
 

 

 

 

 

 

 

 

АО «Казахстанская фондовая биржа» 

 

Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk 

Finance»  (далее – Общество), в соответствии с пунктом 26 таблицы 3 приложения 1  

к  Правилам раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг,  

предоставляет вниманию АО «Казахстанская фондовая биржа», а также всех 

заинтересованных лиц, следующую информацию о получении Обществом части займа в 

рамках кредитной линии, открытой в соответствии с договором о получении Обществом 

займа, в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей 

балансовой стоимости активов Общества: 

№ 
№ 

п.п. 
Показатель / Көрсеткіш  / Indicator 

Содержание информации / Ақпарат 

мазмұны / Information content 

1 2 3 4 

16 Информация о получении эмитентом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от 

размера общей балансовой стоимости активов эмитента, а также о полном погашении основного долга и 

начисленного вознаграждения по данному займу 

Эмитент активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын 

мөлшерде эмитенттің қарыз алуы, сондай-ақ осы қарыз бойынша негізгі борышты және есептелген 

сыйақыны толық өтеу туралы ақпарат 

  Вид Заем   

Түрі Қарыз   

1 дата принятия органом эмитента решения о получении 
займа (кредитной линии) 

28.12.2009 
  

эмитент органының қарызды алу (кредит желісі) туралы 
шешім қабылдаған күні 

  

2 дата заключения договора о займе (кредитной линии) 22.02.2010   

қарызды (кредит желісін) алу туралы шарт жасалған күні   

3 Количество заявленных валют (рассчитвается 
автоматически) 

1   

Ұсынылған валюталар саны (автоматты түрде 
есептеледі) 

  

3.1 валюта займа  USD - Доллар   

қарызының валютасы USD   

1 общий размер займа (кредитной линии) эмитента, 

определенный договором 

25 000 000 000,00 
  

эмитент алған қарыздың (кредит желісінің) шартта 
белгіленген жалпы мөлшері 

  

4.1 2 дата получения эмитентом займа 30.12.2021   

эмитенттің қарызды алу күні   

3 размер полученного займа в пределах суммы, 
определенной договором (в валюте займа эмитента) 

2500000 
  

шартта белгіленген сома мөлшерінде қарыз алудың 
мөлшері (эмитенттің қарыз валютасында)   

5 цель получения эмитентом займа пополнение оборотных средств 

эмитенттің қарызды алу мақсаты айналым құралдарын қаржыландыру 

Исх                    12-2/003 

От 05 декабря 2022г.  



6 процентное соотношение размера полученного 
эмитентом займа (кредитной линии) к общей балансовой 

стоимости активов эмитента на дату принятия органом 
эмитента решения о получении займа (кредитной линии) 

4,25 

  

эмитент алған қарыздың (кредит желісінің) мөлшеріне 
эмитент органының қарызды алу туралы шешім 
қабылдаған күні эмитенттің активтерінің жалпы 
баланстық құны мөлшеріне пайыздық арақатынасы 
(кредит желісінің) 

  

7 дата полного погашения основного долга и начисленного 
вознаграждения по данному займу (кредитной линии)  

27.12.2024 
  

негізгі берешекті және аталған қарыз бойынша 
есептелінген сыйақыны толық төлеген күні   

8 Сделка по получению займа, является одновременно 
крупной сделкой  

Нет 
  

Қарызды алу бойынша жасалған мәміле бір мезгілде ірі 
мәміле болып табыла ма 

Жоқ 
  

9 Сделка по получению займа, является сделкой, в 
совершении которой акционерным обществом имеется 
заинтересованность 

Да 
  

Қарызды алу бойынша жасалған мәміле, оны жасау 

кезінде акционерлік қоғам мүдделілігі бар мәміле болып 
табыла ма 

Иә 

  

10 Сумма полученных и непогашенных займов с учетом 
начисленного вознаграждения в рамках кредитной линии 
составила 25 и более процентов от размера общей 
балансовой стоимости активов 

Да 

  

Кредит желісі бойынша есептелген сыйақыны ескере 
отырып, активтердің жалпы баланстық құнының жиырма 

бес және одан да көп пайызын құрайтын шығарылған 
және өтелмеген жалпы сомасы 

Иә 

  

  В случае заключения эмитентом кредитной линии, составляющей двадцать пять и более процентов от 
размера общей балансовой стоимости активов эмитента, информация о данном событии подлежит 
дополнительному размещению, когда общая сумма выданных и непогашенных займов с учетом 
начисленного вознаграждения в рамках данной кредитной линии достигнет двадцать пять и более 
процентов от размера общей балансовой стоимости активов эмитента. 

Егер кредит желісі бойынша есептелген сыйақыны ескере отырып шығарылған және өтелмеген кредиттің 

жалпы сомасы эмитенттің активтерінің жалпы баланстық құнының жиырма бес және одан да көп пайызын 
құрайтын мөлшерге жеткен жағдайда, эмитент екінші деңгейлі банкпен кредит желісін жасағаны жайлы 
корпоративтік оқиға туралы ақпарат орналастырылады. 

Если совершенная эмитентом сделка по получению займа, является одновременно крупной сделкой и 
(или) сделкой, в совершении которой эмитентом имеется заинтересованность, информация о такой сделке 
размещается только в соответствии с пунктом 16 настоящего приложения с указанием об этом. 

Эмитенттің қарызды алу бойынша жасалған мәмілесі бір мезгілде ірі мәміле және (немесе) эмитенттің 

оны жасауға мүдделілігі бар мәміле болып табылса, мұндай мәміле туралы ақпарат бұл туралы 
көрсетумен осы қосымшаның 16-тармағына сәйкес ғана орналастырылады. 

 

 

 

С уважением,                    

 

Председатель Правления                                                                                 Охонов Ф.Р. 

 
Исп.: Шарченко Л.А. 
тел. +7 (727) 339-43-93, вн. 33-01 

 


