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АО «Информационно-учетный центр» 
 

АО «Казахстанская фондовая биржа» 
 

 
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ 

КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" 
(КAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" 
(БИН 970740000838, Казахстан, Z00T2D0, г. Нур-Султан, Алматинская р-н, 
пр.Тәуелсіздік, д.59, (7172) 69-01-59, 69-04-35, 69-04-41, 69-02-19, 
kegoc@kegoc.kz, www.kegoc.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 языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах 
Депозитария финансовой отчетности и Казахстанской фондовой биржи, 
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. 

 
№ № 

п.п. Показатель / Көрсеткіш  / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / 
Information content 

1 2 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 
1 Дата события, затрагивающего интересы 

акционеров (участников) эмитента и (или) 
инвесторов, в соответствии с уставом и 
проспектом выпуска эмиссионных ценных 
бумаг эмитента 

23.07.2021 

  



эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы 
қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес 
эмитенттің акционерлерінің 
(қатысушыларының) және (немесе) 
инвесторлардың мүддесін қозғайтын оқиға күні 

  

2 сведения, затрагивающие интересы акционеров 
(участников) эмитента и (или) инвесторов, в 
соответствии с уставом и проспектом выпуска 
эмиссионных ценных бумаг эмитента 

Агентством Республики Казахстан по регулированию и 
развитию финансового рынка 23.07.2021 года 
произведена государственная регистрация второго 
выпуска  облигаций в пределах второй облигационной 
программы АО "KEGOC", бизнес-идентификационный 
номер  970740000838, выпуск разделен на 35 000 000 
(тридцать пять миллионов) купонных облигаций без 
обеспечения, которым присвоен международный 
идентификационный (код ISIN)  KZ2C00007797. 1) 
номинальная стоимость одной облигации  – 1 000 (одна 
тысяча) тенге; 2) общий объем выпуска облигаций – 35 
000 000 000 (тридцать пять миллиардов) тенге; 3) ставка 
вознаграждения по облигациям − 11% (Одиннадцать 
процентов) годовых  с даты начала обращения 
Облигаций и до окончания обращения Облигаций; 4) 
база исчисления: 360 (Триста шестьдесят) дней в году и 
30 (Тридцать) дней в месяце в течение всего срока 
обращения. Выпуск указанных облигаций является 
вторым в рамках второй облигационной программы АО 
"KEGOC", зарегистрированной Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и развитию финансового 
рынка 20 января 2020 года на сумму 80,0 млрд тенге 

эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы 
қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес 
эмитенттің акционерлерінің 
(қатысушыларының) және (немесе) 
инвесторлардың мүддесін қозғайтын мәліметтер 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және 
дамыту агенттігі 23.07.2021 жылы «KEGOC» АҚ екінші 
облигациялық бағдарламасының шегінде 
облигациялардың екінші шығарылымын мемлекеттік 
тіркеуді жүргізді, бизнес-сәйкестендіру нөмірі 
970740000838, шығарылым қамтамасыз етілмеген 35 000 
000 (отыз бес миллион) купондық облигацияларға 
бөлінді, оларға халықаралық сәйкестендіру (ISIN коды) 
KZ2C00007797 берілді. 1) бір облигацияның номиналдық 
құны – 1 000 (бір мың) теңге; 2) облигациялар 
шығарылымының жалпы көлемі– 35 000 000 000 (отыз 
бес миллиард) теңге; 3) облигациялар бойынша сыйақы 
мөлшерлемесі - Облигациялардың айналымы басталған 
күннен бастап Облигациялардың айналымы аяқталғанға 
дейін жылдық 11% (Он бір пайыз); 4) септеу базасы: 
жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айналымның 
барлық мерзімі ішінде айына 30 (отыз) күн. Көрсетілген 
облигациялар шығарылымы 80,0 млрд теңге сомасына 
2020 жылғы 20 қаңтарда Қазақстан Республикасы Қаржы 
нарығын реттеу және дамыту агенттігі тіркеген 
«KEGOC» АҚ екінші облигациялық бағдарламасы 
шеңберінде екінші болып табылады. 

3 при несоблюдении эмитентом условий, 
предусмотренных проспектом выпуска 
негосударственных облигаций: 
     

  

эмитент мемлекеттік емес облигациялар шығару 
проспектісінде көзделген талаптарды сақтамаған 
кезде: 

  

1  объем неисполненных обязательств, тенге     
орындалмаған міндеттемелер сомасы, теңге   

2 причина неисполнения обязательств   

міндеттемелерді орындамау себептері   

3 национальный идентификационный номер 
(НИН) или международный 
идентификационный номер (ISIN) 
облигаций 

  

  

облигациялардың ұлттық сәйкестендіру 
номері (ҰСН) немесе халықаралық 
сәйкестендіру коды (ISIN) 

  

4 вид облигаций   



облигациялардың түрі   

5 количество размещенных облигаций     
орналастырылған облигациялардың саны   

6 размер купонной ставки     
купон мөлшерлемесінің мөлшері   

7 дата дефолта     
дефолт күні   

8 сумма задолженности по купонному 
вознаграждению, тенге 

    

купондық сыйақы бойынша берешек 
сомасы, теңге   

9 сумма задолженности по основному долгу, 
тенге 

    

негізгі борыш бойынша берешек сомасы, 
теңге   

10 остаток неурегулированного долга, тенге     
реттелмеген борыш қалдығы, теңге   

 
И.о. Председателя Правления 
АО «KEGOC»                                                                                              А. Ботабеков 
 

Исп. Имятов Олжас Жанатович   
Тел. (7172) 69-02-98 
 
 
 
(Документ подписан ЭЦП)  
Подписал: Ботабеков А.Т. (Управляющий директор по финансам и учету)(Согласен) 
 


