


1. Наименование эмитента Акционерное общество «Казкоммерцбанк» (далее 

– «Банк» или «Эмитент») 

1-1. Сведения о государственной 

регистрации (перерегистрации) 

эмитента 

Свидетельство о государственной перерегистрации 

юридического лица №4905-1900-АО. Выдано 

Министерством юстиции Республики Казахстан 27 

сентября 2005 года. 

2. Место нахождения эмитента Юридический адрес: Республика Казахстан, 

050060, г. Алматы, пр. Гагарина, 135 "Ж". 

Фактический адрес: Республика Казахстан, 050059, 

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34. 

3. Дата государственной 

регистрации выпуска 

облигаций и номер выпуска 

Первый выпуск облигаций в пределах второй 

облигационной программы Эмитента № D70-1 от 

14.01.2010 г. (НИН KZP01Y06D707) 

4. Дата утверждения отчета 

(отчетов) об итогах 

размещения 

Отчет, утвержденный 22.12.2010 г. за первый отчетный 

период 09.04.2010 г. – 08.10.2010 г.: 

 размещенных облигаций за отчетный период 2 338 

061 штука; 

 сумма привлеченных денег 2 509 089 046,12 тенге. 

Уведомление о неразмещении облигаций за отчетный 

период 10.10.2010 г. – 10.04.2011 г. Принято к сведению 

19.05.2011 г. 

Уведомление о неразмещении облигаций за отчетный 

период 11.04.2011 г. – 11.10.2011 г. Принято к сведению 

25.10.2011 г. 

Уведомление о неразмещении облигаций за отчетный 

период 12.10.2011 г. – 11.04.2012 г. Принято к сведению  

08.05.2012 г. 

Уведомление о неразмещении облигаций за отчетный 

период 11.04.2012 г. – 11.10.2012 г. Принято к сведению 

18.10.2012 г. 

Уведомление о неразмещении облигаций за отчетный 

период 12.10.2012 г. – 11.04.2013 г. Принято к сведению 

30.04.2013 г. 

Уведомление о неразмещении облигаций за отчетный 

период 12.04.2013 г. – 12.10.2013 г. Принято к сведению 

19.11.2013 г. 

Отчет, утвержденный 10.06.2014 г. за отчетный период 

12.10.2013 г. – 12.04.2014 г.: 

 размещенных облигаций за отчетный период 0 

штук; 

 сумма привлеченных денег 0 тенге 

Отчет, утвержденный 16.06.2015 г. за отчетный период 

13.04.2014 г. – 08.10.2014 г.: 

 размещенных облигаций за отчетный период 0 

штук; 

 сумма привлеченных денег 0 тенге 



Отчет, утвержденный 16.06.2015 г. за отчетный период 

09.10.2014 г. – 08.04.2015 г.: 

 размещенных облигаций за отчетный период 0 

штук; 

 сумма привлеченных денег 0 тенге 

Отчет, утвержденный 24.12.2015 г. за отчетный период 

09.04.2015 г. – 08.10.2015 г.: 

 размещенных облигаций за отчетный период 0 

штук; 

 сумма привлеченных денег 0 тенге 

5. Сведения о погашении 

облигаций 

 

 1) дата погашения облигаций 1) 11.04.2016 г. (период погашения облигаций 

09.04.2016г. – 18.04.2016г.) 

 1-1) сведения о количестве 

выкупленных эмитентом 

облигаций по состоянию на дату 

погашения облигаций 

1-1) по состоянию на 11.04.2016 г. облигации 

данного выпуска Эмитентом не выкупались 

 2) сведения о количестве 

досрочно погашенных облигаций 

2) частичное досрочное погашение не 

предусмотрено условиями выпуска облигаций 

 

6. Суммарный размер выплаченного вознаграждения по облигациям и сумма погашения 

Период, за который осуществлялась 

выплата 

Размер выплаченного 

купонного 

вознаграждения, тг. 

Сумма погашения, тг. 

Первый купонный период: 09.04.2010-

08.10.2010 

105 212 745 - 

Второй купонный период:   09.10.2010-

08.04.2011 

105 212 745 - 

Третий купонный период:    09.04.2011-

08.10.2011 

105 212 745 - 

Четвертый купонный период:  

09.10.2011-08.04.2012 

105 212 745 - 

Пятый купонный период:      

09.04.2012-08.10.2012 

105 212 745 - 

Шестой купонный период:  09.10.2012-

08.04.2013 

105 212 745 - 

Седьмой купонный период:   

09.04.2013-08.10.2013 

105 212 745 - 

Восьмой купонный период: 09.10.2013-

08.04.2014 

105 212 745 - 

Девятый купонный период: 09.04.2014-

08.10.2014 

105 212 745 - 

Десятый купонный период: 09.10.2014-

08.04.2015 

105 212 745 - 
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1. Эмитент атауы «Казкоммерцбанк» Акционерлік қоғамы (бұдан әрі 

– «Банк» немесе «Эмитент») 

1-1. Эмитентті мемлекеттік тіркеу 

(қайта тіркеу) туралы 

мәліметтер 

Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 

№4905-1900-АО куәлік. Қазақстан 

Республикасының Әділет Министрлігімен 2005 

жылғы 27» қыркүйекте берілген. 

2. Эмитенттің орналасқан жері Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 

050060, Алматы қ., Гагарин д-лы, 135 "Ж". 

Нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 

050059, Алматы қ., Әл-Фараби д-лы, 34. 

3. Облигациялар 

шығарылымының мемлекетік 

тіркеуден өткен күні және 

шығарылым нөмірі 

 

Эмитенттің екінші облигациялық 

бағдарламасының аясында 14.01.2010 жылғы № D-

701 облигацияларының бірінші шығарылымы 

4. Орналастыру қорытындысы 

туралы есептің (есептердің) 

бекітілген күні  

Бірінші есеп мерзімі 09.04.2010 ж. – 08.10.2010 ж. 

бойынша бекітілген есебі: 

 Есепті мерзім ішінде орналастырылған 

облигациялар саны2 338 061 дана; 

  Тартылған қаражат сомасы 2 509 089 046,12 теңге. 

Есепті мерзім 10.10.2010 ж. – 10.04.2011 ж. бойынша 

облигацияларды орналастырмау туралы ақпарат 

19.05.2011 ж. назарға қабылданған болды. 

Есепті мерзім 11.04.2011 ж. – 11.10.2011 ж. бойынша 

облигацияларды 0орналастырмау туралы ақпарат 

25.10.2011 ж. назарға қабылданған болды. 

Есепті мерзім 12.10.2011 ж. – 11.04.2012 ж. бойынша 

облигацияларды орналастырмау туралы ақпарат 

08.05.2012 ж. назарға қабылданған болды. 

Есепті мерзім 11.04.2012 ж. – 11.10.2012 ж. бойынша 

облигацияларды орналастырмау туралы ақпарат 

18.10.2012 ж. назарға қабылданған болды. 

Есепті мерзім 12.10.2012 ж. – 11.04.2013 ж. бойынша 

облигацияларды орналастырмау туралы ақпарат 

30.04.2013 ж. назарға қабылданған болды. 

Есепті мерзім 12.04.2013 ж. – 12.10.2013 ж. бойынша 

облигацияларды орналастырмау туралы ақпарат 

19.11.2013 ж. назарға қабылданған болды. 

Есепті мерзім 12.10.2013 ж. – 12.04.2014 ж. бойынша 

10.06.2014 жылы бекітілген есебі: 

 есеп мерзім ішінде орналастырылған облигация 

саны 0 дана; 

 тартылған қаражат сомасы 0 теңге. 

Есепті мерзім 13.04.2014 ж. – 08.10.2014 ж. бойынша 

16.06.2015 жылы бекітілген есебі: 

 есеп мерзім ішінде орналастырылған облигация 

саны 0 дана; 

 тартылған қаражат сомасы 0 теңге. 

Есепті мерзім 09.10.2014 ж. – 08.04.2015 ж. бойынша 

16.06.2015 жылы бекітілген есебі: 



 есеп мерзім ішінде орналастырылған облигация 

саны 0 дана; 

 тартылған қаражат сомасы 0 теңге. 

Есепті мерзім 09.04.2015 ж. – 08.10.2015 ж. 

бойынша24,12,2015 жылы  бекітілген есебі: 

 есеп мерзім ішінде орналастырылған облигация 

саны 0 дана; 

 тартылған қаражат сомасы 0 теңге. 

  

5. Облигацияларды өтеу туралы 

мәліметтер  

 

 1) облигацияларды өтеу күні 1) 11.04.2016 (облигациялардың өтелу мерзімі 

09.04.2016-18.04.2016) 

 1-1) облигацияларды өтеу 

күніне сәйкес жағдай бойынша 

эмитент тарабынан сатып 

алынған облигациялар саны 

туралы мәліметтер  

1-1) 11.04.2016 жылғы жағдай бойынша 0 дана 

облигацияның аталған шығарылымынЭмитент 

сатып алған 

 2) мерзімінен бұрын өтелген 

облигациялар саны туралы 

мәліметтер  

2) облигациялар шығарылымының 

шарттарына сәйкес ішінара мерзімінен бұрын өтеу 

қарастырылмаған  

6. Облигациялар бойынша төленген сыйақының жиынтық мөлшері және өтеу сомасы 

Төлем жүргізілген кезең  Төленген купондық 

сыйақының мөлшері, 

теңге  

Өтеу сомасы, теңге 

Бірінші купондық кезең: 09.04.2010-

08.10.2010 

105 212 745 - 

Екінші купондық кезең: 09.10.2010-

08.04.2011 

105 212 745 - 

Үшінші купондық кезең  09.04.2011-

08.10.2011 

105 212 745 - 

Төртінші купондық кезең:  09.10.2011-

08.04.2012 

105 212 745 - 

Бесінші купондық кезең:   09.04.2012-

08.10.2012 

105 212 745 - 

Алтыншы купондық кезең:   09.10.2012-

08.04.2013 

105 212 745 - 

Жетінші купондық кезең:    09.04.2013-

08.10.2013 

105 212 745 - 

Сегізінші купондық кезең:  09.10.2013-

08.04.2014 

105 212 745 - 

Тоғызыншы купондық кезең:  

09.04.2014-08.10.2014 

105 212 745 - 








