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«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» 

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ 

ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ 

БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ШЕГІНДЕ 

 

ОБЛИГАЦИЯЛАР 

ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ 

ПРОСПЕКТІСІ 
(«Еуразиялық банк» АҚ) 

 
Шығарылым  Төртінші 

Облигациялар тҥрі  атаулы купонды  

қамтамасыз етілмеген  

Шығарылым көлемі         10 000 000 000,00 теңге  

Облигациялардың номиналы  100,00 теңге 

Саны  100 000 000 дана 

Шығару нысаны  Құжатсыз 
 

 
 

 

 

Уәкiлеттi органның облигациялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеуi инвесторларға проспектiде 

суреттелген облигацияларды иемденуге қатысты қандай да бiр ұсынымдар берудi бiлдiрмейдi. 

Облигациялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асырған уәкiлеттi орган осы құжаттың 

мазмұнындағы ақпараттың шынайылылығы үшiн жауапкершiлiкте болмайды. Облигациялар 

шығарылымының проспектiсi тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестiкке 

қарастырылды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы құжаттың мазмұнындағы ақпараттың 

шынайылылығы үшiн жауапкершiлiкте болады және онда берiлген бүкiл ақпараттың шынайы және 

инвесторларды эмитентке және оның облигацияларына қатысты жансақтыққа әкелмейтіндігін растайды. 
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1. Осы облигациялар шығарылымы «Еуразиялық банк» акционерлік қоғамының 

(бұдан әрі – Банк) екінші облигациялық бағдарламасы Проспектісіне сәйкес 

жҥзеге асырылады. 

 

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер: 

 Банктің екінші облигациялық бағдарламасы Проспектісінің мемлекеттік тіркеу күні – 

2008 жылғы 15 қазан; 

 шығарылым іске асырылатын облигациялық бағдарламаның ақшалай көрсеткіштегі 

көлемі – 100 000 000 000,00 (жүз миллиард) теңге; 

 шығарылымның реттік нөмірі – 4 (төртінші); 

 аталмыш облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың алдыңғы 

шығарылымдары туралы мәліметтер:  

 

Бірінші шығарылым:  

Шығарылымның уәкілетті органда тіркелген күні – 2008 жылғы 15 қазан.  

Облигациялар саны – 150 000 000 (бір жүз елу миллион) дана. 

Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі – 15 000 000 000,00 (он бес миллиард) 

теңге. 

Орналастырылған облигациялар саны – 43 911 800 (қырық үш миллион тоғыз жүз он бір 

мың сегіз жүз) дана. 

Облигация ұстаушыға ұсынылатын құқықтар: 

Облигациялар ұстаушыға облигацияларға Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес меншік құқығынан туындайтын құқықтар ұсынылады, оның ішінде: 

 облигациялардың номиналды құнын облигациялардың шығарылым проспектісімен 

қарастырылған мерзімдерде алу; 

 сыйақыларды облигациялардың шығарылым проспектісімен қарастырылған 

мерзімдерде алу; 

 облигацияларды еркін басқару; 

 ақпараттарды облигациялардың шығарылым проспектісімен қарастырылған 

тәртіптерде алу; 

 өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте 

қанағаттандыру; 

 сыйақылар және/немесе облигациялардың оларды өтеу кезінде номиналды құны Банк 

кінәсінен төленбеген, сондай-ақ толық төленбеген жағдайда, Банк облигация 

ұстаушыларына негізгі міндеттеме сомасын және мерзімі өткен әр күн үшін ақшалай 

міндеттемені орындау күні Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі қайта 

қаржыландыруының ресми мөлшерлемесіне қарай есептелетін өсімпұлды төлеуге 

міндеттенеді. Аталмыш шығарылым облигациялары бойынша дефолт жарияланған 

жағдайда облигация ұстаушыларының талаптарын қанағаттандыру Қазақстан 

Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес жүргізіледі.  
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Шектеулер (ковенант) бұзылған кезде іске асырылатын құқықтар: 

Аталмыш облигациялардың шығарылым проспектісімен шектеулер (ковенанттар) 

қарастырылмаған. 

Ұстаушылардың аталмыш құқықтарын іске асу тәртібін көрсетумен ұстаушылармен 

жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтар: 

Инвесторлармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу және сату шарттарымен 

қарастырылған құқықтарды Банк бұзған жоқ.       

 

Екінші шығарылым:  

Шығарылымның уәкілетті органда тіркелген күні – 2008 жылғы 15 қазан (куәлікті 

ауыстыру 2009 жылғы 24 қыркүйек). 

Облигациялар саны – 220 000 000 (екі жүз жиырма миллион) дана. 

Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі – 22 000 000 000,00 (жиырма екі миллиард) 

теңге. 

Орналастырылған облигациялар саны – 220 000 000 (екі жүз жиырма миллион)  дана. 

Облигация ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар: 

Облигациялар ұстаушысына облигацияларға Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес меншік құқығынан туындайтын құқықтар ұсынылады, оның ішінде: 

 облигациялардың номиналды құнын облигациялардың шығарылым проспектісімен 

қарастырылған мерзімдерде алу; 

 сыйақыларды облигациялардың шығарылым проспектісімен қарастырылған 

мерзімдерде алу; 

 облигацияларды еркін басқару; 

 ақпараттарды облигациялардың шығарылым проспектісімен қарастырылған 

тәртіптерде алу; 

 өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте 

қанағаттандыру; 

 сыйақылар және/немесе облигациялардың оларды өтеу кезінде номиналды құны Банк 

кінәсінен төленбеген, сондай-ақ толық төленбеген жағдайда, Банк облигация 

ұстаушыларына негізгі міндеттеме сомасын және мерзімі өткен әр күн үшін ақшалай 

міндеттемені орындау күні Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі қайта 

қаржыландыруының ресми мөлшерлемесіне қарай есептелетін өсімпұлды төлеуге 

міндеттенеді. Аталмыш шығарылым облигациялары бойынша дефолт жарияланған 

жағдайда облигация ұстаушыларының талаптарын қанағаттандыру Қазақстан 

Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес жүргізіледі.  

Шектеулер (ковенант) бұзылған кезде іске асырылатын құқықтар: 

Аталмыш облигациялардың шығарылым проспектісімен шектеулер (ковенанттар) 

қарастырылмаған. 

Ұстаушылардың аталмыш құқықтарын іске асу тәртібін көрсетумен ұстаушылармен 

жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтар: 

Инвесторлармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу және сату шарттарымен 

қарастырылған құқықтарды Банк бұзған жоқ.       
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Ҥшінші шығарылым:  

Шығарылымның уәкілетті органда тіркелген күні – 2011 жылғы 07 маусым. 

Облигациялар саны – 200 000 000 (екі жүз миллион) дана. 

Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі – 20 000 000 000,00 (жиырма миллиард) 

теңге. 

Орналастырылған облигациялар саны – 22 362 000 (жиырма екі миллион үш жүз алпыс 

екі мың)  дана. 

Облигация ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар: 

Облигациялар ұстаушысына келесі құқықтар ұсынылады: 

 облигациялардың номиналды құнын облигациялардың шығарылым проспектісімен 

қарастырылған мерзімдерде алу; 

 сыйақыларды облигациялардың шығарылым проспектісімен қарастырылған 

мерзімдерде алу; 

 облигацияларды еркін басқару; 

 ақпараттарды Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте 

алу; 

 өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте 

қанағаттандыру; 

 Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге құқықтар.  

Шектеулер (ковенант) бұзылған кезде іске асырылатын құқықтар: 

Аталмыш облигациялардың шығарылым проспектісімен шектеулер (ковенанттар) 

қарастырылмаған. 

Ұстаушылардың аталмыш құқықтарын іске асу тәртібін көрсетумен ұстаушылармен 

жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтар: 

Инвесторлармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу және сату шарттарымен 

қарастырылған құқықтарды Банк бұзған жоқ.       

3. Шығарылымның құрылымы: 

1. Облигациялар түрі: атаулы купонды, реттелген, қамтамасыз 

етілмеген. 

2. Шығарылатын облигациялардың  

саны:                  100 000 000 (жүз миллион) дана. 

 

Номиналды құны бойынша облигациялар  

шығарылымының жалпы көлемі:   10 000 000 000,00 (он миллиард) теңге. 

 

3. Бір облигацияның номиналды құны:  100,00 (жүз) теңге. 

 

4. Облигациялар бойынша сыйақы: 

4.1.сыйақы мөлшерлемесі: 

Белгіленген, облигациялардың номиналды құнынан жылдық 8 (сегіз) пайыз; 
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4.2. сыйақыны есептеу басталатын күн: 

сыйақыны есептеу облигация айналымы басталған күннен басталады; 

4.3. сыйақыны төлеудің кезеңділігі және күні: 

сыйақыны Банк облигациялар айналымы басталған күннен бастап өтеу мерзіміне дейін 

сәйкесінше арқылы әрбір 6 (алты) ай сайын төлейді; 

4.4. сыйақы төлеудің тәртібі мен талаптары: 

 облигациялар бойынша сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасының ұлттық 

валютасында (теңге) облигация ұстаушылардың ағымдағы банктік шотына ақшаны 

аудару арқылы осы төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің келесісінен 

бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі; 

 егер инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, Қазақстан 

Республикасының аумағында банктік шоты бар болса, купондық сыйақыны төлеу 

теңгемен жүргізіледі. Инвестордан жазбаша түрде сәйкес өтініш алғанда, теңгедегі 

сома өзге валютаға Банк белгілеген бағам бойынша айырбасталуы мүмкін. Теңгедегі 

соманы өзге валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізіледі; 

 облигациялар бойынша сыйақыны алуға, осы төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің 

соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигация ұстаушылардың тізілім 

жүйесінде тіркелген тұлғалар құқылы (бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілім 

жүйесін жүргізетін тіркеуші орналасқан орындағы уақыт бойынша); 

 төлем күніне купондық сыйақы купондық сыйақының жарты жылдық мөлшерлемесіне 

облигацияның номиналды құнының көбейтіндісі ретінде есептеледі; 

4.5. сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт мерзімі: 

сыйақыны (купонды) есептеу үшін 30/360 (бір айда 30 күн/бір жылда 360 күн) уақыттық 

база қолданылады; 

4.6. индекстелген облигацияларды шығару кезінде есеп айырысу тәртібі: 

осы шығарылымның облигациялары индекстелінбеген. 

5. Облигациялардың айналымы және өтелуі туралы мәліметтер: 

5.1. облигациялар айналымының басталу күні: 

Облигациялар «Қазақстанның қор биржасы» АҚ-ның ресми тізіміне енгізілген күннен 

облигациялар айналымы басталады; 

5.2. облигациялардың айналым мерзімі: 

облигациялар айналымы басталған күннен 7 (жеті) жыл; 

5.3. облигацияларды өтеу күні: 

облигацияларды өтеу айналым басталған күннен 7 (жеті) жылдан кейін жүргізіледі; 

5.4. облигациялардың өтеуі орындалатын орын: 

«Еуразиялық банк» АҚ, Қонаев к-сі 56, Алматы қ., 050002, Қазақстан Республикасы; 
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5.5. облигацияларды өтеу әдісі мен талаптары: 

 облигацияларды өтеу облигациялар айналымының соңғы күнінен кейінгі келесі күннен 

бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі; 

 облигациялар, облигациялар ұстаушыларының ағымдағы банктік шотына ақшаларды 

аудару арқылы соңғы купонның төленуімен біруақытта номинал құны бойынша 

өтеледі; 

 облигациялар бойынша табыс және оларды өтеу кезіндегі облигациялардың 

номиналды құны осы төлемдер жүзеге асырылатын мірзімнің соңғы күнінің 

басындағы жағдай бойынша оларды алу құқығына ие тұлғаларға төленеді (бағалы 

қағаздарды ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізетін тіркеуші орналасқан орындағы 

уақыт бойынша); 

 егер инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, Қазақстан 

Республикасының аумағында банктік шоты бар болса, купондық сыйақы және оларды 

өтеу кезіндегі облигациялардың номиналды құны Қазақстан Республикасының ұлттық 

валютасында (теңге) төленеді. Инвестордан жазбаша түрде сәйкес өтініш алғанда, 

теңгедегі сома өзге валютаға Банк белгілеген бағам бойынша айырбасталуы мүмкін. 

Теңгедегі соманы өзге валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізіледі.  

 облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу қарастырылмаған. 

 

6. Облигациялар бойынша қамтамасыз ету  (ипотекалық және өзге де қамтамасыз 

етілген облигациялар шығарылымында):  

Аталмыш шығарылымдағы облигациялар қамтамасыз етілмеген. 

 

7. Облигация ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер:  

атауы: «Казахстан Финсервис» АҚ; 

орналасқан жері:  Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Құрманғазы к-сі 141, 4А 

офис, телефон: +7(727) 3785280; 

шарттың күні және нөмірі: 2012 жылғы 30 қазандағы №37 облигацияларды ұстаушылар 

өкілінің қызмет көрсету шарты. 

 

8. Тіркеуші туралы мәліметтер: 

атауы: «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ; 

орналасқан жері:  Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050000, Абылай хан д-лы 141-үй, 

телефон: + 7 (727) 2724760; 

шарттың күні және нөмірі: 2012 жылғы 05 қарашадағы №00281-АО бағалы қағаздар 

ұстаушыларының тізілім жүйесін жүргізу шарты. 

 

9. Облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер: 

атауы: «Еуразиялық Капитал» АҚ (облигациялардың осы шығарылымын орналастыру 

бойынша андеррайтер болып табылады); 

орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Желтоқсан к-сі 59, 

телефон: +7 (727) 3334021;  
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шарттың күні және нөмірі: 2012 жылғы 30 қазандағы №38 андеррайтерлік қызметтерді 

көрсету шарты. 

 

10. Төлем агенті туралы мәліметтер: 

Төлем агенті қарастырылмаған. Купонды сыйақы мен номиналды құнын төлеуді Банк өзі 

жүзеге асырады.  

 

11. Облигацияның оны  ұстаушыға ұсынатын құқықтары: 

Облигация ұстаушыға келесі құқықтар беріледі: 

 облигациялардың номиналды құнын осы Проспектіде қарастырылған мерзімде алу; 

 сыйақыларды осы Проспектіде қарастырылған мерзімде алу; 

 облигацияларды еркін басқару; 

 ақпараттарды Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте алу; 

 өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте 

қанағаттандыру; 

 Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге құқықтар. 

Аталған облигация шығарылымын мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы 

қарастырылмаған.    

 

11-1) Облигациялар бойынша дефолт жариялануы мүмкін жайттар: 

 Банк облигациялары бойынша дефолт Банк кінәсінен облигациялар  бойынша 

купондық сыйақы және/немесе облигациялардың номиналды құны төленбеген немесе 

толық төленбеген жағдайда осы Проспектімен белгіленген купондық сыйақы 

және/немесе облигациялардың номиналды құнын төлеу мерзімдерінің аяқталған 

күннен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кейін басталады;  

 Банк кінәсінен облигациялар  бойынша купондық сыйақы және/немесе 

облигациялардың номиналды құны осы Проспектімен белгіленген мерзімдерде 

төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, Банк аталмыш шығарылым облигация 

ұстаушыларына мерзімі өткен әр күн үшін ақшалай міндеттемені немесе оның сәйкес 

бөлігін орындау күні Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қайта қаржыландыру 

мөлшерлемесіне қарай есептелетін өсімпұлды төлеуге міндеттенеді; 

 Банк барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асырады және өз міндеттемелері бойынша 

дефолттарға жол бермеу үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды, алайда 

аталмыш шығарылым облигациялары бойынша дефолт орын алғанда Банк дефолттың 

болу себептерін жою үшін бар күшін салады, оның ішінде өз қаржы жағдайын 

жақсарту бойынша шараларды қабылдайды;  

 аталмыш шығарылым облигациялары бойынша дефолт орын алған жағдайда 

облигациялар ұстаушылар талаптарын қанағаттандыру осы Проспектімен және 

Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған тәртіпте және талаптарда 

жүзеге асырылады; 
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 аталмыш шығарылым облигациялары бойынша дефолт орын алған жағдайда Банк 

міндеттемелерін қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

анықталған тәртіпте және талаптарда жүзеге асырылады; 

 дефолт болған кезде, осы Проспектімен белгіленген облигациялар бойынша 

міндеттемелерді орындау күнінен кем дегенде 3 (үш) жұмыс күні бұрын Банк 

облигациялар бойынша дефолттың туындау себептерін, орындалмаған міндеттемелер 

көлемін толық сипаттаумен және Банкке талаппен жүгіну тәртібін қоса алғанда, 

облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша қолдануы мүмкін 

әрекеттерді көрсетумен жазбаша хабарламаны «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның 

www.kase.kz ресми интернет – қорында жариялау үшін оған ұсыну арқылы 

облигациялар дефолті туралы ақпараттарды  облигациялар ұстаушыларға мәлімдейді.  

   

12. Эмитеттің облигация шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқықтары (егер 

аталған құқық эмитент органының облигацияларды шығару туралы шешімімен 

қарастырылған жағдайда): 

Банктің облигациялардың аталған шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы 

қарастырылмаған.  

 

12-1) Эмитенттің облигация ұстаушыларына ақпарат мазмұнын, тәртібін, мерзімдері 

мен осындай ақпараттарды жариялау әдістерін көрсетумен өз қызметі мен қаржылық 

жағдайы туралы хабарлаудың, соның ішінде облигация шығарылымы проспектісімен 

қарастырылған шектеулердің (ковенант) бұзылуы туралы хабарлаудың тәртібі: 

Банктің қызметі мен оның қаржылық жағдайы туралы, оның ішінде ағымдағы қызметтер 

туралы, облигация ұстаушыларының мүдделеріне елеулі әсер ететін оқиғалар туралы 

ақпараттар мен қаржылық есептілік, осы Проспектімен қарастырылған шектеулердің 

бұзылуы (ковенант) туралы Қаржылық есептілік Депозитарийінің www.dfo.kz және   

«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның www.kase.kz ресми интернет – қорында Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен және мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар 

листингі туралы шартпен және осы Проспектімен белгіленген тәртіпте және мерзімдерде 

орналастырылады.     

 

13. облигацияларды орналастырудан түскен ақшаларды пайдалану туралы мәліметтер: 

 облигациялардың осы шығарылымының мақсаты меншікті капитал жеткіліктілігінің 

деңгейін қолдау және Банктің қорландыру базасын ұлғайту болып табылады және 

облигациялардың осы шығарылымын орналастырудан түскен ақшалар Банктің және 

оның облыстардағы филиалдарының қызметтерін жандандыруға – экономиканың 

нақты секторының ірі кәсіпорындарын, шағын және орта бизнесті, сондай-ақ  жеке 

тұлғаларды несиелендіру саласына бағыттау жоспарланады; 

 алынатын ақшаларды бөлу жоспарын өзгерту талаптары қарастырылмған.  

 

3.1. Облигацияларды өтеу мезетіне дейін сыйақы төлеудің әр кезеңіндегі негізгі 

борыш сомасын өтеу және сыйақы төлеу ҥшін қажетті эмитенттің ақша 

қаражаттарының дерекнамалары мен ағындарының болжамы осы Проспектінің 1-

Қосымшасында берілген.  

http://www.kase.kz/
http://www.dfo.kz/
http://www.kase.kz/
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3.2. Эмитент қабылдайтын және Заңмен қарастырылмайтын (егер осы эмитент 

органының облигацияларды шығару туралы шешімімен қарастырылса) шектеулер 

(ковенанттар): 

1) Банк және «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингілік шартпен 

белгіленген жылдық және аралық қаржы есептілігін ұсыну мерзімдерін бұзуға жол 

бермеу; 

2) Банкке осындай есептерді беру мерзімін аудиторлық компанияның бұзу жағдайларын 

қоспағанда, Банк және «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингілік 

шартпен белгіленген Банктің жылдық қаржы есептілігі бойынша аудиторлық есептерді 

ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу. 

Шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда, Банк бұзылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс 

күні ішінде бұзылудың туындау себептерін, орындалмаған міндеттемелер көлемін толық 

сипаттаумен және Банкке талаппен жүгіну тәртібін қоса алғанда, облигация 

ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша қолдануы мүмкін әрекеттерді 

көрсетумен жазбаша хабарламаны www.eubank.kz өзінің корпоративтік интернет – 

қорында жариялау және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның www.kase.kz ресми интернет – 

қорында жариялау үшін оған ұсыну арқылы шектеулер (ковенанттардың) бұзылуы туралы 

ақпараттарды  облигациялар ұстаушыларға мәлімдейді. 

Банк облигациялар ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатымен 

ковенанттарды бұзуды болдырмау мақсатында барлық қажетті шараларды жүзеге 

асырады.   

Ковенанттар бұзылған күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде Банк бұзылуды 

тудырған себептерді жою бойынша барлық мүмкін шараларды қабылдайды.  

Банк ковенанттар мерзімін ұзарту кезеңі ішінде шектеулердің (ковенант) бұзылуын 

тудырған себептерді жою бойынша шаралар қабылдамаған жағдайда, егер Банк пен 

облигациялар ұстаушылардың арасында өзгесі келісілмесе, осындай талап ету ұсынылған 

күннен бастап есептелетін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде облигацияларды ұстаушылар 

орналастырған облигацияларды Банктің сатып алуын талап етуге құқылы.  

Банк сатып алу күніндегі жиналған сыйақының есебімен бірге облигацияның номиналды 

құнына сәйкес баға бойынша облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды сатып 

алуға еркін нысанда жасалған барлық қажетті деректемелері көрсетілген жазбаша 

өтінішінің негізінде ғана 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде облигацияларды 

ұстаушылардың банктік шотына ақша аудару арқылы орналастырылған облигацияларды 

сатып алуды жүзеге асырады: 

заңды тұлға үшін: облигация ұстаушының атауы, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы 

куәліктің нөмірі, берілген күні мен берген органы, орналасқан орны, телефондары, банктік 

деректемелері, бар болса – бизнес-сәйкестендіру нөмірі, салық төлеушінің тіркеу нөмірі, 

сатып алынатын облигациялардың саны мен түрі; 

жеке тұлға үшін: облигация ұстаушының тегі, аты, бар болса әкесінің аты, куәліктің 

нөмірі, күні мен берген органы, тұрғылықты орны, телефондары, банктік деректемелері, 

жеке сәйкестендіру нөмірі, салық төлеушінің тіркеу нөмірі, сатып алынатын 

облигациялардың саны мен түрі. 

Банк облигацияларды сатып алуға берілген барлық өтінімдерді бір уақытта 

қанағаттандыра алмаған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардан облигацияларды 

сатып алу берілген өтінімдердің кезектілігі тәртібінде жүзеге асырылады. 

http://www.eubank.kz/
http://www.kase.kz/


 

 

 
 

Екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымының төртінші проспектісі 
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Облигацияларды ұстаушылар Қазақстан Республикасының бейрезиденті болған жағдайда, 

сатып алынатын кезде жиналған сыйақыны және облигацияларды номиналды құнын 

төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болса Қазақстан 

Республикасының ұлттық валютасында (теңге) жүргізіледі. Облигацияларды 

ұстаушылардан жазбаша түрде сәйкес өтініш алған кезде теңгедегі сома Банк белгілеген 

бағам бойынша өзге валютаға айырбасталуы мүмкін. Теңгедегі соманың өзге валютаға 

айырбасталуы облигацияларды ұстаушының есебінен жүргізіледі.  

 

3-3. Орналастырылған облигацияларды сатып алу:  

1) Қажеттілік бойынша және Директорлар кеңесінің шешімі негізінде Банк 

орналастырылған облигацияларды олардың айналымының барлық мерзімі ішінде сатып 

алуға құқылы. Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және Банк 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзінің сатып алған облигацияларын 

олардың айналымының барлық мерзімі ішінде бағалы қағаздар нарығында кері сатуға 

құқылы. Мәміленің мерзімдері мен бағасы мәміле жасалған мезеттегі нарықтық жағдайға 

байланысты анықталады.  

2) Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 18-4-бабына 

сәйкес Банк келесі талаптарда орналастырылған облигацияларды сатып алуды жүзеге 

асыруға міндетті:  

2-1)  Банктің уәкілетті органының облигациялардың делистингісі туралы шешім қабылдау; 

2-2)  «Қазақстан қор биржасы» АҚ арнайы (листингілік) талаптарды, оның ішінде тізбесі 

уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен және қор биржасының ішкі 

құжаттарымен анықталған ақпараттарды қор биржасына ұсыну бөлігін орындамау 

себептері бойынша Банк облигацияларын делистингілеу туралы шешім қабылдауы; 

2-3) Банктің облигацияларды ұстаушылар өкілімен облигацияларды ұстаушылардың 

бұрынғы өкілімен жасалған шарт бұзылған немесе әрекет етуі тоқтаған күннен бастап 30 

(отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде шарт жасау.  

Орналастырылған облигацияларды сатып алуды Банк сатып алу күніндегі жиналған 

сыйақының есебімен бірге қайсысының көлемі үлкен болғанына қарай облигацияның 

номиналды құнына сәйкес баға бойынша немесе облигациялардың нарықтағы әділ бағасы 

бойынша жүзеге асырады. 

  

4. Опциондар туралы мәліметтер: 

Аталмыш шығарылым облигациялары бойынша опциондар қарастырылмаған. 

 

5. Айырбасталымды облигациялар: 

Шығарылатын облигациялар Банктің акцияларына айырбасталмайды. 

 

6. Орналастыру әдісі: 

6.1. облигацияларды орналастыру мерзімі және тәртібі: 

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес облигациялар бағалы 

қағаздардың ұйымдастырылған нарығында сауда-саттық ұйымдастырушының 

ережелеріне сәйкес облигациялар айналымының бүкіл мерзімі ішінде орналастырылады.  
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«Еуразиялық банк» 

акционерлік қоғамының 

екінші облигациялық бағдарламасының шегінде 

облигациялар шығарылымының проспектісіне 

№1 Қосымша 

 

Облигацияларды өтеу мезетіне дейін сыйақы төлеудің әр кезеңіндегі негізгі борыш сомасын өтеу және сыйақы төлеу ҥшін қажетті 

эмитенттің ақша қаражаттарының дерекнамалары мен ағындарының болжамы 

  мың теңге 

 
2013 

1 жарты 

жылдық 

2013  

2 жарты 

жылдық 

2014  

1 жарты 

жылдық 

2014  

2 жарты 

жылдық 

2015  

1 жарты 

жылдық 

2015  

2 жарты 

жылдық 

 2016  

1 жарты 

жылдық 

2016  

2 жарты 

жылдық 

2017 

1 жарты 

жылдық 

2017 

2 жарты 

жылдық 

2018 

1 жарты 

жылдық 

2018 

2 жарты 

жылдық 

2019 

1 жарты 

жылдық 

2019 

2 жарты 

жылдық 
Барлығы 

Облигацияларды 
орналастыру 

3 000 000 3 000 000 4 000 000 

           

10 000 000 

Депозиттер 
5 722 217 11 966 662 15 540 661 20 665 694 21 678 979 22 742 928 23 860 074 25 033 078 26 264 732 27 557 968 28 915 867 30 341 660 31 838 743 36 808 544 328 937 806 

Кредит  

портфелін  

өтеу 
36 244 434 37 116 656 38 601 322 40 531 388 42 557 957 44 685 855 46 920 148 49 266 155 51 729 463 54 315 936 57 031 733 59 883 320 62 877 486 66 021 360 687 783 215 

Ақша  

ағынының 

жиынтығы 44 966 651 52 083 318 58 141 983 61 197 082 64 236 936 67 428 783 70 780 222 74 299 233 77 994 195 81 873 905 85 947 600 90 224 980 94 716 229 102 829 904 1 026 721 020 

Облигациялар 

ды өтеу              10 000 000 10 000 000 

Банк 

облигациялары  
бойынша  

купонға төлеу 
0 120 000 240 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 4 760 000 

Кредиттер беру 
44 966 651 51 963 318 57 901 983 60 797 082 63 836 936 67 028 783 70 380 222 73 899 233 77 594 195 81 473 905 85 547 600 89 824 980 94 316 229 92 429 904 1 011 961 020 

Ақша 

жылыстауыны 

ң жиынтығы 
44 966 651 52 083 318 58 141 983 61 197 082 64 236 936 67 428 783 70 780 222 74 299 233 77 994 195 81 873 905 85 947 600 90 224 980 94 716 229 102 829 904 1 026 721 020 

Таза жайғасым 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 






