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10 остаток неурегулированного долга, тенге

реттелмеген борыш қалдығы, теңге

8 сумма задолженности по купонному вознаграждению, тенге

купондық сыйақы бойынша берешек сомасы, теңге

amount of debt on coupon interest, tenge

9 сумма задолженности по основному долгу, тенге

негізгі борыш бойынша берешек сомасы, теңге

sum of principal debt, tenge

6 размер купонной ставки

купон мөлшерлемесінің мөлшері

coupon rate

7 дата дефолта

дефолт күні

default date

type of obligations

5 количество размещенных облигаций

орналастырылған облигациялардың саны

number of obligations placed

3 национальный идентификационный номер (НИН) или международный 

идентификационный номер (ISIN) облигаций

облигациялардың ұлттық сәйкестендіру номері (ҰСН) немесе 

халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN)

national identification number (NIN) or international identification number 

(ISIN) of obligations

4 вид облигаций

облигациялардың түрі

орындалмаған міндеттемелер сомасы, теңге

volume of unfulfilled obligations, tenge

2 причина неисполнения обязательств

міндеттемелерді орындамау себептері

reason for default

3 при несоблюдении эмитентом условий, предусмотренных проспектом выпуска 

негосударственных облигаций:      

эмитент мемлекеттік емес облигациялар шығару проспектісінде көзделген 

талаптарды сақтамаған кезде:

if the issuer does not comply with the conditions stipulated by the prospectus of 

non-state obligations issuance:

1  объем неисполненных обязательств, тенге

Date of the event affecting the interests of shareholders (participants) of the issuer 

and (or) investors, in accordance with the charter and the prospectus of issuance of 

the issuer's emission securities

2 сведения, затрагивающие интересы акционеров (участников) эмитента и (или) 

инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных 

ценных бумаг эмитента

Акционерное общество “Кселл” (далее «Kcell» или «Компания») (LSE, KASE: KCEL; AIX: 

KCEL, KCEL.Y), лидирующий оператор на телекоммуникационном рынке Казахстана, 

уведомляет о заключении дополнительного соглашения с АО ДБ Альфа-Банк об 

увеличении кредитного лимита с 14 млрд. тенге до 21 млрд. тенге, сроком до 19 мая 2026 

года, с периодом доступности до 19 мая 2025 года, с уплатой вознаграждения в размере 

10,7% годовых.

эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару 

проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және 

(немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын мәліметтер

 «Кселл» акционерлік қоғамы (бұдан әрі «Kcell» немесе «Компания») (LSE, KASE: KCEL; 

AIX: KCEL, KCEL.Y) Қазақстанның телекоммуникациялық нарығындағы жетекші 

оператор 2025 жылғы 19 мамырға дейінгі қолжетімділік кезеңімен 2026 жылғы 19 

мамырға дейінгі мерзімге жылдық 10,7% мөлшерінде сыйақы төлей отырып, кредиттік 

лимитті 14 млрд. теңгеден 21 млрд. теңгеге дейін ұлғайту туралы Альфа-Банк АҚ ЕБ-мен 

қосымша келісім жасасқанын хабарлайды.

information affecting the interests of the shareholders (participants) of the issuer 

and (or) investors, in accordance with the charter and the prospectus of issuance of 

the issuer's emission securities

Kcell Joint Stock Company (“Kcell” or the "Company") (LSE, KASE: KCEL; AIX: KCEL, 

KCEL.Y), the leading provider of mobile telecommunications services in Kazakhstan, notifies 

that an additional agreement has been concluded with AB “Bank of China Kazakhstan” JSC to 

increase the amount of the existing credit line from KZT 14 billion to KZT 21 billion with the 

interest rate of 10.7% per annum, for a period until 19 May 2026, with a loan availability period 

until 19 May 2025.

3 4

24. Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска 

эмиссионных ценных бумаг эмитента

Эмитенттің жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) 

инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат

Information about other events affecting the interests of the shareholders (members) of the issuer and (or) investors, in accordance with the charter and prospectus of issuance 

of emission securities of the issuer

1 Дата события, затрагивающего интересы акционеров (участников) эмитента и 

(или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска 

эмиссионных ценных бумаг эмитента

19/5/2021

эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару 

проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және 

(немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын оқиға күні

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г.Алматы, Ул. Байзакова, 280

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КСЕЛЛ" (БИН 980540002879, Казахстан, 050051, Алматы г.а., Медеуская р.а., мкр-н

Самал-2, д.100, 87012111202, (727) 258-27-55, 259-94-62, info@kcell.kz, Diana.Bratenkova@kcell.kz, irina.shol@kcell.kz, www.kcell.kz)

направляет текст информационного сообщения «Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников)

эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента» на русском,

казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности,

представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия

эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018

года № 189.
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Эксперт по связям с инвесторами Ирина Шоль

10

outstanding balance, tenge
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24.


