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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.

Свидетельство о государственной регистрации 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 выпуска негосударственных облигаций
со сроком обращения не более двенадцати месяцев акционерного общества «
Казахстанский фонд устойчивости» (Казахстан, город Алматы, Медеуский район,
проспект Достык, дом 136), зарегистрированного по бизнес-идентификационному
номеру 170940012405. Выпуск разделен на 40 000 000 (сорок миллионов) купонных
облигаций без обеспечения, которым присвоен международный идентификационный
номер (код ISIN) KZ2C00008696. Номинальная стоимость одной облигации 1 000 (одна
тысяча) тенге. Объем выпуска облигаций составляет 40 000 000 000 (сорок миллиардов)
тенге.

Дата выдачи: 08.07.2022 г.

Хаджиева Мария ЖамаловнаЗаместитель председателя

Номер: KZ76VHA00000997

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о выпуске облигаций со сроком обращения не 

более 12 (двенадцати) месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Алматы, 2022 год 



1. Полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском 

(при наличии) языках 

Используемый язык Полное наименование 
Сокращенное 

наименование 

На казахском языке 
«Қазақстаннын орнықтылық қоры» 

Акционерлік қоғамы 
«ҚОҚ» АҚ 

На русском языке 
Акционерное общество «Казахстанский 

фонд устойчивости» 
АО «КФУ» 

На английском языке 
Joint-stock company «Kazakhstan 

sustainability fund» 
JSC «KSF» 

  

2. Бизнес – идентификационный номер эмитента 

БИН 170940012405    

 

3. Дата принятия уполномоченным органом эмитента решения о выпуске облигаций со 

сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев  

30.06.2022 

 

4. Сведения о выпуске облигаций 

1 

вид облигаций, 

количество облигаций и 

общий объем выпуска 

облигаций 

Агентские, купонные, эмиссионные ценные бумаги без 

обеспечения. 

Колчичество 40 000 000 (сорок миллионов) штук. 

Общий объем выпуска облигаций 40 000 000 000 (сорок 

миллиардов) тенге 

2 

номинальная стоимость 

одной облигации с 

указанием валюты, в 

которой выражается 

номинальная стоимость 

1 000 (одна тысяча) тенге 

 

3 
дата начала и срок 

обращения облигаций 

Датой начала обращения облигаций является дата 

проведения первых состоявшихся торгов по размещению 

облигаций, проводимых в соответствии с внутренними 

документами АО «Казахстанская фондовая биржа», 

срок обращения 360 (триста шестьдесят) дней 

4 
ставка вознаграждения 

по облигациям 

Фиксированная на весь срок обращения облигаций 9,5% 

(девять целых пять десятых процентов) годовых от 

номинальной стоимости облигации 

5 

сроки выплаты 

вознаграждения по 

облигациям 

 

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 1 

(один) раз в конце периода обращения одновременно с 

выплатой номинальной стоимости облигаций при их 

погашении в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, 

следующих за последним днем периода обращения 

облигаций. 

6 
дата погашения 

облигаций 

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих 

за последним днем периода обращения Облигаций 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Айналыста болу мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын 

облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер 

құрылымы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы к, 2022 жыл 



1. Эмитенттің толық және қысқартылған атауы қазақ, орыс және ағылшын (егер бар 

болса) тілдерінде 

Қолданылған тіл Толық атауы   
Қысқартылған 

атауы 

Қазақ тілінде 
«Қазақстаннын орнықтылық қоры» 

Акционерлік қоғамы 
«ҚОҚ» АҚ 

Орыс тілінде 
Акционерное общество «Казахстанский 

фонд устойчивости» 
АО «КФУ» 

Ағылшын тілінде 
Joint-stock company «Kazakhstan 

sustainability fund» 
JSC «KSF» 

  

2. Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі 

БИН 170940012405    

 

3. Эмитенттің уәкілетті органының айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын 

облигациялар шығару туралы шешім қабылдаған күні 

30.06.2022 

 

4. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер 

1 

облигациялардың түрі, 

облигациялардың саны және 

облигациялар 

шығарылымының жалпы 

көлемі 

Агенттік, купонтық, қамтамасыз етілілмеген 

эмиссиялық бағалы қағаздар, 

Облигациялардың саны 40 000 000 (қырық 

миллион) дана, 

Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі 

40 000 000 000 (қырық миллиард) теңге 

2 

номиналды құнын 

сипаттайтын валюта 

көрсетілген бір облигацияның 

номиналды құны 

1 000 (бір мың) теңге 

 

3 
облигациялар айналысының 

басталу күні және мерзімі 

«Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына 

сәйкес өткізілген Облигацияларды орналастыру 

бойынша бірінші болған сауда-саттықтардың 

жүргізілу күні болып саналады. 
Облигациялар айналысының мерзімі 360 (үш жүз 

алпыс) күн 

4 
облигациялар бойынша 

сыйақы мөлшерлемесі 

Барлық айналым мерзіміндегі нақтылы 

облигациялардың номиналдық құнының жылдық 

9,5% (тоғыз бүтін оннан бес пайызы) 

5 
облигациялар бойынша 

сыйақы төлеу мерзімі  

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу 

облигациялардың соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) 

күнтізбелік күн ішінде өтелген кезде 

облигациялардың номиналды құнын төлеумен бір 

мезгілде айналыс кезеңінің соңында 1 (бір) рет 

жүргізіледі. айналым кезеңі. 

6 облигацияларды өтеу күні 
Облигациялардың айналым кезеңінің соңғы күнінен 

кейін келетін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде 
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