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

Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу

««ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК

МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»»

IDENTҚазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 130540020197 бизнес-сәйкестендіру
нөмірімен тіркелген «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» (Қазақстан Республикасы,
010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 55 «А» ғимарат)
Акционерлік қоғамының бесінші облигациялық бағдарлама шегінде екінші облигациялар
шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алды. Шығарылым KZ2C00006203 халықаралық
сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген 25 000 000 (жиырма бес миллион) қамтамасыз
етілмеген купондық облигацияларға бөлінген. Бір облигацияның номиналды құны 1 000
(бір мың) теңге. Облигациялардың шығарылым көлемі 25 000 000 000 (жиырма бес
миллиард) теңге болады.

Берілген күні: 28.08.2019 ж.

Биртанов Есжан АмантаевичЗаместитель председателя

Нөмірі: KZ41VHA00000560

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

««ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК

МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»»

IDENTНациональный Банк Республики Казахстан произвел государственную
регистрацию второго выпуска облигаций в пределах пятой облигационной программы
Акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (Республика
Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55
«А»), зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 130540020197.
Выпуск разделен на 25 000 000 (двадцать пять миллионов) купонных облигаций без
обеспечения, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN)
KZ2C00006203. Номинальная стоимость одной облигации 1 000 (одна тысяча) тенге.
Объем выпуска облигаций составляет 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) тенге.

Дата выдачи: 28.08.2019 г.

Биртанов Есжан АмантаевичЗаместитель председателя

Номер: KZ41VHA00000560
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