
 



 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

2018 жылдың 29 маусымнан бастап 2018 жылдың   

29 маусым айына дейінгі кезеңде  

 

МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС 

ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ  

ОРНАЛЫСТЫРУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 

ТУРАЛЫ ЕСЕП  
 
 

Эмитенттің толық атауы: «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» 

акционерлік қоғамы 

 

Эмитенттің қысқаша атауы: «ҚазАгро» холдингі» АҚ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру қортындылары 

туралы есепті бекітіуі инвесторларға облигация сатып алуға ұсыныс болып саналмайды, 

осы құжатта облигацияларды орналастыру нәтижелері туралы сипаттама нақтылығына 

куәлік бермейді. Эмитеттің лауазымды тұлғалары  ұсынылған есептегі барлық ақпаратты 

растайды және инвесторлерге эмитент атынан облигациялардың дұрыс орналастырылуы 

туралы шындық мәлімет береді» 
 

 

 

Астана қаласы – 2018 ж. 
 

 

Е С Е П 

 



 

1. Эмитенттің атауы:  

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы. 

 

2. Эмитенттің орналасқан жері: 

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Республика даңғылы, 24 үй. 

 

3. Эмитенттің мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет: 

Мемлекеттік қайта тіркеу анықтамасы 2009 жылы 13 мамырдағы Астана 

қаласының Әділет департаментінде тіркеу рәсімінен өтті, тіркеу нөмірі 25246-

1901-АО. 

 

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі: 

2018 жылғы 06 маусымндағы № F83-1 Ұлттық біріздендіру нөмірі KZP01Y10F837. 

 

5. Баспасөз басылымының атауы және облигациялар шығарылымы 

туралы ақпараттық хабар жарияланған күн: 

2018 жылдың 13 маусым айнынң  «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында 

жарияланды. 

 

6. Облигациялар туралы мәліметтер: 
Шығарылған облигациялардың саны 120 000 000 (бір жүз жиырма миллион) дана 

Облигациялар шығарылымына қатысты 

жариянланған түрлері  

Купондық, қамтамасыз етусіз 

Номиналдық құны 1 000 (бір мың) теңге 

Облигациялар боыйнша сыйақы 

ставкасы 

Құбылмалы сыйақы мөлшерлемесі, Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі базалық мөлшерлемесінін 

сомасы және 0,5 (нөл бүтін оннан бес) пайыздық маржаның 

тіркелген маржасы ретінде есептеледі. 

 

Купондық сыйақыны бірінші купондық кезеңге төлейтін 

пайыздық мөлшерлемені анықтау кезінде келесі формула 

қолданылады: 
 

r=m+i, мұнда 

r - купондық мөлшерлеме 

m - 0,5 (нөл бүтін оннан бес) пайыз мөлшерінде тіркелген 

маржа;  

i – облигациялар орналастыруды бастау күніне Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің ағымдағы базалық 

мөлшерлемесі. 

 

Бірінші купондық сыйақыны төлеу жүргізілетін сыйақы 

мөлшерлемесінің мөлшерін жариялау, облигациялар 

орналастыруды бастау күнінде жүзеге асырылады.  

Купондық сыйақыны екінші және одан келесі купондық 

кезеңдерде төлейтін пайыздық мөлшерлемені анықтау кезінде 

келесі формула қолданылады: 

 

r=m+i, мұнда 

r - купондық мөлшерлеме 

m - 0,5 (нөл бүтін оннан бес) пайыз мөлшерінде тіркелген 

маржа;  

i – купон төлемін алуға құқығы бар облигацияларды 

ұстаушылардың тізілімін тіркеу күніне Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің ағымдағы базалық 

мөлшерлемесі. 

 

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер: 
орналастырылған облигациялардың саны 120 000 000 дана;  



 

сатып алынған облигациялардың саны 0 дана; 

орналастырылмаған облигациялардың саны 0 дана; 

оның ішінде есепті кезең орналастырылған 

облигациялардың саны 

120 000 000 дана; 

есепті кезең үшін бағалы қағаздардың 

ұйымдастырылмаған нарығындағы 

орналастырылған облигациялардың саны 

облигацияларды орналастыру тәсілін (жазылу 

және (немесе) аукцион арқылы), аукцион өткізу 

арқылы облигацияларды орналастыру кезінде 

тартылған ақша сомасын – оларды жүргізу күні 

және аукционға облигацияны сату ең жоғары 

бағасын көрсетумен 

0 дана; 

есепті кезең үшін бағалы қағаздардың 

ұйымдастырылған нарығындағы 

орналастырылған облигациялардың саны 

тартылған ақша сомасын, алғашқы және соңғы 

сауда-саттықтар күнін, есепті кезең үшін бір 

облигацияны орналастырудың ең төменгі және 

ең жоғарғы бағасы, есепті кезең үшін бір 

облигацияның нарықтық құнын (егер 

есептелген жағдайда) көрсетумен 

орналастырылған - 120 000 000 дана, тартылған ақша 

сомасы – 120 000 000 000 теңге, алғашқы және соңғы 

сауда-саттықтар күнін – 29.06.2018 жылғы,  ең төменгі 

бағасы – 1000 теңге, ең жоғарғы бағасы – 1000 теңге, 

есепті кезең үшін бір облигацияның нарықтық құны 

есептелмеген.  

есепті кезең үшін шет мемлекеттің аумағында 

орналастырылған облигациялардың саны 

облигацияларды шет мемлекеттің аумағында 

орналастыруға уәкілетті органның рұқсатын алу 

күнін көрсетумен 

0 дана; 

  

8. Осы үлестес тұлғалардың деректерін көрсете отырып, үлестес 

тұлғаларға орналастырылған облигациялар саны: 
Облигациялар үлестес тұлғаларға орналастырылмаған 

 

9. Эмитент бұрын шығарған, айналыс мерзімі өткен, облигациялар 

бойынша талап құқықтарымен төлем жүргізілген облигациялардың 

шығарылымын мемлекеттік тіркеу нөмірін, түрі, саны мен номиналды құнды 

көрсете отырып, есепті кезеңде орналастырылған облигациялар саны туралы 

ақпарат: 
Орналастырылған облигациялар талап құқықтарымен төлем жүргізілмеген.   

 

10. Эмитенттің облигацияларды орналастыру кезінде опционды шартқа 

отырған жағдайдағы опционның құны, эмитенттің облигациялар саны және 

опционды орындау бағасы: 
Опцион орындалмаған. 

 

11. Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) 

туралы ақпарат: 
бағалы қағаздар нарығына кәсіби 

қатысушылардың атауы, сондай-ақ 

эмиссиялық консорциумдар 

қатысушылар туралы мәліметтер; 

 «Цеснка капитал» АҚ  

бағалы қағаздар нарығына кәсіби 

қатысушылардың атауы, эмитент 

жасаған андеррайтерлер қызметін 

көрсетуге шарттың жасалған күні 

және нөмірі 

Қаржы кеңесші және андеррайтер қызметтерін көрсету туралы 

18.04.2018 жылғы № 62 шарт. Орналастыру әдісі - «ең жақсы 

күш» әдісі. 

андеррайтерлерге немесе андеррайтердің комиссиялық сыйақы – 950  мың теңге - 0,00079 % 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т    

 ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ  
за период с 29 июня 2018 года по 29 июня 2018 года 

 

Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Национальный 

управляющий холдинг «КазАгро»  

 

Сокращенное наименование эмитента: АО «Холдинг «КазАгро»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения облигаций не 

означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно 

приобретения облигаций, описанных в отчете об итогах размещения облигаций, и не 

подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. 

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в отчете 

об итогах размещения облигаций, является достоверной и не вводящей в заблуждение 

инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций» 

 

 

город Астана – 2018 г. 



 

О Т Ч Е Т 
 

1. Наименование эмитента:  
Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». 
 

2. Место нахождения эмитента: 

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект  Республики 24. 
 

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.  

Справка о государственной перерегистрации от 13 мая 2009 года, выдано 

Департаментом юстиции города Астаны, регистрационный номер 25246-

1901-АО.  
 

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных 

облигаций:  

06 июня 2018 года № F83-1, Национальный индетификационный номер 

KZP01Y10F837. 

 

5. Наименования средств массовой информации, дата публикации 

информационного сообщения о выпуске облигаций: 

На официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 

(www.kase.kz), 13 июня 2018 года. 

 
6. Сведения об облигациях: 

Количество выпущенных облигаций 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук 

Вид объявленных к выпуску облигаций Купонные, без обеспечения 

Номинальная стоимость 1 000  (одна тысяча) тенге 

Размер ставки вознаграждения по купону плавающая ставка вознаграждения, рассчитываемая 

как сумма базовой ставки Национального Банка 

Республики Казахстан и фиксированной маржи в 

размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов. При 

определении ставки вознаграждения, по которой будут 

произведены выплаты купонного 

вознаграждения за первый купонный период, 

применяется следующая формула: 

r=m+i, где 

r – купонная ставка 

m – фиксированная маржа в размере 0,5 (ноль целых 

пять десятых) процентов; 

i –базовая ставка Национального Банка Республики 

Казахстан, действующая на дату начала размещения 

облигаций. 

Опубликование размера ставки вознаграждения, по 

которой будут произведены выплаты купонного 

вознаграждения за первый купонный период 

осуществляется на дату начала размещения облигаций. 

Ставка вознаграждения для второго и последующих 

купонных периодов определяется по формуле: 

r=m+i, где 

r – купонная ставка 

m – фиксированная маржа в размере 0,5 (ноль целых 

пять десятых) процентов; 

i –базовая ставка Национального Банка Республики 

Казахстан, действующая на момент фиксации реестра 

держателей облигаций, имеющих право на получение 

купонного вознаграждения. 

 
7. Сведения о размещении облигаций: 

количество размещенных облигаций 120 000 000 штук;  

http://www.kase.kz/


 

количество выкупленных облигаций 0 штук; 

количество неразмещенных облигаций 0 штук; 

количество размещенных за отчетный 

период облигаций, в том числе 

120 000 000 штук; 

количество облигаций, размещенных за 

отчетный период на неорганизованном рынке 

ценных бумаг с указанием способа размещения 

облигаций (путем подписки и (или) аукциона), 

суммы привлеченных денег, при размещении 

облигаций путем проведения аукциона - даты 

их проведения и наивысшей цены продажи 

облигации на аукционе; 

0 штук; 

количество облигаций, размещенных за 

отчетный период на организованном рынке 

ценных бумаг с указанием суммы привлеченных 

денег, даты первых и последних торгов, 

наименьшей и наивысшей цены размещения 

одной облигации за отчетный период, рыночной 

стоимости одной облигации за отчетный период 

(в случае если рассчитывалась) 

размещено - 120 000 000 штук, сумма привлеченных 

денег – 120 000 000 000 тенге, дата первых и 

последних торгов – 29.06.2018 года, наименьшая цена 

размещения – 1000 тенге, наивысшая цена размещения 

– 1000 тенге, рыночная стоимость одной облигации за 

отчетный период не рассчитывалась;  

количество облигаций, размещенных за 

отчетный период на территории иностранного 

государства, с указанием даты получения 

разрешения уполномоченного органа на 

размещение облигаций на территории 

иностранного государства 

0 штук. 

 

8. Количество облигаций, размещенных аффилиированным лицам с 

указанием данных аффилиированных лиц. 
Облигации не размещались аффилиированным лицам. 
 

9. Сведения о количестве размещенных за отчетный период облигациях, 

оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее 

выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием 

даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, срок 

обращения которых истек, вида, количества и номинальной стоимости 

данных облигаций. 

Размещенные облигации не были оплачены правами требования. 
 

10. Стоимость опциона, количество облигаций эмитента, на которые 

заключен договор опциона, цену исполнения опциона, в случае 

заключения эмитентом договора опциона при размещении облигаций 

эмитента; 

Опцион не производился. 
 

11. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска 

облигаций эмитента: 
наименование профессионального участника 

рынка ценных бумаг, а также сведения об 

участниках эмиссионного консорциума; 

АО «Цесна Капитал»  

дата и номер договора на оказание услуг 

андеррайтера, заключенного эмитентом, способ 

размещения облигаций андеррайтером; 

договор о закупках услуг финансового консультанта и 

андеррайтера № 62 от 18.04.2018 года. 

Способ размещения – способ «наилучших усилий». 

дисконт или комиссионное вознаграждение, 

которое выплачено (подлежат выплате) 

андеррайтерам или другим участникам 

размещения, представителям в процентном 

выражении от общего объема размещения 

облигаций выпуска и на каждую размещаемую 

облигацию, а также другие сведения о расходах; 

комиссионное вознаграждение вышеуказанного 

договора составляет  – 950 тыс. тенге, что составляет 

0,00079 % от размещенного объема облигаций, 0,0079 

% на каждую размещенную облигацию.  



 

 

 
  



  



 

 


