
                                                                                                    

 
 
 

Отчет об итогах размещения облигаций 
за период 05.12.2013 года по 04.06.2014 года. 

 
1. Наименование эмитента:  
полное наименование: Акционерное общество «Нурбанк». 
сокращенное наименование: АО «Нурбанк». 
 
2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: 
Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 3868-1900-АО, 
выданное Комитетом регистрационной службы Министерства юстиции Республики 
Казахстан 09 ноября 2004 года. 
 
3. Место нахождения эмитента:  г. Алматы, Алмалинский район, проспект Абылай хана, 
51-53. 

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций: 
Дата государственной регистрации выпуска облигаций: 24 апреля 2013 года (дата 
первичной государственной регистрации – 04.02.2010 года). Выпуск внесен в 
Государственный реестр ценных бумаг под номером D73. Облигациям присвоен 
национальный идентификационный номер KZ2C0Y10D737.  

5. Сведения об облигациях:  
Общее количество объявленных к выпуску облигаций: 160 000 000 (сто шестьдесят 
миллионов) штук;  
Вид объявленных к выпуску облигаций: купонные облигации без обеспечения; 
Номинальная стоимость: 100 (сто) тенге; 
Размер купона и (или) дисконта: фиксированный на протяжении всего срока обращения 
облигации - 7 % годовых от номинальной стоимости облигаций;  
Количество размещенных облигаций: 150 000 000 штук; 
Количество выкупленных облигаций: 0 штук;  
Количество неразмещенных облигаций: 10 000 000 штук. 
 
6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников: 
 

Категория собственников Резидент Нерезидент 

Физические лица - - 
Юридические лица 150 000 000 - 
ИТОГО: 150 000 000 - 

 

 

Категория собственников Количество облигаций 

Пенсионные фонды 150 000 000 
Страховые компании - 
Банки второго уровня - 
Небанковские организации - 
Брокеры - дилеры - 
Прочие  - 
ИТОГО: 150 000 000 



                                             

 

7. Сведения о размещении облигаций: 
1) Дата утверждения предыдущего отчета: 10.01.2014 года 
дата начала периода размещения: 05.06.2013 года 
дата окончания периода размещения: 04.12.2013 года 
количество размещенных облигаций – 150 000 000 штук 
 

Сумма привлеченных денег за каждый предыдущий отчетный период размещения 
облигаций 

 
Даты принятия к сведению информации о неразмещении облигаций 

 
2) Количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг  
за отчетный период путем подписки и аукциона: не размещались; 
 
3) Размещение облигаций за отчетный период на организованном рынке ценных бумаг:  
не размещались; 
 
4) Общее количество размещенных за отчетный период облигаций: 0 штук; 

5) Количество выкупленных за отчетный период облигаций: 0 штук; 

6) Количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы 
повторно в отчетном периоде: 0 штук;  

7) Количество облигаций, размещенных аффилиированным лицам с указанием данных 
аффилиированных лиц: не размещались; 

8.  информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций: 
Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг: 
Андеррайтер: АО «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS». 
Договор: Б/н от 25.02.2013 года. 
 
Информация о дисконте и комиссионных, которые выплачены андеррайтерам, в 
процентном выражении от общего объема размещения, объеме дисконта и комиссионных 
на каждую размещаемую облигацию и другие сведения о расходах: не выплачивались; 
 
Количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров: не размещались;   
  
Дальнейшие планы размещения: планируется дальнейшее размещение облигаций с 
привлечением андеррайтера. 

9. АО «Нурбанк» не является специальной финансовой компанией. 
 
10. Сведения о регистраторе: 
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (г. Алматы, пр. Абылай хана, д.141). 
Свидетельство о государственной регистрации № 1678-1910-02-АО выдано 11 января 
2012 г. 

Договор № 983 по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 01.01.2014 
года. 

Период Сумма привлеченных денег, 
тенге 

05.06.2013г. – 04.12.2013г. 13 952 152 333,34 

Дата Информация 
- - 





                                                                                                    

 
 
 

05.12.2013 жылдан бастап 04.06.2014 жылға дейінгі кезеңдегі  
облигациялардың  орналастырудың нəтижелері туралы есеп. 

 
1. Эмитенттің атауы:  
Толық атауы: «Нұрбанк» Акционерлік қоғамы  
Қысқартылған атауы: «Нұрбанк» АҚ. 
 
2. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəлімет: 
 Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінің Тіркеу қызметі комитеті 2004 
жылдың 09 қарашасында берген заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куəлік № 
3868-1900-АҚ. 
 
3. Эмитенттің орналасқан жері: Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Абылай хан даңғылы, 
51-53. 
4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тiркеу күнi жəне нөмiрi. 
Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуге алынған күні - 2013 жылдың 24 
сəуірі (алғашқы мемлекеттік тіркеуге алынған күні – 2010 жылдың 04 ақпаны). 
Шығарылым Мемлекеттік бағалы қағаздар тізіліміне D73 нөмірімен енгізілген. 
Облигацияларға  KZ2C0Y10D737 ұлттық бірегелейлендіру нөмірі берілген. 
5. Облигациялар туралы мəліметтер:  
Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі - 160 000 000 (жүз алпыс миллион) дана;    
Шығаруға жарияланған облигациялардың түрі: қамтамасыз етілмеген купонды 
облигациялар;  
Номиналды құны: 100 (Жүз) теңге;  
Купонның жəне (немесе) дисконттың мөлшері: облигациялар айналымының бүкіл 
мерзімінің бойына бекітілгені –облигацияның номиналды құнының  жылдық 7%; 
Орналасқан облигациялардың саны: 150 000 000 дана;  
Сатып алынған облигациялардың саны: 0 дана;  
Орналаспаған облигациялардың саны: 10 000 000 дана. 
 
6.  Меншік иелерінің категориялары бойынша облигациялар иемденушілердің саны 
туралы мəліметтер: 

Меншік иелерінің санаттары Резидент Бейрезидент 
Жеке тұлғалар  - 
Заңды тұлғалар 150 000 000 - 
Барлығы: 150 000 000  

 
Меншік иелерінің санаттары  Облигациялардың саны 
Зейнетақы қорлары  150 000 000 
Сақтандыру компаниялары - 
Екінші деңгейдегі банктер - 
Банктік емес ұйымдар - 
Брокерлер жəне  дилерлер  - 
Басқа тұлғалар - 
Барлығы: 150 000 000 

 
 
7. Облигацияларды орналастыру туралы мəліметтер: 
1) Алдыңғы есеп бекітілген күн: 10.01.2014 жыл 



                                             

  

орналастыру кезеңінің басталған күні – 05.06.2013 жыл 
орналастыру кезеңінің аяқталған күні – 04.12.2013 жыл 
орналастырылған облигациялардың саны – 150 000 000 дана.  
 

Облигацияларды орналастырудың əрбір алдыңғы есептік кезеңіндегі тартылған 
ақша сомасы. 

 
Орналаспаған облигациялар туралы мəліметтің назарған алынған күні. 

 
2) есептік кезең ішінде жазылу жолымен жəне аукцион арқылы бағалы қағаздардың 
ұйымдастырылмаған нарығында орналастырылған облигациялардың саны: 
орналастырылмаған;  
 
3) есептік кезең ішінде бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында облигацияларды 
орналастыру туралы ақпарат: орналастырылмаған; 
 
4) есептілік кезең ішіндегі орналастырылған облигациялардың жалпы саны: 0 дана;  
5) есептiлік кезең ішінде сатып алынған облигациялардың саны: 0 дана;  

6) эмитент алдын ала сатып алған жəне есептік кезең ішінде қайтадан сатқан 
облигациялардың саны: 0 дана; 

7) Аффилиирленген тұлғалардың мəліметтерін көрсете отырып, аффилиирленген 
тұлғалардың орналастырған облигациялардың саны: орналастырмаған.  

8. Облигациялар шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық 
консорциумдары) туралы ақпарат: 
Бағалы қағаздар нарығының кəсіби қатысушысының атауы: 
Андеррайтер: «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» еншілес ұйымы» АҚ.                             
Келісімшарт: 25.02.2013 жылғы н/ж.  
 
Орналастырылатын жалпы көлемінің пайыздық мөлшерлемесі бойынша төленген дисконт 
пен комиссиялар туралы, əр орналастырылған облигацияларға бөлгендегі дисконт пен 
комиссиялардың көлемі жəне басқа шығындар туралы ақпарат: төленбеген;  
 
Андеррайтерлерді тартпастан, орналастырылған облигациялар саны: орналастырылмады; 
 
Бұдан былайғы орналастыру жоспары: бұдан былай облигацияларды андеррайтер тарта 
отырып орналастыру көзделген. 
 
9. «Нұрбанк» АҚ арнайы қаржы компаниясы болып есептелмейді.  
 
10. Тіркеуші туралы мəліметтер: 
«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ (Алматы қ., Абылай хан даңғ., 141). 2012 
жылдың 11 қаңтарында № 1678-1910-02-АО Мемлекеттік тіркеуге алынғаны туралы 
куəлік. 

01.01.2014 жылғы № 983 Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізімдерінің жүйесін жүргізу 
жөніндегі келісімшарты. 
 

Кезең  Тартылған ақша сомасы, теңге  
05.06.2013 жыл – 04.12.2013 жыл 13 952 152 333,34 

Күні Ақпарат  
- - 












































































