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Совет директоров

Директорлар кеңесі

Облигации

Облигациялар

6 соотношение количества размещенных (за вычетом 

выкупленных обществом) акций к количеству 

размещаемых (реализуемых) ценных бумаг по их видам

0.224776

орналастырылған акциялардың саны (сатып 

алынғандарын шегере отырып) орналастырылатын 

(өткiзілетін) бағалы қағаздарға олардың түрлеріне 

арақатынасы
7 условия приобретения размещаемых (реализуемых) 

ценных бумаг

1. Количество и виды размещаемых (реализуемых) ценных бумаг – 46 829 031 штук субординированные облигаций, конвертируемые в простые акции  АО «Нурбанк» (ISIN 

KZ2C00006070).

2. Соотношение 10526030 - количества размещенных (за вычетом выкупленных обществом) простых акций к 46 829 031 - количеству размещаемых облигаций  - 0.224775738 

(далее – коэффициент k). 

Количество облигаций, которое существующие акционеры вправе приобрести в рамках преимущественной покупки, определяется путем деления количества простых акций, 

находящихся в их собственности на дату фиксации реестра, на коэффициент k. Если при делении получается дробное число, то применению подлежит целое число округленное 

до целого, при этом если цифра после запятой от 0 до 4, число округляется до целого в меньшую сторону, а если цифра от 5 до 9, то число округляется до целого в большую 

сторону.

3. Список акционеров, имеющих право преимущественной покупки размещаемых облигаций, зафиксирован на основании данных системы реестров держателей ценных бумаг АО 

«Нурбанк» 00 часов 00 минут "16" апреля 2020 года (далее – "Дата фиксации реестра").

4. Срок, в течение которого акционер может подать заявку на приобретение размещаемых облигаций в соответствии с правом преимущественной покупки, составляет 5 рабочих 

дней со дня публикации настоящего уведомления о размещении облигаций (далее – "Срок") – по "23" апреля 2020 года включительно.

5. Цена размещения – 1000.00 тенге за 1 облигацию (далее – Цена размещения). Цена размещения является единой для всех лиц, приобретающих облигации в пределах данного 

размещения.

6. Условия приобретения размещаемых облигаций – размещение осуществляется среди акционеров – держателей простых акций Банка на Дату фиксации реестра, а также в 

пользу инвесторов в следующем порядке:

(1) действующие акционеры имеют право подать заявку на приобретение размещаемых облигаций (далее – заявка) на равных условиях пропорционально количеству имеющихся 

у них простых акций по Цене размещения;

(2) заявки акционеров на приобретение облигаций подаются в течение Срока Андеррайтеру по форме, размещенной на корпоративном сайте АО «Нурбанк»;

(3) исполнение поступивших заявок и передача облигаций акционерам по праву преимущественной покупки осуществляются после оплаты облигаций со стороны акционеров;

(4) в случае неоплаты облигаций в течение 5 рабочих дней с даты подачи заявки, заявка считается недействительной;

(5) после истечения Срока остаток облигаций, оставшихся неразмещенными после реализации акционерами права преимущественной покупки, в течение 30 календарных дней 

будет предложен по Цене размещения инвесторам;

(6) передача облигаций инвесторам осуществляются после оплаты облигаций со стороны инвесторов.

(7) акционеры, намеренные приобрести облигации должны соответствовать требованиям статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан».

Андеррайтером  по размещению облигаций от имени АО «Нурбанк» будет выступать АО «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «Money Experts».

Ознакомиться с проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг или иной информацией можно на сайте Депозитария финансовой отчетности и АО «Казахстанская фондовая 

биржа», у Андеррайтера (по адресу г. Алматы, пл. Республики, 13, тел. 250-20-15, 2-666-053, контактное лицо: Ляззат Шайхиева) или в АО «Нурбанк» (по адресу А15E2D3, г. 

Алматы, пр. Абая, д.10 «В» Обратиться  к  Финансовому директору – члену Правления АО «Нурбанк», Жаканбаеву Ришату Сельмаровичу, тел.  2500-000, вн. 5300 или в 

Управление капиталом АО «Нурбанк», Салкеновой Тауиле Казизовне, тел. 2500-000, вн.5692).

4 количество размещаемых (реализуемых) ценных бумаг 46 829 031

орналастырылатын (өткiзілетін) бағалы қағаздардың 

саны5 НИН (ISIN) размещаемых (реализуемых) ценных бумаг KZ2C00006070

орналастырылатын (өткiзілетін) бағалы қағаздардың 

ҰСН (ISIN)

16.04.2020

бағалы қағаздарды орналастыру (өткiзу) туралы шешім 

қабылдаған күн2 наименование органа акционерного общества, 

принявшего решение о размещении (реализации) 

ценных бумаг акционерного обществаакционерлік қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру 

(өткiзу) туралы шешім қабылдаған акционерлік қоғам 

органының атауы3 вид размещаемых (реализуемых) ценных бумаг

орналастырылатын (өткiзілетін) бағалы қағаздардың 

түрі

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НУРБАНК» (БИН 930940000164, КАЗАХСТАН, A15E2D3, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Абая 10 «В», тел: 8(727)250-

00-00; 259-97-10, факс: 8(727)250-67-03, e-mail: capital@nurbank.kz, cc_nur@nurbank.kz, веб-сайт: www.nurbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Предложение

акционерам акционерного общества приобрести размещаемые (реализуемые ранее выкупленные) акции акционерного общества или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые

акции акционерного общества», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

Показатель / Көрсеткіш  / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

3 4

1 Предложение акционерам акционерного общества приобрести размещаемые (реализуемые ранее выкупленные) акции акционерного общества или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции акционерного 

общества

Акционерлік қоғамның акцияларын немесе акционерлік қоғамның жай акцияларына айырбасталатын (сатылатын бұрын сатылған) басқа бағалы қағаздарын сатып алу туралы акционерлік қоғам акционерлеріне ұсыныс 

жасау

1 дата принятия решения о размещении (реализации) 

ценных бумаг

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА



Исп. Салкенова Тауила Казизовна

Тел. 8(727) 2-599-710, вн.: 5692

13 иные сведения (при необходимости) -

өзге мәліметтер (қажет болғанда) -

Финансовый директор      ______________     Жаканбаев Р.С.

андеррайтердің атауы Нурбанк АҚ нын «MONEY EXPERTS» еншiлес уйымы АҚ

3 контакты андеррайтера г. Алматы, пл. Республики, 13, офис 305, тел.250-20-15, 2-666-053

андеррайтермен байланыс Алматы қ-сы, Республика аланы, 13, офис 305, тел.250-20-15, 2-666-053

12 Данные андеррайтера (эмиссионного консорциума) при размещении (реализации) размещаемых (реализуемых) ценных бумаг общества через андеррайтера или эмиссионный консорциум

Андеррайтердің мәліметтері (эмиссиялық консорциум) қоғамның орналастырылатын (өткiзілетін) бағалы қағаздарын андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум арқылы орналастырған (өткізетін) кезде  

1 БИН андеррайтера 031140001009

андеррайтердің БСН

2 наименование андеррайтера АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts»

2 фамилия, имя (при наличии - отчество) 

контактного лица

Салкенова Тауила Казизовна

байланысушы тұлғаның тегі, аты-жөні (әкесінің 

аты - бар болған жағдайда)

Салкенова Тауила Казизовна

3 телефон рабочий, мобильный тел. 2500-000, вн.5692

жұмыс, мобильді телефон

в соотвествии с пунктом 7

өтінім берудің шарттары 7 тараптагы шарттар бойынша

Контактные реквизиты лиц, осуществляющих взаимодействие с акционерами общества по вопросам приобретения ими размещаемых (реализуемых) ценных бумаг в соответствии с правом преимущественной покупки ценных бумаг 

общества

қоғамның орналастырылатын (өткiзілетін) бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алуға болатын сурақтарға жауап беретін, қоғамның акционерлерімен өзара әрекет ететін байланысушы 

тұлғалардың реквизиттері, тегі, аты-жөні (әкесінің аты - бар болған жағдайда)

1 ИИН контактного лица; резидентство

байланысушы тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі

10 Реквизиты для заявок на приобретение размещаемых 

(реализуемых) ценных бумаг

1

10.1 почтовый адрес, по которому необходимо подать заявку 

на приобретение размещаемых (реализуемых) ценных 

бумаг (полный почтовой адрес)

г. Алматы, пл. Республики, 13, офис 305, тел. 250-20-15, 2-666-053, контактное лицо: Ляззат Шайхиева

орналастырылатын (өткiзілетін) бағалы қағаздарды 

сатып алуға өтінім беретін пошталық мекенжай (толық 

пошталық мекенжай)

Алматы қ., Республика алаңы 13, офис 305, тел. 250-20-15, 2-666-053, байланыстағы тұлға: Ләззат Шайхиева

условия подачи заявки

8 срок оплаты ценных бумаг 24.04.2020

бағалы қағаздарды төлеу мерзімі

9 цена размещения (реализации) размещаемых 

(реализуемых) ценных бумаг, установленная органом 

общества, уполномоченным на принятие такого 

решения, тенге

1 000.000000

осындай шешім қабылдауға үәкілетті қоғам органымен 

белгіленген, орналастырылатын (өткiзілетін) бағалы 

қағаздардың орналастыру (өткізу) бағасы, теңге

7

орналастырылатын (өткiзілетін) бағалы қағаздардың 

сатып алу шарттары

1. Орналастырылатын (сатылатын) бағалы қағаздардың саны мен түрлері – 46 829 031 дана "Нұрбанк" АҚ (ISIN KZ2C00006070) жай акцияларына айырбасталатын реттелген 

облигациялар.

2. Орналастырылған 10526030 (қоғам сатып алғандарын қоспағанда) жай акциялар санының орналастырылатын 46 829 031 облигациялардың санына арақатынасы - 0.224775738 

(бұдан әрі – k коэффициенті).

Қолданыстағы акционерлер басымдықпен сатып алу шеңберінде сатып алуға құқылы облигациялардың саны реетрді тіркеу күніне өз меншігіндегі жай акциялардың санын k 

коэффициентіне бөлу жолымен айқындалады. Егер бөлу кезінде бөлшек сан шықса, онда бүтін санға дейін дөңгелектелген бүтін сан қолданылады, бұл ретте егер 0-ден 4-ке 

дейінгі үтірден кейінгі сан бүтін сан аз жаққа дейін дөңгелектенеді, ал 5-тен 9-ға дейінгі сан үлкен жаққа бүтін санга дейін дөңгелектенеді.

3. Орналастырылатын облигацияларды басымдықпен сатып алуға құқығы бар акционерлердің тізімі "Нұрбанк" АҚ-ның бағалы қағаздарды ұстаушылар реестрі жүйесінің 2020 

жылғы "16" сәуір күнгі 00 сағат 00 минуттағы (бұдан әрі – "тізілімді тіркеу күні") мәліметтері негізінде  тіркелген.

4. Акционер басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес орналастырылатын облигацияларды сатып алуға өтінім бере алатын мерзім облигацияларды орналастыру туралы осы 

хабарлама жарияланған күннен бастап 5 жұмыс күнін (бұдан әрі – "мерзім") құрайды – 2020 жылғы "23" сәуір күнің соңына дейін.

5. Орналастыру бағасы - 1 облигация үшін 1000.00 теңге (бұдан әрі-Орналастыру бағасы). Орналастыру бағасы осы орналастыру шегінде облигацияларды сатып алатын барлық 

тұлғалар үшін бірдей болып табылады.

6. Орналастырылатын облигацияларды сатып алу шарттары – орналастыру рееестрі тіркеу күніне Банктің жай акцияларын ұстаушылар-акционерлер арасында, сондай-ақ 

инвесторлардың пайдасына келесі тәртіпте жүзеге асырылады:

(1) қолданыстағы акционерлер орналастырылатын облигацияларды сатып алу туралы өтінімді (бұдан әрі - өтінім) Орналастыру бағасы бойынша өздерінде бар жай акциялардың 

санына барабар тең шарттармен бере алады; 

(2) акционерлердің облигацияларды сатып алу туралы өтінімдері Мерзім ішінде Андеррайтерге "Нұрбанк" АҚ-ның корпоративтік сайтында орналастырылған нысан бойынша 

беріледі;

(3) түскен өтінімдерді орындау және облигацияларды басымдықпен сатып алу құқығы бойынша акционерлерге беру акционерлер облигацияларды төлегеннен кейін жүзеге 

асырылады;

(4) өтінім берілген күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде облигацияларды төлемеген жағдайда өтінім жарамсыз деп есептеледі;

(5) Мерзім аяқталғаннан кейін акционерлердің басымдықпен сатып алу құқығымен  сатқаннан кейін орналастырылмай қалған облигациялардың қалдығы 30 күн ішінде 

инвесторларға Орналастыру бағасы бойынша ұсынылатын болады;

(6) инвесторларға облигацияларды беру инвесторлар тарапынан облигацияларды төлегеннен кейін жүзеге асырылады.

(7) облигацияларды сатып алуға ниет білдірген акционерлер "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабының 

талаптарына сәйкес болуы тиіс.

       «Нурбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» Еншiлес уйымы» АҚ "Нұрбанк" АҚ-ның атынан облигацияларды орналастыру бойынша андеррайтер болып табылады.

      Эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісімен немесе өзге де ақпаратпен танысу қаржылық есептілік депозитарийінің және "Қазақстан қор биржасы" АҚ 

сайтында, Андеррайтер (Алматы қ., Республика алаңы, 13 мекенжайы бойынша, тел. 250-20-15, 2-666-053, Байланыстағы тұлға: Ләззат Шайхиева) немесе "Нұрбанк" АҚ-да 

танысуға болады (А15E2D3, Алматы қ., Абай даңғылы, 10 "В" үй мекенжайы бойынша) "Нұрбанк" АҚ қаржы директоры-Басқарма мүшесі Жаканбаев Ришат Сельмаровичке, 

тел. 2500-000, ішкі 5300 немесе "Нұрбанк" АҚ Капитал басқармасына - Салкенова Тауила Казизовнаға хабарласыңыздар, тел. 2500-000, ішкі.5692).
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