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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 товарищества «Сейф-Ломбард»
(Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Богенбай батыра, дом 156),
зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 090440011332. Выпуск
разделен на 5 000 000 (пять миллионов) купонных облигаций без обеспечения, которым
присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2P00008865.
Номинальная стоимость одной облигации 1 000 (одна тысяча) тенге. Объем выпуска
облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге.

Дата выдачи: 25.08.2022 г.

Кизатов Олжас ТолегеновичЗаместитель председателя

Номер: KZ26VHA00001024

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.
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Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы
куәлік

«"Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын реттеу және дамыту агенттігі"
республикалық мемлекеттік мекемесі»
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IDENTҚазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту Агенттігі
090440011332 бизнес сәйкестендіру нөмірімен тіркелген «Сейф-Ломбард» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігінің (Қазақстан, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Бөгенбай батыр
көшесі, 156 үй) айналыс мерзімі он екі айдан аспайтын мемлекеттік емес облигациялар
шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізді. Шығарылым 5 000 000 (бес миллион)
қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген, оларға KZ2P00008865
халықаралық сәйкестендіру нөмiрi (ISIN коды) берiлген. Бір облигацияның номиналды
құны 1 000 (бір мың) теңге. Облигациялар шығарылымының көлемі 5 000 000 000 (бес
миллиард) теңгені құрайды.

Берілген күні: 25.08.2022 ж.

Кизатов Олжас ТолегеновичЗаместитель председателя

Нөмірі: KZ26VHA00001024
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