
 

 

 

 

 

 

 

Сведения о выпуске облигаций со сроком 

обращения не более 12 (двенадцати) месяцев 

 

 

 

Полное наименование эмитента: Евразийский банк развития 

Сокращенное наименование эмитента: ЕАБР 

 

  



 
 

1.     Полное и сокращенное 

наименование эмитента на 

казахском, русском и 

английском языках 

Полное наименование Эмитента на русском языке: 

Евразийский банк развития 

Сокращенное наименование Эмитента на русском 

языке: отсутствует 

Полное наименование Эмитента на английском 

языке – Eurasian Development Bank. 

Сокращенное наименование Эмитента на 

английском языке: отсутствует. 

 

В соответствии с внутренними нормативными 

документами Эмитента допускается сокращенное 

наименование Эмитента в тексте документа (при 

расшифровке) на русском языке — ЕАБР, на 

английском языке — EDB. 

2. Бизнес-идентификационный 

номер эмитента 

060650007053  
Получен для целей открытия корреспондентских 

счетов в Республики Казахстан, не является 

признаком налогового резидентства Эмитента. 

3. Дата принятия уполномоченным 

органом эмитента решения о 

выпуске облигаций со сроком 

обращения не более 12 

(двенадцати) месяцев. 

Протокол №894 заседания Правления 

Евразийского банка развития от 28 сентября 2021 

года 

4. Сведения о выпуске облигаций  

4.1. Вид облигаций, количество 

облигаций и общий объем 

выпуска облигаций 

Дисконтные облигации, в количестве 10 000 000 

(Десять миллионов) штук с общим объемом 

выпуска в 10 000 000 000 (Десять миллиардов) 

тенге 

4.2. Номинальная стоимость одной 

облигации с указанием валюты, 

в которой выражается 

номинальная стоимость 

1 000 (Одна тысяча) тенге 

4.3. Дата начала и срок обращения 

облигаций 

Датой начала обращения облигаций является дата 

проведения первого состоявшегося аукциона по 

размещению облигаций, проводимого в 

соответствии с внутренними документами АО 

«Казахстанская фондовая биржа» («Первый 

состоявшийся аукцион»). 

Срок обращения облигаций составит 30 

(Тридцать) дней. 

 

4.4. Ставка вознаграждения по 

облигациям 

Не применимо к Дисконтным облигациям. 

 

Дисконтная облигация размещается по 

дисконтированной цене, а погашается по 

номинальной стоимости. 

Дисконтированная цена определяется по 

следующей формуле: 

РД =
РН

1 + 𝑅 ×
Т0

365 × 100

 

где: РН– номинальная стоимость  

РД– дисконтированная цена   

Т0– период обращения (в днях). 

R – Годовая ставка вознаграждения (в процентах) 

4.5.  Сроки выплаты вознаграждения 

по облигациям 

Не применимо  

 



 
 

Номинальная стоимость облигаций при их 

погашении выплачиваются лицам, которые 

обладают правом на их получение (являются 

держателями облигаций) по состоянию на начало 

дня за один день до даты погашения (по времени 

в месте нахождения центрального депозитария, 

осуществляющего ведение системы реестров 

держателей ценных бумаг) (далее «дата фиксации 

реестра»). 

 

Выплата номинальной стоимости производится 

Эмитентом в безналичном порядке в тенге путем 

перевода денег на банковские счета держателей 

облигаций в соответствии с данными системы 

реестров держателей облигаций через 1 (один) 

рабочий день с даты фиксации реестра. 

 

В случае если держателем облигаций будет 

являться нерезидент Республики Казахстан, 

выплата номинальной стоимости будет 

производиться в тенге на банковский счет 

держателя в банке-резиденте Республики 

Казахстан. 

4.6. Предполагаемая дата погашения 

облигаций 

Погашение облигаций производится по 

истечении 30 (Тридцати) дней с даты начала 

обращения облигаций. 

 

 

Заместитель Председателя Правления   Д.Т. Имангалиев 

  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын 

облигациялардың шығарылымның жазбасы 

 

 

 

Эмитенттің толық атуы : Еуразиялық даму банкі 

Эмитенттің қысқартылған атуы: Қолданылмайды 

 

 

  



 
 

1.    Эмитенттің толық және 

қысқартылған атауы қазақ, орыс 

және ағылшын (егер бар болса) 

тілдерінде 

Қазақ тіліндегі эмитенттің толық атауы: 

Евразийский банк развития 

Қазақ тіліндегі эмитенттің қысқартылған атауы: 

қолданылмайды 

Ағылшын тіліндегі эмитенттің толық атауы: 

Eurasian Development Bank 

Ағылшын тіліндегі эмитенттің қысқартылған 

атауы: қолданылмайды 

 

Эмитенттің ішкі нормативтік құжаттарына әйкес, 

эмитенттің келесі қысқартылған атаулары 

колданылуға рұқсат етіледі: 

орыс тілі мәтінінде – ЕАБР. 

ағылшын тілі мәтінінде – EDB. 

2.    Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру 

нөмірі 

060650007053 

Қазақстан Республикасындағы корреспонденттік 

шоттарды ашу мақсатында алынған. Эмитенттің 

салықтық резиденттігінің белгісі болып 

табылмайды. 

3.     Эмитенттің уәкілетті органының 

айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан 

аспайтын облигациялар шығару 

туралы шешім қабылдаған күні 

Евразийский банк развития Басқармасының 2021 

жылғы 28 қыркүйектегі № 894 хаттамасы 

4. Облигациялар шығарылымы 

туралы мәліметтер 

 

4.1. Облигациялардың түрі, 

облигациялардың саны және 

облигациялар шығарылымының 

жалпы көлемі 

Дисконттық облигациялар, 10 000 000 (Он 

миллион) дана санауында және 10 000 000 000 

(Он миллиард) теңге жалпы шығарылым 

көлемінде 

4.2. Номиналды құнын сипаттайтын 

валюта көрсетілген бір 

облигацияның номиналды құны 

1 000 (Бір мың) теңге 

4.3. Облигациялар айналысы басталған 

күні және облигациялардың 

айналыс мерзімі 

Облигациялар айналымының басталу күні - 

«Қазақстан қор биржасы» АҚ («Бірінші өткізілген 

аукцион») ішкі құжаттарына сәйкес өткізілетін 

облигацияларды орналастыру бойынша бірінші 

өткізілген аукцион күні. 

Облигациялардың айналыс мерзімі 30 (Отыз) күн 

құрайды. 

 
4.4. Облигациялар бойынша сыйақы 

мөлшерлемесі 

Дисконттық облигацияларға қолданылмайды. 

 

Дисконтталған облигация дисконтталған баға 

бойынша таратылады және номиналды бағамен 

өтелінеді. 

 

Дисконтталған баға келесі формула бойынша 

анықталады: 

Р_Д=Р_Н/(1+R×Т_0/(365×100)) 

где: Р_Н–номиналдық құны  

Р_Д– дисконтталған бағасы 

Т_0– айналыс кезеңі (күнмен). 

R – жылдық сыйақының мөлшерлемесі, 

(пайызбен) 

4.5.  Облигациялар бойынша сыйақы 

төлеу мерзімі 

Қолданылмайды. 

 



 
 

Облигациялардың номиналды құны оларды алуға 

құқығы бар тұлғаларға (облигацияларды 

ұстаушылар) өтеу күнінен бір күн бұрын, күннің 

басындағы жағдай бойынша (бағалы қағаздарды 

ұстаушылар тізілімін жүргізетін орталық 

депозитарийдің орналасқан жерінің уақыты 

бойынша) бағалы қағаздарды ұстаушылардың 

тізілімдеріне (бұдан әрі «тіркеу күні» деп 

аталады) өтелінеді. 

 

Эмитент номиналды құнды төлеуді тіркеу 

күнінен бастап 1 (бір) жұмыс күнен кейін 

облигацияларды ұстаушылардың тізілім 

жүйесінің деректеріне сәйкес облигацияларды 

ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару 

арқылы қолма-қол ақшасыз тәртіпте жүзеге 

асырады. 

 

Егер облигация иесі Қазақстан Республикасының 

резиденті болмаса, номиналды құны облигация 

иесінің Қазақстан Республикасының резидент 

банкіндегі банктік шотына теңгемен аудару 

арқылы жүргізіледі. 

4.6. Болжалды өтеу күні Облигацияларды өтеу облигациялар айналымы 

басталған күннен бастап 30 (Отыз) күннен кейін 

жүзеге асырылады. 

 

 

Басқарма Төрағасының Орынбасары  Д.Т. Имангалиев 

 

 


