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«ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ» АҚ 2016 ЖЫЛҒЫ 27 МАУСЫМ МЕН 

2017 ЖЫЛҒЫ 26 ЖЕЛТОҚСАН АРАЛЫҒЫНДАҒЫ КЕЗЕҢ 

ҤШІН АЛҒАШҚЫ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ  

АЯСЫНДА ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ БІРІНШІ 

ШЫҒАРЫЛЫМЫН ОРНАЛАСТЫРУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 

ТУРАЛЫ 

ЕСЕП 

 

 

Эмитенттің толық атауы: «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы  

Эмитенттің қысқартылған атауы: «Қазақтелеком» АҚ 

 

 

 

 

 

Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті өкілетті органдардың 

бекітуі, инвесторларға облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте 

жазылған облигацияларды сатып алу туралы қандай да бір ұсыныс беретіндігін 

білдірмейді және бұл құжатта берілген ақпараттың нақтылығын растамайды. Эмитенттің 

лауазымды тұлғалары облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте 
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берілген барлық ақпарат нақты екендігін және инвесторларды эмитент және оның 

орналастырылған облигацияларына қатысты жаңылыстырмайтындығын растайды.  

1) эмитенттің атауы: 

 

Эмитенттің толық атауы: «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы  

 Эмитенттің қысқартылған атауы: «Қазақтелеком» АҚ 

2) эмитенттің орналасқан орыны: 

Қазақстан Республикасы 010000,  Астана қаласы, Есіл ауданы, Сауран 

көш., 12 ҥй. 

3) эмитенттің мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет: 

эмитенттің тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің күні 

мен нөмірі, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған  

органның атауы: 

Қазақстан Республикасынің  Әділет Министрлігі Астана қаласы Әділет 

департаментінің 2016.06.13 берген заңды тұлғаны қайта тіркеу туралы 

анықтамасы, БСН 941240000193. 

4) облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу (облигациялар 

көлемінің азаюына байланысты мемлекеттік емес облигациялар 

шығарылымын мемлкеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыру) мерзімі және 

облигацияларды шығарылымының мемлкеттік тіркеу нөмірі. Егер бұл 

облигациялар шығарылымы облигациялық бағдарлама шегінде жүзеге 

асырылса, облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу мерзімін және 

нөмірін көрсету: 

«Қазақтелеком» АҚ 2014 жыл 25 желтоқсанындағы бірінші 

облигациялық бағдарлама шығарылымын мемлкеттік тіркеу туралы 

№ Е84 куәлік. 

«Қазақтелеком» АҚ 2014 жыл 25 желтоқсанындағы бірінші 

облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші облигациялар 

шығарылымын мемлкеттік тіркеу туралы № Е84-1 куәлік. 

5) инвесторлардың шетеусіз аясы арасында облигацияларды орналастыру 

туралы эмитент ақпаратты жариялау мерзімімен бірге ақпарат жариялайтын 

бұқаралық ақпарат құралдарының атауы: 

Ақпараттық хабарлама, сонымен қатар бірінші облигациялық 

бағдарлама шегіндегі бірінші облигациялар шығарылымының 
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проспектісі 2014 жылы 25 желтоқсанда «Қазақстан қор биржасы» АҚ 

ресми сайтында жарияланған. 

6) Облигациялар туралы мәлімет: 

   Шығаруға жарияланған облигациялардың барлық көлемі және түрі: 

Алғашқы облигациялық бағдарламаның аясындағы облигациялардың 

бірінші шығарылымының көлемі 21 000 000 000 теңгені құрады. 

Шығарылым қамсыздандырылмаған 21 000 000 купондық облигацияға 

бөлінген; 

   облигациялардың номиналдық құны: 

бір облигацияның номиналдық құны 1 000 теңгені құрайды; 

   облигациялар бойынша купонның және (немесе) дисконттың мөлшері:  

облигацияның номиналдық құнынан жылдық сыйақы ставкасы 

(купонның) тіркелген 7,5% (жеті бҥтін оннан бес пайыз).  

7) облигацияны орналастыру туралы мәлімет: 

   облигацияларды орналастыру есеп кезеңінің аяқталу мерзіміне 

орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облгациялардың 

көлемі; 

   есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың көлемі, оның ішінде: 

   облигацияны орналастыру тәсілі (жазылу жолымен және (немесе) аукцион), 

тартылған ақша сомасын, облигацияны орналастыру аукцион өткізу арқылы 

болған жағдайда – олардың өткізілу мерзімі және аукциондағы 

облигациялардың ең жоғарғы сату бағаларын көрсетумен бірге есепті кезеңде 

ұйымдаспаған нарықта орналастырылған облигациялар көлемі; 

   тартылған ақша сомасын, бірінші және соңғы сауда саттық мерзімін, есепті 

кезеңде орналастырылған бір облигацияның ең жоғарғы және ең төменгі 

бағасын, есепті кезеңдегі бір облигацияның нарықтық бағасы (есептелген 

жағдайда) көрсетумен бірге есепті кезеңде ұйымдастырылған нарықта 

орналастырылған облигациялар көлемі; 

   шетел мемлекеті аумағында облигацияларды орналастыруға өкілетті 

органның рұқсатын алу мерзімін көрсетумен бірге есепті кезеңде шетел 

мемлекеті аумағында орналастырылған облигациялардың көлемі; 
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Есепті кезеңде облигациялар орналастырылған жоқ, сәйкесінше, бұл 

тармақ толтыруды қажет етпейді. 

8) аффилиирленген тұлғалардың деректерін көрсете отырып, 

аффилиирленген тұлғалар орналастырған облигациялардың саны: 

Есепті кезеңде облигациялар орналастырылған жоқ, сәйкесінше, бұл 

тармақ толтыруды қажет етпейді. 

9) облигация шығарылымының мемлекеттік тіркеу мерзімі мен нөмірі, 

айналым мерзімі аяқталған, түрі, көлемі және номиналдық құнын көрсетумен 

бірге бұдан бұрын эмитент шығарған, айналым мерзімі аяқталған, төлемі 

облигациялар бойынша талап  құқықтарымен жүзеге асырылған есепті 

кезеңдегі орналастырылған облигациялар көлемі; 

Есепті кезеңде облигациялар орналастырылған жоқ, сәйкесінше, бұл 

тармақ толтыруды қажет етпейді. 

10) опцион бағасы, опцион шарты жасалған эмитент облигацияларының 

көлемі, эмитент облигациларын орналастыру барысында эмитент опцион 

шартын жасар кезінде опционды орындау бағасы; 

Есепті кезеңде облигациялар орналастырылған жоқ, сәйкесінше, бұл 

тармақ толтыруды қажет етпейді. 

11) эмитенттің облигацияларын шығарудың андеррайтерлері (эмиссиялық 

консорциумдар) туралы ақпарат.  

   бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, эмитент 

жасаған андеррайтер қызметтерін көрсету шартының күні мен нөмірі туралы, 

сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары турал мәлімет; 

   андеррайт тәсілімен облигацияларды орналастыру; 

   андеррайтерлер немесе басқа қатысушышарға, өкілдерге жалпы орнастыру 

көлемінің пайыздық түрінде төленген дисконт немесе комиссиялық төлемдер 

(төлеуге тиесілі), әр орналасатын облигацияға қатысты дисконт пен 

комиссиялық төлемдер туралы және шығындар туралы басқа да мәліметтер; 

  облигацияларды шығару, орналастыру және листингіге қосу 

шығындарының негізгі түрлері және егер көрсетілген шығындар эмитенттің 

өзі төлемейтін жағдайда – оларды төлейтін тұлғаны көрсету; 

  андеррайтерлерді тартусыз және болашақтағы орналастыру 

жоспарларынсыз орналастырылған облигациялардың саны; 
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ОТЧЕТ 

ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕРВОГО ВЫПУСКА 

ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«КАЗАХТЕЛЕКОМ» 

за период с 27 июня 2017 года по 26 декабря 2017 года 

 

 

Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Казахтелеком» 

Сокращенное наименование эмитента: АО «Казахтелеком» 

 

 

 

 

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. 
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1) наименование эмитента: 

Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Казахтелеком» 

Сокращенное наименование эмитента: АО «Казахтелеком» 

2) место нахождения эмитента: 

Республика Казахстан 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Сауран, д. 12 

3) сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: 

дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации 

(перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осуществившего 

его государственную регистрацию (перерегистрацию): 

Справка о государственной перерегистрации БИН 941240000193, 

выданная 13.06.2016 Департаментом юстиции города Астаны 

Министерства Юстиции Республики Казахстан. 

4) дата государственной регистрации выпуска облигаций (замены 

свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных 

облигаций в связи с уменьшением количества облигаций) и номер 

государственной регистрации выпуска облигаций. Если данный выпуск 

облигаций осуществлен в пределах облигационной программы, указать дату 

и номер государственной регистрации облигационной программы: 

Свидетельство о государственной регистрации выпуска первой 

облигационной программы АО «Казахтелеком» от 25 декабря 2014 года 

№ Е84. 

Свидетельство о государственной регистрации первого выпуска 

облигаций в пределах первой облигационной программы АО 

«Казахтелеком» от 25 декабря 2014 года № Е84-1. 

5) наименования средств массовой информации, посредством которых 

эмитентом публиковалось сообщение о размещении облигаций среди 

неограниченного круга инвесторов с указанием даты публикации данного 

сообщения: 

Информационное сообщение, а также проспект первого выпуска 

облигаций в пределах первой облигационной программы  были 

опубликованы на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая 

биржа» 25 декабря 2014 года.   

6) сведения об облигациях: 
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общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций:  

Объем первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной 

программы составляет 21 000 000 000 тенге. Выпуск разделен на 

21 000 000 купонных облигаций без обеспечения; 

номинальная стоимость облигации: 

номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 тенге; 

размер купона и (или) дисконта по облигациям: 

ставка вознаграждения (купона) фиксированная  7,5% (семь целых пять 

десятых процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций.  

7) сведения о размещении облигаций: 

количество размещенных, выкупленных и неразмещенных облигаций на 

дату окончания отчетного периода размещения облигаций; 

количество размещенных за отчетный период облигаций, в том числе: 

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;  

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); 

количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории 

иностранного государства, с указанием даты получения разрешения 

уполномоченного органа на размещение облигаций на территории 

иностранного государства; 

В отчетном периоде облигации не размещались, соответственно, данный 

пункт не требует заполнения. 

8) количество облигаций, размещенных аффилиированным лицам с 

указанием сведений об указанных аффилиированных лицах:  
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В отчетном периоде облигации не размещались, соответственно, данный 

пункт не требует заполнения. 

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; 

В отчетном периоде облигации не размещались, соответственно, данный 

пункт не требует заполнения. 

10) стоимость опциона, количество облигаций эмитента, на которые 

заключен договор опциона, цену исполнения опциона, в случае заключения 

эмитентом договора опциона при размещении облигаций эмитента; 

В отчетном периоде облигации не размещались, соответственно, данный 

пункт не требует заполнения. 

11) информацию об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска 

облигаций эмитента: 

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дата и 

номер договора на оказание услуг андеррайтера, заключенного эмитентом, а 

также сведения об участниках эмиссионного консорциума; 

способ размещения облигаций андеррайтером; 

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; 

основные категории издержек выпуска, размещения и включения 

облигаций в листинг и в случае, если указанные издержки оплачивает не сам 

эмитент - с указанием лица, их оплачивающего; 

количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и 

дальнейшие планы размещения; 

В отчетном периоде облигации не размещались, соответственно, данный 

пункт не требует заполнения.  
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