




 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ 

ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО ВЫПУСКА  

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

 

 

Полное наименование общества: Акционерное общество 

«Казахстанская Жилищная 

Компания» 

  

Сокращенное наименование 

общества: 

АО «КЖК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в 

данных изменениях и (или) дополнениях в проспект выпуска негосударственных 

облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах 

облигационной программы), является достоверной и не вводящей в заблуждение 

инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.



 В связи с изменением наименования Эмитента акционерного общества «Ипотечная 

организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (прежнее наименование) на 

акционерное общество «Казахстанская Жилищная Компания» (БИН 001240001720) с 

новым местонахождением: Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект 

Мангилик Ел, здание 55А, внести в проспект двадцать второго выпуска облигаций (ISIN 

KZ2C00007094) акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская 

Ипотечная Компания» (далее – Проспект) следующие изменения: 

1. На титульном листе проспекта двадцать второго выпуска облигаций: 

1) Полное наименование эмитента изложить в следующей редакции: 

Акционерное общество «Казахстанская Жилищная Компания». 

2) Сокращенное наименование эмитента изложить в следующей редакции: 

АО «КЖК». 

2. В Главе 1. «Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения»: 

1) подпункт 2) пункта 1. «дата государственной перерегистрации эмитента (в 

случае если осуществлялась перерегистрация)» изложить в следующей редакции:  

- дата государственной перерегистрации: 26 января 2021 года; 

- номер свидетельства о государственной перерегистрации: Справка о государственной 

перерегистрации юридического лица от 26 января 2021 года; 

- наименование органа, осуществившего государственную перерегистрацию: Управление 

регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала 

некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство 

для граждан» по городу Нур-Султан. 

2) подпункт 3) пункта 1. «полное и сокращенное наименование эмитента на 

казахском, русском и английском (при наличии) языках» изложить в следующей 

редакции: 

Наименование Полное Сокращенное 

На государственном 

языке: 

«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» 

Акционерлік қоғамы 
«ҚТК» АҚ 

На русском языке: 
Акционерное общество «Казахстанская 

Жилищная Компания» 
АО «КЖК» 

На английском языке: 
Joint-Stock company «Kazakhstan Housing 

Company» 
JSC «KHC» 

3) подпункт 4) пункта 1. «в случае изменения наименования эмитента 

указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а 

также даты, когда они были изменены» изложить в следующей редакции: 

 Полное наименование 
Сокращенное 

наименование 

Дата изменений 

На 

государственном 

языке: 

«Қазақстан Ипотекалық 

Компаниясы»  

жабық акционерлiк қоғамы 

«Қазақстан Ипотекалық 

Компаниясы» ЖАҚ 

13 апреля 2004г. 
На русском 

языке: 

Закрытое акционерное 
общество «Казахстанская 

Ипотечная Компания» 

ЗАО «Казахстанская 

Ипотечная Компания» 

На английском 

языке: 

Closed Joint-Stock Company 

«Kazakhstan Mortgage 
Company» 

CJSC «Kazakhstan 

Mortgage Company» 

На 

государственном 

языке: 

«Қазақстан Ипотекалық 

Компаниясы»  

акционерлiк қоғамы 

«Қазақстан Ипотекалық 
Компаниясы» АҚ 

21 января 2010г. На русском 

языке: 

Акционерное общество 
«Казахстанская Ипотечная 

Компания» 

АО «Казахстанская 

Ипотечная Компания» 

На английском 

языке: 

Joint-Stock Company 

«Kazakhstan Mortgage 

JSC «Kazakhstan 

Mortgage Company» 





 

 

 

 

 

 

 

 

МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС 

ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫҢ ЖИЫРМА ЕКІНШІ 

ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР 
 

 

Қоғамның толық атауы: «Қазақстан Тұрғын үй 

Компаниясы» акционерлік 

қоғамы 

  

Қоғамның қысқартылған атауы: «ҚТК» АҚ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмитенттің лауазымды тұлғалары мемлекеттік емес облигациялар (облигациялық 

бағдарлама, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар 

шығарылымы) шығарылымының проспектісіне осы өзгерістер және (немесе) 

толықтыруларда ұсынылған барлық ақпарат шынайы болып табылатынын және эмитентке 

және оның орналастырылатын облигацияларына қатысты инвесторларды 

жаңылыстырмайтынын растайды.  



«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы 

(бұрынғы атауы) эмитенті атауының «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік 

қоғамына (БСН 001240001720) жаңа орналасқан жерімен өзгеруіне байланысты: 

Қазақстан, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А 

ғимараты «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы 

облигацияларының жиырма екінші шығарылымының проспектісіне (ISIN KZ2C00007094) 

(бұдан әрі – Проспект) келесі өзгерістер енгізілсін: 

1. Облигациялардың жиырма екінші шығарылымы проспектісінің титулдық 

парағында: 

1) Эмитенттің толық атауы келесі редакцияда жазылсын: 

«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамы. 

2) Эмитенттің қысқартылған атауы келесі редакцияда жазылсын: 

«ҚТК» АҚ. 

2. 1-тарауда «Эмитенттің атауы және оның орналасқан жері туралы ақпарат»: 

1) 1-тармақтың 2) тармақшасы «Эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (егер 

қайта тіркеу жүзеге асырылған жағдайда)» келесі редакцияда жазылсын:  

- мемлекеттік қайта тіркеу күні – 2021 жылдың 26 қаңтар; 

- мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәліктің нөмірі: Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта 

тіркеу туралы 2021 жылғы 26 қаңтардағы анықтама; 

- мемлекеттік қайта тіркеуді жүзеге асырған органның атауы: «Азаматтарға арналған 

үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Нұр-

Сұлтан қаласы бойынша филиалының Жылжымайтын мүлікке құқықтарды және заңды 

тұлғаларды тіркеу басқармасы. 

2) 1-тармақтың 3) тармақшасы «Эмитенттің толық және қысқартылған атауы 

қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдерінде» келесі редакцияда жазылсын: 

Атауы: Толығымен Қысқартылған 

Мемлекеттік тілде: 
«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» 

Акционерлік қоғамы 
«ҚТК» АҚ 

Орыс тілінде: 
Акционерное общество «Казахстанская 

Жилищная Компания» 
АО «КЖК» 

Ағылшын тілінде: 
Joint-Stock company «Kazakhstan Housing 

Company» 
JSC «KHC» 

3) 1-тармақтың 4) тармақшасы «эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның 

алдындағы барлық толық және қысқартылған атаулары, сондай-ақ олар өзгертілген 

күні көрсетіледі» келесі редакцияда жазылсын: 

 Толық атауы Қысқартылған атауы Өзгерістер күні 

Мемлекеттік 

тілде: 

«Қазақстан Ипотекалық 

Компаниясы»  
жабық акционерлiк қоғамы 

«Қазақстан Ипотекалық 

Компаниясы» ЖАҚ 

13 сәуір 2004ж. Орыс тілінде: 

Закрытое акционерное 

общество «Казахстанская 

Ипотечная Компания» 

ЗАО «Казахстанская 
Ипотечная Компания» 

Ағылшын 

тілінде: 

Closed Joint-Stock Company 
«Kazakhstan Mortgage 

Company» 

CJSC «Kazakhstan 

Mortgage Company» 

Мемлекеттік 

тілде: 

«Қазақстан Ипотекалық 

Компаниясы»  
акционерлiк қоғамы 

«Қазақстан Ипотекалық 

Компаниясы» АҚ 

21 қаңтар 2010ж. Орыс тілінде: 

Акционерное общество 

«Казахстанская Ипотечная 

Компания» 

АО «Казахстанская 
Ипотечная Компания» 

Ағылшын 
тілінде: 

Joint-Stock Company 

«Kazakhstan Mortgage 

Company» 

JSC «Kazakhstan 
Mortgage Company» 










