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AO <<KaraxcraHcKafl SoHAoBaq 6rpxca)

Hacro.f,rll{M AO <KasAqpo(DunaHc>> coo6ulaer, r{ro 13 Mafl 2020 roAa,
AreHrcrso Pecuy6JILIKI,I KasaxclaH no perynrlpoBaHLrro vrpa3BLrruro SunancoBoro
pbIHKa npor{3Beno focyAapcT'BeHHyro per}rcTparl}rrc qeTBepTofo tsbrrrycKa

HerocyAapcrBeHHhlx o6maraqnfi n upe4enax Bropofi o6nuraqLroHHofi rrporpaMMbr

AO <Ka:ArpoOnnaHc), 3alperr,rcrplrpoBaHHoro rro 6zsHec-uAeHrv$vKarlr4oHHoMy
HoMepy 991240000043. Buuycr punAeneH Ha 20 000 000 (4na4qarb Mr.rrrrrlroHoB)

KynoHHbrx o6nllraIlufi 6es o6eone.{eHr{q, KoropbrM upr{cBoeH MexqyHapoAHbrft
HAei{rr{QuKarllroHHbrfi HoMep (*oA ISIN) K22C00006781. Houunarbuan
crorMocrb oAHofi o6ruraquu 1 000 (o4Ha rbrcrqa) reHre. O6rerra BbrnycKa

o6rzraquft cocrasnfler 20 000 0l)0 000 (rualqarb MkrJrJrr4apAoB) reHre.
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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.

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций

«"Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын реттеу және дамыту агенттігі"
республикалық мемлекеттік мекемесі»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Республиканское государственное

учреждение "Агентство Республики
Казахстан по регулированию и развитию

финансового рынка"»

IDENTАгентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового
рынка произвело государственную регистрацию четвертого выпуска облигаций в
пределах второй облигационной программы Акционерного общества «КазАгроФинанс»
(Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 51),
бизнес-идентификационный номер 991240000043. Выпуск разделен на 20 000 000
(двадцать миллионов) купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен
международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2C00006781. Номинальная
стоимость одной облигации 1000 (одна тысяча) тенге. Объем выпуска облигаций
составляет 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге.

Дата выдачи: 13.05.2020 г.

Хаджиева Мария ЖамаловнаЗаместитель председателя

Номер: KZ85VHA00000641

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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Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу

«"Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын реттеу және дамыту агенттігі"
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Республиканское государственное

учреждение "Агентство Республики
Казахстан по регулированию и развитию

финансового рынка"»

IDENTҚазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту Агенттігі
991240000043 бизнес-сәйкестендіру нөмірімен тіркелген «ҚазАгроҚаржы» (Қазақстан
Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, Кенесары көшесі, 51 үй)
акционерлік қоғамының екінші облигациялық бағдарламасы шегінде төртінші
облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізді. Шығарылым KZ2C00006781
халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген 20 000 000 (жиырма миллион)
атаулы қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген. Бір облигацияның
номиналды құны 1000 (бір мың) теңге. Облигациялардың шығарылым көлемі 20 000 000
000 (жиырма миллиард) теңге болады.

Берілген күні: 13.05.2020 ж.

Хаджиева Мария ЖамаловнаЗаместитель председателя

Нөмірі: KZ85VHA00000641
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