндегі жұмысты жалпы
ұйымдастыру жəне үйлестіру.
Банктің тарифтік саясатының қағидаттарын жəне оны
практикалық іске асыру тəсілдерін айқындау жөніндегі
жұмысты жалпы ұйымдастыру жəне үйлестіру;
Банк бюджетінің атқарылуын талдау мəселесі бойынша
жұмысты жалпы ұйымдастыру жəне үйлестіру жəне
бюджеттің орындалу барысы туралы ақпаратты
Банктің Бюджет комиссиясының қарауына, Банктің
ішкі актілеріне сəйкес белгіленген мерзімде Банк
басшылығына ұсыну.
Басқарма Төрағасының Орынбасары Д.Ю. Бабичев
жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің
құзыретіне жататын мəселелер бойынша Қазақстан
Республикасының мемлекеттік органдары мен өзге де
ұйымдардың өкілдерімен келіссөздерге қатысу
Басқарма Төрағасының Орынбасары Д.Ю. Бабичев
жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің
құзыретіне кіретін мəселелер бойынша ақпаратты,
Банк басшылығына тиісті қорытындылар мен
ұсыныстарды, Қазақстан Республикасы мемлекеттік
органдарының, "Бəйтерек" ҰБХ" АҚ жəне өзге де
ұйымдардың сауалдарына жауаптарды дайындау
жөніндегі жұмысты жалпы ұйымдастыру жəне
үйлестіру.
Басқарма Төрағасының Орынбасары Д.Ю. Бабичев
жетекшілік
ететін
құрылымдық
бөлімшелер
тапсырмалармен белгіленген мерзімде уəкілетті
мемлекеттік органдарға жауапты орындаушы (қосалқы
орындаушы)
болып
табылатын
мемлекеттік
органдардың
бағдарламалық
құжаттарын,
тапсырмалары мен сұраныстарын орындау туралы
ақпаратты
дайындаудағы
жұмысты
жалпы
ұйымдастыру жəне үйлестіру.
Басқарма Төрағасының Орынбасары Д.Ю. Бабичев
Басқарушы
директордың,
Бухгалтерлік
есеп
департаментінің
қызметін
тікелей
бақылайды,
үйлестіреді
жəне
басқарады,
Қазынашылық
департаментінің, Қорландыру жəне инвесторлармен
жұмыс жүргізу департаментінің, Операциялық
департаменттің, Қаржы департаментінің, Стратегия
жəне жоспарлау департаментінің қызметін бақылайды
жəне үйлестіреді.
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Алқалы атқарушы орган
басшысының жəне мүшелерінің тегі,
аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
жəне алқалы атқарушы орган
мүшелерін сайлау күні
Басқарма Төрағасының Орынбасары:
Кенжебаева Сандугаш Айбасовна
16.04.2019 ж. лауазымына кірісті

Алқалы атқарушы орган мүшелерінің соңғы 3 (үш)
жылдағы жəне қазіргі уақытта, хронологиялық
тəртіппен еңбек қызметі жəне олардың өкілеттіктері
туралы мəліметтер
2015 – тамыз 2016 ж.: «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ
Клиенттермен жұмыс жүргізу дирекциясының аға
банкирі.
тамыз 2016 ж. – желтоқсан 2017 ж.: Еуразиялық Даму
Банкінде атқарушы директор.
желтоқсан 2017 ж. – сəуір 2019 ж.: «Қазақстанның Даму
Банкі» АҚ Басқарушы директоры.
10.04.2019 ж. – қазіргі уақытқа дейін: «Қазақстанның
Даму Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары.
Өкілеттіктері:
Банктің кредиттік, қаржылық жəне операциялық
тəуекелділіктерін басқару, сəйкестендіру, бағалау,
бақылау жəне мониторингтеу, тəуекелділіктерді
басқарудың
ұжымдық
жүйесінің
тиімді
функциялануын қамтамасыз ету бойынша қызметін
ұйымдастыру жəне үйлестіру.
Банк кредиттік қызметті жүзеге асыру шеңберінде
ұсынылатын Банк алдындағы міндеттемелердің
орындалуын қамтамасыз етуді бағалау процесін жалпы
ұйымдастыру жəне үйлестіру.
Əдістеме, модельдеу жəне мониторинг, кредиттік
тəуекелдерді бағалау үшін əдіснамалық құжаттама мен
инструментарийді қамтамасыз ету, ерте хабарлау
сигналдарының мониторингі бойынша қызметті жалпы
ұйымдастыру жəне үйлестіру.
Банктің ішкі актілеріне сəйкес кредиттік құралдың
кредиттік рейтингін бекіту бойынша жұмысты жалпы
ұйымдастыру жəне үйлестіру.
Басқарма Төрағасының Орынбасары С.А. Кенжебаева
жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің
құзыретіне жататын мəселелер бойынша Қазақстан
Республикасының мемлекеттік органдарының жəне
өзге де ұйымдардың өкілдерімен келіссөздерге қатысу,
Басқарма Төрағасының Орынбасары С.А. Кенжебаева
жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің
құзыретіне кіретін мəселелер бойынша ақпаратты,
Банк басшылығына тиісті қорытындылар мен
ұсыныстарды, Қазақстан Республикасы мемлекеттік
органдарының, "Бəйтерек" ҰБХ" АҚ жəне өзге де
ұйымдардың сауалдарына жауаптарды дайындау
бойынша жұмысты жалпы ұйымдастыру жəне
үйлестіру.
Жарғылық капиталдарына Банк қатысатын заңды
тұлғаларда
(басқару
органдарында)
Банктің
мүдделерін білдіру.
Басқарма Төрағасының Орынбасары С.А. Кенжебаева
жетекшілік
ететін
құрылымдық
бөлімшелер
тапсырмалармен белгіленген мерзімде уəкілетті
мемлекеттік органдарға жауапты орындаушы (қосалқы
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Алқалы атқарушы орган
басшысының жəне мүшелерінің тегі,
аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
жəне алқалы атқарушы орган
мүшелерін сайлау күні

Алқалы атқарушы орган мүшелерінің соңғы 3 (үш)
жылдағы жəне қазіргі уақытта, хронологиялық
тəртіппен еңбек қызметі жəне олардың өкілеттіктері
туралы мəліметтер
орындаушы)
болып
табылатын
мемлекеттік
органдардың
бағдарламалық
құжаттарын,
тапсырмалары мен сұрауларын орындау туралы
ақпаратты дайындау жөніндегі жұмысты жалпы
ұйымдастыру жəне үйлестіру.
Автоматтандыру жəне бағдарламалық-техникалық
қамтамасыз ету бойынша Банк қызметін ұйымдастыру
жəне үйлестіру.
Бизнес-үдерістерді ұйымдастыру бойынша
қызметін ұйымдастыру жəне үйлестіру.

Банк

Басқарма Төрағасының Орынбасары С.А. Кенжебаева
Басқарушы директордың, Кредиттік тəуекелдер
департаментінің, Операциялық жəне қаржылық
тəуекелдер департаментінің, Əдіснама, модельдеу жəне
мониторинг
департаментінің,
Қамсыздандыруды
бағалау департаментінің, Ақпараттық технологиялар
департаментінің, Бизнес-процестер департаментінің
қызметін бақылайды жəне үйлестіреді.
Басқарушы директор – Басқарма
мүшесі: Əміртаев Асқар Сапарұлы.
26.10.2015 жылы лауазымға енді.

шілде 2013 ж. – шілде 2014 ж.: "Бəйтерек" ұлттық
басқарушы холдингі" АҚ, Құқықтық қамтамасыз ету
департаментінің директоры.
шілде 2014 ж. – қазан 2015 ж.: "Қазақстанның Даму Банкі"
АҚ Басқарушы директоры.
қазан 2015 ж. – қазіргі уақытқа дейін: "Қазақстанның
Даму Банкі" АҚ Басқарушы директор, Басқарма мүшесі.
сəуір 2016 ж. – қазіргі уақытқа дейін: "ҚДБ-Лизинг" АҚ
Директорлар кеңесінің мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі.
Өкілеттіктері:
Банк қызметін құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі
жұмысты жалпы ұйымдастыру жəне үйлестіру;
Банктің проблемалық активтерімен жұмысты, сондайақ кінəрат жəне талап қою жұмысын жалпы
ұйымдастыру жəне үйлестіру.
Банк қызметін тексеруді жүзеге асыратын құқық
қорғау жəне өзге де уəкілетті мемлекеттік органдармен
өзара іс-қимылды жалпы ұйымдастыру жəне үйлестіру.
Банк қызметінде пайдаланылатын шарттардың үлгілік
жəне үлгілік емес нысандарын əзірлеу жəне келісу
бойынша жұмысты жалпы ұйымдастыру жəне
үйлестіру.
Банктің заң консультанттарын тартуы
аккредитациялауы
бойынша
жұмысты
ұйымдастыру жəне үйлестіру;

немесе
жалпы

Банк қызметіне байланысты мəселелерді, оның ішінде:
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ еншілес ұйымы «ҚДБЛизинг» АҚ жəне Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес құрылған Банктің басқа еншілес
ұйымдары қызметінің мəселелерін; қарыз алу жəне
борышты басқаруға; халықаралық инвестициялық
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Алқалы атқарушы орган
басшысының жəне мүшелерінің тегі,
аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
жəне алқалы атқарушы орган
мүшелерін сайлау күні

Алқалы атқарушы орган мүшелерінің соңғы 3 (үш)
жылдағы жəне қазіргі уақытта, хронологиялық
тəртіппен еңбек қызметі жəне олардың өкілеттіктері
туралы мəліметтер
банктермен жəне басқа инвесторлармен, Банктің
кредиторларымен жүргізілетін жұмысқа; Банктің
инвестициялық портфелін басқаруға; «Қазақстан қор
биржасы»
АҚ,
«Бағалы
қағаздар
орталық
депозитарийі» АҚ жəне инвестициялық портфельді
басқару процесі мəселелері бойынша өзге де уəкілетті
органдармен жүргізілетін жұмысқа; тауарларды,
жұмыстарды жəне қызметтерді сатып алуды
ұйымдастыру жəне жүргізу процесіне; бухгалтерлік
жəне салық есептеріне; қаржы ұйымдарына
байланысты жұмысқа; қоғаммен жəне БАҚ-пен
байланыс жөніндегі қызметке; мемлекеттік құпияны
қорғау жөніндегі қызметке; Басқарма хатшылығының,
Банктің
Директорлар
кеңесінің
корпоративтік
хатшылығының қызметіне байланысты мəселелерді
құқықтық сүйемелдеу жөніндегі жұмысты жалпы
ұйымдастыру жəне үйлестіру.
Комплаенс тəуекелді басқару мəселелерін жалпы
құқықтық сүйемелдеу.
Жарғылық капиталдарына Банк қатысатын заңды
тұлғаларда
(басқару
органдарында)
Банктің
мүдделерін білдіру.
Банк Басқармасы хатшылығының қызметін жалпы
ұйымдастыру жəне үйлестіру.
Басқарушы директорлар-Басқарма мүшесі А.С.
Əміртаев
жетекшілік
ететін
құрылымдық
бөлімшелердің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша
ақпаратты, Банк басшылығына тиісті қорытындылар
мен
ұсыныстарды,
Қазақстан
Республикасы
мемлекеттік органдарының, «Бəйтерек» ҰБХ» АҚ жəне
өзге де ұйымдардың сауалдарына жауаптарды
дайындау бойынша жұмысты жалпы ұйымдастыру
жəне үйлестіру.
Басқарушы директор-Басқарма мүшесі А.С. Əміртаев
жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер жауапты
орындаушы (бірлесіп орындаушы) болып табылатын
мемлекеттік органдардың бағдарламалық құжаттарын,
тапсырмалары мен сұрауларын орындау туралы
ақпаратты тапсырмалармен белгіленген мерзімде
уəкілетті мемлекеттік органдарға дайындау бойынша
жұмысты жалпы ұйымдастыру жəне үйлестіру.
Басқарушы директор – Басқарма мүшесі А.С. Əміртаев
жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің
құзыретіне жататын мəселелер бойынша Қазақстан
Республикасының мемлекеттік органдарының жəне
өзге де ұйымдардың өкілдерімен келіссөздерге қатысу.
Кредиттік құжаттамаларды жүргізу, жобаларды
кредиттік əкімшілендіру бойынша қызметті жалпы
ұйымдастыру жəне үйлестіру.
Кредиттік бюромен өзара қарым-қатынаста Банктің
қызметін жалпы ұйымдастыру жəне үйлестіру.
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Алқалы атқарушы орган
басшысының жəне мүшелерінің тегі,
аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
жəне алқалы атқарушы орган
мүшелерін сайлау күні

Алқалы атқарушы орган мүшелерінің соңғы 3 (үш)
жылдағы жəне қазіргі уақытта, хронологиялық
тəртіппен еңбек қызметі жəне олардың өкілеттіктері
туралы мəліметтер
Басқарушы директор-Басқарма мүшесі А.С. Əміртаев
Құқықтық қамтамасыз ету департаментінің, Кредиттік
қызметті құқықтық сүйемелдеу департаментінің,
Проблемалық
активтермен
жұмыс
жөніндегі
қызметтің, Басқарма хатшылығының, Кредиттік
əкімшілендіру департаментінің қызметін бақылайды
жəне үйлестіреді.

3)

эмитенттің атқарушы органы функцияларын жалғыз өзі жүзеге асыратын тұлғаға,
немесе эмитенттің алқалық атқарушы органының əрбір мүшелеріне тиесілі жарғы
капиталындағы дауыс беруші акциялары немесе қатысу үлесінің эмитенттің жарғы
капиталындағы дауыс беретін акциялары немесе қатысу үлесінің жалпы санына
пайыздық қатынасы.

Банктің Басқарма мүшелеріне Банктің дауыс беретін акциялары тиесілі емес.
22. Эмитенттің атқарушы органының уəкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға
(басқарушы ұйымға) берілген жағдайда, мыналар көрсетіледі:
1)

басқарушы ұйымның толық жəне қысқартылған атауы, оның орналасқан жері;

2)

басқарушы ұйымның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге
асыратын тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) немесе алқалы
атқарушы орган мүшелерінің жəне басқарушы ұйымның Директорлар кеңесі (Байқау
кеңесі) мүшелерінің тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде);

3)

осы тармақтың 2) тармақшасында аталған адамдарды сайлау күні жəне олардың
соңғы 2 (екі) жылдағы еңбек қызметі туралы мəліметтер хронологиялық тəртіппен;

4)

осы тармақтың 2) тармақшасында санамаланған тұлғаларға тиесілі басқарушы
ұйымның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің)
басқарушы ұйымның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу
үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы;

5)

осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғаларға тиесілі жарғылық капиталға
қатысу үлестерінің Эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы
санына пайыздық арақатынасы.

Осы тармақтың талаптары акционерлік қоғамдарға қолданылмайды.
Банктің атқарушы органы уəкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға берілмейді
(басқарушы ұйым).

10-ТАРАУ. ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІН КӨРСЕТЕ ОТЫРЫП,
ЭМИТЕНТТІҢ ҚАРЖЫ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖƏНЕ ШАРУАШЫЛЫҚ
ҚЫЗМЕТІНІҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ
23. Эмитенттің қызмет түрлері:
1)

негізгі қызмет түрі.

2)

Эмитенттің маусымдық сипаттағы қызмет түрлері көрсетілген барлық қызмет
тұрлерінің жəне олардың эмитенттің жалпы табысындағы үлестерінің қысқаша
сипаттамасы.

19

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ ұлттық даму институты болып табылады. Банктің негізгі
қызметі мемлекеттік инвестициялық қызметтің тиімділігін жетілдіру мен арттыруға,
өндірістік инфрақұрылым мен өңдеуші өнеркəсіпті дамытуға, ел экономикасына сыртқы
жəне ішкі инвестицияларды тартуға ықпалдастық жасауға бағытталған. Банк қызметтердің
келесі түрлерін көрсетеді: инвестициялық жобалар мен экспорттық операцияларды орта-,
ұзақ мерзімді несиелендіру, банкаралық несиелендіру, лизингтік келісімдерді
қаржыландыру («ҚДБ -Лизинг» АҚ еншілес ұйымы арқылы), кепілдемелер беру жəне т.б.
Банк қызметі маусымдық сипатта емес.
3)

Эмитент бəсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мəліметтер:

Қазақстан Республикасы «Қазақстан Республикасындағы банктер мен банк қызмет туралы»
Заңының 3 бабы 3 тармағына сəйкес, Банк Қазақстан Республикасының қаржы секторы мен
банк жүйесінде ерекше құқықтық мансапқа ие жəне, сəйкесінше, коммерциялық қаржы
институттармен, соның ішінде екінші деңгейдегі банктермен бəсекелесуге ұмтылмайды.
Банк бəсекелестеріне Еуразиялық Даму Банкі, Европалық реконструкция жəне даму банкі,
Ислам даму банкі жəне Банк басымдылықтарына сəйкес келетін секторларда Қазақстан
Республикасы территориясында жобаларды қаржыландыру жағдайында басқа да
халықаралық қаржы институттары секілді даму институттары жатқызыла алады.
4)

Эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатылымдардың (жұмыстар,
қызметтер) табыстылығына оң жəне теріс əсер ететін факторлар:

Оң факторлар:
тұрақты экономикалық өсім;
Мемлекет тарапынан өңдеуші өнеркəсіп пен инфрақұрылым салаларын белсенді
қолдау;
Банктің жоғары кредиттік рейтингі өте тиімді шарттармен қарыз капиталын тартуға
септігін тигізеді, сонысымен əлеуетті клиенттерге анағұрлым пайдалы шарттармен
қарыздар ұсынады;
Қазақстанның «Нұрлы жол» жаңа экономикалық саясатын жүзеге асыру Қазақстанға
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының есебінен кəсіпкерлікті қолдау мен
индутриалды инфрақұрылымды дамыту арқылы экономикада айтарлықтай өзгерістерді
жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Теріс факторлар:
Қазақстанның негізгі əріптестерінің бірі Ресейге қатысты аймақтық шиеленісте
күшейетін жəне қысқа мерзімді келешекте экономикалық өсімді бəсеңдету салдарынан
экономикалық белсенділікті төмендету;
Екінші деңгейлі банктер портфелінде əрекет етпейтін займдардың жоғары деңгейін
сақтау;
Ішкі нарықта теңгемен ұзақ мерзімді қорландырудың жетіспеушілігі;
Шетелдік валютада берілген екінші деңгейлі банктердің ссудалық портфеліндегі
займдардың жоғарғы үлесі.
5)

эмитентте бар лицензиялар (патенттер), жəне олардың əрекет ету мерзімі,
зерттеулер мен əзірлемелерге кететін шығындар, соның ішінде эмитент тарапынан
демеушілік етілетін зерттеушілік əзірлемелер:

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 25 сəуірдегі № 178-II «Қазақстан Даму Банкі
туралы» Заңының 7 бабына сəйкес Банк өз қызметін лицензиясыз жүзеге асырады.
Банкте патенттер, сонымен қатар Банк тарапынан демеушілік етілетін зерттеушілік
əзірлемелер жоқ.
6)

Эмитентке берілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстар, қызметтер)
импортының үлесі жəне жүзеге асырылатын өнімнің (көрсетілетін жұмыстар,
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қызметтер) жалпы көлемінде экспортқа эмитент жүзеге асыратын (көрсетілетін)
өнім (жұмыстар, қызметтер) үлесі;
Банктің тартылған қаражаттарының жалпы
көлемінде бейрезиденттерден тартылған
қаражаттың үлесі

ағымдағы міндеттемелердің
54,7%-ы
шарт бойынша тартылған
сомалардың 61,0%-ы

Банк клиенттері займдарының жалпы көлеміндегі
бейрезиденттерге берілген займдардың үлесі

7)

Банкте резидент еместерге берілген
қарыздар жоқ

эмитент қызметін тоқтату немесе өзгерту тəуекелімен, одан эмитент
активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) жəне одан көп пайыз мөлшерінде ақшалай
немесе басқа да міндеттемелерді өндіріп алумен, оның қатысуымен сот процестерінің
мəнін көрсетумен байланысты сот процестеріне эмитенттің қатысуы туралы
мəліметтер:

Банк нəтижесінде Банк қызметін тоқтату немесе өзгерту орын алуы мүмкін, одан ақшалай
немесе басқа да міндеттемелерді өндіріп алынуы мүмкін сот процестеріне қатыспайды.
8)

Эмитент қызметіне əсер ететін тəуекелдің өзге факторлары.

Жоқ.
24. Олар өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы
құнының 10 (он) жəне одан да көп пайызын құрайтын тауар айналымының көлемі
Эмитенттің тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылары мен
жеткізушілері туралы мəліметтер.
Банк тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы құнының
10 (он) жəне одан да көп пайызын құрайтын тауар айналымының көлемі (көрсетілетін
жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді)
берушілер туралы мəліметтер:

Жеткізушінің толық атауы

"Бəйтерек девелопмент"
акционерлік қоғамы

Жеткізу затының
сипаттамасы

Банк тұтынатын
тауарлардың
(жұмыстардың,
қызметтердің) жалпы
құнының үлесі

Кеңсе ғимаратын сатып алу

63%

Банк өндіретін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы құнының 10
(он) жəне одан да көп пайызын құрайтын тауар айналымының көлемі (көрсетілетін
жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді)
тұтынушылар туралы мəліметтер:
Тұтынушының толық атауы

Көрсетілген қызмет түрінің
сипаттамасы

Банктің кредиттік
портфелінің жалпы
көлеміндегі үлесі

«ПетроКазахстан Ойл Продактс»
ЖШС

Қарыз беру

15%

25. Эмитенттің əрбір активтің сəйкес теңгерімдік құны көрсетілген эмитент активтерінің
жалпы көлемінен 10 (он) жəне одан да көп пайызды құрайтын активтері.
Активтің атауы

Ақшалай қаражат жəне
оның баламалары

Теңгерімдік құны, мың теңге

487 167 169

Банк активтерінің жалпы
көлеміндегі үлесі, %
19,6%
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Клиенттерге берілген
қарыздар

1 510 766 541

60,7%

Жиыны

2 490 011 722

80,2%

26. Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) жəне одан да көп пайызы
мөлшеріндегі дебиторлық берешек:
1)

Эмитент алдындағы берешегі Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он)
жəне одан да көп пайызын құрайтын Эмитент дебиторларының атауы;

2)

өтеуге тиісті сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған
сомалар өтеу күнін көрсете отырып жылдар бойынша бөле отырып көрсетіледі)
жəне оны өтеу мерзімі.

Банкте 2019 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша Банк активтерінің баланстық құнының
10 (он) жəне одан да көп пайызын құрайтын дебиторлық берешек жоқ.
27. Эмитенттің эмитент міндеттемелерінің теңгерімдік құнынан 10 (он) жəне одан да көп
пайызды құрайтын кредиторлық берешегі:
1) эмитент кредиторларының атауы;
2) өтеуге тиісті сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған
сомалар өтеу күнін көрсете отырып жылдар бойынша бөле отырып көрсетіледі) жəне
оны өтеу мерзімі.
2019 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша Банкте Банк міндеттемелерінің баланстық
құнының 10 (он) жəне одан да көп пайызын құрайтын кредиторлық берешек жоқ.
28. Эмитенттің левередж шамасы.
Эмитенттің левередж шамасы соңғы аяқталған екі қаржы жылының əрбір соңғы
күніндегі жағдай бойынша, сондай-ақ облигациялар шығарылымын немесе облигациялық
бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттар беру алдындағы соңғы тоқсанның
аяғындағы жағдай бойынша не егер облигациялар шығарылымын немесе облигациялық
бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттар беру алдындағы соңғы тоқсанның
алдындағы тоқсанның қорытындылары бойынша эмитенттің қаржылық есептілігі
берілсе - облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік
тіркеуге құжаттар беру алдындағы соңғыдан бұрынғы тоқсанның соңындағы жағдай
бойынша көрсетіледі.
31.12.2017

31.12.2018

30.06.2019

5,28

5,75

5,20

Левередж

29. Аудиторлық есеппен расталған, оның қаржылық есептілігі негізінде есептелген соңғы
аяқталған екі қаржы жылы үшін эмитенттің қызметінен алынған таза ақша
ағындары.
31.12.2017

31.12.2018

Операциялық қызметте
(пайдаланылған)/қызметтен түскен
ақша қаражатының таза ағыны

26 336 450

(182 113 269)

Инвестициялық қызметте
(пайдаланылған)/қызметтен түскен
ақша қаражатының таза ағыны

121 296 845

(67 281 883)

Қаржы қызметінде
(пайдаланылған)/қызметінен ақша
қаражатының таза ағыны

94 675 930

77 325 103
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Ақша қаражаты мен олардың
баламаларының таза (кемуі)/ұлғаюы

242 309 225

(172 070 049)

Валюта бағамдары өзгерістерінің ақша
қаражатына жəне олардың
баламаларына əсері

1 492 772

9 655 001

-

(12 385)

Жыл басындағы ақша қаражаты жəне
олардың баламалары

208 793 845

452 595 842

Жыл соңындағы ақша қаражаты
жəне олардың баламалары

452 595 842

290 168 409

Құнсыздануға резерв өзгерістерінің
ақша қаражатына жəне олардың
баламаларына əсері

30. Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін
Эмитенттің барлық тіркелген борыштық бағалы қағаздарының (өтелген жəне
жойылған облигациялар шығарылымдарын қоспағанда) шығарылымдары туралы
мəліметтер:
1) əрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, түрі жəне
номиналды құны, борыштық бағалы қағаздардың əрбір шығарылымын мемлекеттік
тіркеу күні, əрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы
қағаздардың саны, сондай-ақ борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде
тартылған ақшаның жалпы көлемі, борыштық бағалы қағаздардың əрбір
шығарылымы бойынша есептелген жəне төленген сыйақы сомасы, оларды сатып алу
күнін көрсете отырып, сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны:
Банктің 1-ші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың 1-ші
шығарылымы (ISIN KZ2C00003002):
Бағалы қағаздардың жалпы саны 20 000 000 облигация;
Бағалы қағаздар түрлері Купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар;
Бағалы қағаздардың атаулы құны 20 000 000 000 теңге;
Мемлекеттік тіркеу нөмірі E82-1;
Бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу күні 2014 жылғы 15 желтоқсан;
Орналастырылған бағалы қағаздар саны 20 000 000 облигация;
Борышқорлық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы
көлемі 20 000 000 000 теңге;
Есептелген сыйақы сомасы 275 516 666,67 теңге;
Орналастырылған күннен бастап төленген сыйақының сомасы 7 317 000 000,00
теңге;
Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар саны жəне сатып алу күні: сатып алу
жүргізілген жоқ.
Банктің 1-ші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың 2-ші
шығарылымы (ISIN KZ2C00003580):
Бағалы қағаздардың жалпы саны 65 000 000 облигация;
Бағалы қағаздар түрлері Купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар;
Бағалы қағаздардың атаулы құны 65 000 000 000 теңге;
Мемлекеттік тіркеу нөмірі E82-2;
Бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу күні 2016 жылғы 12 мамыр;
Орналастырылған бағалы қағаздар саны 65 000 000 облигация;
Борышқорлық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы
көлемі 65 000 000 000 теңге;
Есептелген сыйақы сомасы : 2 401 388 888,89 теңге;
23

Орналастырылған күннен бастап төленген сыйақының сомасы 27 300 000 000,00
теңге;
Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар саны жəне сатып алу күні: сатып алу
жүргізілген жоқ.
Банктің 1-ші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың 3-ші
шығарылымы (ISIN KZ2C00003713):
Бағалы қағаздардың жалпы саны 15 000 000 облигация;
Бағалы қағаздар түрлері Купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар;
Бағалы қағаздардың атаулы құны 15 000 000 000 теңге;
Мемлекеттік тіркеу нөмірі E82-3;
Бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу күні 2016 жылғы 29 маусым;
Орналастырылған бағалы қағаздар саны 15 000 000 облигация;
Борышқорлық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы
көлемі 15 000 000 000 теңге;
Есептелген сыйақы сомасы 200 000 000,00 теңге;
Орналастырылған күннен бастап төленген сыйақының сомасы 6 750 000 000,00
теңге;
Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар саны жəне сатып алу күні: сатып алу
жүргізілген жоқ.
Банктің 2-ші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың 2-ші
шығарылымы (ISIN KZ2C00003648):
Бағалы қағаздардың жалпы саны 17 500 000 облигация;
Бағалы қағаздар түрлері Купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар;
Бағалы қағаздардың атаулы құны 17 500 000 000 теңге;
Мемлекеттік тіркеу нөмірі F26-2;
Бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу күні 2016 жылғы 16 маусым;
Орналастырылған бағалы қағаздар саны 17 500 000 облигация;
Борышқорлық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы
көлемі 17 500 000 000 теңге;
Есептелген сыйақы сомасы 197 361 111,11 теңге;
Орналастырылған күннен бастап төленген сыйақының сомасы 7 350 000 000,00
теңге;
Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар саны жəне сатып алу күні: сатып алу
жүргізілген жоқ.
Банктің халықаралық облигациялары (ISIN XS0220743776):
Бағалы қағаздардың жалпы саны 100 000 000 облигация;
Бағалы қағаздар түрлері Купондық халықаралық облигациялар;
Бағалы қағаздардың атаулы құны 100 000 000 АҚШ доллары;
Мемлекеттік тіркеу нөмірі;
Облигациялар шет мемлекеттің заңнамасына сəйкес тіркелді;
Бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу күні 2005 жылғы 03 маусым
(айналыс басталған күн);
Орналастырылған бағалы қағаздар саны 100 000 000 облигация;
Борышқорлық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы
көлемі 97 214 850,00 АҚШ доллары;
Есептелген сыйақы сомасы 1 570 833,33 теңге;
Орналастырылған күннен бастап төленген сыйақының сомасы 91 000 000,00 АҚШ
доллары;
Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар саны жəне сатып алу күні: сатып алу
жүргізілген жоқ.
Банктің халықаралық облигациялары (ISIN XS0248160102):
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Бағалы қағаздардың жалпы саны 150 000 000 облигация;
Бағалы қағаздар түрлері Купондық халықаралық облигациялар;
Бағалы қағаздардың атаулы құны 150 000 000 АҚШ доллары;
Мемлекеттік тіркеу нөмірі;
Облигациялар шет мемлекеттің заңнамасына сəйкес тіркелді;
Бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу күні 2006 жылғы 23 наурыз
(айналыс басталған күн);
Орналастырылған бағалы қағаздар саны 97 416 000 облигация;
Борышқорлық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы
көлемі 145 870 569,00 АҚШ доллары;
Есептелген сыйақы сомасы 2 549 052,00 АҚШ доллары;
Орналастырылған күннен бастап төленген сыйақының сомасы 90 683 589,98 АҚШ
доллары;
Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар саны жəне сатып алу күні:
o 01.06. 2010 ж. бастап 10.08.2010 ж. дейін – 21 750 000 облигация;
o 01.12.2010 ж. бастап 15.12.2010 ж. дейін – 21 584 000;
o 15.06. 2011 ж. бастап 30.06.2010 ж. дейін – 6 600 000 облигация;
o 01.06. 2012 ж. бастап 30.06.2012 ж. дейін – 2 650 000 облигация.
Банктің халықаралық облигациялары (ISIN XS0860582435):
Бағалы қағаздардың жалпы саны 1 425 000 000 облигация;
Бағалы қағаздар түрлері Купондық халықаралық облигациялар;
Бағалы қағаздардың атаулы құны 1 425 000 000 АҚШ доллары;
Мемлекеттік тіркеу нөмірі;
Облигациялар шет мемлекеттің заңнамасына сəйкес тіркелді;
Бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу күні 2012 жылғы 10 желтоқсан
(айналыс басталған күн);
Орналастырылған бағалы қағаздар саны 1 264 004 000 облигация;
Борышқорлық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы
көлемі 1 397 357 662,58 АҚШ доллары;
Есептелген сыйақы сомасы 11 586 703,33 АҚШ доллары;
Орналастырылған күннен бастап төленген сыйақының сомасы 365 530 754,93 АҚШ
доллары;
Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар саны жəне сатып алу күн: с
01.12.2016 ж. бастап 15.12.2016 ж. дейін – 160 996 000 облигация.
Банктің 4-ші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың 1-ші
шығарылымы (ISIN KZ2C00003911):
Бағалы қағаздардың жалпы саны 30 000 000 облигация;
Бағалы қағаздар түрлері Купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар;
Бағалы қағаздардың атаулы құны 30 000 000 000 теңге;
Мемлекеттік тіркеу нөмірі F51-1;
Бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу күні 2017 жылғы 30 мамыр;
Орналастырылған бағалы қағаздар саны 30 000 000 облигация;
Борышқорлық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы
көлемі 30 000 000 000 теңге;
Есептелген сыйақы сомасы 735 000 000,00 теңге;
Орналастырылған күннен бастап төленген сыйақының сомасы 6 300 000 000,00
теңге;
Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар саны жəне сатып алу күні: сатып алу
жүргізілген жоқ.
Банктің 4-ші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың 2-ші
шығарылымы (ISIN KZ2C00003903):
Бағалы қағаздардың жалпы саны 20 000 000 облигация;
Бағалы қағаздар түрлері Купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар;
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Бағалы қағаздардың атаулы құны 20 000 000 000 теңге;
Мемлекеттік тіркеу нөмірі F51-2;
Бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу күні 2017 жылғы 30 мамыр;
Орналастырылған бағалы қағаздар саны 20 000 000 облигация;
Борышқорлық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы
көлемі 20 000 000 000 теңге;
Есептелген сыйақы сомасы 525 000 000,00 теңге;
Орналастырылған күннен бастап төленген сыйақының сомасы 4 200 000 000,00
теңге;
Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар саны жəне сатып алу күні: сатып алу
жүргізілген жоқ.
Банктің 4-ші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың 3-ші
шығарылымы (ISIN KZ2C00004000):
Бағалы қағаздардың жалпы саны 8 836 000 облигация;
Бағалы қағаздар түрлері Купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар;
Бағалы қағаздардың атаулы құны 8 836 000 000 теңге;
Мемлекеттік тіркеу нөмірі F51-3;
Бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу күні 2017 жылғы 11 тамыз;
Орналастырылған бағалы қағаздар саны 8 836 000 облигация;
Борышқорлық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы
көлемі 8 836 000 000 теңге;
Есептелген сыйақы сомасы 22 090 000,00 теңге;
Орналастырылған күннен бастап төленген сыйақының сомасы 1 988 100 000,00
теңге;
Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар саны жəне сатып алу күні: сатып алу
жүргізілген жоқ.
Банктің 4-ші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың 4-ші
шығарылымы (ISIN KZ2C00004018):
Бағалы қағаздардың жалпы саны 8 836 000 облигация;
Бағалы қағаздар түрлері Купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар;
Бағалы қағаздардың атаулы құны 8 836 000 000 теңге;
Мемлекеттік тіркеу нөмірі F51-4;
Бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу күні 2017 жылғы 11 тамыз;
Орналастырылған бағалы қағаздар саны 8 836 000 облигаций;
Борышқорлық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы
көлемі 8 836 000 000 теңге;
Есептелген сыйақы сомасы 19 328 750,00 теңге;
Орналастырылған күннен бастап төленген сыйақының сомасы 1 988 100 000,00
теңге;
Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар саны жəне сатып алу күні: сатып алу
жүргізілген жоқ.
Банктің 4-ші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың 5-ші
шығарылымы (ISIN KZ2C00004026):
Бағалы қағаздардың жалпы саны 8 836 000 облигация;
Бағалы қағаздар түрлері Купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар;
Бағалы қағаздардың атаулы құны 8 836 000 000 теңге;
Мемлекеттік тіркеу нөмірі F51-5;
Бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу күні 2017 жылғы 11 тамыз;
Орналастырылған бағалы қағаздар саны 8 836 000 облигация;
Борышқорлық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы
көлемі 8 836 000 000 теңге;
2019 жылғы 30 сəуірдегі жағдай бойынша есептелген сыйақы сомасы 16 199 333,33
теңге;
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Орналастырылған күннен бастап төленген сыйақының сомасы 1 943 920 000,00
теңге;
Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар саны жəне сатып алу күні: сатып алу
жүргізілген жоқ.
Банктің 4-ші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың 6-шы
шығарылымы (ISIN KZ2C00004190):
Бағалы қағаздардың жалпы саны 30 000 000 облигация;
Бағалы қағаздар түрлері Купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар;
Бағалы қағаздардың атаулы құны 30 000 000 000 теңге;
Мемлекеттік тіркеу нөмірі F51-6;
Бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу күні 2017 жылғы 12 желтоқсан;
Орналастырылған бағалы қағаздар саны: орналастырылған жоқ;
Борышқорлық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы
көлемі: орналастыру болған жоқ;
Есептелген сыйақы сомасы: жоқ;
Орналастырылған күннен бастап төленген сыйақының сомасы: сыйақы төленген
жоқ;
Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар саны жəне сатып алу күні: сатып алу
жүргізілген жоқ.
Банктің 4-ші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың 7-ші
шығарылымы (ISIN KZ2C00004273):
Бағалы қағаздардың жалпы саны 43 492 000 облигация;
Бағалы қағаздар түрлері Купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар;
Бағалы қағаздардың атаулы құны 43 492 000 000 теңге;
Мемлекеттік тіркеу нөмірі F51-7;
Бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу күні 2018 жылғы 27 сəуір;
Орналастырылған бағалы қағаздар саны: орналастырылған жоқ;
Борышқорлық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы
көлемі: орналастыру болған жоқ;
Есептелген сыйақы сомасы: жоқ;
Орналастырылған күннен бастап төленген сыйақының сомасы: сыйақы төленген
жоқ;
Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар саны жəне сатып алу күні: сатып алу
жүргізілген жоқ.
Банктің халықаралық облигациялары (ISIN XS1734574137):
Бағалы қағаздардың жалпы саны 2 000 облигация;
Бағалы қағаздар түрлері Купондық халықаралық облигациялар;
Бағалы қағаздардың атаулы құны 100 000 000 000 теңге;
Мемлекеттік тіркеу нөмірі Облигациялар шет мемлекеттің заңнамасына сəйкес
тіркелді;
Бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу күні 2017 жылғы 14 желтоқсан
(айналыс басталған күн);
Орналастырылған бағалы қағаздар саны 2 000 облигация;
Борышқорлық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы
көлемі 99 681 000 000,00 теңге;
Есептелген сыйақы сомасы 2 005 555 555,56 теңге;
Орналастырылған күннен бастап төленген сыйақының сомасы 14 250 000 000,00
теңге;
Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар саны жəне сатып алу күні: сатып алу
жүргізілген жоқ.
Банктің халықаралық облигациялары (ISIN XS1814831563):
Бағалы қағаздардың жалпы саны 2 000 облигация;
Бағалы қағаздар түрлері Купондық халықаралық облигациялар;
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Бағалы қағаздардың атаулы құны 100 000 000 000 теңге;
Мемлекеттік тіркеу нөмірі Облигациялар шет мемлекеттің заңнамасына сəйкес
тіркелді;
Бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу күні 2018 жылғы 04 мамыр
(айналыс басталған күн);
Орналастырылған бағалы қағаздар саны 2 000 облигация;
Борышқорлық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы
көлемі 98 820 000 000,00 теңге;
Есептелген сыйақы сомасы 2 883 888 888,89 теңге;
Орналастырылған күннен бастап төленген сыйақының сомасы 8 950 000 000,00
теңге;
Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар саны жəне сатып алу күні: сатып алу
жүргізілген жоқ.
Банктің 5-ші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың 1-ші
шығарылымы (ISIN KZ2C00005908):
Бағалы қағаздардың жалпы саны: 30 000 000 облигациялар;
Бағалы қағаздар түрі: қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар;
Бағалы қағаздардың номиналды құны: 30 000 000 000 теңге;
Мемлекеттік тіркеу нөмірі: жоқ;
Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні: 2019 жылғы 21 мамыр;
Орналастырылған бағалы қағаздардың саны: 27 484 000 облигациялар;
Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы
көлемі:
Есептелген сыйақы сомасы: 549 680 000,00 теңге;
Орналастырылған күннен бастап төленген сыйақы сомасы: бірінші купондық
сыйақыны төлеуді бастау күні - 2019 жылғы 18 желтоқсан.
Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны жəне сатып алу күні: сатып алу
жүргізілген жоқ.
Банктің 5-ші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың 2-ші
шығарылымы (ISIN KZ2C00005916):
Бағалы қағаздардың жалпы саны: 70 000 000 облигациялар;
Бағалы қағаздар түрі: қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар;
Бағалы қағаздардың номиналды құны: 70 000 000 000 теңге;
Мемлекеттік тіркеу нөмірі: жоқ;
Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні: 2019 жылғы 21 мамыр;
Орналастырылған бағалы қағаздардың саны: 41 000 000 облигациялар;
Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы
көлемі: 41 000 000 000,00 теңге;
Есептелген сыйақы сомасы: 514 641 111,11 теңге;
Орналастырылған күннен бастап төленген сыйақы сомасы: бірінші купондық
сыйақыны төлеудің басталу күні - 2020 жылғы 16 қаңтар.
Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны жəне сатып алу күні: сатып алу
жүргізілген жоқ.
2)

орындалмаған міндеттемелер мөлшері жəне оларды орындау мерзімін өткізіп алу
туралы ақпаратты қосқанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылары алдындағы
өз міндеттемелерін орындамау (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді
кешіктіру)) фактілері туралы мəліметтер, бағалы қағаздар бойынша есептелген,
бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке):
Эмитенттің өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

3) егер бағалы қағаздардың қандай да бір шығарылымының мемлекеттік емес бағалы
қағаздарын орналастыру немесе айналысы тоқтатыла тұрған (қайта басталған)
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жағдайда, осындай шешім қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау
негіздемесі мен күні көрсетіледі:
Банкте тоқтатылған немесе жүзеге аспаған деп танылған, не жойылған құнды қағаздар
шығарылымы жоқ.
4) сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауын қосқанда, шығарушының құнды
қағаздары айналатын нарықтар:
Банктің құнды қағаздарының саудасы биржалық, сондай-ақ биржадан тыс нарықтарда
жүзеге асырылады. Ұйымдастырылған нарықтағы Банктің құнды қағаздарының
саудасы сауда-саттықтың мына ұйымдастырущыларының сауда жүйелерінде жүзеге
асырылады: «Қазақстандық қор биржасы» АҚ, Лондон қор биржасы (London Stock
Exchange), Франкфурт қор биржасы (Frankfurt Stock Exchange), Берлин қор биржасы
(Borse Berlin - Berlin Stock Exchange), Штутгарт қор биржасы (Boerse Stuttgart - Stuttgart
Stock Exchange), Люксембург қор биржасы (Luxembourg Stock Exchange), Швейцария
қор биржасы (SIX Swiss Exchange)1.
5) айналымдағы, бұдан бұрын шығарылған облигациялардың əрбір түрімен олардың
ұстаушыларына берілетін құқықтар, оның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзу
кезінде жүзеге асырылған жəне ұстаушылармен олардың осы құқықтарын жүзеге
асыру тəртібі көрсетіліп жасалған құнды қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен
қарастырылған құқықтар:
Облигациялар ұстаушыларының құқығы бар:
облигацияның атаулы құны мен сыйақыны облигацияларды шығару аңдатпасымен
қарастырылған мерзімде алуға;
Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған тəртіпте ақпарат алу
құқығы;
Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған жағдайларда жəне тəртіпте
өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
Облигацияларды еркін иесіздендіру жəне облигацияларға өзгедей иелік ету
құқығы; облигацияларға меншік құқығынан шығатын өзге құқықтар;
облигацияларға меншік құқығынан шығатын өзге құқықтар.
Облигацияларды шығару талаптарымен Банктің облигацияларды сатып алу мүмкіндігі
қрастырылған жағдайда, осы рəсім облигацияларды шығару аңдатпасының
талаптарымен жəне Қазақстан Республикасы заңнамасымен реттеледі.

11-ТАРАУ. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖƏНЕ ОЛ ОРНАЛАСТЫРАТЫН
ЭМИССИЯЛЫҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ҚОСЫМША МƏЛІМЕТТЕР
31. Облигация ұстаушыға берілетін құқықтар:
1) эмитенттен облигациялар шығарылымының аңдатпасында көзделген мерзімде
облигацияның номиналды құнын алу немесе өзге де мүліктік баламасын алу құқығы,
сондай-ақ облигацияның номиналды құнының ол бойынша тіркелген пайызын немесе
облигациялар шығарылымының аңдатпасында белгіленген өзге де мүліктік
құқықтарды алу құқығы;
2) осы құқықты іске асыру шарттарын, тəртібі мен мерзімдерін көрсете отырып, оның
ішінде облигациялар шығарылымының аңдатпасында көзделген ковенанттар
(шектеулер) бұзылған кезде Эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету
құқығы;

1
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3) өзге де құқықтар.
Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.
32. Басталған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану
ықтималдығы бар оқиғалар туралы мəліметтер:
1) басталған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану
ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі;
2) облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемені орындамау немесе
тиісті түрде орындамау кезінде облигация ұстаушылардың құқықтарын қорғау
рəсімдерін, соның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тəртібі мен
шарттарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда
эмитент тарапынан қолданылатын шаралар;
3) орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттердің орындалмауының себебі,
сондай-ақ эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе
тиісті түрде орындамаған кезде эмитенттің міндеттемелерді бойынша ынтымақты
немесе
субсидиялық
жауапкершілік
тартатын
тұлғаларға,
облигация
ұстаушыларының эмитентке жүгіну тəртібін қоса алғанда, облигация
ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал əрекеттерінің
тізімі туралы мəліметтерді қамтитын дефолт фактілері жөніндегі ақпаратты
эмитент тарапынан облигация ұстаушыларының қаперіне жеткізу тəртібі, мерзімі
жəне тəсілдері;
4) эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше

орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша
жауапкершілік атқаратын тұлғалармен шарттың күні мен нөмірі, бұл тұлғалардың
толық атауы, сондай-ақ оларды мемлекеттік тіркеу күні (осындай тұлғалар болса).
Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.
33. Эмитенттің облигацияларды өтеу сəтіне дейін сыйақыларды төлеудің əрбір кезеңі
тұрғысында негізгі борыш сомаларын өтеу жəне сыйақыларды төлеу үшін қажетті
ақша қаражаттарының көздері мен ағындарын болжамдау.
Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.
34. Эмитент орналастыратын облигацияларды сатып алуға байланысты тəуекелдер:
1) салалық тəуекелдер - Эмитент саласындағы жағдайдың оның қызметіне жəне оның
бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына ықтимал нашарлауының əсері
сипатталады. Эмитенттің пікірі бойынша, саладағы ең маңызды ықтимал өзгерістер
келтіріледі (ішкі жəне сыртқы нарықтарда жеке-жеке):
Эмитент өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырады. Осыған
байланысты Эмитенттің қызметіне байланысты салалық тəуекелдер ішкі нарықта
қызметті жүзеге асыру кезінде туындайды. Эмитенттің қызметіне қатысты ең маңызды
тəуекелдердің арасында келесілерді көрсетуге болады:
нарықта бəсекелестікті күшейтуге байланысты тəуекелдер;
клиенттердің несие қабілеттілігінің өзгеруі (клиенттердің саны азаятынының
нəтижесінде жасалатын мəмілелер көлемінің өзгеруі);
жалпы макроэкономикалық конъюнктураның ықпалымен Эмитент қызметіне
сұраныстың өзгеруі (сұраныстың өзгеруі есебінен);
елдегі экономикалық жағдайдың жалпы нашарлауына жəне соның салдарынан
жылжымайтын мүлік нарығындағы белсенділіктің төмендеуіне байланысты
тəуекелдер.
Банк Қазақстан Республикасының резиденті болып табылады жəне өз қызметін көбінесе
Қазақстанның қаржы нарықтарында жүзеге асырады.
Эмитент өз қызметінде (ішкі жəне сыртқы нарықтарда жекелей) пайдаланатын
шикізатқа, қызметтерге бағаның ықтимал өзгеруіне байланысты тəуекелдер жəне
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олардың Эмитенттің қызметіне жəне олардың бағалы қағаздар бойынша
міндеттемелерді орындауына əсері жеке сипатталады:
Эмитент өз қызметінде шикізатты пайдаланбайды, ал өзіндік құн құрылымындағы бөгде
ұйымдардың тұтынылатын қызметтерінің үлесі елеусіз, сондықтан шикізат пен
қызметтерге бағаның ықтимал өзгеруіне байланысты тəуекелдер жоқ жəне олар
Эмитенттің қызметіне жəне Эмитенттің оның бағалы қағаздары бойынша
міндеттемелерін орындауына əсер етпейді.
Банк Қазақстан Республикасының резиденті болып табылады жəне өз қызметін көбінесе
Қазақстанның қаржы нарықтарында жүзеге асырады.
Эмитенттің өніміне жəне (немесе) қызметіне (ішкі жəне сыртқы нарықтарға
жекелей) бағаның ықтимал өзгеруіне байланысты тəуекелдер жəне олардың
Эмитенттің қызметіне жəне олардың бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді
орындауына əсері жеке сипатталады:
Эмитенттің ішкі нарықтағы қызметтеріне бағаның ықтимал өзгеруіне байланысты
тəуекелдер бəсекелестердің іс-əрекеттерімен жəне қорландыру құнының ұлғаюымен
байланысты болуы мүмкін, бұл тұтастай алғанда пайыздық маржаның жəне тиісінше
Эмитент мəмілелері бойынша кірістіліктің төмендеуіне алып келуі мүмкін. Эмитент осы
тəуекелдің өз қызметіне жəне бағалы қағаздар бойынша міндеттемелердің орындалуына
əсерін жоғары емес деп бағалайды. Осы тəуекелді төмендету мақсатында Эмитент
бизнестің операциялық тиімділігін арттыру жəне қорландыру құнын төмендету ісшараларын жүзеге асырады.
Банк Қазақстан Республикасының резиденті болып табылады жəне өз қызметін көбінесе
Қазақстанның қаржы нарықтарында жүзеге асырады.
2) қаржылық тəуекелдер - эмитенттің қаржылық жағдайының пайыздық
мөлшерлемерінің, шетел валюталарын айырбастау бағамының, сондай-ақ бағалы
қағаздар мен туынды қаржы құралдарына нарықтық бағалардың қолайсыз өзгеруіне
байланысты тəуекелдерге ұшырауы сипатталады;
Эмитенттің қаржылық активтері мен қаржылық міндеттемелерінің тепе-теңсіздігі
(оның ішінде Эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық
міндеттемелерін уақтылы орындамауы салдарынан) жəне (немесе) эмитенттің өз
қаржылық міндеттемелерін дереу жəне бір мезгілде атқаруының күтпеген
қажеттілігі
туындауының
нəтижесінде
туындайтын
эмитенттің
өз
міндеттемелерін толық көлемде орындауды қамтамасыз етуге қабілетсіздігі
салдарынан Эмитенттің залалдарының туындауына байланысты тəуекелдер жеке
сипатталады.
Қаржылық тəуекелдердің əсері нəтижесінде эмитенттің қаржылық есептілік
көрсеткіштерінің қайсысы өзгеріске анағұрлым ұшырағандығы, олардың туындау
ықтималдығы жəне есептіліктегі өзгерістердің сипаты көрсетіледі:
Тəуекелдерді басқару Банк қызметінің негізінде жатыр жəне Банктің операциялық
қызметінің елеулі элементі болып табылады. Сыйақы мөлшерлемелерінің өзгеру
тəуекелін, валюталық тəуекелді жəне қор тəуекелін қамтитын, сондай-ақ кредиттік
тəуекел жəне өтімпаздық тəуекел Банк өз қызметін жүзеге асыру үрдісінде тап болатын
негізгі тəуекелдер болып табылады.
Банктің тəуекелдерді басқару саясаты, Банк ұшырай алатын тəуекелдерді анықтауға,
талдауға жəне басқаруға, тəуекелдердің тиесілі лимиттерін жəне тиесілі бақылауларын
анықтауға, жəне де тəуекелдердің деңгейін жəне олардың орнатылған лимиттерге
сəйкестігін үнемі бағалап отыруға көзделген.
Тəуекелдерді басқару саясаты мен рəсімдері, нарықтық жағдайды, күтілетін банк
өнімдері мен қызметтерін жəне туындайтын жақсы тəжірибені көрсету мақсатында,
жүйелі түрде қайта қарастырылып отырады.
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Тəуекелдерді басқару бойынша бақылау жүйеснің тиесілі қызмет етуіне, негізгі
тəуекелдерді бақылауға жəне тəуекелдерді басқару саясаты мен рəсімдерін мақұлдауға,
жəне де ірі мəмілелерді мақұлдауға Директорлар кеңесі жауап береді.
Тəуекелдерді төмендету бойынша шараларды енгізуге жəне мониторинг жүргізуге,
жəне де Банк, өз қызметін тəуекелдердің белгіленген шектерінде жүзеге асыруын
қадағалауға Басқарма жауап береді.
Кредиттік жəне нарықтық тəуекелдерді жəне өтімпаздық тəуекелді Кредиттік
комитеттер жүйесі жəне Активтер мен пассивтерді басқару жөніндегі комитет (АПБК)
басқарады.
Тəуекелдің сыртқы жəне ішкі факторлары Банктің ұйымдық құрылымының аясында
айқындалады жəне басқарылады. Кредиттік жəне нарықтық тəуекелдерді стандартты
талдаумен қатар, осы талдау функционалдық міндеттеріне жататын, құрылымдық
бөлімшелер, жеке бағыттар бойынша сараптамалық баға алу мақсатында, операциялық
бөлімшелермен үнемі кездесулер өткізу жолымен, қаржылық жəне қаржылық емес
тəуекелдердің мониторингін жүргізеді.
Банктің тəуекелдерді басқаруға жауапты бөлімшелері жəне ішкі аудит қызметі Банктің
ішкі құжаттарына сəйкес Банктің елеулі тəуекелдерін басқару мəселелері жөніндегі
есептерді дайындайды. Аталған есептер Банктің тиісті əдістемелерінің тиімділігін
бағалауға қатысты бақылаудың, сонымен қатар оларды жетілдіру жөніндегі
ұсыныстардың нəтижелерін қамтиды.
Нарықтық тəуекел
Нарықтық тəуекел нарықтық бағалардың өзгеруі нəтижесінде, оның ішінде валюталық
бағамдардың, сыйақы мөлшерлемелерінің, кредиттік спрэдтердің жəне акция
бағасының өзгеруі нəтижесінде, Банк табыстылығының немесе оның қоржындарының
өзгеру тəуекелі. Нарықтық тəуекел компоненттеріне валюталық тəуекел, сыйақы
мөлшерлемелерінің өзгеру тəуекелі жəне қор тəуекелі жатады. Нарықтық тəуекел,
нарықтағы жалпы жəне жеке өзгерістердің əсеріне жəне нарықтық бағалар
құбылмалылығы деңгейінің өзгеруінің əсеріне ұшырағыш, пайыздық, валюталық жəне
үлестік қаржы құралдарына қатысты ашық позициялар бойынша туындайды.
Банк нарықтық тəуекел компоненттерінің мөлшерін сəйкестендіру жəне бағалау,
нарықтық тəуекел компоненттерінің мөлшері бойынша лимиттерді белгілеу жəне
олардың сақталуына тұрақты мониторинг жүргізу жолымен нарықтық тəуекелді
басқарады.
Сыйақы мөлшерлемелерінің өзгеру тəуекелі
Сыйақы мөлшерлемелерінің өзгеру тəуекелі – бұл, нарықтық сыйақы
мөлшерлемелерінің өзгеруі нəтижесінде, əділ құнның немесе қаржы құралы бойынша
келешектегі ақша қаражаты ағымының өзгеру тəуекелі. Банк басым нарықтық пайыздық
мөлшерлемелерінің ауытқуының оның қаржылық жағдайына жəне ақша қаражатының
ағымына əсер етуіне ұшырағыш. Мұндай ауытқулар пайыздық маржаның деңгейін
көбейте де алады, төмендете де алады немесе сыйақы мөлшерлемелері аяқ астынан
өзгерген жағдайда, залалдың туындауына əкеле алады. Сыйақы мөлшерлемелерінің
өзгеру тəуекелі негізінен сыйақы мөлшерлемелерінің өзгеру мониторингі арқылы
басқарылады.
Валюталық тəуекел
Валюталық тəуекел – бұл Банк өз қызметін жүзеге асырған кезде шетел валюталары
бағамдарының қолайсыз өзгеруі салдарынан Банкте ашық валюталық позицияның
болуы салдарынан қаржылық шығындардың туындау тəуекелі.
Қор тəуекелі
Қор тəуекелі – бұл қор индекстерінің нарықтық көрсеткіштеріндегі қолайсыз өзгерістер
салдарынан үлестік бағалы қағаздарды теріс қайта бағалаудан болған қаржылық
шығындардың туындау тəуекелі.
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Кредиттік тəуекел
Кредиттік тəуекел – бұл, қарыз алушының немесе контагенттің Банк алдында өз
міндеттерін орындамағандығының нəтижесінде туындайтын, қаржылық ысыраптар
тəуекелі. Банк өз қызметін Банктің келесі құралдары, активтері мен өнімдері бойынша
жүзеге асыру барысында: клиенттерге берілген кредиттер, қаржылық жалдау шарттары
бойынша дебиторлық берешек, банктердегі жəне басқа да қаржы институттарындағы
шоттар мен салымдар, "кері репо" келісімдері бойынша дебиторлық берешек, сату үшін
қолда бар қаржылық активтер жəне дебиторлық берешек кредиттік тəуекелге
ұшырайды.
Банк кредиттік тəуекелді басқару саясаты мен рəсімдерін əзірледі (Қаржы тəуекелдерін
басқару ережелері).
Банктің қаржылық тəуекелдерін басқару ережелерінің басты міндеттері:
қаржылық тəуекелдер деңгейіне əсер ететін ықтимал факторларды, əлеуетті
жəне нақты теріс үрдістерді сəйкестендіру;
болжанатын/іске асырылған қаржы шығындарының ауқымын бағалау;
Банктің қаржылық тəуекелдерін азайту жөніндегі стратегияны айқындау,
əзірлеу жəне енгізу;
Банктің қаржылық тəуекелдерін азайту бойынша белгілі бір стратегияға сəйкес
Банктің қаржылық тəуекелдерін тиімді басқару;
Банктің қаржылық тəуекелдерін азайту бойынша белгілі бір стратегияның
тиімділігін бақылау жəне мониторингілеу.
Кредиттік тəуекелді басқарудың мүмкін құралдарына контрагенттің Банк алдындағы
өзінің қаржылық міндеттемелерін орындамаған жəне/немесе толық орындамаған кезде
Банктің қаржылық шығындарын азайтуға, сондай-ақ Банктің меншікті капиталын
кредиттік тəуекелдерді іске асырудан ықтимал қаржылық шығындардан қорғауды
қамтамасыз етуге ықпал ететін құралдар жатады.
Банк сондай-ақ ең жоғары лимиттер белгілеу жолымен шоғырлану тəуекелін бақылау
жəне басқару арқылы кредиттік тəуекелді басқарады:
бір қарыз алушыға жəне/немесе байланысты қарыз алушылар тобына,
салаға.
Лимиттерді белгілеуден жəне олардың мониторингін қоспағанда, кредиттік тəуекелді
бақылауды кредиттік тəуекелдерді басқаруға жауапты бөлімше жəне қаржылық
тəуекелдерді басқаруға жауапты бөлімше мыналар арқылы жүзеге асырады:
тəуекел-тəбет көрсеткіштерін жəне кредиттік тəуекелге қатысты төзімділік
деңгейін белгілеу жəне сақтау.
Банк жеке қарыздардың қалпы бойынша үнемі мониторинг жүргізеді жəне жүйелі
негізде несие алушыларының төлеу алу қабілеттігін қайта бағалап отырады. Қайта
бағалау рəсімдері несие алушының, соңғы есептік күнге берілген, қаржылық есептілікті
немесе несие алушы өзі ұсынған басқа ақпаратты немесе Банк басқа əдіспен алған
ақпаратты талдауға негізделеді.
Корпоративтік контрагенттер бойынша кредиттік тəуекелді бақылау мақсатында Банк
мониторингтің мынадай түрлерін жүзеге асырады:
контрагенттің ағымдағы қаржы мониторингі жəне тоқсан сайынғы негізде
Жобаны іске асыру мониторингі;
инвестициялық жобаның жəне экспорттық операцияның жоспарлы кешенді
көшпелі мониторингі;
төлем тəртібінің мониторингі (өтеу мерзімінің басталуына қарай);
кредиттік досьені жүргізу жəне қаржылық емес сипаттағы міндеттемелерді
орындау мониторингі;
кепілдік мүліктің мониторингі;
мəміле бойынша заңды тазалық мониторингі.
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Банкте сондай-ақ кредиттік құралдарды мақұлдау кезінде Банктің ішкі актілерінде
көзделген бірқатар стоп-факторлар қолданылатынын атап өткен жөн.
Өтімпаздық тəуекелі
Өтімпаздық тəуекел – бұл Банк, өз міндеттерін орындау мақсатында, ақша қаражатын
тарту кезінде қиындыққа ұшырауы мүмкін тəуекелі. Өтімпаздық тəуекел активтер мен
міндеттемелерді өтеу мерзімдері бойынша үйлеспеушілік болған кезде туындайды.
Активтер мен міндеттемелердің өтеу мерзімдері жəне пайыздық мөлшерлемелері
бойынша сəйкестік жəне/немесе бақыланбайтын сəйкессіздік өтімділік тəуекелін
басқарудағы негізін қалаушы сəт болып табылады. Жүргізілетін операциялардың алуан
түрлілігінің жəне оларға байланысты белгісіздіктің салдарынан активтер мен
міндеттемелерді өтеудің мерзімдері бойынша толық сəйкестік қаржы институттары
үшін əдеттегі тəжірибе болып табылмайды, бұл операциялардың табыстылығын
ұлғайтуға мүмкіндік береді, алайда залалдардың туындау тəуекелін арттырады.
Банк міндеттемелерді өтеу мерзімдерінің басталуына қарай барлық міндеттемелерді
орындау үшін қажетті ақша қаражаттарының тұрақты болуын қамтамасыз ету
мақсатында өтімділіктің қажетті деңгейін ұстайды. Өтімділікті басқару жөніндегі саясат
Басқармамен қарастырылады жəне бекітіледі.
Өтімділікті басқару жөніндегі саясат келесілерден тұрады:
негізгі валюталар қимасында ақша қаражаттарының ағындарын болжамдаудан
жəне аталған ақша қаражаттарының ағындарымен байланысты өтімділік
активтерінің қажетті деңгейін есептеуден;
қаржыландыру көздерінің əртараптандырылған құрылымын ұстаудан;
қарыз қаражатының шоғырлануы мен құрылымын басқарудан;
қарыз қаражатының есебінен қаржыландыруды тарту жөніндегі жоспарларды
əзірлеуден;
кассалық өтімділік ажыраған жағдайда, қорғаныс шарасы ретінде еркін іске
асыруға болатын жоғары өтімді активтердің қоржынын ұстап тұрудан;
өтімділікті жəне қаржыландырудың белгіленген деңгейін ұстап тұру жөніндегі
резервтік жоспарларды əзірлеуден.
Операциялық жəне қаржылық тəуекелдер департаменті бөлімшелерден олардың
қаржылық активтерінің жəне міндеттемелерінің өтімділік құрылымы туралы жəне
болашақта бизнесті жоспарлаудан күтілетін ақша қаражатының ағындарын болжамдау
туралы ақпаратты алады.
Қазынашылық күн сайын өтімділік бойынша позицияның мониторингін жүргізеді.
Қалыпты нарықтық жағдайда өтімділік жағдайы туралы есептер жоғары басшылыққа
апта сайын ұсынылады. Өтімділікті басқару жөніндегі саясатқа қатысты шешімдер
АПБК қабылданады жəне Қазынашылықпен орындалады.
Кез келген міндеттемелер бойынша талаптарды орындау қажеттілігі туындаған
жағдайда, Банк, негізінен, шетел банктерімен ашылған пайдаланбаған кредит
желілеріндегі қаражат жəне «Бəйтерек» ҰБХ» АҚ алынатын қарыздар болып
табылатын, əр қилы көздерден қаржы құралдарының жеткілікті көлемін таба аламыз
деп, болжамдайды. Сонымен қатар Банк, тұрақты негізде, өтімпаздық тəуекелін
талдайды жəне келешекте болуы ықтимал алшақтықтардың алдын алу үшін қажетті
шараларды алдын ала қолданады.
3) құқықтық тəуекел - эмитентте зияндардың пайда болу тəуекелі сипатталады:
Қазақстан Республикасының валюталық, салық, кеден заңдарына өзгерістер енгізу
туралы;
эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын
жəне жасалған шарттардың талаптарын сақтамауы;
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қызметті жүзеге асыру кезінде жіберілетін құқықтық қателіктер (қате құқықтық
консультациялар алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, оның ішінде даулы
мəселелерді сот органдарында қарау кезінде).
Құқықтық тəуекел – Банктің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуы
немесе Банк практикасының оның ішкі құжаттарына сəйкес келмеуі салдарынан, ал
Қазақстан Республикасының резидент еместерімен қарым-қатынастарда басқа
мемлекеттердің заңнамаларын бұзуы салдарынан, сондай-ақ Банктің шарттарды,
келісімдерді сақтамауы салдарынан шығыстардың (шығындардың), сот талапарыздарының туындау тəуекелі.
Эмитенттің негізгі қызметін лицензиялау жөніндегі талаптар:
Эмитентке лицензияланатын қызметке байланысты тəуекелдер тəн емес.
4) іскерлік беделін жоғалту тəуекелі (бедел тəуекелі) - эмитенттің қаржылық
тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнімінің (жұмыстарының, қызметтерінің)
сапасы немесе жалпы оның қызметінің сипаты туралы жағымсыз түсініктерді
қалыптастыру салдарынан клиенттер (контрагенттер) санының азаюы нəтижесінде
эмитентте шығындардың туындау тəуекелі сипатталады:
Эмитенттің қызметінде эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның
өнімінің (жұмыстарының, қызметтерінің) сапасы немесе жалпы оның қызметінің
сипаты туралы жағымсыз түсініктерді қалыптастыру салдарынан клиенттер
(контрагенттер) санының азаюы нəтижесінде шығындардың туындау тəуекелі бар.
Іскерлік беделін жоғалту тəуекелін басқару мынадай кезеңдерден тұрады:
бедел тəуекелін анықтау;
бедел тəуекелін бағалау;
бедел тəуекелінің мониторингі;
бедел тəуекелін бақылау жəне/немесе азайту.
Бедел тəуекелін азайту мақсатында Банк мынадай негізгі əдістерді қолданады:
Эмитенттің оның контрагенттерімен шарттық міндеттемелерін орындауды
қамтамасыз етеді;
клиенттерге, контрагенттерге, реттеу жəне қадағалау органдарына жəне басқа да
мүдделі тараптарға ұсынылатын қаржылық есептіліктің жəне басқа да
жарияланатын ақпараттың дұрыстығын бақылауды жүзеге асырады;
жыл сайынғы аудит өтеді;
акционердің,
аффилиирленген
тұлғалардың,
клиенттердің
жəне
контрагенттердің іскерлік беделіне мониторингті жүзеге асырады;
қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі
бақылауды ұйымдастыру туралы заңнаманың сақталуын бақылайды;
қызметкерлердің корпоративтік этика нормаларын сақтауын бақылайды.
5) стратегиялық тəуекел - Эмитенттің қызметі мен даму стратегиясын (стратегиялық
басқару) айқындайтын шешімдер қабылдау кезінде жіберілген жəне эмитент
қызметіне қауіп төндіруі мүмкін ықтимал қауіптерді ескермегенде немесе жеткіліксіз
есепте көрінетін, Эмитент бəсекелестер алдында артықшылыққа қол жеткізе
алатын қызметтің перспективалық бағыттарын дұрыс немесе жеткіліксіз
негіздемегенде, қажетті ресурстардың (қаржылық, материалдық-техникалық,
адамдық) жəне ұйымдастыру шараларының (басқарушылық шешімдердің) болмауы
немесе толық көлемде қамтамасыз етілмегенде, Эмитент қызметінің стратегиялық
мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс:
Банк қызметінде Банк қызметінің жəне даму стратегиясын (стратегиялық басқару)
айқындайтын шешімдер қабылдау кезінде жіберілген қателер (кемшіліктер)
нəтижесінде шығындардың туындау тəуекелі бар банк секторындағы ағымдағы
жағдайды жəне оның даму перспективаларын, тəуекелдер деңгейлерін, контрагенттер
мен бəсекелестердің іс-қимылдарын, клиенттердің қажеттіліктерін, жоспарланған
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өзгерістерді кадрлық, қаржылық жəне техникалық қамтамасыз ету мүмкіндіктерін
алдын ала талдау негізінде басқарушылық шешімдерді мұқият пысықтау жолымен
азайтылады. Көрсетілген параметрлерді бағалауға сүйене отырып, Банк бірқатар азықтүлік қатарын, дамудың сандық жəне сапалық көрсеткіштерін жоспарлайды.
Эмитент осы тəуекелді елеусіз ретінде бағалайды, өйткені стратегиялық шешімдерді
тиімді бағалауды жəне іске асыруды қамтамасыз ету мақсатында Эмитент компанияның
ағымдағы жағдайын, қызметтің басым бағыттарын анықтауды, стратегиялық
жоспарларды əзірлеуді, сондай-ақ қабылданған стратегияларды іске асыруды
бақылауды қоса алғанда, қысқа мерзімді жəне орта мерзімді жоспарлау бағдарламасын
қолданады. Эмитенттің Стратегиясында белгіленген қойылған міндеттер мен
жоспарларды іске асыру барысында Эмитенттің стратегиялық жоспарларына
жəне/немесе қызметіне қандай да бір сегменттегі болжамдық мəндерден есептік
өлшемдердің ауытқулары анықталған жағдайда сыртқы жəне/немесе ішкі нарықтық
конъюнктураның өзгеруі əсерінен түзетулер енгізуге болады. Эмитент стратегиялық
тəуекел деңгейін елеусіз деп бағалайды.
6) Эмитенттің қызметіне байланысты тəуекелдер - Эмитенттің қызметіне ғана тəн
немесе негізгі қаржы-шаруашылық қызметіне байланысты тəуекелдер, оның ішінде
Эмитенттің қызметіне байланысты тəуекелдер сипатталады:
Эмитенттің белгілі бір қызмет түрін жүргізуге немесе айналыста болуы шектелген
объектілерді (табиғи ресурстарды қоса алғанда) пайдалануға арналған лицензиясының
қолданылуын ұзарту мүмкіндігінің болмауы:
Эмитент лицензияланатын қызметті жүзеге асырмайды.
Эмитенттің үшінші тұлғалардың, оның ішінде Эмитенттің еншілес ұйымдарының
қарыздары бойынша ықтимал жауапкершілігі:
Осы облигациялық бағдарлама проспектісі бекітілген күні Эмитент үшінші
тұлғалардың борыштары бойынша жауапты болмайды.
Эмитенттің өнімін (жұмыстарын, қызметтерін) сатудан түскен жалпы түсімнің
кемінде 10 (он) пайызы айналымға түсетін тұтынушыларды жоғалту мүмкіндігі:
Банк негізгі тұтынушыларды жоғалту мүмкіндігінің тəуекелін төмен деп бағалайды,
өйткені жоғарыда көрсетілген тұтынушылар Банктің тартымды шарттары ұсынылған
ұзақ мерзімді серіктестері болып табылады.
7) елдік тəуекел - экономикалық, саяси, əлеуметтік өзгерістерге байланысты шетел
контрагенттерінің (заңды, жеке тұлғалардың) міндеттемелерді орындамауы
нəтижесінде, сондай-ақ контрагентке оның резиденттік елінің заңнамасының
ерекшеліктеріне байланысты ақшалай міндеттеменің валютасы қол жетімсіз болуы
салдарынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) эмитентте
шығындардың туындау тəуекелі сипатталады:
Елдік тəуекел - экономикалық, саяси, əлеуметтік өзгерістерге байланысты, сондай-ақ
ақшалай міндеттеме валютасы (Банк тіркелген мемлекеттің ұлттық валютасынан
өзгеше) салдарынан шетел контрагенттерінің міндеттемелерді орындамауы
нəтижесінде Банкте шығындардың туындау тəуекелі ұлттық заңнаманың
ерекшеліктеріне байланысты (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан)
контрагентке қолжетімсіз болуы мүмкін.
Банк Қазақстан Республикасының резиденті болып табылады жəне өз қызметін көбінесе
Қазақстанның қаржы нарықтарында жүзеге асырады. Осылайша, Банктің елдік
тəуекелге ұшырауы негізінен Қазақстандағы экономикалық жəне саяси тəуекелдердің
жалпы деңгейімен байланысты. Нұр-Ссұлтан қаласы "Астана" халықаралық қаржы
орталығының жақында іске қосылуы аясында қаржы орталығы жəне жергілікті жəне
шетелдік инвесторлардың шоғырлану орны ретінде айтарлықтай əлеуетке ие, бұл Банк
қызметін дамыту үшін оң фактор болып табылады.
Банктің елдік тəуекелінің негізгі көлемі негізгі қызметі Қазақстан аумағында жүзеге
асырылатын қарыз алушылар мен контрагенттерге тиесілі. Басқа елдердің
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резиденттерімен операцияларды жүзеге асыру кезінде контрагент резиденті болып
табылатын жəне/немесе өз қызметін жүзеге асыратын елдің экономикалық жағдайы мен
жай-күйі назарға алынады.
8) операциялық тəуекел - Эмитент қызметкерлері тарапынан жіберілген ішкі
процестерді жүзеге асыру барысында кемшіліктер немесе қателер нəтижесінде,
ақпараттық жүйелер мен технологиялардың тиісінше жұмыс істемеуінен, сондай-ақ
сыртқы оқиғалар салдарынан шығыстардың (шығындардың) туындау тəуекелі
сипатталады:
Операциялық тəуекел - ішкі үдерістердің, қызметкерлердің іс-əрекеттерінің, ITжүйелердің жəне сыртқы оқиғалардың барабар емес немесе қате салдарынан қаржылық
жəне қаржылық емес шығындардың туындау ықтималдығы. Операциялық тəуекелге,
оның ішінде стратегиялық жəне бедел тəуекелдерін қоспағанда, қадағалау органдары ісəрекетінің, сондай-ақ жеке сот талап-арыздарының нəтижелері болып табылатын
айыппұлдарды, өсімпұлдарды немесе өндіріп алуды Банктің төлеуіне байланысты
тəуекелдер кіреді.
Операциялық тəуекел-менеджменттің құралдары Банкке операциялық тəуекелге
неғұрлым бейім қызмет түрлерін анықтауға, операциялық тəуекелдерден туындаған
Банк шығындарын бағалауға жəне оларға мониторинг жүргізуге, сондай-ақ тиісті
бақылаулар белгілеуге жəне осындай тəуекелді барынша азайту үшін алдын алу
шараларын əзірлеуге мүмкіндік береді.
35. Эмитент қатысатын өнеркəсіптік, банктік, қаржылық топтар,
концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:

холдингтер,

1) эмитент қатысатын өнеркəсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер,
концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар, Эмитенттің осы ұйымдардағы рөлі
(орны), функциялары жəне қатысу мерзімі көрсетіледі:
Атауы

Орналасқан жері

Банктің осы
ұйымдардағы орны
мен функциялары

«Бəйтерек» ұлттық басқарушы
холдингі» акционерлік қоғамы

Қазақстан Республикасы,
Z05T2H3, Нұр-Сұлтан
қаласы, Есіл ауданы,
Мəңгілік Ел даңғылы, 55а

Еншілес ұйым

Шанхай Ынтымақтастық Ұйымының
Банкаралық Бірлестігі

ШЫҰ Хатшылығы Пекин
қаласында (ҚХР)
орналасқан

Ұйым мүшесі

2) егер Эмитенттің Қаржы-шаруашылық қызметінің нəтижелері өнеркəсіптік, банктік,
қаржылық топтардың, холдингтердің, концерндердің, қауымдастықтардың,
консорциумдардың өзге мүшелеріне елеулі түрде тəуелді болған жағдайда, осындай
тəуелділік сипатын егжей-тегжейлі баяндау келтіріледі.
Қолданылмайды.
36. Егер Эмитенттің еншілес жəне (немесе) тəуелді заңды тұлғалары болған жағдайда,
əрбір осындай заңды тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі:
1) толық жəне қысқартылған атауы, бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бар болса),
орналасқан жері;
2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес жəне (немесе) тəуелді деп тану негіздері;
3) еншілес жəне (немесе) тəуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы
Эмитенттің қатысу үлесінің мөлшері, ал еншілес жəне (немесе) тəуелді заңды тұлға
акционерлік қоғам болып табылған жағдайда - осындай акционерлік қоғамның
эмитентке тиесілі дауыс беретін акцияларының үлесі.
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Толық атауы

"Қазақстанның Даму Банкі"
акционерлік қоғамының еншілес
ұйымы "ҚДБ-Лизинг" акционерлік
қоғамы

DBK Capital Structure Fund
B. V.

Қысқартылған атауы

"ҚДБ-Лизинг" АҚ

жоқ

БСН

050940001237

171250014631

Орналасқан жері

Қазақстан Республикасы, Z05T3E2,
Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы,
Мəңгілік Ел даңғылы, 55 А
ғимарат, 15 т.е.бөл., «Бəйтерек»
бизнес орталығы, 3-4 қабаттар

Нидерланды, Амстердам,
Стравинскилаан 1143 С-11
1077ХХ

Банкке тиесілі акциялардың
орналастырылған
акциялардың жалпы санына
пайыздық арақатынасы

100%

100%

Заңды тұлғаны эмитентке
қатысты еншілес жəне
(немесе) тəуелді деп тану
негіздері;

13.09.2019 ж. жағдай бойынша
акционерлер тізілімінен үзінді
көшірме

The Netherlands Chamber of
Commerce Business
Register extract, 10.09.2019
ж.

37. Əрбір осындай ұйым бойынша көрсете отырып, Эмитент жарғылық капиталдың он
жəне одан да көп пайызын иеленетін ұйымдар (осы облигациялық бағдарлама
аңдатпасының 35-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда) туралы
мəліметтер:
1) толық жəне қысқартылған атауы, бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бар болса),
орналасқан жері;
2) жарғылық капиталдағы үлесі, ал мұндай ұйым акционерлік қоғам болып табылған
жағдайда - осындай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беретін
акцияларының үлестері.
Эмитент жарғылық капиталдың он жəне одан да көп пайызын иеленетін ұйымдар (осы
облигациялық бағдарлама аңдатпасының 35-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды
қоспағанда) жоқ.
38. Эмитенттің кредиттік рейтингі туралы мəліметтер:
1) эмитентке жəне (немесе) эмитенттің бағалы қағаздарына соңғы аяқталған үш есепті
жылда эмитентке берілген кредиттік рейтингтердің əрқайсысы бойынша кредиттік
рейтинг (рейтингтер) берілген жағдайда, ал егер эмитент өз қызметін 3 (үш) жылдан
аз жүзеге асырса - əрбір аяқталған есепті жыл үшін мыналар көрсетіледі:
кредиттік рейтингті беру объектісі (эмитент, эмитенттің бағалы қағаздары);
облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге уəкілетті органға
құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы күнгі кредиттік рейтинг мəні;
облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге уəкілетті органға
құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы соңғы аяқталған 3 (үш) есептік жыл үшін
кредиттік рейтинг мəндерінің өзгеру тарихы, ал егер эмитент өз қызметін 3 (үш)
жылдан аз жүзеге асырса - кредиттік рейтингтің мəнін жəне кредиттік рейтингтің
мəнін беру (өзгерту) күнін көрсете отырып, облигациялар шығарылымын
(облигациялық бағдарламаны) тіркеуге уəкілетті органға құжаттарды ұсыну күнінің
алдындағы əрбір аяқталған есепті жыл үшін.
кредиттік рейтингті берген ұйымның толық жəне қысқартылған атауы, орналасқан
жері;
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Эмитент өз қалауы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы өзге де
мəліметтер.
2) егер кредиттік рейтинг берілген объект эмитенттің бағалы қағаздары болып
табылған жағдайда, халықаралық сəйкестендіру нөмірі (ISIN коды) жəне оның берілген
күні, сондай-ақ кредиттік рейтингті берген рейтингтік агенттіктің атауы қосымша
көрсетіледі.
Банкке осы аңдатпаны құрастыру күніндегі ахуал бойынша жəне Банкпен шығарылған
құнды қағаздар бойынша, халықаралық рейтингтік агенттіктермен келесі кредиттік
рейтингтері берілген:
Агенттіктің толық
атауы

Moody's Investors Service
Ltd.

Standard & Poor’s Financial
Services LLC

Fitch Ratings CIS Ltd.

Агенттіктің
орналасқан жері

Ресей филиалы: Ресей,
Мəскеу,
125047,
1-ші Тверская-Ямская
көш., 21
"Фор Виндз Плаза" бизнесорталығы,
7-ші қабат

Ресей кеңсесі: Ресей, Мəскеу,
125009, "Моховая" бизнесорталығы, Воздвиженка
көшесі, 4/7 үй, 2 құр., 7-ші
қабат

125047, Ресей, Мəскеу, Гашека
көш., 6 үй

Рейтинг түрі

Шетел жəне жергілікті
валютасындағы ұзақ
мерзімді рейтинг

Шетел жəне жергілікті
валютасындағы ұзақ мерзімді
рейтинг

Шетел жəне жергілікті
валютасындағы ұзақ мерзімді
рейтинг

Банк

Baa3 (22.02.2019 г.)

ВВ+/В (27.06.2019 г.)

ВВВ- (06.04.2019 г.)

Бағалы қағаздар рейтингтері:
Купондық
халықаралық
облигациялар (ISIN
XS0220743776)

Baa3

BB+

BBB-

Купондық
халықаралық
облигациялар (ISIN
XS0248160102)

Baa3

BB+

BBB-

Купондық
халықаралық
облигациялар (ISIN
XS0860582435; ISIN
(144А)
US25159XAB91)

Baa3

BB+

BBB-

Қамтамасыз
етілмеген купондық
облигациялар (ISIN
KZ2C00003002)

Baa3

Қамтамасыз
етілмеген купондық
облигациялар (ISIN
XS1734574137)

Baa3

-

BBB-

Қамтамасыз
етілмеген купондық
облигациялар (ISIN
XS1814831563, ISIN
(144A)
XS1814863335

Baa3

-

BBB-

-

-

39. Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі туралы мəліметтер (қамтамасыз
етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылған
жағдайда):
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1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық жəне қысқартылған атауы;
2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондарының
нөмірлері;
3) Эмитент облигация ұстаушыларының өкілімен жасалған шарттың күні мен нөмірі.
Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.
40. Эмитенттің төлем агенті туралы мəліметтер (бар болса):
1) төлем агентінің толық атауы;
2) бағалы қағаздар бойынша кірісті (облигациялардың номиналды құнын) төлеуді жүзеге
асыратын төлем агентінің жəне оның барлық филиалдарының орналасқан жері,
байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері;
3) эмитенттің төлем агентімен жасалған шартының күні мен нөмірі.
Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.
41. Эмитенттің консультанттары туралы мəліметтер (егер Бағалы қағаздар рыногы
туралы заңға сəйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне
енгізу жəне онда болу мəселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету
жөнінде шарт жасасу жөніндегі міндет белгіленген жағдайда):
1) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу жəне болу
мəселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық жəне
қысқартылған атауы:
2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу жəне болу
мəселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан
жері, байланыс телефондарының нөмірлері:
3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу жəне болу
мəселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен жасалған
Эмитент шартының күні мен нөмірі.
Эмитенттің өзге консультанттары туралы мəліметтер, егер Эмитенттің пікірі
бойынша, осындай мəліметтерді ашу эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы
шешім қабылдау үшін маңызды болып табылса, осы тармақта көрсетіледі.
Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.
42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мəліметтер:
1) Эмитенттің соңғы 2 (екі) аяқталған қаржы жылының қаржылық есептілігінің
аудитін жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың толық ресми
атауы (аудитордың тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), олардың тиісті
аккредиттелген кəсіби аудиторлық ұйымдарға тиесілігін көрсете отырып:
2017 жылғы 31 желтоқсанда жəне 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған қаржы
жылдардағы Банктің шоғырландырылған қаржылық есептілігінің аудитін "КПМГ Аудит"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асырды (Ирматов Р.И., Қазақстан
Республикасының Сертификатталған аудиторы, Аудитордың біліктілік куəлігі 06.01.2012 ж.
№МФ-0000053).
"КПМГ Аудит" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Қазақстан Республикасының
Аудиторлар палатасы" кəсіби аудиторлық ұйымының мүшесі болып табылады (Қазақстан
Республикасы, 050036, Алматы қ., Əуезов ауданы, 6 ш/а, 56 үй, №33, 34 кеңсе).
2) телефон жəне факс нөмірлері, электрондық пошта мекенжайы (бар болса).
Тел/факс: 8 (727) 298 08 98, 298 07 08, электрондық мекенжайы: company@kpmg.kz.
43. Осы қосымшаның 19, 20, 21 жəне 22-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ Қазақстан
Республикасының "Жауапкершілігі шектеулі жəне қосымша жауапкершілігі бар
серіктестіктер туралы" 1998 жылғы 22 сəуірдегі жəне "Акционерлік қоғамдар туралы"
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08.02.1951

15.06.1978

25.02.1943

05.10.1968

18.06.1967

Арифханова Сауле
Шаймерденовна

Арифханова Айжан Абдразаховна

Сейдалиев Бескемпир

Сейдалиев Бекжан Бескемпирович

Сейдалиева Майра Бескемпировна

7

8

9

10

11

06.09.1983

09.12.1982

Карагойшин Рустам Тимурович

Гиззаткызы Жанар

16

25.02.2011

15.05.1974

15

14

13

23.09.1970

03.12.2015

Əбдіразақ Жания Айдарқызы

6

Сейдалиев Нуржан
Бескемпирович
Сейдалиев Галымжан
Бескемпирович
Сейдалиева Нурлықыз
Бескемпірқызы

17.11.2011

Əбдіразақ Райымбек Айдарұлы

5

12

25.12.2006

02.03.2004

23.02.1977

Əбдіразақ Мағжан Айдарұлы

Сейдалиева Алмагул
Бескемпировна
Əбдіразақов Əбілмансұр
Айдарұлы

28.11.1974

3

2

Арифханов Айдар Абдразахович

Туған күні

Тегі, Аты, Əкесінің аты (бар
болса)

4

3

2

1

№

10.06.2019

Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

жұбайы

Басқарма Төрағасының Орынбасары
АҚ"ҰБХ "Бəйтерек" - "Қазақстанның
Даму Банкі"АҚ Директорлар Кеңесінің
мүшесі

жұбайының əпкесі

ҚР Резиденті
16.02.2017

10.06.2019

жұбайының бауыры

ҚР Резиденті
16.02.2017

жұбайының əпкесі

ҚР Резиденті

жұбайының бауыры

жұбайының бауыры

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

жұбайының əкесі

16.02.2017

16.02.2017

16.02.2017

16.02.2017

16.02.2017

16.02.2017

ҚР Резиденті

қызы

ҚР Резиденті

16.02.2017

қарындасы

ұлы

ҚР Резиденті

16.02.2017

ҚР Резиденті

ұлы

ҚР Резиденті

анасы

ұлы

ҚР Резиденті

16.02.2017

ҚР Резиденті

жұбайы

16.02.2017

8

Ескертпе

"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ
Директорлар кеңесінің төрағасы

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

7

Резиденттілік

16.02.2017

16.02.2017

6

Аффилиирленуші
ліктің пайда
болған күні

Заңның
64-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы

"Акционерлік қоғамдар туралы"
Қазақстан Республикасы Заңының
(бұдан əрі - Заң) 64-бабы 1-тармағының
3) тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы

5

Афилиирленушілікті тану үшін негіздер

2019 жылғы 01 мамырдағы жағдай бойынша

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ облигациялық бағдарламасының аңдатпасына №1 қосымша: Аффилиирленген тұлғалар
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16.02.2006

11.03.2009

09.04.1961

08.05.1961

08.12.1988

15.09.1995

13.11.1985

03.04.1950

31.12.1971

16.01.1985

25.10.1990

20.09.1988

22.04.1989

24.07.2015

12.05.2017

06.06.1965

12.09.1966

07.05.1990

01.06.2000

07.03.2007

04.09.1964

Тимурова Дина Рустамовна

Тимурова Дамина Рустамовна

Карагойшин Тимур Джиенбаевич

Койбагарова Светлана Вакасовна

Карагойшин Бакытжан Тимурович

Тимуров Досжан Тимурулы

Тимуркызы Амина

Изтлеуова Майра Кенжегалиевна

Балмуханбетова Жанат Гиззатовна

Отеш Болат Гиззатулы

Балмуханбетова Марал Гиззатовна

Омаров Марат Талгатович

Омарова Дана Данияровна

Омарова Адель Маратовна

Омар Темирлан Маратулы

Омаров Талгат Тюлегенович

Омарова Шолпан Жуматаевна

Омаров Диас Талгатович

Тюлегенов Есен Талгатулы

Тюлегенов Таир Талгатулы

Боранбаева Шолпан Советаевна

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы

Заңның
64-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы

Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы

Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы

10.06.2019

10.06.2019

10.06.2019

10.06.2019

10.06.2019

10.06.2019

10.06.2019

10.06.2019

10.06.2019

10.06.2019

10.06.2019

10.06.2019

10.06.2019

10.06.2019

10.06.2019

10.06.2019

10.06.2019

10.06.2019

10.06.2019

10.06.2019

10.06.2019

анасы
інісі
інісі
қарындасы
жұбайының анасы
жұбайының əпкесі
жұбайының інісі
жұбайының сіңлісі

ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті

жұбайы
қызы
ұлы
əкесі
анасы
інісі
інісі
інісі
жұбайының анасы

ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

əкесі

ҚР Резиденті

"ҰБХ "Бəйтерек" АҚ Басқарушы
директор – Басқарма мүшесі "Қазақстанның Даму Банкі"АҚ
Директорлар Кеңесінің мүшесі

қызы

қызы

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті
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18.05.2011

28.04.1952

15.09.1953

12.01.1976

27.07.1980

Саркулова Дания Абай-кызы

Саркулов Серик Кенесович

Саркулова Дарига
Сармагамбетовна

Саркулов Руслан Серикович

Саркулов Улан Серикович

41

42

43

44

45

25.08.1979

26.05.1994

13.09.1981

01.11.1987

24.08.2008

22.09.2011

18.11.2016

25.06.1966

07.07.1963

13.11.1963

06.01.1981

Алдабергенов Аслан Асылханович

Алдабергенова Акмарал
Асылхановна

Бабичев Дмитрий Юрьевич

Бабичева Радина Рамазановна

Бабичева Элина Дмитриевна

Бабичев Эмиль Дмитриевич

Бабичев Эмир Дмитриевич

Фатахова Эльмира
Магомеднабиевна

Осипова Ирина Николаевна

Бабичев Андрей Юрьевич

Аубакиров Думан
Бауыржанұлы

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

01.01.1956

48

47

03.10.1955

17.07.2007

Саркулова Аянат Абай-кызы

40

46

09.09.1981

Алдабергенова Гульмира
Асылхановна

39

Алдабергенов Асылхан
Ермагамбетович
Алдабергенова Багдагуль
Нурмановна

13.08.1981

Саркулов Абай Серикович

38

Заңның 64-бабы 1-тармағының 3)
тармақшасы

Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның
64-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы

Заңның
64-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы

31.03.2017

29.03.2016

29.03.2016

29.03.2016

18.11.2016

29.03.2016

29.03.2016

29.03.2016

29.03.2016

29.04.2019

ҚР Резиденті

"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ
Басқарма Төрағасының Орынбасары,
"ҚДБ-Лизинг" АҚ Директорлар
кеңесінің Төрағасы

ағасы

ұлы

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

ұлы

ҚР Резиденті

қарындасы

қызы

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

жұбайы

ҚР Резиденті

жұбайының анасы

"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ
Басқарма Төрағасының Орынбасары
ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

жұбайының сіңлісі

жұбайының ағасы

ҚР Резиденті
ҚР Резиденті

жұбайының анасы

ҚР Резиденті

29.04.2019
29.04.2019

жұбайының əкесі

ағасы

ҚР Резиденті
ҚР Резиденті

ағасы

əкесі

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

қызы

ҚР Резиденті

анасы

қызы

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

жұбайы

"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ
Басқарма төрағасы, "Қазақстанның
Даму Банкі" АҚ Директорлар
Кеңесінің мүшесі

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

29.04.2019

29.04.2019

29.04.2019

29.04.2019

29.04.2019

29.04.2019

29.04.2019

29.04.2019

29.04.2019
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18.06.1993

23.09.2004

29.03.2019

06.03.1958

08.02.1984

15.04.1987

08.06.1991

03.03.1994

20.01.1970

17.03.1970

18.10.2007

01.04.1975

09.05.1994

26.08.1997

24.08.2000

19.01.2009

02.11.1943

22.02.1972

09.08.1970

Райымбаева Мархабат
Бауыржанқызы

Бауыржан Ясмина Думанқызы

Бауыржан Мухаммедрасул
Думанұлы

Аубакиров Бауыржан Сакенович

Аубакирова Перизат
Бауыржановна

Аубакирова Самал Бауыржановна

Аубакирова Дана Бауыржановна

Аубакиров Бекзат Бауыржанұлы

Райымбаев Бауржан Муратович

Аймишова Рысжан Тлековна

Муратов Азиз Бауыржанұлы

Кенжебаева Сандугаш
Айбасовна

Дадабаева Мереке Бериковна

Дадабаева Акерке Берікқызы

Дадабаева Аружан Бериковна

Дадабаева Рания Бериковна

Кенжебай Айбас Нəсіпұлы

Кенжебаев Султанбек Айбасович

Кенжебаева Гульмира Айбасовна

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

13.09.2018
10.04.2019
10.04.2019
10.04.2019
10.04.2019
10.04.2019
10.04.2019
10.04.2019
10.04.2019

Заңның 64-бабы 1-тармағының 3)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы

13.09.2018

13.09.2018

31.03.2017

31.03.2017

31.03.2017

31.03.2017

31.03.2017

29.03.2019

31.03.2017

13.09.2018

Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы

Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы

Заңның 64-бабы 1-тармағының 3)
тармақшасы

қарындасы
ағасы
жұбайының əкесі
жұбайының анасы

ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

əпкесі

ағасы

əкесі

қызы

қызы

қызы

қызы

Заместитель Председателя Правления
АО "Банк Развития Казахстана"

жұбайының бауыры

қарындасы

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

қарындасы

əкесі

ҚР Резиденті
ҚР Резиденті

ұлы

қызы

жұбайы

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

45

29.09.1983

11.09.1985

07.09.2008

17.03.2011

17.03.2011

19.07.1962

24.09.1963

30.06.1987

19.11.1995

18.04.1958

14.02.1960

05.10.1990

18.02.1997

10.10.1975

06.02.1979

05.10.2004

31.01.2006

15.05.2008

31.10.2016

26.11.2018

07.06.1947

Амиртаев Аскар Сапарович

Айтбаева Дина Бауржановна

Амиртаев Альнур Аскарович

Амиртаева Аяжан Аскаровна

Амиртаева Аружан Аскаровна

Амиртаев Сапар Абдраманович

Амиртаева Мадина Игиликовна

Амиртаев Ильяс Сапарович

Амиртаева Дана Сапаровна

Айтбаев Бауржан Жумадуллаевич

Момбекова Алуа Серикбаевна

Айтбаева Гулнара Бауржановна

Айтбаев Мадижан Бауыржанович

Байбазаров Нурлан Серикович

Байбазарова Алия Рахымжановна

Серік Жамал Нұрланқызы

Серік Нұрсұлтан Нұрланұлы

Серік Малика Нұрланқызы

Серік Ерболат Нұрланұлы

Серік Айзере Нұрланқызы

Байбазаров Серік Мəженұлы

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы

Заңның 64-бабы 1-тармағының 3)
тармақшасы

Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы

Заңның 64-бабы 1-тармағының 3)
тармақшасы

22.07.2016

26.11.2018

31.10.2016

22.07.2016

22.07.2016

22.07.2016

22.07.2016

22.07.2016

26.10.2015

26.10.2015

26.10.2015

26.10.2015

26.10.2015

26.10.2015

26.10.2015

26.10.2015

26.10.2015

26.10.2015

26.10.2015

26.10.2015

26.10.2015

қызы
қызы
əкесі
анасы
ағасы
қарындасы
жұбайының əкесі
жұбайының анасы
жұбайының əпкесі
жұбайының бауыры

ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті

жұбайы
қызы
ұлы
қызы
ұлы
қызы
əкесі

ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті

Басқарма Төрағасы, "ҚДБ-Лизинг"
Директорлар кеңесінің мүшесі

ұлы

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

жұбайы

"ҚДБ" АҚ Басқарушы директорыБасқарма мүшесі, "ҚДБ-Лизинг" АҚ
Директорлар кеңесінің мүшесі

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті
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29.11.1982

20.05.1945

30.07.1948

Закирова Шынар Серікқызы

Байбосынов Рахымжан

Байбосынова Зейтана

102

103

104

18.04.1971

14.05.1976

05.05.2004

17.07.1940

18.09.1964

12.01.1943

20.02.1971

09.03.1975

21.04.1976

06.08.2008

24.03.2002

10.05.1996

09.09.1947

02.03.1947

Гаппаров Ринат Эдуардович

Ногаева Айжан Толеутаевна

Гаппаров Данат Ринатович

Гаппарова Дамира Инашевна

Гаппаров Эрлан Эдуардович

Ахметова Гульшара
Макрупбековна

Ногаев Аюхан Толеутаевич

Рахметуллин Ержан
Даулеткереевич

Рахметуллина Жанна Маратовна

Рахметуллина Гульнар Ержановна

Рахметуллин Батырхан Ержанович

Рахметуллин Темирхан
Ержанович

Рахметуллин Даулеткерей
Рахметуллаевич

Рахметуллина Райхан Камитаевна

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

10.01.1985

107

106

24.12.1981

19.10.1976

Байбазарова Жанар Серікқызы

101

Байбосынов Нұржан
Рахымжанұлы
Байбосынова Гүлжан
Рахымжанқызы

20.06.1974

Байбазарова Қарлығаш Серікқызы

100

105

26.05.1948

Байбазарова Мейман

99

жұбайының анасы

ҚР Резиденті

04.10.2016
04.10.2016

Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы

04.10.2016

04.10.2016

04.10.2016

04.10.2016

04.10.2016

04.10.2016

04.10.2016

04.10.2016

04.10.2016

04.10.2016

04.10.2016

04.10.2016

ұлы

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

анасы

əкесі

ұлы

қызы

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

жұбайы

"ҚДБ-Лизинг" АҚ Басқарма
Төрағасының Орынбасары
ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

жұбайының ағасы

ағасы

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

анасы

ҚР Резиденті

жұбайының анасы

ұлы

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

жұбайы

"ҚДБ-Лизинг" АҚ Басқарма
Төрағасының Орынбасары

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

жұбайының сіңлісі

жұбайының əкесі

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

қарындасы

ҚР Резиденті

22.07.2016

қарындасы

ҚР Резиденті

Жұбайының інісі

əпкесі

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

анасы

ҚР Резиденті

22.07.2016

22.07.2016

22.07.2016

22.07.2016

22.07.2016

22.07.2016

22.07.2016

Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы

Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы

Заңның 64-бабы 1-тармағының 3)
тармақшасы

Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы

Заңның 64-бабы 1-тармағының 3)
тармақшасы

Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы

47

24.09.1945

03.07.1948

12.04.1979

09.10.1974

31.03.1979

10.12.1998

24.01.1950

27.02.1982

16.09.1987

25.04.1981

15.06.1949

03.03.1949

29.11.1971

21.02.1973

15.12.1974

03.03.1976

30.04.1982

22.12.1959

22.05.1980

21.03.1986

17.09.1984

28.07.2010

Уразгалиев Марат Нуржанович

Уразгалиева Гульмаруа Гатауовна

Уразгалиев Мурадым Маратович

Карабалиева Шолпан Маратовна

Ибрашева Жанар
Шатырхановна

Токсанбаев Аль Хаят
Куантканулы

Ібірашева Айжамал Ілиясқызы

Ибрашев Нариман Шатырханович

Урналиев Азамат Шатырханович

Султанов Даурен Турлыханович

Султанов Турлыхан Базилович

Султанова Айнаш Усенбаевна

Султанов Бахыт Турлыханович

Султанов Ерлан Турлыханович

Султанов Нурлан Турлыханович

Султанов Арман Турлыханович

Исмагамбетов Адиль
Мухтарович

Исмагамбетова Светлана
Муратовна

Исмагамбетова Асель Мухтаровна

Исмагамбетов Ануар Мухтарович

Исмагамбетова Светлана
Есдаулетовна

Исмағамбет Жанади Əдiлұлы

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

08.08.2017
08.08.2017

Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы

08.08.2017

08.08.2017

08.08.2017

08.08.2017

25.10.2017

25.10.2017

25.10.2017

25.10.2017

25.10.2017

25.10.2017

25.10.2017

04.10.2016

04.10.2016

04.10.2016

04.10.2016

04.10.2016

04.10.2016

04.10.2016

04.10.2016

04.10.2016

Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы

Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы

Заңның 64-бабы 1-тармағының 3)
тармақшасы

Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы

Заңның 64-бабы 1-тармағының 3)
тармақшасы

Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы

Заңның 64-бабы 1-тармағының 3)
тармақшасы

Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы
жұбайының бауыры
жұбайының əпкесі

ҚР Резиденті
ҚР Резиденті

ағасы
ағасы

ҚР Резиденті
ҚР Резиденті

ағасы
ағасы
ағасы
ағасы

ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті
ҚР Резиденті

інісі

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

ұлы

жұбайы

əпкесі

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

анасы

ҚР Резиденті

DBK Capital Structure Fund B.V
директоры, Директорлар кеңесінің
мүшесі

анасы

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

əкесі

ҚР Резиденті

"ҚДБ-Лизинг" АҚ Басқарма
Төрағасының Орынбасары

анасы

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

ұлы

ҚР Резиденті

"ҚДБ-Лизинг" АҚ Басқарма
Төрағасының Орынбасары

əйелінің анасы

ҚР Резиденті

ҚР Резиденті

күйеуінің əкесі

ҚР Резиденті
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"Қазақстанның Даму Банкі"
акционерлік қоғамының еншілес
ұйымы "ҚДБ-Лизинг" АҚ

DBK Capital Structure Fund B.V

Amicorp Netherlands B.V.

1

3

4

Заңды тұлғаның толық атауы

Исмағамбет Алтай Əдiлұлы

1

№

143

3
№ 20246-1901-АО 15.02.2006 ж.,
Қазақстан Республикасы, Астана қ.,
Мəңгілік Ел даңғылы, 55 А ғимарат,
15 т.е.бөл.
№ 857845512 (BV жеке
жауапкершілігі шектеулі
компаниямен салыстырмалы)
08.08.2017 ж., Strawinskylaan 1143 С11, 1077ХХ Amsterdam
(Стравинскилаан 1143 С-11, 1077ХХ
Амстердам)
№004049688 (BV жауапкершілігі
шектеулі жеке компаниямен
салыстырмалы) 29-09-1976ж.,
Strawinskylaan 1143 С-11, 1077ХХ
Amsterdam (Стравинскилаан 1143 С11, 1077ХХ Амстердам)

ұлы

06.09.2005

08.08.2017

08.08.2017

Заңның 64-бабының 1тармағының 6)
тармақшасы

Заңның 64-бабы 1тармағының 3)
тармақшасы

резидент емес

резидент емес

6

Аффилиирленудің пайда
болу күні

ҚР Резиденті

Заңның 64-бабының 1тармағының 6)
тармақшасы

5

Аффилиирленуді тану үшін
негіздер

08.08.2017

050 940 001 237

4

БСН

Заңды тұлғалар

Заңның 64-бабы 1-тармағының 2)
тармақшасы

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні
мен нөмірі, бизнес-сəйкестендіру нөмірі
(БСН), почталық мекенжайы жəне
заңды тұлғаның нақты орналасқан жері

19.01.2016

Резидент емес

Резидент емес

Резидент

7

Резиденттік

DBK Capital
Structure Fund
B.V директоры,
Директорлар
кеңесінің мүшесі

"Қазақстанның
Даму Банкі" АҚ
еншілес ұйымы

"Қазақстанның
Даму Банкі" АҚ
еншілес ұйымы

8

Ескертпе
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