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БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА 
ШЕГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС 

ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ЖИЫРМА БІРІНШІ 
ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық 
бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар 
шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес 
облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы 
құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды. 

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және эмитент пен 
оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды 
жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды. 

Мемлекеттік емес облигациялар айналыста болған кезеңде эмитент Қазақстан 
Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес 
қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығында 
ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді. 

 
Нұр-Сұлтан қ., 2020 ж. 

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

1. Осы облигациялар шығарылымы «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» 
акционерлік қоғамының Облигациялық бағдарлама проспектісіне сәйкес (бұдан әрі 
Эмитент) жүзеге асырылады. 

 
2. Облигациялық бағдарлама туралы мәлімет: 
1) облигациялық бағдарлама проспектісінің мемлекеттік тіркелген күні: 2009 жылғы 3 

наурыз. 
2) оның шеңберінде шығарылымы жүзеге асырылатын ақша түріндегі облигациялық 

бағдарламаның көлемі: 750 000 000 000 (жеті жүз елу миллиард) теңге; 
3) бірінші облигациялық бағдарлама шеңберінде облигациялардың алдағы 

шығарылымдары туралы мәлімет:  
 

БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕҢБЕРІНДЕ БІРІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ  
Облигациялардың жалпы саны: 40 500 000 дана 
Облигациялар түрі: Купондық қамтамасыз етілмеген 
Номиналды құны: 1 000 теңге 
Орналастырылған облигациялар саны: 40 500 000 дана 
Орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы 
көлемі: 

40 500 000 000 теңге 

негізгі борыштың сомасы: Облигациялар жойылды 
есептелген сыйақының сомасы: 18 596 250 000 тенге 
төленген сыйақының сомасы: 18 596 250 000 тенге 
Сатып алу күні көрсетілген сатып алынған 
облигациялардың саны: 

40 500 000 дана, 2018 жылғы 25 мамыр 

Облигациялар шығарылымының мемлекеттік 
тіркелуін жүзеге асырған орган: 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі: D39-1 
Мемлекеттік тіркеу күні: 2009 жылғы 03 наурыз, 2010 жылғы 11 тамыз,  

2016 жылғы 25 қаңтар 
Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және 
осылардың орындалу мерзімінің өтіп кету 
мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, 
эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар 
алдындағы өз міндеттемелерін орындамау 
фактілері туралы мәліметтер (облигациялар  
бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), 
бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ 
төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен 
шығарылымдары бойынша жеке-жеке); 

Эмитенттің өз міндеттемелерін бағалы қағаздарды 
ұстаушылар алдында орындамау фактілері болған жоқ. 

Егер қандай да бір бағалы қағаздар 
шығарылымының  мемлекеттік   емес  бағалы 
қағаздардың орналастырылуы немесе айналысы 
тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді 
қабылдаған  мемлекеттік  орган, негіздемесі және 
оны қабылдаған күні көрсетіледі; 
 

Жатпайды 

Сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын 
қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары 
айналымда болатын нарықтар 

Ұйымдасқан және ұйымдастырылмаған нарықтарда 

Ұстаушылардың айналысындағы бұрын 
шығарылған  облигациялардың  әр түрімен 
ұсынылатын құқықтары, соның ішінде 
шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге 
асырылған және ұстаушылардың аталған 
құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, 
ұстаушылармен жасалған сатып алу - сату 
шарттарымен қарастырылған құқықтары 

Облигация ұстаушыларға:  
• проспектіде көзделген мерзімде номинал құнды алу 
құқығы;  
• проспектіде көзделген мерзімде сыйақы алу құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
тәртіппен ақпарат алу құқығы;  
• еркін иеліктен шығару және облигацияларға басқаша 
иелік ету құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын 
қанағаттандыру құқығы;  

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

• облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге 
де құқықтар берілді. 

 
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕҢБЕРІНДЕ ЕКІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ 
Облигациялардың жалпы саны: 40 500 000 дана 
Облигациялар түрі: Қамтамасыз етілмеген купондық 
Номиналды құны: 1 000 теңге 
Орналастырылған облигациялар саны: 40 500 000 дана 
Орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы 
көлемі: 

40 500 000 000 теңге 

негізгі борыштың сомасы: Облигациялар жойылды 
есептелген сыйақының сомасы: 18 596 250 000 тенге 
төленген сыйақының сомасы: 18 596 250 000 тенге 
Сатып алу күні көрсетілген сатып алынған 
облигациялардың саны: 

40 500 000 дана, 2019 жылғы 29 мамыр 

Облигациялар шығарылымының мемлекеттік 
тіркелуін жүзеге асырған орган: 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі: D39-2 
Мемлекеттік тіркеу күні: 2009 жылғы 03 наурыз, 2010 жылғы 11 тамыз,  

2016 жылғы 25 қаңтар 
Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және 
осылардың орындалу мерзімінің өтіп кету 
мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, 
эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар 
алдындағы өз міндеттемелерін орындамау 
фактілері туралы мәліметтер (облигациялар  
бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), 
бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ 
төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен 
шығарылымдары бойынша жеке-жеке); 

Эмитенттің өз міндеттемелерін бағалы қағаздарды 
ұстаушылар алдында орындамау фактілері болған жоқ. 

Егер қандай да бір бағалы қағаздар 
шығарылымының  мемлекеттік   емес  бағалы 
қағаздардың орналастырылуы немесе айналысы 
тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді 
қабылдаған  мемлекеттік  орган, негіздемесі және 
оны қабылдаған күні көрсетіледі; 
 

Жатпайды 

Сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын 
қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары 
айналымда болатын нарықтар 

Ұйымдасқан және ұйымдастырылмаған нарықтарда 

Ұстаушылардың айналысындағы бұрын 
шығарылған  облигациялардың  әр түрімен 
ұсынылатын құқықтары, соның ішінде 
шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге 
асырылған және ұстаушылардың аталған 
құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, 
ұстаушылармен жасалған сатып алу - сату 
шарттарымен қарастырылған құқықтары 

Облигация ұстаушыларға:  
• проспектіде көзделген мерзімде номинал құнды алу 
құқығы;  
• проспектіде көзделген мерзімде сыйақы алу құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
тәртіппен ақпарат алу құқығы;  
• еркін иеліктен шығару және облигацияларға басқаша 
иелік ету құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын 
қанағаттандыру құқығы;  
• облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге 
де құқықтар берілді. 

 
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕҢБЕРІНДЕ ҮШІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ 
Облигациялардың жалпы саны: 40 500 000 дана 
Облигациялар түрі: қамтамасыз етілмеген купондық 
Номиналды құны: 1 000 теңге 
Орналастырылған облигациялар саны: 40 500 000 дана 
Орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы 
көлемі: 

40 500 000 000 теңге 

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

негізгі борыштың сомасы: Облигациялар өтелді 
есептелген сыйақының сомасы: 23 456 250 000 тенге 
төленген сыйақының сомасы: 23 456 250 000 тенге 
Сатып алу күні көрсетілген сатып алынған 
облигациялардың саны: 

40 500 000 дана, 2015 жылғы 10 тамыз 

Облигациялар шығарылымының мемлекеттік 
тіркелуін жүзеге асырған орган: 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі: D39-3 
Мемлекеттік тіркеу күні: 2009 жылғы 03 наурыз, 2010 жылғы 11 шілде,  

2016 жылғы 25 қаңтар  
Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және 
осылардың орындалу мерзімінің өтіп кету 
мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, 
эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар 
алдындағы өз міндеттемелерін орындамау 
фактілері туралы мәліметтер (облигациялар  
бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), 
бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ 
төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен 
шығарылымдары бойынша жеке-жеке); 

Эмитенттің өз міндеттемелерін бағалы қағаздарды 
ұстаушылар алдында орындамау фактілері болған жоқ. 

Егер қандай да бір бағалы қағаздар 
шығарылымының  мемлекеттік   емес  бағалы 
қағаздардың орналастырылуы немесе айналысы 
тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді 
қабылдаған  мемлекеттік  орган, негіздемесі және 
оны қабылдаған күні көрсетіледі; 

Жатпайды 

Сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын 
қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары 
айналымда болатын нарықтар 

Ұйымдасқан және ұйымдастырылмаған нарықтарда 

Ұстаушылардың айналысындағы бұрын 
шығарылған  облигациялардың  әр түрімен 
ұсынылатын құқықтары, соның ішінде 
шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге 
асырылған және ұстаушылардың аталған 
құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, 
ұстаушылармен жасалған сатып алу - сату 
шарттарымен қарастырылған құқықтары 

Облигация ұстаушыларға:  
• проспектіде көзделген мерзімде номинал құнды алу 
құқығы;  
• проспектіде көзделген мерзімде сыйақы алу құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
тәртіппен ақпарат алу құқығы;  
• еркін иеліктен шығару және облигацияларға басқаша 
иелік ету құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын 
қанағаттандыру құқығы;  
• облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге 
де құқықтар берілді. 

 
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕҢБЕРІНДЕ ТӨРТІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ   
Облигациялардың жалпы саны: 40 500 000 дана 
Облигациялар түрі: қамтамасыз етілмеген купондық 
Номиналды құны: 1 000 теңге 
Орналастырылған облигациялар саны: 40 500 000 дана 
Орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы 
көлемі: 

40 500 000 000 теңге 

негізгі борыштың сомасы: Облигациялар өтелді 
есептелген сыйақының сомасы: 23 456 250 000 тенге 
төленген сыйақының сомасы: 23 456 250 000 тенге 
Сатып алу күні көрсетілген сатып алынған 
облигациялардың саны: 

40 500 000 дана, 2015 жылғы 10 тамыз 

Облигациялар шығарылымының мемлекеттік 
тіркелуін жүзеге асырған орган: 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі: D39-4 
Мемлекеттік тіркеу күні: 2009 жылғы 03 наурыз, 2010 жылғы 11 тамыз,  

2016 жылғы 25 қаңтар  
Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және Эмитенттің өз міндеттемелерін бағалы қағаздарды 

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

осылардың орындалу мерзімінің өтіп кету 
мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, 
эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар 
алдындағы өз міндеттемелерін орындамау 
фактілері туралы мәліметтер (облигациялар  
бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), 
бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ 
төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен 
шығарылымдары бойынша жеке-жеке); 

ұстаушылар алдында орындамау фактілері болған жоқ. 

Егер қандай да бір бағалы қағаздар 
шығарылымының  мемлекеттік   емес  бағалы 
қағаздардың орналастырылуы немесе айналысы 
тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді 
қабылдаған  мемлекеттік  орган, негіздемесі және 
оны қабылдаған күні көрсетіледі; 

Жатпайды 

Сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын 
қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары 
айналымда болатын нарықтар 

Ұйымдасқан және ұйымдастырылмаған нарықтарда 

Ұстаушылардың айналысындағы бұрын 
шығарылған  облигациялардың  әр түрімен 
ұсынылатын құқықтары, соның ішінде 
шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге 
асырылған және ұстаушылардың аталған 
құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, 
ұстаушылармен жасалған сатып алу - сату 
шарттарымен қарастырылған құқықтары 

Облигация ұстаушыларға:  
• проспектіде көзделген мерзімде номинал құнды алу 
құқығы;  
• проспектіде көзделген мерзімде сыйақы алу құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
тәртіппен ақпарат алу құқығы;  
• еркін иеліктен шығару және облигацияларға басқаша 
иелік ету құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын 
қанағаттандыру құқығы;  
• облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге 
де құқықтар берілді. 

 
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕҢБЕРІНДЕ БЕСІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ   
Облигациялардың жалпы саны: 40 500 000 дана 
Облигациялар түрі: қамтамасыз етілмеген купондық 
Номиналды құны: 1 000 теңге 
Орналастырылған облигациялар саны: 40 500 000 дана 
Орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы 
көлемі: 

32 290 000 000 теңге 

негізгі борыштың сомасы: Облигациялар өтелді 
есептелген сыйақының сомасы: 21 239 550 000 тенге 
төленген сыйақының сомасы: 21 239 550 000 тенге 
Сатып алу күні көрсетілген сатып алынған 
облигациялардың саны: 

40 500 000 дана, 2015 жылғы 10 тамыз 

Облигациялар шығарылымының мемлекеттік 
тіркелуін жүзеге асырған орган: 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі: D39-5 
Мемлекеттік тіркеу күні: 2009 жылғы 03 наурыз, 2010 жылғы 11 тамыз,  

2016 жылғы 25 қаңтар  
Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және 
осылардың орындалу мерзімінің өтіп кету 
мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, 
эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар 
алдындағы өз міндеттемелерін орындамау 
фактілері туралы мәліметтер (облигациялар  
бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), 
бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ 
төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен 
шығарылымдары бойынша жеке-жеке); 

Эмитенттің өз міндеттемелерін бағалы қағаздарды 
ұстаушылар алдында орындамау фактілері болған жоқ. 

Егер қандай да бір бағалы қағаздар 
шығарылымының  мемлекеттік   емес  бағалы 
қағаздардың орналастырылуы немесе айналысы 

Жатпайды 

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді 
қабылдаған  мемлекеттік  орган, негіздемесі және 
оны қабылдаған күні көрсетіледі; 
Сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын 
қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары 
айналымда болатын нарықтар 

Ұйымдасқан және ұйымдастырылмаған нарықтарда 

Ұстаушылардың айналысындағы бұрын 
шығарылған  облигациялардың  әр түрімен 
ұсынылатын құқықтары, соның ішінде 
шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге 
асырылған және ұстаушылардың аталған 
құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, 
ұстаушылармен жасалған сатып алу - сату 
шарттарымен қарастырылған құқықтары 

Облигация ұстаушыларға:  
• проспектіде көзделген мерзімде номинал құнды алу 
құқығы;  
• проспектіде көзделген мерзімде сыйақы алу құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
тәртіппен ақпарат алу құқығы;  
• еркін иеліктен шығару және облигацияларға басқаша 
иелік ету құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын 
қанағаттандыру құқығы;  
• облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге 
де құқықтар берілді. 

 
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕҢБЕРІНДЕ АЛТЫНШЫ ШЫҒАРЫЛЫМ   
Облигациялардың жалпы саны: 40 500 000 дана 
Облигациялар түрі: қамтамасыз етілмеген купондық 
Номиналды құны: 1 000 теңге 
Орналастырылған облигациялар саны: 40 500 000 дана 
Орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы 
көлемі: 

40 500 000 000 теңге 

негізгі борыштың сомасы: Облигациялар жойылды 
есептелген сыйақының сомасы: 12 521 250 000 тенге 
төленген сыйақының сомасы: 12 521 250 000 тенге 
Сатып алу күні көрсетілген сатып алынған 
облигациялардың саны: 

40 500 000 дана, 2015 жылғы 10 тамыз 

Облигациялар шығарылымының мемлекеттік 
тіркелуін жүзеге асырған орган: 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі: D39-6 
Мемлекеттік тіркеу күні: 2009 жылғы 03 наурыз, 2010 жылғы 11 тамыз,  

2016 жылғы 25 қаңтар  
Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және 
осылардың орындалу мерзімінің өтіп кету 
мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, 
эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар 
алдындағы өз міндеттемелерін орындамау 
фактілері туралы мәліметтер (облигациялар  
бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), 
бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ 
төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен 
шығарылымдары бойынша жеке-жеке); 

Эмитенттің өз міндеттемелерін бағалы қағаздарды 
ұстаушылар алдында орындамау фактілері болған жоқ. 

Егер қандай да бір бағалы қағаздар 
шығарылымының  мемлекеттік   емес  бағалы 
қағаздардың орналастырылуы немесе айналысы 
тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді 
қабылдаған  мемлекеттік  орган, негіздемесі және 
оны қабылдаған күні көрсетіледі; 
 

Жатпайды 

Сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын 
қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары 
айналымда болатын нарықтар 

Ұйымдасқан және ұйымдастырылмаған нарықтарда 

Ұстаушылардың айналысындағы бұрын 
шығарылған  облигациялардың  әр түрімен 
ұсынылатын құқықтары, соның ішінде 
шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге 
асырылған және ұстаушылардың аталған 

Облигация ұстаушыларға:  
• проспектіде көзделген мерзімде номинал құнды алу 
құқығы;  
• проспектіде көзделген мерзімде сыйақы алу құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, 
ұстаушылармен жасалған сатып алу - сату 
шарттарымен қарастырылған құқықтары 

тәртіппен ақпарат алу құқығы;  
• еркін иеліктен шығару және облигацияларға басқаша 
иелік ету құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын 
қанағаттандыру құқығы;  
• облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге 
де құқықтар берілді. 

 
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕҢБЕРІНДЕ ЖЕТІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ 
Облигациялардың жалпы саны: 40 500 000 дана 
Облигациялар түрі: қамтамасыз етілмеген купондық 
Номиналды құны: 1 000 теңге 
Орналастырылған облигациялар саны: 40 500 000 дана 
Орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы 
көлемі: 

15 910 000 000 теңге 

негізгі борыштың сомасы: Облигациялар өтелді 
есептелген сыйақының сомасы: 16 816 950 000 тенге 
төленген сыйақының сомасы: 16 816 950 000 тенге 
Сатып алу күні көрсетілген сатып алынған 
облигациялардың саны: 

40 500 000 дана, 2015 жылғы 10 тамыз 

Облигациялар шығарылымының мемлекеттік 
тіркелуін жүзеге асырған орган: 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі: D39-7 
Мемлекеттік тіркеу күні: 2009 жылғы 03 наурыз, 2010 жылғы 11 тамыз,  

2016 жылғы 25 қаңтар  
Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және 
осылардың орындалу мерзімінің өтіп кету 
мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, 
эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар 
алдындағы өз міндеттемелерін орындамау 
фактілері туралы мәліметтер (облигациялар  
бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), 
бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ 
төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен 
шығарылымдары бойынша жеке-жеке); 

Эмитенттің өз міндеттемелерін бағалы қағаздарды 
ұстаушылар алдында орындамау фактілері болған жоқ. 

Егер қандай да бір бағалы қағаздар 
шығарылымының  мемлекеттік   емес  бағалы 
қағаздардың орналастырылуы немесе айналысы 
тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді 
қабылдаған  мемлекеттік  орган, негіздемесі және 
оны қабылдаған күні көрсетіледі; 
 

Жатпайды 

Сауда-саттық ұйымдастырушыларының  
атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы 
қағаздары айналымда болатын нарықтар 

Ұйымдасқан және ұйымдастырылмаған нарықтарда 

Ұстаушылардың айналысындағы бұрын 
шығарылған  облигациялардың  әр түрімен 
ұсынылатын құқықтары, соның ішінде 
шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге 
асырылған және ұстаушылардың аталған 
құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, 
ұстаушылармен жасалған сатып алу - сату 
шарттарымен қарастырылған құқықтары 

Облигация ұстаушыларға:  
• проспектіде көзделген мерзімде номинал құнды алу 
құқығы;  
• проспектіде көзделген мерзімде сыйақы алу құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
тәртіппен ақпарат алу құқығы;  
• еркін иеліктен шығару және облигацияларға басқаша 
иелік ету құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын 
қанағаттандыру құқығы;  
• облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге 
де құқықтар берілді. 

 
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕҢБЕРІНДЕ СЕГІЗІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ   

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

Облигациялардың жалпы саны: 40 500 000 дана 
Облигациялар түрі: қамтамасыз етілмеген купондық 
Номиналды құны: 1 000 теңге 
Орналастырылған облигациялар саны: 40 500 000 дана 
Орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы 
көлемі: 

40 500 000 000 теңге 

негізгі борыштың сомасы: 40 500 000 000 тенге 
есептелген сыйақының сомасы: 15 221 250 000 тенге 
төленген сыйақының сомасы: 12 521 250 000 тенге 
Сатып алу күні көрсетілген сатып алынған 
облигациялардың саны: 

40 500 000 дана, 2015 жылғы 10 тамыз 
 
Облигациялар қайта орналастырылған және айналымда 

Облигациялар шығарылымының мемлекеттік 
тіркелуін жүзеге асырған орган: 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі: D39-8 
Мемлекеттік тіркеу күні: 2009 жылғы 03 наурыз, 2010 жылғы 11 тамыз, 2016 

жылғы 25 қаңтар, 2020 жылғы 6 наурыз, 2020 жылғы 16 
наурыз 

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және 
осылардың орындалу мерзімінің өтіп кету 
мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, 
эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар 
алдындағы өз міндеттемелерін орындамау 
фактілері туралы мәліметтер (облигациялар  
бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), 
бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ 
төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен 
шығарылымдары бойынша жеке-жеке); 

Эмитенттің өз міндеттемелерін бағалы қағаздарды 
ұстаушылар алдында орындамау фактілері болған жоқ. 

Егер қандай да бір бағалы қағаздар 
шығарылымының  мемлекеттік   емес  бағалы 
қағаздардың орналастырылуы немесе айналысы 
тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді 
қабылдаған  мемлекеттік  орган, негіздемесі және 
оны қабылдаған күні көрсетіледі; 

Жатпайды 

Сауда-саттық ұйымдастырушыларының  
атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы 
қағаздары айналымда болатын нарықтар 

Ұйымдасқан және ұйымдастырылмаған нарықтарда 

Ұстаушылардың айналысындағы бұрын 
шығарылған  облигациялардың  әр түрімен 
ұсынылатын құқықтары, соның ішінде 
шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге 
асырылған және ұстаушылардың аталған 
құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, 
ұстаушылармен жасалған сатып алу - сату 
шарттарымен қарастырылған құқықтары 

Облигация ұстаушыларға:  
• проспектіде көзделген мерзімде номинал құнды алу 
құқығы;  
• проспектіде көзделген мерзімде сыйақы алу құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
тәртіппен ақпарат алу құқығы;  
• еркін иеліктен шығару және облигацияларға басқаша 
иелік ету құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын 
қанағаттандыру құқығы;  
• облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге 
де құқықтар берілді. 

 
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕҢБЕРІНДЕ ТОҒЫЗЫНШЫ ШЫҒАРЫЛЫМ   
Облигациялардың жалпы саны: 40 500 000 дана 
Облигациялар түрі: қамтамасыз етілмеген купондық 
Номиналды құны: 1 000 теңге 
Орналастырылған облигациялар саны: 40 500 000 дана 
Орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы 
көлемі: 

40 500 000 000 теңге 

негізгі борыштың сомасы: 40 500 000 000 тенге 
есептелген сыйақының сомасы: 15 221 250 000 тенге 
төленген сыйақының сомасы: 12 521 250 000 тенге 
Сатып алу күні көрсетілген сатып алынған 40 500 000 дана, 2015 жылғы 10 тамыз 

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

облигациялардың саны: Облигациялар қайта орналастырылған және айналымда 
Облигациялар шығарылымының мемлекеттік 
тіркелуін жүзеге асырған орган: 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі: D39-9 
Мемлекеттік тіркеу күні: 2009 жылғы 03 наурыз, 2010 жылғы 11 тамыз, 2016 

жылғы 25 қаңтар, 2020 жылғы 6 наурыз, 2020 жылғы 16 
наурыз 

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және 
осылардың орындалу мерзімінің өтіп кету 
мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, 
эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар 
алдындағы өз міндеттемелерін орындамау 
фактілері туралы мәліметтер (облигациялар  
бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), 
бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ 
төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен 
шығарылымдары бойынша жеке-жеке); 

Эмитенттің өз міндеттемелерін бағалы қағаздарды 
ұстаушылар алдында орындамау фактілері болған жоқ. 

Егер қандай да бір бағалы қағаздар 
шығарылымының  мемлекеттік   емес  бағалы 
қағаздардың орналастырылуы немесе айналысы 
тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді 
қабылдаған  мемлекеттік  орган, негіздемесі және 
оны қабылдаған күні көрсетіледі; 

Жатпайды 

Сауда-саттық ұйымдастырушыларының  
атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы 
қағаздары айналымда болатын нарықтар 

Ұйымдасқан және ұйымдастырылмаған нарықтарда 

Ұстаушылардың айналысындағы бұрын 
шығарылған  облигациялардың  әр түрімен 
ұсынылатын құқықтары, соның ішінде 
шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге 
асырылған және ұстаушылардың аталған 
құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, 
ұстаушылармен жасалған сатып алу - сату 
шарттарымен қарастырылған құқықтары 

Облигация ұстаушыларға:  
• проспектіде көзделген мерзімде номинал құнды алу 
құқығы;  
• проспектіде көзделген мерзімде сыйақы алу құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
тәртіппен ақпарат алу құқығы;  
• еркін иеліктен шығару және облигацияларға басқаша 
иелік ету құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын 
қанағаттандыру құқығы;  
• облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге 
де құқықтар берілді. 

 
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕҢБЕРІНДЕ ОНЫНШЫ ШЫҒАРЫЛЫМ  
Облигациялардың жалпы саны: 40 500 000 дана 
Облигациялар түрі: қамтамасыз етілмеген купондық  
Номиналды құны: 1 000 теңге 
Орналастырылған облигациялар саны: 40 500 000 дана 
Орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы 
көлемі: 

40 500 000 000 теңге 

негізгі борыштың сомасы: 40 500 000 000 теңге 
есептелген сыйақының сомасы: 20 044 968 750 тенге 
төленген сыйақының сомасы: 16 267 500 000 тенге 
Сатып алу күні көрсетілген сатып алынған 
облигациялардың саны: 

40 500 000 дана, 2015 жылғы 10 тамыз 
 
Барлық облигациялар қайта орналастырылып, айналымда 
жүр. 

Облигациялар шығарылымының мемлекеттік 
тіркелуін жүзеге асырған орган: 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі: D39-10 
Мемлекеттік тіркеу күні: 2009 жылғы 03 наурыз, 2010 жылғы 11 тамыз,  

2016 жылғы 25 қаңтар, 2018 жылғы 24 қыркүйек 
Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және 
осылардың орындалу мерзімінің өтіп кету 
мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, 

Эмитенттің өз міндеттемелерін бағалы қағаздарды 
ұстаушылар алдында орындамау фактілері болған жоқ. 

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар 
алдындағы өз міндеттемелерін орындамау 
фактілері туралы мәліметтер (облигациялар  
бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), 
бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ 
төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен 
шығарылымдары бойынша жеке-жеке); 
Егер қандай да бір бағалы қағаздар 
шығарылымының  мемлекеттік   емес  бағалы 
қағаздардың орналастырылуы немесе айналысы 
тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді 
қабылдаған  мемлекеттік  орган, негіздемесі және 
оны қабылдаған күні көрсетіледі; 

Жатпайды 

Сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын 
қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары 
айналымда болатын нарықтар 

Ұйымдасқан және ұйымдастырылмаған нарықтарда 

Ұстаушылардың айналысындағы бұрын 
шығарылған  облигациялардың  әр түрімен 
ұсынылатын құқықтары, соның ішінде 
шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге 
асырылған және ұстаушылардың аталған 
құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, 
ұстаушылармен жасалған сатып алу - сату 
шарттарымен қарастырылған құқықтары 

Облигация ұстаушыларға:  
• проспектіде көзделген мерзімде номинал құнды алу 
құқығы;  
• проспектіде көзделген мерзімде сыйақы алу құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
тәртіппен ақпарат алу құқығы;  
• еркін иеліктен шығару және облигацияларға басқаша 
иелік ету құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын 
қанағаттандыру құқығы;  
• облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге 
де құқықтар берілді. 

 
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕҢБЕРІНДЕ ОН БІРІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ   
Облигациялардың жалпы саны: 34 500 000 дана 
Облигациялар түрі: қамтамасыз етілмеген купондық 
Номиналды құны: 1 000 теңге 
Орналастырылған облигациялар саны: 34 500 000 дана 
Орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы 
көлемі: 

34 500 000 000 теңге 

негізгі борыштың сомасы: 25 000 000 000 теңге 
есептелген сыйақының сомасы: 18 945 000 000 тенге 
төленген сыйақының сомасы: 18 522 083 333 тенге 
Сатып алу күні көрсетілген сатып алынған 
облигациялардың саны: 

34 500 000 дана, 2015 жылғы 10 тамыз 
 
25 000 000 дана облигация қайта орналастырылып, 
айналымда жүр 

Облигациялар шығарылымының мемлекеттік 
тіркелуін жүзеге асырған орган: 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі: D39-11 
Мемлекеттік тіркеу күні: 2009 жылғы 17 наурыз, 2010 жылғы 11 тамыз,  

2016 жылғы 25 қаңтар, 2017 жылғы 19 шілде 
Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және 
осылардың орындалу мерзімінің өтіп кету 
мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, 
эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар 
алдындағы өз міндеттемелерін орындамау 
фактілері туралы мәліметтер (облигациялар  
бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), 
бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ 
төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен 
шығарылымдары бойынша жеке-жеке); 

Эмитенттің өз міндеттемелерін бағалы қағаздарды 
ұстаушылар алдында орындамау фактілері болған жоқ. 

Егер қандай да бір бағалы қағаздар 
шығарылымының  мемлекеттік   емес  бағалы 
қағаздардың орналастырылуы немесе айналысы 

Жатпайды 

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді 
қабылдаған  мемлекеттік  орган, негіздемесі және 
оны қабылдаған күні көрсетіледі; 
Сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын 
қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары 
айналымда болатын нарықтар 

Ұйымдасқан және ұйымдастырылмаған нарықтарда 

Ұстаушылардың айналысындағы бұрын 
шығарылған  облигациялардың  әр түрімен 
ұсынылатын құқықтары, соның ішінде 
шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге 
асырылған және ұстаушылардың аталған 
құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, 
ұстаушылармен жасалған сатып алу - сату 
шарттарымен қарастырылған құқықтары 

Облигация ұстаушыларға:  
• проспектіде көзделген мерзімде номинал құнды алу 
құқығы;  
• проспектіде көзделген мерзімде сыйақы алу құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
тәртіппен ақпарат алу құқығы;  
• еркін иеліктен шығару және облигацияларға басқаша 
иелік ету құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын 
қанағаттандыру құқығы;  
• облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге 
де құқықтар берілді. 

 
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕҢБЕРІНДЕ ОН ЕКІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ   
Облигациялардың жалпы саны: 34 500 000 дана 
Облигациялар түрі: қамтамасыз етілмеген купондық 
Номиналды құны: 1 000 теңге 
Орналастырылған облигациялар саны: 34 500 000 дана 
Орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы 
көлемі: 

34 500 000 000 теңге 

негізгі борыштың сомасы: 34 500 000 000 теңге 
есептелген сыйақының сомасы: 17 056 177 083 тенге 
төленген сыйақының сомасы: 13 838 333 333 тенге 
Сатып алу күні көрсетілген сатып алынған 
облигациялардың саны: 

34 500 000 дана, 2015 жылғы 10 тамыз 
 
Барлық облигациялар қайта орналастырылып, айналымда 
жүр 

Облигациялар шығарылымының мемлекеттік 
тіркелуін жүзеге асырған орган: 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі: D39-12 
Мемлекеттік тіркеу күні: 2009 жылғы 17 наурыз, 2010 жылғы 11 тамыз,  

2016 жылғы 25 қаңтар, 2018 жылғы 24 қыркүйек 
Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және 
осылардың орындалу мерзімінің өтіп кету 
мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, 
эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар 
алдындағы өз міндеттемелерін орындамау 
фактілері туралы мәліметтер (облигациялар  
бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), 
бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ 
төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен 
шығарылымдары бойынша жеке-жеке); 

Эмитенттің өз міндеттемелерін бағалы қағаздарды 
ұстаушылар алдында орындамау фактілері болған жоқ. 

Егер қандай да бір бағалы қағаздар 
шығарылымының  мемлекеттік   емес  бағалы 
қағаздардың орналастырылуы немесе айналысы 
тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді 
қабылдаған  мемлекеттік  орган, негіздемесі және 
оны қабылдаған күні көрсетіледі; 
 

Жатпайды 

Сауда-саттық ұйымдастырушыларының  
атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы 
қағаздары айналымда болатын нарықтар 

Ұйымдасқан және ұйымдастырылмаған нарықтарда 

Ұстаушылардың айналысындағы бұрын 
шығарылған  облигациялардың  әр түрімен 
ұсынылатын құқықтары, соның ішінде 

Облигация ұстаушыларға:  
• проспектіде көзделген мерзімде номинал құнды алу 
құқығы;  

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге 
асырылған және ұстаушылардың аталған 
құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, 
ұстаушылармен жасалған сатып алу - сату 
шарттарымен қарастырылған құқықтары 

• проспектіде көзделген мерзімде сыйақы алу құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
тәртіппен ақпарат алу құқығы;  
• еркін иеліктен шығару және облигацияларға басқаша 
иелік ету құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын 
қанағаттандыру құқығы;  
• облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге 
де құқықтар берілді. 

 
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕҢБЕРІНДЕ ОН ҮШІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ   
Облигациялардың жалпы саны: 34 500 000 дана 
Облигациялар түрі: қамтамасыз етілмеген купондық 
Номиналды құны: 1 000 теңге 
Орналастырылған облигациялар саны: 34 500 000 дана 
Орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы 
көлемі: 

34 500 000 000 теңге 

негізгі борыштың сомасы: 34 500 000 000 тенге 
есептелген сыйақының сомасы: 12 947 083 333 тенге 
төленген сыйақының сомасы: 10 647 083 333 тенге 
Сатып алу күні көрсетілген сатып алынған 
облигациялардың саны: 

34 500 000 дана, 2015 жылғы 10 тамыз 
 

Облигациялар қайта орналастырылған және айналымда 
Облигациялар шығарылымының мемлекеттік 
тіркелуін жүзеге асырған орган: 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі: D39-13 
Мемлекеттік тіркеу күні: 2009 жылғы 17 наурыз, 2010 жылғы 11 тамыз, 2016 

жылғы 25 қаңтар, 2020 жылғы 6 наурыз, 2020 жылғы 16 
наурыз 

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және 
осылардың орындалу мерзімінің өтіп кету 
мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, 
эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар 
алдындағы өз міндеттемелерін орындамау 
фактілері туралы мәліметтер (облигациялар  
бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), 
бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ 
төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен 
шығарылымдары бойынша жеке-жеке); 

Эмитенттің өз міндеттемелерін бағалы қағаздарды 
ұстаушылар алдында орындамау фактілері болған жоқ. 

Егер қандай да бір бағалы қағаздар 
шығарылымының  мемлекеттік   емес  бағалы 
қағаздардың орналастырылуы немесе айналысы 
тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді 
қабылдаған  мемлекеттік  орган, негіздемесі және 
оны қабылдаған күні көрсетіледі; 
 

Жатпайды 

Сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын 
қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары 
айналымда болатын нарықтар 

Ұйымдасқан және ұйымдастырылмаған нарықтарда 

Ұстаушылардың айналысындағы бұрын 
шығарылған  облигациялардың  әр түрімен 
ұсынылатын құқықтары, соның ішінде 
шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге 
асырылған және ұстаушылардың аталған 
құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, 
ұстаушылармен жасалған сатып алу - сату 
шарттарымен қарастырылған құқықтары 

Облигация ұстаушыларға:  
• проспектіде көзделген мерзімде номинал құнды алу 
құқығы;  
• проспектіде көзделген мерзімде сыйақы алу құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
тәртіппен ақпарат алу құқығы;  
• еркін иеліктен шығару және облигацияларға басқаша 
иелік ету құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын 
қанағаттандыру құқығы;  
• облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге 
де құқықтар берілді. 

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

 
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕҢБЕРІНДЕ ОН ТӨРТІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ   
Облигациялардың жалпы саны: 34 500 000 дана 
Облигациялар түрі: қамтамасыз етілмеген купондық 
Номиналды құны: 1 000 теңге 
Орналастырылған облигациялар саны: 34 500 000 дана 
Орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы 
көлемі: 

34 500 000 000 теңге 

негізгі борыштың сомасы: 13 700 000 000 тенге 
есептелген сыйақының сомасы: 11 560 416 667 тенге 
төленген сыйақының сомасы: 10 647 083 333 тенге 
Сатып алу күні көрсетілген сатып алынған 
облигациялардың саны: 

34 500 000 дана, 2015 жылғы 10 тамыз 
 

Облигациялар қайта орналастырылған және айналымда 
Облигациялар шығарылымының мемлекеттік 
тіркелуін жүзеге асырған орган: 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі: D39-14 
Мемлекеттік тіркеу күні: 2009 жылғы 17 наурыз, 2010 жылғы 11 тамыз, 2016 

жылғы 25 қаңтар, 2020 жылғы 6 наурыз, 2020 жылғы 16 
наурыз 

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және 
осылардың орындалу мерзімінің өтіп кету 
мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, 
эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар 
алдындағы өз міндеттемелерін орындамау 
фактілері туралы мәліметтер (облигациялар  
бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), 
бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ 
төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен 
шығарылымдары бойынша жеке-жеке); 

Эмитенттің өз міндеттемелерін бағалы қағаздарды 
ұстаушылар алдында орындамау фактілері болған жоқ. 

Егер қандай да бір бағалы қағаздар 
шығарылымының  мемлекеттік   емес  бағалы 
қағаздардың орналастырылуы немесе айналысы 
тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді 
қабылдаған  мемлекеттік  орган, негіздемесі және 
оны қабылдаған күні көрсетіледі; 
 

Жатпайды 

Сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын 
қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары 
айналымда болатын нарықтар 

Ұйымдасқан және ұйымдастырылмаған нарықтарда 

Ұстаушылардың айналысындағы бұрын 
шығарылған  облигациялардың  әр түрімен 
ұсынылатын құқықтары, соның ішінде 
шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге 
асырылған және ұстаушылардың аталған 
құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, 
ұстаушылармен жасалған сатып алу - сату 
шарттарымен қарастырылған құқықтары 

Облигация ұстаушыларға:  
• проспектіде көзделген мерзімде номинал құнды алу 
құқығы;  
• проспектіде көзделген мерзімде сыйақы алу құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
тәртіппен ақпарат алу құқығы;  
• еркін иеліктен шығару және облигацияларға басқаша 
иелік ету құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын 
қанағаттандыру құқығы;  
• облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге 
де құқықтар берілді. 

 
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕҢБЕРІНДЕ ОН БЕСІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ   
Облигациялардың жалпы саны: 34 500 000 дана 
Облигациялар түрі: қамтамасыз етілмеген купондық 
Номиналды құны: 1 000 теңге 
Орналастырылған облигациялар саны: 34 500 000 дана 
Орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы 
көлемі: 

34 500 000 000 теңге 

негізгі борыштың сомасы: 34 500 000 000 теңге 

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

есептелген сыйақының сомасы: 10 797 062 500 тенге 
төленген сыйақының сомасы: 10 785 083 333 тенге 
Сатып алу күні көрсетілген сатып алынған 
облигациялардың саны: 

34 500 000 дана, 2015 жылғы 10 тамыз  
 
Барлық облигациялар қайта орналастырылып, айналымда 
жүр 

Облигациялар шығарылымының мемлекеттік 
тіркелуін жүзеге асырған орган: 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі: D39-15 
Мемлекеттік тіркеу күні: 2009 жылғы 17 наурыз, 2010 жылғы 11 тамыз,  

2016 жылғы 25 қаңтар, 2016 жылғы 24 мамыр 
Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және 
осылардың орындалу мерзімінің өтіп кету 
мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, 
эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар 
алдындағы өз міндеттемелерін орындамау 
фактілері туралы мәліметтер (облигациялар  
бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), 
бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ 
төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен 
шығарылымдары бойынша жеке-жеке); 

Эмитенттің өз міндеттемелерін бағалы қағаздарды 
ұстаушылар алдында орындамау фактілері болған жоқ. 

Егер қандай да бір бағалы қағаздар 
шығарылымының  мемлекеттік   емес  бағалы 
қағаздардың орналастырылуы немесе айналысы 
тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді 
қабылдаған  мемлекеттік  орган, негіздемесі және 
оны қабылдаған күні көрсетіледі; 
 

Жатпайды 

Сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын 
қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары 
айналымда болатын нарықтар 

Ұйымдастырылмаған нарықта 

Ұстаушылардың айналысындағы бұрын 
шығарылған  облигациялардың  әр түрімен 
ұсынылатын құқықтары, соның ішінде 
шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге 
асырылған және ұстаушылардың аталған 
құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, 
ұстаушылармен жасалған сатып алу - сату 
шарттарымен қарастырылған құқықтары 

Облигация ұстаушыларға:  
• проспектіде көзделген мерзімде номинал құнды алу 
құқығы;  
• проспектіде көзделген мерзімде сыйақы алу құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
тәртіппен ақпарат алу құқығы;  
• еркін иеліктен шығару және облигацияларға басқаша 
иелік ету құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын 
қанағаттандыру құқығы;  
• облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге 
де құқықтар берілді. 

 
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕҢБЕРІНДЕ ОН АЛТЫНШЫ ШЫҒАРЫЛЫМ   
Облигациялардың жалпы саны: 34 500 000 дана 
Облигациялар түрі: қамтамасыз етілмеген купондық 
Номиналды құны: 1 000 теңге 
Орналастырылған облигациялар саны: 34 500 000 дана 
Орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы 
көлемі: 

34 500 000 000 теңге 

негізгі борыштың сомасы: 34 500 000 000 теңге 
есептелген сыйақының сомасы: 10 797 062 500 тенге 
төленген сыйақының сомасы: 10 785 083 333 тенге 
Сатып алу күні көрсетілген сатып алынған 
облигациялардың саны: 

34 500 000 дана, 2015 жылғы 10 тамыз 
 
Барлық облигациялар қайта орналастырылып, айналымда 
жүр 

Облигациялар шығарылымының мемлекеттік 
тіркелуін жүзеге асырған орган: 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі: D39-16 

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

Мемлекеттік тіркеу күні: 2009 жылғы 17 наурыз, 2010 жылғы 11 тамыз,  
2016 жылғы 25 қаңтар, 2016 жылғы 24 мамыр 

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және 
осылардың орындалу мерзімінің өтіп кету 
мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, 
эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар 
алдындағы өз міндеттемелерін орындамау 
фактілері туралы мәліметтер (облигациялар  
бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), 
бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ 
төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен 
шығарылымдары бойынша жеке-жеке); 

Эмитенттің өз міндеттемелерін бағалы қағаздарды 
ұстаушылар алдында орындамау фактілері болған жоқ. 

Егер қандай да бір бағалы қағаздар 
шығарылымының  мемлекеттік   емес  бағалы 
қағаздардың орналастырылуы немесе айналысы 
тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді 
қабылдаған  мемлекеттік  орган, негіздемесі және 
оны қабылдаған күні көрсетіледі; 
 

Жатпайды 

Сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын 
қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары 
айналымда болатын нарықтар 

Ұйымдастырылмаған нарықта 

Ұстаушылардың айналысындағы бұрын 
шығарылған  облигациялардың  әр түрімен 
ұсынылатын құқықтары, соның ішінде 
шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге 
асырылған және ұстаушылардың аталған 
құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, 
ұстаушылармен жасалған сатып алу - сату 
шарттарымен қарастырылған құқықтары 

Облигация ұстаушыларға:  
• проспектіде көзделген мерзімде номинал құнды алу 
құқығы;  
• проспектіде көзделген мерзімде сыйақы алу құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
тәртіппен ақпарат алу құқығы;  
• еркін иеліктен шығару және облигацияларға басқаша 
иелік ету құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын 
қанағаттандыру құқығы;  
• облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге 
де құқықтар берілді. 

 
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕҢБЕРІНДЕ ОН ЖЕТІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ   
Облигациялардың жалпы саны: 34 500 000 дана 
Облигациялар түрі: қамтамасыз етілмеген купондық 
Номиналды құны: 1 000 теңге 
Орналастырылған облигациялар саны: 34 500 000 дана 
Орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы 
көлемі: 

34 500 000 000 теңге 

негізгі борыштың сомасы: 28 000 000 000 теңге 
есептелген сыйақының сомасы: 10 768 805 556 тенге 
төленген сыйақының сомасы: 10 759 083 333 тенге 
Сатып алу күні көрсетілген сатып алынған 
облигациялардың саны: 

34 500 000 дана, 2015 жылғы 10 тамыз 
 
28 000 000 дана облигация қайта орналастырылып, 
айналымда жүр 

Облигациялар шығарылымының мемлекеттік 
тіркелуін жүзеге асырған орган: 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі: D39-17 
Мемлекеттік тіркеу күні: 2009 жылғы 17 наурыз, 2010 жылғы 11 тамыз,  

2016 жылғы 25 қаңтар, 2016 жылғы 24 мамыр 
Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және 
осылардың орындалу мерзімінің өтіп кету 
мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, 
эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар 
алдындағы өз міндеттемелерін орындамау 
фактілері туралы мәліметтер (облигациялар  
бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), 

Эмитенттің өз міндеттемелерін бағалы қағаздарды 
ұстаушылар алдында орындамау фактілері болған жоқ. 

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ 
төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен 
шығарылымдары бойынша жеке-жеке); 
Егер қандай да бір бағалы қағаздар 
шығарылымының  мемлекеттік   емес  бағалы 
қағаздардың орналастырылуы немесе айналысы 
тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді 
қабылдаған  мемлекеттік  орган, негіздемесі және 
оны қабылдаған күні көрсетіледі; 
 

Жатпайды 

Сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын 
қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары 
айналымда болатын нарықтар 

Ұйымдастырылмаған нарықта 

Ұстаушылардың айналысындағы бұрын 
шығарылған  облигациялардың  әр түрімен 
ұсынылатын құқықтары, соның ішінде 
шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге 
асырылған және ұстаушылардың аталған 
құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, 
ұстаушылармен жасалған сатып алу - сату 
шарттарымен қарастырылған құқықтары 

Облигация ұстаушыларға:  
• проспектіде көзделген мерзімде номинал құнды алу 
құқығы;  
• проспектіде көзделген мерзімде сыйақы алу құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
тәртіппен ақпарат алу құқығы;  
• еркін иеліктен шығару және облигацияларға басқаша 
иелік ету құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын 
қанағаттандыру құқығы;  
• облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге 
де құқықтар берілді. 

 
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕҢБЕРІНДЕ ОН СЕГІЗІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ   
Облигациялардың жалпы саны: 34 500 000 дана 
Облигациялар түрі: қамтамасыз етілмеген купондық 
Номиналды құны: 1 000 теңге 
Орналастырылған облигациялар саны: 34 500 000 дана 
Орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы 
көлемі: 

34 500 000 000 теңге 

негізгі борыштың сомасы: Облигациялар жойылды 
есептелген сыйақының сомасы: 10 647 083 333 тенге 
төленген сыйақының сомасы: 10 647 083 333 тенге 
Сатып алу күні көрсетілген сатып алынған 
облигациялардың саны: 

34 500 000 дана, 2015 жылғы 10 тамыз 

Облигациялар шығарылымының мемлекеттік 
тіркелуін жүзеге асырған орган: 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі: D39-18 
Мемлекеттік тіркеу күні: 2009 жылғы 17 наурыз, 2010 жылғы 11 тамыз,  

2016 жылғы 25 қаңтар 
Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және 
осылардың орындалу мерзімінің өтіп кету 
мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, 
эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар 
алдындағы өз міндеттемелерін орындамау 
фактілері туралы мәліметтер (облигациялар  
бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), 
бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ 
төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен 
шығарылымдары бойынша жеке-жеке); 

Эмитенттің өз міндеттемелерін бағалы қағаздарды 
ұстаушылар алдында орындамау фактілері болған жоқ. 

Егер қандай да бір бағалы қағаздар 
шығарылымының  мемлекеттік   емес  бағалы 
қағаздардың орналастырылуы немесе айналысы 
тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді 
қабылдаған  мемлекеттік  орган, негіздемесі және 
оны қабылдаған күні көрсетіледі; 
 

Жатпайды 

Сауда-саттық ұйымдастырушыларының Ұйымдастырылмаған нарықта 

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы 
қағаздары айналымда болатын нарықтар 
Ұстаушылардың айналысындағы бұрын 
шығарылған  облигациялардың  әр түрімен 
ұсынылатын құқықтары, соның ішінде 
шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге 
асырылған және ұстаушылардың аталған 
құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, 
ұстаушылармен жасалған сатып алу - сату 
шарттарымен қарастырылған құқықтары 

Облигация ұстаушыларға:  
• проспектіде көзделген мерзімде номинал құнды алу 
құқығы;  
• проспектіде көзделген мерзімде сыйақы алу құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
тәртіппен ақпарат алу құқығы;  
• еркін иеліктен шығару және облигацияларға басқаша 
иелік ету құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын 
қанағаттандыру құқығы;  
• облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге 
де құқықтар берілді. 

 
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕҢБЕРІНДЕ ОН ТОҒЫЗЫНШЫ ШЫҒАРЫЛЫМ   
Облигациялардың жалпы саны: 34 500 000 дана 
Облигациялар түрі: қамтамасыз етілмеген купондық 
Номиналды құны: 1 000 теңге 
Орналастырылған облигациялар саны: 34 500 000 дана 
Орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы 
көлемі: 

34 500 000 000 теңге 

негізгі борыштың сомасы: Облигациялар жойылды 
есептелген сыйақының сомасы: 10 647 083 333 тенге 
төленген сыйақының сомасы: 10 647 083 333 тенге 
Сатып алу күні көрсетілген сатып алынған 
облигациялардың саны: 

34 500 000 дана, 2015 жылғы 10 тамыз 

Облигациялар шығарылымының мемлекеттік 
тіркелуін жүзеге асырған орган: 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі: D39-19 
Мемлекеттік тіркеу күні: 2009 жылғы 17 наурыз, 2010 жылғы 11 тамыз,  

2016 жылғы 25 қаңтар 
Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және 
осылардың орындалу мерзімінің өтіп кету 
мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, 
эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар 
алдындағы өз міндеттемелерін орындамау 
фактілері туралы мәліметтер (облигациялар  
бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), 
бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ 
төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен 
шығарылымдары бойынша жеке-жеке); 

Эмитенттің өз міндеттемелерін бағалы қағаздарды 
ұстаушылар алдында орындамау фактілері болған жоқ. 

Егер қандай да бір бағалы қағаздар 
шығарылымының  мемлекеттік   емес  бағалы 
қағаздардың орналастырылуы немесе айналысы 
тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай 
шешімді қабылдаған  мемлекеттік  орган, 
негіздемесі және оны қабылдаған күні 
көрсетіледі; 
 

Жатпайды 

Сауда-саттық ұйымдастырушыларының 
атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы 
қағаздары айналымда болатын нарықтар 

Ұйымдастырылмаған нарықта 

Ұстаушылардың айналысындағы бұрын 
шығарылған  облигациялардың  әр түрімен 
ұсынылатын құқықтары, соның ішінде 
шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге 
асырылған және ұстаушылардың аталған 
құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, 
ұстаушылармен жасалған сатып алу - сату 
шарттарымен қарастырылған құқықтары 

Облигация ұстаушыларға:  
• проспектіде көзделген мерзімде номинал құнды алу 
құқығы;  
• проспектіде көзделген мерзімде сыйақы алу құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
тәртіппен ақпарат алу құқығы;  
• еркін иеліктен шығару және облигацияларға басқаша 
иелік ету құқығы; 
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• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын 
қанағаттандыру құқығы;  
• облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге 
де құқықтар берілді. 

 
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕҢБЕРІНДЕ ЖИЫРМАСЫНШЫ ШЫҒАРЫЛЫМ   
Облигациялардың жалпы саны: 34 500 000 дана 
Облигациялар түрі: қамтамасыз етілмеген купондық 
Номиналды құны: 1 000 теңге 
Орналастырылған облигациялар саны: 34 500 000 дана 
Орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы 
көлемі: 

34 500 000 000 теңге 

негізгі борыштың сомасы: Облигациялар жойылды 
есептелген сыйақының сомасы: 10 647 083 333 тенге 
төленген сыйақының сомасы: 10 647 083 333 тенге 
Сатып алу күні көрсетілген сатып алынған 
облигациялардың саны: 

34 500 000 дана, 2015 жылғы 10 тамыз 

Облигациялар шығарылымының мемлекеттік 
тіркелуін жүзеге асырған орган: 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі: D39-20 
Мемлекеттік тіркеу күні: 2009 жылғы 17 наурыз, 2010 жылғы 11 тамыз,  

2016 жылғы 25 қаңтар 
Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және 
осылардың орындалу мерзімінің өтіп кету 
мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, 
эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар 
алдындағы өз міндеттемелерін орындамау 
фактілері туралы мәліметтер (облигациялар  
бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), 
бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ 
төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен 
шығарылымдары бойынша жеке-жеке); 

Эмитенттің өз міндеттемелерін бағалы қағаздарды 
ұстаушылар алдында орындамау фактілері болған жоқ. 

Егер қандай да бір бағалы қағаздар 
шығарылымының  мемлекеттік   емес  бағалы 
қағаздардың орналастырылуы немесе айналысы 
тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай 
шешімді қабылдаған  мемлекеттік  орган, 
негіздемесі және оны қабылдаған күні 
көрсетіледі; 

Жатпайды 

Сауда-саттық ұйымдастырушыларының 
атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы 
қағаздары айналымда болатын нарықтар 

Ұйымдастырылмаған нарықта 

Ұстаушылардың айналысындағы бұрын 
шығарылған  облигациялардың  әр түрімен 
ұсынылатын құқықтары, соның ішінде 
шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге 
асырылған және ұстаушылардың аталған 
құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, 
ұстаушылармен жасалған сатып алу - сату 
шарттарымен қарастырылған құқықтары 

Облигация ұстаушыларға:  
• проспектіде көзделген мерзімде номинал құнды алу 
құқығы;  
• проспектіде көзделген мерзімде сыйақы алу құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
тәртіппен ақпарат алу құқығы;  
• еркін иеліктен шығару және облигацияларға басқаша 
иелік ету құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын 
қанағаттандыру құқығы;  
• облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге 
де құқықтар берілді. 

 
 

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер: 
1) облигациялардың түрі; 
 

Қамтамасыз етілмеген купондық 
облигациялар (бұдан әрі – «Облигациялар») 
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2) бір облигацияның номиналдық құны 
(егер бір облигацияның номиналдық құны 
индекстелген шама болса, онда бір 
облигацияның номиналдық құнын есептеу 
тәртібі қосымша көрсетіледі); 
 

1 000 (бір мың) теңге. 

3) облигациялардың саны; 
 

129 200 000 (бір жүз жиырма тоғыз 
миллион екі жүз мың) дана. 

4) облигациялар шығарылымның жалпы 
көлемі;  
 

129 200 000 000 (бір жүз жиырма тоғыз 
миллиард екі жүз миллион) теңге. 

5) номиналды құн валютасы, облигациялар 
бойынша негізгі борыш және (немесе) 
есептелген сыйақы бойынша төлем 
валютасы.  

Барлық төлемдер (сыйақыны және негізгі 
қарыз сомасын төлеу) Эмитент тарапынан 
қолма-қол ақшасыз тәртіппен, Қазақстан 
Республикасының ұлттық валютасында 
(теңге) жүзеге асырылады. 
Егер облигация ұстаушысы Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті болса, 
Облигациялар бойынша номинал құнды 
және жинақталған сыйақыны төлеу, 
Облигация ұстаушысының Қазақстан 
Республикасының аумағында теңгедегі 
банктік шоты болған жағдайда теңгемен 
жүзеге асырылатын болады. 
Төлемді жүзеге асырған кезде теңгені АҚШ 
долларына немесе Еуроға айырбастау 
Эмитент төлемді жүзеге асырған күнге 
дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей 
Облигация ұстаушысынан - Қазақстан 
Республикасының бейрезидентінен тиісті 
жазбаша өтінішті алған жағдайда рұқсат 
етіледі. Аталған айырбас төлем жүзеге 
асырылатын күні Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкімен 
белгіленген бағам бойынша жүргізіледі. 
Теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға 
айырбастау, Облигация ұстаушысының -
Қазақстан Республикасының бейрезиденті 
есебінен жүзеге асырылады. 
Облигациялар бойынша төлемді Облигация 
ұстаушысының - Қазақстан 
Республикасының резидентінің пайдасына 
жүзеге асырған жағдайда, теңгені өзге 
валютаға айырбастауға жол берілмейді. 
Айырбастау кезінде туындайтын 
Эмитенттің шығындары Облигация 
ұстаушысы - Қазақстан Республикасының 
резиденті емес тұлғасына есептелуі тиіс 
сомадан шегерілетін болады. 

 
 
4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі. 
Осы шығарымның Облигацияларын төлеу қолма-қол ақшасыз нысандағы ақшалармен 

жүргізілетін болады. Облигацияларды орналастыру «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі – 
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Қор биржасы) сауда жүйесінде сауда-саттық жүргізу арқылы жүргізілетін болады, 
облигацияларды төлеу Қор биржасының ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. 

 
5. Облигациялар бойынша кіріс алу: 

1) облигациялар бойынша сыйақы 
мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша 
сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама 
болса, онда облигациялар бойынша сыйақы 
мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша 
көрсетіледі); 

Жылдық купондық сыйақы мөлшерлемесі 
сатып алушының кем дегенде 1 (бір) 
өтінімін Эмитент қанағаттандыратын 
мөлшерлеме сияқты нарықтық жағдайларда 
анықталады. Облигациялар бойынша купон 
ставкасы облигациялардың барлық 
айналым кезеңіне белгіленеді. 

2) сыйақыны төлеу кезеңділігі және 
(немесе) облигациялар бойынша сыйақы 
төлеу күні; 
 

Сыйақыны төлеу Облигациялар 
айналымының барлық кезеңі ішінде 
Облигациялардың айналымы басталған 
күннен бастап әрбір алты ай сайын жылына 
2 (екі) рет жүргізіледі. 

3) облигациялар бойынша сыйақы есептеу 
басталатын күн; 
 

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу 
Облигациялар айналымы басталған күннен 
басталады. Сыйақыны есептеу 
Облигациялар айналымның барлық кезеңі 
ішінде жүргізіледі. 

4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу 
тәртібі мен талаптары, облигациялар 
бойынша сыйақы алу тәсілі; 

       
 

Сыйақы оны алу құқығы бар және 
сыйақыны төлеу жүзеге асырылатын 
кезеңнің соңғы күнінің басына Эмитенттің 
бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдері 
жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді 
(Эмитенттің тіркеушісі орналасқан 
жеріндегі уақыт бойынша) (бұдан әрі – 
«Бекітілген күні»).  
Сыйақыны төлеу Бекітілген күннен кейінгі 
күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн 
ішінде Бекітілген күнге Облигация 
ұстаушылар тізілімінде тіркелген 
Облигация ұстаушылардың ағымдағы 
шоттарына  ақша аудару (теңгемен) арқылы 
жүзеге асырылады.  
Төлеу күніне сыйақы Облигацияның 
номиналды құны мен купондық 
жартыжылдық сыйақы мөлшерлемесінің 
көбейтіндісі ретінде есептеледі.  
Үтірден кейінгі белгілердің саны және 
дөңгелектеу әдісі Қор биржасының ішкі 
құжаттарына сәйкес белгіленеді.  
Сыйақының соңғы төлемі  Облигациялар 
бойынша борыштың негізгі сомасын 
төлеумен қатар жүргізіледі. 
Сыйақы төлеу өзге де мүліктің 
құқықтармен жүргізілмейді. 

5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу 
үшін қолданылатын уақыт кезеңі. 

 

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу 
барлық айналым мерзімі ішінде жылына 
360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 
(отыз) күн уақыт базасының есебінен 
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жүргізілетін болады.  
 
6. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде жобалық 

қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі: 
1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету 

құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары және болжанатын мерзімдері; 
2) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған мүліктің меншік иегерінің 

ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізілуі 
және олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі; 

3) арнайы қаржы компаниясының жобалық қаржыландыру және активтерді 
инвестициялық басқару мәмілесіне қызмет көрсетуге байланысты, бөлінген активтер есебінен 
жүзеге асырылатын шығыстарының тізбесі. 

 
Қолданылмайды. Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. 

 
7.  Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде 

секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі: 
1) оригинатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы 

қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді 
жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері; 

2) секьюритилендіру мәмілесіндегі оригинатордың қызметінің мәні, құқықтары мен 
міндеттері; 

3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету 
құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың 
орындалуына бақылау жасау тәртібі; 

4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі; 
5) секьюритилендіру мәмілесі бойынша қызметке ақы төлеуге байланысты шығыстар және 

оларға сәйкес арнайы қаржы компаниясы осы шығыстарды бөлінген активтерден шегеруге 
құқылы талаптар; 

6) оригинатордың және секьюритилендіру мәмілесіне қатысатын тұлғалардың 
секьюритилендіруді қолдану тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер; 

7) секьюритилендіру мәмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтер өсімінің мөлшері, 
құрамы мен болжамдық талдауы; 

8) талап ету құқықтары біртектілігінің критерийлері; 
9) облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған әр түрлі шығарылымдар 

облигацияларын өтеу кезектілігі. 
 
Қолданылмайды. Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.  

 
8. Облигацияларды орналастыру шарттары және тәртібі: 

1) облигацияларды орналастырудың 
басталған күні; 

Облигацияларды орналастырудың 
басталған күн Облигациялар 
айналымының басталатын күні болып 
табылады. 

2) облигацияларды орналастырудың 
аяқталған күні;  

Облигацияларды орналастырудың 
аяқталған күні Облигациялар 
айналымының аяқталатын күні болып 
табылады. 

3) онда облигацияларды орналастыру 
жоспарланған рынок (бағалы қағаздардың 
ұйымдастырылған және (немесе) 
ұйымдастырылмаған нарығы). 

Облигациялар ұйымдастырылған бағалы 
қағаздар нарығында орналастырылатын 
болады. 
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9. Облигацияларды айналымға жіберу шарттары және тәртібі: 

1) облигацияларды айналысқа жіберудің 
басталған күні;  

Облигацияларды айналымға жіберу 
басталған күн Қор биржасының ішкі 
құжаттарына сәйкес бірінші болған сауда-
саттықты жүргізген күн болып табылады. 

2) облигацияларды айналысқа жіберудің 
аяқталған күні; 

Облигацияларды айналымға жіберудің 
аяқталған күні Облигациялар айналымы 
мерзімінің соңғы күні болып табылады.  

3) айналысқа жіберу мерзімі; 
 

Облигациялар айналымы мерзімі  
Облигациялар айналымы басталған күннен 
бастап 3 (үш) жылды құрайды.  

4) онда облигацияларды айналысқа жіберу 
жоспарланған рынок (бағалы қағаздардың 
ұйымдастырылған және (немесе) 
ұйымдастырылмаған нарығы). 

Облигациялар айналымы 
ұйымдастырылған және 
ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар 
нарығында жоспарланады. 

 
10. Облигацияларды өтеу шарттары және тәртібі: 

1) облигацияларды өтеу күні; 
 
 

Облигациялардың айналым кезеңінің соңғы 
күнінен кейінгі 15 (он бес) жұмыс күні 
ішінде. 

2) облигацияларды өтеу тәсілі; 
 

Облигациялар соңғы купондық сыйақыны 
төлеумен қатар Облигациялардың 
айналымы кезеңінің соңғы күнінің 
басындағы жағдайға Облигация 
ұстаушылардың тізілімінде тіркелген 
Облигация ұстаушылардың ағымдық 
шотына ақша аудару арқылы номиналды 
құны бойынша өтеледі. 
Төлемді жүзеге асыру кезде теңгені АҚШ 
долларына немесе Еуроға айырбастау,  
Эмитент төлем жүзеге асырылған күнге 
дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей 
Облигация ұстаушысынан - Қазақстан 
Республикасының резиденті емес тұлғадан 
тиісті жазбаша өтінішті алған жағдайда жол 
беріледі. Көрсетілген айырбастау төлем 
жүзеге асырылу күніне Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкімен 
белгіленген бағам бойынша жүзеге 
асырылады. Теңгені АҚШ долларына 
немесе Еуроға айырбастау Облигация 
ұстаушысының - Қазақстан 
Республикасының резиденті емес тұлғаның 
есебінен жүзеге асырылады.  
Облигациялар бойынша төлемді Облигация 
ұстаушысының - Қазақстан 
Республикасының резидентінің пайдасына 
жүзеге асырған жағдайда теңгені өзге 
валютаға айырбастауға жол берілмейді. 
Айырбастау кезінде туындайтын 
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Эмитенттің шығындары Облигация 
ұстаушысы – Қазақстан Республикасының 
резиденті емес тұлғасына есептелуі тиіс 
сомадан шегерілетін болады. 
Облигацияларды өтеген кезде номиналды 
құнды төлеу өзге де мүліктің құқықтармен 
жүргізілмейді. 

 
11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында 

белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда: 
1) облигацияларды сатып алу құқықтарын 
іске асыру тәртібі, шарттары;  

Эмитент облигациялардың айналымы кезеңі 
ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесінің 
сатып алу туралы шешімімен анықталатын 
баға бойынша облигацияларды толық 
немесе ішінара сатып алуды жүзеге асыруға 
құқылы. 
Сатып алу ұйымдастырылған, сондай-ақ 
ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар 
нарығында да жүргізілуі мүмкін. 
Сатып алынған облигациялар өтелген 
болып саналмайды және Эмитент қайта сата 
алады. 
Эмитенттің облигацияларды сатып алуы 
облигацияларды ұстаушылардың 
құқықтарының бұзылуына әкеп соқпауы 
тиіс. Эмитенттің облигацияларды сатып алу 
туралы шешім қабылдауы облигацияларды 
ұстаушыларда Эмитентке тиесілі 
Облигацияларды сату міндеттемесінің 
туындауына себеп болып табылмайды. 
Облигацияларды сатып алу тәртібі, 
шарттары және мерзімі Эмитенттің 
Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен 
анықталатын болады. 

2) облигацияларды сатып алу құқықтарын 
іске асыру мерзімі көрсетіледі.  

Эмитенттің Директорлар кеңесі 
Облигацияларды сатып алу туралы шешім 
қабылдаған жағдайда, Эмитент сатып алуды 
осындай шешім қабылданған күннен бастап 
60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде жүргізеді. 
Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі 
қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс 
күні ішінде Эмитенттің ішкі корпоративтік 
ережелерімен, «Қазақстан қор биржасы» 
АҚ-ның ішкі құжаттарымен және 
Қаржылық есептілік депозитарийінің 
интернет-ресурсында ақпаратты 
орналастыру тәртібін реттейтін 
нормативтік-құқықтық актімен белгіленген 
тәртіппен Эмитенттің (www.sk.kz), Қор 
биржасының (www.kase.kz) және 
Қаржылық есептілік депозитарийінің 
(www.dfo.kz) ресми сайттарында 
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хабарламаны орналастыру арқылы 
облигация ұстаушыларының назарына 
жеткізіледі. 
Эмитент бағалы қағаздардың 
ұйымдастырылған нарығында 
облигацияларды сатып алуды жүргізген 
жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың 
оларға тиесілі облигацияларды сатуға 
өтінімдер беру тәртібі Қор биржасының 
ішкі құжаттарымен реттеледі. 
Эмитент ұйымдастырылмаған нарықта 
облигацияларды сатып алуды жүргізген 
жағдайда, Эмитенттен облигацияларды 
сатып алу туралы шешім қабылдауы туралы 
хабарламаны алған күннен бастап 14 (он 
төрт) күнтізбелік күн ішінде 
облигацияларды сатып алу барысында 
Эмитентке тиесілі облигацияларды сатуға 
ниеті бар облигацияларды ұстаушылар 
Эмитенттің атына сатуға жоспарланған 
облигациялардың санын және 
облигацияларды ұстаушының байланыс 
деректерін көрсете отырып, тиісті жазбаша 
өтініш беруге тиіс. Эмитент алынған 
жазбаша өтініштерді облигацияларды 
ұстаушылардың жазбаша өтініш беруі үшін 
көзделген кезеңнен кейінгі 14 (он төрт) 
күнтізбелік күн ішінде қарайды. Эмитенттің 
облигацияларды сатып алуы 
облигацияларды ұстаушылардың банк 
деректемелері бойынша ақша қаражатын 
аудару арқылы Эмитенттің облигацияларды 
сатып алу туралы алған жазбаша 
өтініштерін қарауы үшін көзделген кезең 
өткеннен кейін келесі жұмыс күні жүзеге 
асырылады.  

 
12. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар 

(шектеулер) белгіленген жағдайда: 
1) эмитент қабылдайтын және бағалы 
қағаздар рыногы туралы көзделмеген 
ковенанттардың (шектеулердің) 
сипаттамасы;  

Облигация айналысының барлық мерзімі 
ішінде Эмитент келесі шарттарды сақтауға 
міндетті: 
- Эмитент пен Қор биржасы арасында 
жасалатын мемлекеттік емес эмиссиялық 
бағалы қағаздардың листингі туралы 
шартта белгіленген жылдық және аралық 
қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерінің 
бұзылуына жол бермеу; 
- Эмитент пен Қор биржасы арасында 
жасалатын Эмитенттің бағалы қағаздар 
листингі туралы шартта белгіленген 
Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі 
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бойынша аудиторлық есептерді ұсыну 
мерзімін бұзуға жол бермеу. 

2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған 
кездегі эмитенттің іс-әрекетінің тәртібі; 
 

Осы шығарылым талаптарының  
12-тармағында көрсетілген қосымша 
шектеулер (ковенанттар) бұзылған 
жағдайда Эмитент бұзу басталған күннен 
бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде 
бұзылудың туындау себебін, осы 
бұзылуды жою тәсілін және мерзімдерін 
егжей-тегжейлі сипаттаумен осы 
бұзушылық туралы ақпаратты Эмитенттің 
(www.sk.kz), Қор биржасының 
(www.kase.kz) және Қаржылық есептілік 
депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми 
сайттарында орналастыру арқылы 
Облигация ұстаушыларының назарына 
жеткізеді. 
Облигацияларды сатып алу туралы бірінші 
өтінішті алған күннен бастап 60 (алпыс) 
күнтізбелік күннен кешіктірмей Эмитенттің 
Директорлар кеңесі Облигацияларды 
жинақталған сыйақыны ескере отырып, 
Облигациялардың тиісті номиналды 
құнының бағасы бойынша не қандай шама 
ең үлкен болуына байланысты 
Облигациялардың әділ нарықтық бағасы 
бойынша сатып алу туралы шешім 
қабылдайды.  
Облигацияларды сатып алу туралы 
Эмитенттің Директор кеңесінің шешімі оны 
қабылдау күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні 
ішінде Эмитенттің ресми сайтында 
(www.sk.kz) және/немесе Эмитенттің 
жарғысымен белгіленген бұқаралық ақпарат 
құралдарында хабарламаны орналастыру, 
сондай-ақ Қор биржасының (www.kase.kz) 
және Қаржылық есептілік депозитарийінің 
(www.dfo.kz) ресми сайттарында ақпаратты 
орналастыру арқылы Облигацияларды 
ұстаушылардың назарына жеткізілетін 
болады.  
Облигацияларды сатып алуды 
Облигацияларды сатып алу мерзімі және 
тәртібі туралы Эмитенттің Директорлар 
кеңесінің тиісті шешімін жариялағаннан 
кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде 
Эмитент жүзеге асырады.  
Облигацияларды сатып алуды жүзеге асыру 
мерзімі эмитенттің облигациялар 
шығарылымының осы проспектісінің 12-
тармағында көрсетілген қосымша 
шектеулер (ковенанттар) бұзылған күннен 
бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен 
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аспауы тиіс. 
3) ковенанттар бұзылған кездегі облигация 
ұстаушылардың іс-әрекетінің тәртібі 
көрсетіледі.  

Осы шығарылым талаптарының  
12-тармағында көрсетілген қосымша 
шектеулер (ковенанттар) бұзылған 
жағдайда Облигация Ұстаушысы 
бұзушылық туралы хабарланған күннен 
бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде 
Эмитенттің атына өзіне тиесілі 
Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша 
өтініш жіберуге құқылы.   
Облигация ұстаушысы өзіне тиесілі 
облигацияларды сатып алу туралы еркін 
нысанда барлық қажетті деректемелерді 
көрсете отырып өтініш беруі тиіс: 
• заңды тұлға үшін: Облигация 
ұстаушысының атауы; бизнес-
сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу 
(қайта тіркеу) туралы куәліктің 
(анықтаманың) нөмірі, берілген күні мен 
берген орган; заңды мекенжайы және нақты 
орналасқан жері; телефондары; банктік 
деректемелері; сатып алуға тиесілі 
облигациялардың саны және түрлері; 
• жеке тұлға үшін: Облигация 
ұстаушысының тегі, аты, және, болған 
жағдайда, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру 
нөмірі; жеке басын куәландыратын 
құжаттың нөмірі, күні және берген орган; 
мекенжайы; телефондары; банктік 
деректемелері; сатып алуға тиесілі 
облигациялардың саны және түрі.  
Сатып алуға өтініш бермеген Облигация 
ұстаушылары осы Облигациялар 
шығарылымы талаптарында көзделген 
айналым мерзімі аяқталғаннан кейін оларға 
тиесілі Облигацияларды өтеуге құқылы. 

 
13. Айырбасталатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер 

қосымша көрсетіледі:  
1) облигациялар айырбасталатын акциялардың түрi, саны және орналастыру бағасын 

белгілеу тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар; 
2) облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы 

толығымен айырбасталатын болса, айырбастаудың аяқталу күнінен бастап  
1 (бір) ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер 
облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталмайтын болса, осы шығарылымның 
сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің 
соңында өтелетіні көрсетіледі).  

Қолданылмайды. Облигациялар айырбасталатын болып табылмайды.  

14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе 
ішінара қамтамасыз ету болып табылатын эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер: 
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1) осы мүліктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз 
етудің сипаттамасы; 

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық 
арақатынасы; 

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі. 

Қолданылмайды. Облигациялар қамтамасыз етілмеген. 

15. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, кепілдік 
мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректері (егер 
облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе). 

Қолданылмайды.  

16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия 
шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру 
туралы қаулысының деректемелері. 

Қолданылмайды.   

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың 
нысаналы мақсаты: 

1) эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты 
мақсаттары; 

Эмитент облигацияларды орналастырудан тартқан ақшаны жалпы корпоративтік мақсаттарға 
пайдалануды жоспарлап отыр. 

2) инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар өкілінің 
қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеуге байланысты шығыстар 
көрсетіледі - қолданылмайды. Облигациялар инфрақұрылымдық емес. 

 
18. Эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған 

облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды 
шығару кезінде осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және 
нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару көлемі, облигациялар 
бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі. 

Қолданылмайды.   

19. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар: 
1) Эмитенттен Облигациялар шығарылымының осы шарттарында көзделген мерзімде 

облигацияның номиналдық құнын алу немесе өзге де мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-
ақ облигацияның номиналды құнының белгіленген пайызын алу құқығы немесе басқа мүліктік 
құқықтар; 
• осы Облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген тәртіппен және 

мерзімдерде Облигацияларды өтеген жағдайда номиналды құнды алу құқығы; 
• Облигациялар шығарылымының осы проспектісінде көзделген тәртіппен және 

мерзімдерде Облигациялар бойынша купондық сыйақы алу құқығы; 
• Облигацияларды еркін сату және басқаша жолдармен иеліктен шығару құқығы; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі 

қағидаларында және Қор биржасының талаптарында көзделген тәртіппен Эмитенттің 
қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы; 
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• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен 
Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; 

• осы проспектте белгіленген жағдайларда Облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін 
сатып алуға жариялау құқығы; 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен 
Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар. 

2) эмитенттің облигацияларды, оның ішінде облигациялар шығарылымының 
проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде жүзеге асыру шарттары, 
тәртібі және мерзімі көрсетілген сатып алу талабының құқықтары; 
• Облигация ұстаушылары «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңында көзделген жағдайларда Эмитенттен өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып 
алуды талап етуге құқылы. 
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабында 

көзделген Эмитенттің облигацияларды сатып алуы үшін негіздер болған жағдайда, Эмитент 
Облигацияларды ұстаушылардың талап етуі бойынша осындай сатып алу күніне 
Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша жинақталған сыйақыны 
ескере отырып, Облигацияларды сатып алуға міндетті. 

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 18-4-бабы 2-
тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар туындаған кезде, сондай-ақ ол 
басталған кезде дефолт жариялануы мүмкін оқиға/оқиғалар болған кезде, Эмитент 
орналастырылған Облигацияларды жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың 
номиналдық құнына сәйкес келетін баға бойынша не ең үлкен шама болып табылатынына 
байланысты Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша сатып алуды жүзеге асыруға 
міндетті. 

Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қор биржасының ішкі 
құжаттарында көзделген мерзімдер ішінде, ал Қазақстан Республикасының заңнамасында 
және (немесе) Қор биржасының ішкі құжаттарында мұндай мерзім болмаған кезде -  осы 
тармақта көрсетілген оқиғалардың бірі туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде 
Эмитент Облигация ұстаушыларын хабардар ету, сондай-ақ Эмитенттің (www.sk.kz), Қор 
биржасының (www.kase.kz) және  Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми 
сайттарына хабарлама орналастыру арқылы Облигация ұстаушыларына төмендегілерді қоса 
алғанда, осындай факті туралы хабарлайды:  

- Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін көрсетілген Оқиғалардың қайсысы 
орын алғаны туралы ақпарат; 
- Облигацияларды сатып алу туралы Эмитентке талаппен айналым тәртібі мен 
мерзімдерін қоса алғанда, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша Облигацияларды 
ұстаушылардың ықтимал іс-қимылдарын санамалау; 
- Эмитенттің ішкі корпоративтік құжаттарында, Қор биржасының ішкі құжаттарында 
және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсына ақпаратты орналастыру 
тәртібін реттейтін нормативтік-құқықтық актіде көзделген тәртіппен және мерзімде 
Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпаратты. 

Облигацияларды ұстаушы бұзушылық туралы тиісті ақпарат бірінші жарияланған 
күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитенттің атына өзіне тиесілі Облигацияларды 
сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқылы. 

Облигацияларды ұстаушы өзіне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы барлық 
қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш беруі тиіс: 

- заңды тұлға үшін: Облигациялар ұстаушысының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; 
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) нөмірі, берілген күні 
және берген орган; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондары; 
банктік деректемелері; сатып алуға тиесілі облигациялардың саны және түрі; 
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- жеке тұлға үшін: Облигациялар ұстаушысының тегі, аты және, бар болса, әкесінің 
аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні 
және берген орган; тұрғылықты мекенжайы; телефондары; банктік деректемелері; 
сатып алуға тиесілі облигациялардың саны және түрі.     

Облигацияларды сатып алу туралы алғашқы өтінішті алған күннен бастап 60 (алпыс) 
күнтізбелік күннен кешіктірмей Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу 
туралы шешім қабылдайды. Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу 
туралы шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің ресми 
сайтында (www.sk.kz) және/немесе Эмитенттің жарғысында анықталған бұқаралық ақпарат 
құралдарына хабарламаны орналастыру, сондай-ақ Қор биржасының (www.kase.kz) және 
Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайттарында ақпаратты орналастыру 
арқылы Облигация ұстаушыларының назарына жеткізіледі.  

Облигацияларды сатып алуды Эмитент Облигацияларды сатып алу мерзімі мен тәртібі 
туралы Эмитенттің Директорлар кеңесінің тиісті шешімі жарияланғаннан кейінгі күннен 
бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады.  

Облигацияларды сатып алуды жүзеге асыру мерзімі осы тармақта көрсетілген 
оқиғалардың бірі туындаған күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен аспауы тиіс. 

Сатып алуға өтініш бермеген Облигация ұстаушылардың осы талаптарда көрсетілген 
айналым мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі Облигацияларды өтеуге құқығы бар. 

3) осы Проспектіде көзделген өзге де құқықтар. 
 
 

20. Туындаған жағдайда эмитенттің  облигациялары  бойынша дефолт 
жариялау ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәліметтер: 
1) эмитенттің облигациялары бойынша 
дефолт жариялау ықтималдығы бар 
оқиғалар тізбесі; 

Дефолт – эмиссиялық бағалы қағаздар және 
өзге де қаржы құралдары бойынша 
мiндеттемелердiң орындалмауы. 
Ол басталғанда Эмитенттің облигациялары 
бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға 
(бұдан әрі – Дефолт оқиғасы): 
• осы Проспектіде белгіленген осындай 

төлемдер мерзімінде Облигациялар 
бойынша негізгі борышты және 
(немесе) купондық сыйақыны төлемеу 
немесе толық төлемеу; 

• «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңында 
көзделген жағдайлар мен шарттар 
орын алған кезде Облигациялар 
бойынша негізгі борыш және (немесе) 
купондық сыйақы сомасын төлеу 
бойынша ішінара және толық 
орындамау танылады. 

2) облигациялар бойынша дефолт 
туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын 
шаралар, облигациялар ұстаушылардың 
облигациялар бойынша сыйақы төлеу 
бойынша міндеттемелерін орындамаған 
немесе тиісті түрде орындамаған кезде 
құқықтарын қорғау рәсімін қоса, оның 
ішінде міндеттемені қайта құрылымдау 
тәртібі және талаптары; 

Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына 
келтіруге және Облигациялар бойынша 
берешекті өтеуге бағытталған 
Облигациялар бойынша дефолт жағдайында 
Эмитент қолданатын шаралар кез келген 
қайта ұйымдастыру, ұйымдастыру-
шаруашылық, басқару, инвестициялық, 
қаржы-экономикалық, құқықтық және 
Қазақстан Республикасының заңнамасына 
қайшы келмейтін өзге де рәсімдерді, 
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сондай-ақ Облигацияларды ұстаушылардың 
құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде 
Эмитенттің міндеттемелерін қайта 
құрылымдау тәртібі мен шарттарын 
қамтиды. 
Міндеттемелерді қайта құрылымдаудың 
тәртібі мен шарттарын Эмитент Облигация 
ұстаушыларымен келіссөздер жүргізу 
жолымен келіседі. 
Эмитенттің міндеттемелерін қайта 
құрылымдау туралы шешімді Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес, 
оның ішінде Облигация ұстаушысына 
берілетін құқықтарды ескере отырып, 
кредиторлардың келісімімен Директорлар 
кеңесі қабылдайды. 
Эмитенттің кінәсінен купондық сыйақы 
және / немесе Облигациялар бойынша 
негізгі борыш осы шарттарда белгіленген 
мерзімдерде төленбеген немесе толық 
төленбеген жағдайда, Эмитент ақшалай 
міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін 
орындау күні Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың 
ресми мөлшерлемесін негізге ала отырып 
есептелетін мерзімі өткен әр күнге 
өсімпұлды төлейді. 
Эмитент осы Проспектіде белгіленген өз 
міндеттемелерін ішінара немесе толықтай 
орындамағаны үшін, егер бұл орындамау 
қарсы тұруға болмайтын күш 
жағдайларының салдары болса, 
жауапкершіліктен босатылады. Қарсы 
тұруға болмайтын күш жағдайлары деп 
басталуын алдын ала болжап білу немесе 
болдырмау мүмкін болмаған жағдайлар 
(табиғат құбылыстары, әскери әрекеттер 
және т.б.) ұғынылады. Қарсы тұруға 
болмайтын күш жағдайлары туындаған 
жағдайда Эмитенттің осы талаптармен 
көзделген өз міндеттемелерін орындау 
мерзімі оның барысында осындай 
жағдайлар мен олардың салдары күшінде 
болатын уақыт кезеңіне мөлшерлес 
жылжытылады. 

3) эмитенттің облигацияларды 
ұстаушыларының назарына орындалмаған 
міндеттемелердің көлемі, міндеттемелерді 
орындамау себебі, облигацияларды 
ұстаушылардың өз талаптарын 
қанағаттандыру жөніндегі мүмкін іс-
әрекеттерінің тізбегі, облигацияларды 
ұстаушылардың эмитентке, эмитенттің 

Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда  
Эмитент сатып алу үшін негіздеме пайда 
болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні 
ішінде мұндай факті туралы облигация 
ұстаушыларының өкілін хабардар ету 
арқылы, сондай-ақ  Эмитенттің (www. 
sk.kz),   Қор биржасының (www.kase.kz) 
және Қаржылық есептілік депозитарийінің 
(www.dfo.kz) ресми сайттарында ақпаратты 
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облигациялар бойынша міндеттемелерді 
орындамаған не тиісінше орындамаған 
жағдайда эмитенттің міндеттемелері 
бойынша ортақ немесе бірлескен 
жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап 
қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметі бар 
дефолт фактісі туралы ақпаратты жеткізу 
тәртібі, мерзімі мен әдісі; 

орналастыру арқылы облигация 
ұстаушыларының назарына жеткізіледі, 
соның ішінде: 
1) дефолт фактісі туралы ақпаратты;  
2) дефолт пайда болған күні Эмитенттің 

орындалмаған міндеттемелерінің 
көлемін; 

3) Дефолт оқиғасының туындауына 
әкелген міндеттемелердің орындалмау 
себептерін;  

4) Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен 
мерзімдерін қоса алғанда, Облигация 
ұстаушыларының өз талаптарын 
қанағаттандыру бойынша ықтимал 
әрекеттерінің тізімін;  

5) Эмитенттің шешімі бойынша өзге де 
ақпаратты. 

4) эмитенттің  облигациялар  бойынша 
міндеттемелерін орындамаған не тиісінше 
орындамаған жағдайда эмитенттің 
міндеттемелері бойынша ортақ немесе 
бірлескен жауапкершілік көтеретін 
тұлғалармен шарт жасалған күні мен 
нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, 
сондай-ақ оларды (сондай тұлғалар бар 
болса)  мемлекеттік  тіркеу күні  

Эмитент облигациялар бойынша 
міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті 
орындамаған жағдайда Эмитенттің 
міндеттемелері бойынша ортақ немесе 
субсидиарлық жауапкершілікті көтеретін 
тұлғалар - жоқ. 

 
 
21. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу 

кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті 
ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы. 

Сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу Эмитенттің еншілес 
компанияларынан түсетін дивидендтік түсімдерді, екінші деңгейдегі банктерде бұрын 
орналастырылған депозиттерді қайтаруды, бұрын берілген қарыздарды қайтаруды, 
мемлекеттік бюджеттен түсетін түсімдерді, тартылған қарыздарды және өзге де көздерді қоса 
алғанда, Эмитенттің меншікті және қарыз қаражаты есебінен қамтамасыз етілетін болады. 
Сыйақылар төлеудің және негізгі борышты өтеудің әрбір кезеңіндегі түсімдер сомасы 
міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті болады. Түсімдер мен өтеу болжамы төменде 
келтірілген кестеде ккөрсетілген. Осы қосымшада келтірілген Эмитенттің ақша ағындарының 
болжамдары қате немесе дәл емес болуы мүмкін болжамдарға, бағаларға немесе әдістерге 
тәуелді және барлық экономикалық және саяси жағдайларды, мемлекеттік реттеудегі 
өзгерістерді, салық талаптарындағы өзгерістерді (салық мөлшерлемелерінің өзгерістерін, жаңа 
салық заңдарын және салық заңнамасын түсіндіруді қайта қарауды қоса алғанда), сот және 
төрелік талқылаулардың нәтижелерін, пайыздық мөлшерлемелердің өзгерістерін, айырбастау 
бағамы мен басқа да нарықтық жағдайларды қоса алғанда, әртүрлі факторларға байланысты 
өзгеруі мүмкін.  

Нақты нәтижелер, іс-әрекеттер мен оқиғалар әртүрлі факторларға байланысты осы 
болжамды мәлімдемелерден айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. Бұл болжамды мәлімдемелер 
осы шығарылым проспектісінің күніне ғана жарамды және Эмитент жаңа ақпараттың, 
болашақ оқиғалардың немесе өзге де негіздердің пайда болуы салдарынан осы қосымшада 
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көрсетілген қандай да бір болжамды деректерді жаңарту үшін осы проспектіге өзгерістер 
енгізуге міндетті емес және ниетті емес. 

Көрсетілген болжамды деректер Эмитенттің бақылауындағы және бақылауынан тыс 
бірқатар факторларға байланысты көптеген мүмкін нәтижелердің бірі ғана болып табылады. 
Бұл көрсеткіштер басқаларға қарағанда ықтимал нәтиже ретінде қарастырылмауы керек, 
сондықтан Эмитентке олар үшін ешқандай жауапкершілік артылмайды, инвесторлар оларға 
сенім артуға ұмтылмауы тиіс, және болжамды деректер төменде көрсетілген болжамды 
жорамалдар туралы ескертумен бірге назарға алынуға тиіс.  

млрд. теңгемен 

№ Атауы 
2021 

жылдың 
1 ж/ж 

2021 
жылдың 

2 ж/ж 

2022 
жылдың 

1 ж/ж 

2022 
жылдың 

2 ж/ж 

2023 
жылдың 

1 ж/ж 

2023 
жылдың 

2 ж/ж 
1 Түсімдер 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 141,90 

2 Эмитенттің облигацияларға 
қызмет көрсетуі -7,11 -7,11 -7,11 -7,11 -7,11 -136,31 

3 Нетто ақша ағыны (1-2) 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 

4 Кумулятивті ақша ағыны 5,59 11,19 16,78 22,38 27,97 33,56 
 

 
22. Эмитенттің облигацияларды ұстаушыларының өкілі туралы мәліметтер 

(қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигацияларды 
шығарған жағдайда): 

Қолданылмайды. 
 
 

23. Эмитенттің төлем агенті (бар болса) туралы мәліметтер: 
Купондық сыйақыны төлеуді және Облигациялардың номиналды құнын өтеуді Эмитент 

төлем агентінің қызметін пайдаланбай-ақ дербес жүзеге асырады. 

 

24. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар нарығы 
туралы заңына сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне 
қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсету 
жөнінде шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда): 
1) эмитенттің бағалы қағаздарын қор 
биржасының ресми тізіміне қосу және оның 
тізімде болуы мәселелері бойынша 
консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның 
толық (қысқартылған) атауы; 

«Фридом Финанс» акционерлік қоғамы 

2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор 
биржасының ресми тізіміне қосу және оның 
тізімде болуы мәселелері бойынша 
консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның 
орналасқан жері, байланыс телефондары; 

Мекен-жайы: 050040, Алматы қ., 
Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғ., үй 
77/7, н.п.3а 
Байланыс телефондары: 7555, +7 (727) 
311 10 64, +7 (727) 311 10 65 (қос. 616, 
342) 

3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор 
биржасының ресми тізіміне қосу және оның 
тізімде болуы мәселелері бойынша 
консультациялық қызмет көрсететін тұлғамен 
эмитент жасасқан шарттың күні мен нөмірі  

2020 жылғы 5 қарашадағы 
495717/2020/1 андеррайтер қызметтерін 
көрсету шарты  

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 
 
 
 
 
 

 

 

ПРОСПЕКТ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ВЫПУСКА 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ 
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  

 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД 

НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ «САМРУК-
ҚАЗЫНА»  

(АО «САМРУК-ҚАЗЫНА») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций уполномоченным 
органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно 
приобретения негосударственных облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает 
достоверность информации, содержащейся в данном документе. 

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, 
является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его 
размещаемых негосударственных облигаций. 

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 
в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных 
бумаг. 

 
г. Нур-Султан, 2020 г. 
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1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом 
облигационной программы Акционерного общества «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Қазына» (далее Эмитент). 

 
2. Сведения об облигационной программе: 
1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы: 3 марта 

2009 года. 
2) объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой 

осуществляется выпуск: 750 000 000 000 (семьсот пятьдесят миллиардов) тенге; 
3) сведения о предыдущих выпусках облигаций в рамках первой облигационной 

программы:  
 

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
общее количество облигаций: 40 500 000 штук 
вид облигаций: купонные необеспеченные 
номинальная стоимость: 1 000 тенге 
количество размещенных облигаций: 40 500 000 штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении: 

40 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: Облигации аннулированы 
сумма начисленного вознаграждения: 18 596 250 000 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения: 18 596 250 000 тенге 
количество выкупленных облигаций, с указанием 
даты выкупа:  

40 500 000 штук, 25 мая 2018 года 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-1 
дата государственной регистрации: 03 марта 2009 года, 11 августа 2010 года, 25 января 2016 

года 
Сведения о фактах неисполнения эмитентом 
своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг (невыплата (задержка в выплате) 
вознаграждения по облигациям), включая 
информацию о размерах неисполненных 
обязательств и сроке просрочки их исполнения, 
сумма начисленного, но не выплаченного 
вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по 
видам и выпускам); 

Фактов неисполнения Эмитентом своих обязательств 
перед держателями ценных бумаг нет. 

В случае, если размещение либо обращение 
негосударственных ценных бумаг какого-либо 
выпуска ценных бумаг было приостановлено 
(возобновлено) указывается государственный 
орган, принявший такие решения, основание и 
дата их принятия; 

Не применимо 

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги 
эмитента, включая наименования организаторов 
торгов 

На организованном и неорганизованном рынках 

Права, представляемые каждым видом ранее 
выпущенных облигаций, находящихся в 
обращении их держателям, в том числе права, 
реализованные при нарушении ограничений 
(ковенантов) и предусмотренные договорами 
купли-продажи ценных бумаг, заключенными с 
держателями, с указанием порядка реализации 
данных прав держателей 

Держателям облигаций предоставлялось право: 
• право на получение номинальной стоимости в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение вознаграждения в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение информации в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
• право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

• право на удовлетворение своих требований в случаях 
и порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 
• иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

 
ВТОРОЙ ВЫПУСК В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
общее количество облигаций: 40 500 000 штук 
вид облигаций: купонные необеспеченные 
номинальная стоимость: 1 000 тенге 
количество размещенных облигаций: 40 500 000 штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении: 

40 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: Облигации аннулированы 
сумма начисленного вознаграждения: 18 596 250 000 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения: 18 596 250 000 тенге 
количество выкупленных облигаций, с указанием 
даты выкупа:  

40 500 000 штук, 29 мая 2019 года 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-2 
дата государственной регистрации: 03 марта 2009 года, 11 августа 2010 года, 25 января 2016 

года 
Сведения о фактах неисполнения эмитентом 
своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг (невыплата (задержка в выплате) 
вознаграждения по облигациям), включая 
информацию о размерах неисполненных 
обязательств и сроке просрочки их исполнения, 
сумма начисленного, но не выплаченного 
вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по 
видам и выпускам); 

Фактов неисполнения Эмитентом своих обязательств 
перед держателями ценных бумаг нет. 

В случае, если размещение либо обращение 
негосударственных ценных бумаг какого-либо 
выпуска ценных бумаг было приостановлено 
(возобновлено) указывается государственный 
орган, принявший такие решения, основание и 
дата их принятия; 

Не применимо 

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги 
эмитента, включая наименования организаторов 
торгов 

На организованном и неорганизованном рынках 

Права, представляемые каждым видом ранее 
выпущенных облигаций, находящихся в 
обращении их держателям, в том числе права, 
реализованные при нарушении ограничений 
(ковенантов) и предусмотренные договорами 
купли-продажи ценных бумаг, заключенными с 
держателями, с указанием порядка реализации 
данных прав держателей 

Держателям облигаций предоставлялось право: 
• право на получение номинальной стоимости в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение вознаграждения в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение информации в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
• право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 
• право на удовлетворение своих требований в случаях 
и порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 
• иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

 
ТРЕТИЙ ВЫПУСК В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
общее количество облигаций: 40 500 000 штук 
вид облигаций: купонные необеспеченные 
номинальная стоимость: 1 000 тенге 

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

количество размещенных облигаций: 40 500 000 штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении: 

40 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: Облигации погашены 
сумма начисленного вознаграждения: 23 456 250 000 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения: 23 456 250 000 тенге 
количество выкупленных облигаций, с указанием 
даты выкупа:  

40 500 000 штук, 10 августа 2015 года 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-3 
дата государственной регистрации: 03 марта 2009 года, 11 августа 2010 года, 25 января 2016 

года 
Сведения о фактах неисполнения эмитентом 
своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг (невыплата (задержка в выплате) 
вознаграждения по облигациям), включая 
информацию о размерах неисполненных 
обязательств и сроке просрочки их исполнения, 
сумма начисленного, но не выплаченного 
вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по 
видам и выпускам); 

Фактов неисполнения Эмитентом своих обязательств 
перед держателями ценных бумаг нет. 

В случае, если размещение либо обращение 
негосударственных ценных бумаг какого-либо 
выпуска ценных бумаг было приостановлено 
(возобновлено) указывается государственный 
орган, принявший такие решения, основание и 
дата их принятия; 

Не применимо 

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги 
эмитента, включая наименования организаторов 
торгов 

На организованном и неорганизованном рынках 

Права, представляемые каждым видом ранее 
выпущенных облигаций, находящихся в 
обращении их держателям, в том числе права, 
реализованные при нарушении ограничений 
(ковенантов) и предусмотренные договорами 
купли-продажи ценных бумаг, заключенными с 
держателями, с указанием порядка реализации 
данных прав держателей 

Держателям облигаций предоставлялось право: 
• право на получение номинальной стоимости в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение вознаграждения в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение информации в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
• право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 
• право на удовлетворение своих требований в случаях 
и порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 
• иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВЫПУСК В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
общее количество облигаций: 40 500 000 штук 
вид облигаций: купонные необеспеченные 
номинальная стоимость: 1 000 тенге 
количество размещенных облигаций: 40 500 000 штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении: 

40 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: Облигации погашены 
сумма начисленного вознаграждения: 23 456 250 000 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения: 23 456 250 000 тенге 
количество выкупленных облигаций, с указанием 
даты выкупа:  

40 500 000 штук, 10 августа 2015 года 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

государственный регистрационный номер: D39-4 
дата государственной регистрации: 03 марта 2009 года, 11 августа 2010 года, 25 января 2016 

года 
Сведения о фактах неисполнения эмитентом 
своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг (невыплата (задержка в выплате) 
вознаграждения по облигациям), включая 
информацию о размерах неисполненных 
обязательств и сроке просрочки их исполнения, 
сумма начисленного, но не выплаченного 
вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по 
видам и выпускам); 

Фактов неисполнения Эмитентом своих обязательств 
перед держателями ценных бумаг нет. 

В случае, если размещение либо обращение 
негосударственных ценных бумаг какого-либо 
выпуска ценных бумаг было приостановлено 
(возобновлено) указывается государственный 
орган, принявший такие решения, основание и 
дата их принятия; 

Не применимо 

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги 
эмитента, включая наименования организаторов 
торгов 

На организованном и неорганизованном рынках 

Права, представляемые каждым видом ранее 
выпущенных облигаций, находящихся в 
обращении их держателям, в том числе права, 
реализованные при нарушении ограничений 
(ковенантов) и предусмотренные договорами 
купли-продажи ценных бумаг, заключенными с 
держателями, с указанием порядка реализации 
данных прав держателей 

Держателям облигаций предоставлялось право: 
• право на получение номинальной стоимости в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение вознаграждения в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение информации в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
• право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 
• право на удовлетворение своих требований в случаях 
и порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 
• иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

 
ПЯТЫЙ ВЫПУСК В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
общее количество облигаций: 40 500 000 штук 
вид облигаций: купонные необеспеченные 
номинальная стоимость: 1 000 тенге 
количество размещенных облигаций: 40 500 000 штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении: 

32 290 000 000 тенге 

сумма основного долга: Облигации погашены 
сумма начисленного вознаграждения: 21 239 550 000 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения: 21 239 550 000 тенге 
количество выкупленных облигаций, с указанием 
даты выкупа:  

40 500 000 штук, 10 августа 2015 года 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-5 
дата государственной регистрации: 03 марта 2009 года, 11 августа 2010 года, 25 января 2016 

года 
Сведения о фактах неисполнения эмитентом 
своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг (невыплата (задержка в выплате) 
вознаграждения по облигациям), включая 
информацию о размерах неисполненных 
обязательств и сроке просрочки их исполнения, 
сумма начисленного, но не выплаченного 
вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по 

Фактов неисполнения Эмитентом своих обязательств 
перед держателями ценных бумаг нет. 

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

видам и выпускам); 
В случае, если размещение либо обращение 
негосударственных ценных бумаг какого-либо 
выпуска ценных бумаг было приостановлено 
(возобновлено) указывается государственный 
орган, принявший такие решения, основание и 
дата их принятия; 

Не применимо 

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги 
эмитента, включая наименования организаторов 
торгов 

На организованном и неорганизованном рынках 

Права, представляемые каждым видом ранее 
выпущенных облигаций, находящихся в 
обращении их держателям, в том числе права, 
реализованные при нарушении ограничений 
(ковенантов) и предусмотренные договорами 
купли-продажи ценных бумаг, заключенными с 
держателями, с указанием порядка реализации 
данных прав держателей 

Держателям облигаций предоставлялось право: 
• право на получение номинальной стоимости в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение вознаграждения в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение информации в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
• право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 
• право на удовлетворение своих требований в случаях 
и порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 
• иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

 
ШЕСТОЙ ВЫПУСК В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
общее количество облигаций: 40 500 000 штук 
вид облигаций: купонные необеспеченные 
номинальная стоимость: 1 000 тенге 
количество размещенных облигаций: 40 500 000 штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении: 

40 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: Облигации аннулированы 
сумма начисленного вознаграждения: 12 521 250 000 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения: 12 521 250 000 тенге 
количество выкупленных облигаций, с указанием 
даты выкупа:  

40 500 000 штук, 10 августа 2015 года 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-6 
дата государственной регистрации: 03 марта 2009 года, 11 августа 2010 года, 25 января 2016 

года 
Сведения о фактах неисполнения эмитентом 
своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг (невыплата (задержка в выплате) 
вознаграждения по облигациям), включая 
информацию о размерах неисполненных 
обязательств и сроке просрочки их исполнения, 
сумма начисленного, но не выплаченного 
вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по 
видам и выпускам); 

Фактов неисполнения Эмитентом своих обязательств 
перед держателями ценных бумаг нет. 

В случае, если размещение либо обращение 
негосударственных ценных бумаг какого-либо 
выпуска ценных бумаг было приостановлено 
(возобновлено) указывается государственный 
орган, принявший такие решения, основание и 
дата их принятия; 

Не применимо 

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги 
эмитента, включая наименования организаторов 
торгов 

На организованном и неорганизованном рынках 

Права, представляемые каждым видом ранее Держателям облигаций предоставлялось право: 
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выпущенных облигаций, находящихся в 
обращении их держателям, в том числе права, 
реализованные при нарушении ограничений 
(ковенантов) и предусмотренные договорами 
купли-продажи ценных бумаг, заключенными с 
держателями, с указанием порядка реализации 
данных прав держателей 

• право на получение номинальной стоимости в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение вознаграждения в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение информации в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
• право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 
• право на удовлетворение своих требований в случаях 
и порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 
• иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

 
СЕДЬМОЙ ВЫПУСК В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
общее количество облигаций: 40 500 000 штук 
вид облигаций: купонные необеспеченные 
номинальная стоимость: 1 000 тенге 
количество размещенных облигаций: 40 500 000 штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении: 

15 910 000 000 тенге 

сумма основного долга: Облигации погашены 
сумма начисленного вознаграждения: 16 816 950 000 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения: 16 816 950 000 тенге 
количество выкупленных облигаций, с указанием 
даты выкупа:  

40 500 000 штук, 10 августа 2015 года 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-7 
дата государственной регистрации: 03 марта 2009 года, 11 августа 2010 года, 25 января 2016 

года 
Сведения о фактах неисполнения эмитентом 
своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг (невыплата (задержка в выплате) 
вознаграждения по облигациям), включая 
информацию о размерах неисполненных 
обязательств и сроке просрочки их исполнения, 
сумма начисленного, но не выплаченного 
вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по 
видам и выпускам); 

Фактов неисполнения Эмитентом своих обязательств 
перед держателями ценных бумаг нет. 

В случае, если размещение либо обращение 
негосударственных ценных бумаг какого-либо 
выпуска ценных бумаг было приостановлено 
(возобновлено) указывается государственный 
орган, принявший такие решения, основание и 
дата их принятия; 

Не применимо 

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги 
эмитента, включая наименования организаторов 
торгов 

На организованном и неорганизованном рынках 

Права, представляемые каждым видом ранее 
выпущенных облигаций, находящихся в 
обращении их держателям, в том числе права, 
реализованные при нарушении ограничений 
(ковенантов) и предусмотренные договорами 
купли-продажи ценных бумаг, заключенными с 
держателями, с указанием порядка реализации 
данных прав держателей 

Держателям облигаций предоставлялось право: 
• право на получение номинальной стоимости в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение вознаграждения в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение информации в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
• право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 
• право на удовлетворение своих требований в случаях 
и порядке, предусмотренном законодательством 
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Республики Казахстан; 
• иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

 
ВОСЬМОЙ ВЫПУСК В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
общее количество облигаций: 40 500 000 штук 
вид облигаций: купонные необеспеченные 
номинальная стоимость: 1 000 тенге 
количество размещенных облигаций: 40 500 000 штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении: 

40 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: 40 500 000 000 тенге 
сумма начисленного вознаграждения: 15 221 250 000 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения: 12 521 250 000 тенге 
количество выкупленных облигаций, с указанием 
даты выкупа:  

40 500 000 штук, 10 августа 2015 года 
 
Облигации повторно размещены и находятся в 
обращении 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-8 
дата государственной регистрации: 03 марта 2009 года, 11 августа 2010 года, 25 января 2016 

года, 6 марта 2020 года, 16 марта 2020 года 
Сведения о фактах неисполнения эмитентом 
своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг (невыплата (задержка в выплате) 
вознаграждения по облигациям), включая 
информацию о размерах неисполненных 
обязательств и сроке просрочки их исполнения, 
сумма начисленного, но не выплаченного 
вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по 
видам и выпускам); 

Фактов неисполнения Эмитентом своих обязательств 
перед держателями ценных бумаг нет. 

В случае, если размещение либо обращение 
негосударственных ценных бумаг какого-либо 
выпуска ценных бумаг было приостановлено 
(возобновлено) указывается государственный 
орган, принявший такие решения, основание и 
дата их принятия; 

Не применимо 

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги 
эмитента, включая наименования организаторов 
торгов 

На организованном и неорганизованном рынках 

Права, представляемые каждым видом ранее 
выпущенных облигаций, находящихся в 
обращении их держателям, в том числе права, 
реализованные при нарушении ограничений 
(ковенантов) и предусмотренные договорами 
купли-продажи ценных бумаг, заключенными с 
держателями, с указанием порядка реализации 
данных прав держателей 

Держателям облигаций предоставлялось право: 
• право на получение номинальной стоимости в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение вознаграждения в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение информации в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
• право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 
• право на удовлетворение своих требований в случаях 
и порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 
• иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

 
ДЕВЯТЫЙ ВЫПУСК В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
общее количество облигаций: 40 500 000 штук 
вид облигаций: купонные необеспеченные 
номинальная стоимость: 1 000 тенге 
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количество размещенных облигаций: 40 500 000 штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении: 

40 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: 40 500 000 000 тенге 
сумма начисленного вознаграждения: 15 221 250 000 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения: 12 521 250 000 тенге 
количество выкупленных облигаций, с указанием 
даты выкупа:  

40 500 000 штук, 10 августа 2015 года 
 
Облигации повторно размещены и находятся в 
обращении 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-9 
дата государственной регистрации: 03 марта 2009 года, 11 августа 2010 года, 25 января 2016 

года, 6 марта 2020 года, 16 марта 2020 года 
Сведения о фактах неисполнения эмитентом 
своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг (невыплата (задержка в выплате) 
вознаграждения по облигациям), включая 
информацию о размерах неисполненных 
обязательств и сроке просрочки их исполнения, 
сумма начисленного, но не выплаченного 
вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по 
видам и выпускам); 

Фактов неисполнения Эмитентом своих обязательств 
перед держателями ценных бумаг нет. 

В случае, если размещение либо обращение 
негосударственных ценных бумаг какого-либо 
выпуска ценных бумаг было приостановлено 
(возобновлено) указывается государственный 
орган, принявший такие решения, основание и 
дата их принятия; 

Не применимо 

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги 
эмитента, включая наименования организаторов 
торгов 

На организованном и неорганизованном рынках 

Права, представляемые каждым видом ранее 
выпущенных облигаций, находящихся в 
обращении их держателям, в том числе права, 
реализованные при нарушении ограничений 
(ковенантов) и предусмотренные договорами 
купли-продажи ценных бумаг, заключенными с 
держателями, с указанием порядка реализации 
данных прав держателей 

Держателям облигаций предоставлялось право: 
• право на получение номинальной стоимости в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение вознаграждения в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение информации в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
• право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 
• право на удовлетворение своих требований в случаях 
и порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 
• иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

 
ДЕСЯТЫЙ ВЫПУСК В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
общее количество облигаций: 40 500 000 штук 
вид облигаций: купонные необеспеченные 
номинальная стоимость: 1 000 тенге 
количество размещенных облигаций: 40 500 000 штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении: 

40 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: 40 500 000 000 тенге 
сумма начисленного вознаграждения: 20 044 968 750 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения: 16 267 500 000 тенге 
количество выкупленных облигаций, с указанием 
даты выкупа:  

40 500 000 штук, 10 августа 2015 года 
 
Все облигации повторно размещены и находятся в 
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обращении 
орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-10 
дата государственной регистрации: 03 марта 2009 года, 11 августа 2010 года, 25 января 2016 

года, 24 сентября 2018 года 
Сведения о фактах неисполнения эмитентом 
своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг (невыплата (задержка в выплате) 
вознаграждения по облигациям), включая 
информацию о размерах неисполненных 
обязательств и сроке просрочки их исполнения, 
сумма начисленного, но не выплаченного 
вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по 
видам и выпускам); 

Фактов неисполнения Эмитентом своих обязательств 
перед держателями ценных бумаг нет. 

В случае, если размещение либо обращение 
негосударственных ценных бумаг какого-либо 
выпуска ценных бумаг было приостановлено 
(возобновлено) указывается государственный 
орган, принявший такие решения, основание и 
дата их принятия; 

Не применимо 

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги 
эмитента, включая наименования организаторов 
торгов 

На организованном и неорганизованном рынках 

Права, представляемые каждым видом ранее 
выпущенных облигаций, находящихся в 
обращении их держателям, в том числе права, 
реализованные при нарушении ограничений 
(ковенантов) и предусмотренные договорами 
купли-продажи ценных бумаг, заключенными с 
держателями, с указанием порядка реализации 
данных прав держателей 

Держателям облигаций предоставлялось право: 
• право на получение номинальной стоимости в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение вознаграждения в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение информации в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
• право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 
• право на удовлетворение своих требований в случаях 
и порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 
• иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

 
ОДИННАДЦАТЫЙ ВЫПУСК В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
общее количество облигаций: 34 500 000 штук 
вид облигаций: купонные необеспеченные 
номинальная стоимость: 1 000 тенге 
количество размещенных облигаций: 34 500 000 штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении: 

34 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: 25 000 000 000 тенге 
сумма начисленного вознаграждения: 18 945 000 000 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения: 18 522 083 333 тенге 
количество выкупленных облигаций, с указанием 
даты выкупа:  

34 500 000 штук, 10 августа 2015 года 
 
25 000 000 штук повторно размещены и находятся в 
обращении 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-11 
дата государственной регистрации: 17 марта 2009 года, 11 августа 2010 года, 25 января 2016 

года, 19 июля 2017 года 
Сведения о фактах неисполнения эмитентом 
своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг (невыплата (задержка в выплате) 

Фактов неисполнения Эмитентом своих обязательств 
перед держателями ценных бумаг нет. 

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

вознаграждения по облигациям), включая 
информацию о размерах неисполненных 
обязательств и сроке просрочки их исполнения, 
сумма начисленного, но не выплаченного 
вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по 
видам и выпускам); 
В случае, если размещение либо обращение 
негосударственных ценных бумаг какого-либо 
выпуска ценных бумаг было приостановлено 
(возобновлено) указывается государственный 
орган, принявший такие решения, основание и 
дата их принятия; 

Не применимо 

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги 
эмитента, включая наименования организаторов 
торгов 

На организованном и неорганизованном рынках 

Права, представляемые каждым видом ранее 
выпущенных облигаций, находящихся в 
обращении их держателям, в том числе права, 
реализованные при нарушении ограничений 
(ковенантов) и предусмотренные договорами 
купли-продажи ценных бумаг, заключенными с 
держателями, с указанием порядка реализации 
данных прав держателей 

Держателям облигаций предоставлялось право: 
• право на получение номинальной стоимости в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение вознаграждения в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение информации в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
• право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 
• право на удовлетворение своих требований в случаях 
и порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 
• иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

 
ДВЕНАДЦАТЫЙ ВЫПУСК В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
общее количество облигаций: 34 500 000 штук 
вид облигаций: купонные необеспеченные 
номинальная стоимость: 1 000 тенге 
количество размещенных облигаций: 34 500 000 штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении: 

34 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: 34 500 000 000 тенге 
сумма начисленного вознаграждения: 17 056 177 083 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения: 13 838 333 333 тенге 
количество выкупленных облигаций, с указанием 
даты выкупа:  

34 500 000 штук, 10 августа 2015 года 
 
Все облигации повторно размещены и находятся в 
обращении 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-12 
дата государственной регистрации: 17 марта 2009 года, 11 августа 2010 года, 25 января 2016 

года, 24 сентября 2018 года 
Сведения о фактах неисполнения эмитентом 
своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг (невыплата (задержка в выплате) 
вознаграждения по облигациям), включая 
информацию о размерах неисполненных 
обязательств и сроке просрочки их исполнения, 
сумма начисленного, но не выплаченного 
вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по 
видам и выпускам); 

Фактов неисполнения Эмитентом своих обязательств 
перед держателями ценных бумаг нет. 

В случае, если размещение либо обращение 
негосударственных ценных бумаг какого-либо 
выпуска ценных бумаг было приостановлено 

Не применимо 

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

(возобновлено) указывается государственный 
орган, принявший такие решения, основание и 
дата их принятия; 
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги 
эмитента, включая наименования организаторов 
торгов 

На организованном и неорганизованном рынках 

Права, представляемые каждым видом ранее 
выпущенных облигаций, находящихся в 
обращении их держателям, в том числе права, 
реализованные при нарушении ограничений 
(ковенантов) и предусмотренные договорами 
купли-продажи ценных бумаг, заключенными с 
держателями, с указанием порядка реализации 
данных прав держателей 

Держателям облигаций предоставлялось право: 
• право на получение номинальной стоимости в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение вознаграждения в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение информации в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
• право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 
• право на удовлетворение своих требований в случаях 
и порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 
• иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

 
ТРИНАДЦАТЫЙ ВЫПУСК В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
общее количество облигаций: 34 500 000 штук 
вид облигаций: купонные необеспеченные 
номинальная стоимость: 1 000 тенге 
количество размещенных облигаций: 34 500 000 штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении: 

34 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: 34 500 000 000 тенге 
сумма начисленного вознаграждения: 12 947 083 333 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения: 10 647 083 333 тенге 
количество выкупленных облигаций, с указанием 
даты выкупа:  

34 500 000 штук, 10 августа 2015 года 
 
Облигации повторно размещены и находятся в 
обращении 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-13 
дата государственной регистрации: 17 марта 2009 года, 11 августа 2010 года, 25 января 2016 

года, 6 марта 2020 года, 16 марта 2020 года 
Сведения о фактах неисполнения эмитентом 
своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг (невыплата (задержка в выплате) 
вознаграждения по облигациям), включая 
информацию о размерах неисполненных 
обязательств и сроке просрочки их исполнения, 
сумма начисленного, но не выплаченного 
вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по 
видам и выпускам); 

Фактов неисполнения Эмитентом своих обязательств 
перед держателями ценных бумаг нет. 

В случае, если размещение либо обращение 
негосударственных ценных бумаг какого-либо 
выпуска ценных бумаг было приостановлено 
(возобновлено) указывается государственный 
орган, принявший такие решения, основание и 
дата их принятия; 

Не применимо 

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги 
эмитента, включая наименования организаторов 
торгов 

На организованном и неорганизованном рынках 

Права, представляемые каждым видом ранее 
выпущенных облигаций, находящихся в 
обращении их держателям, в том числе права, 

Держателям облигаций предоставлялось право: 
• право на получение номинальной стоимости в сроки, 
предусмотренные проспектом; 

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

реализованные при нарушении ограничений 
(ковенантов) и предусмотренные договорами 
купли-продажи ценных бумаг, заключенными с 
держателями, с указанием порядка реализации 
данных прав держателей 

• право на получение вознаграждения в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение информации в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
• право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 
• право на удовлетворение своих требований в случаях 
и порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 
• иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

 
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВЫПУСК В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
общее количество облигаций: 34 500 000 штук 
вид облигаций: купонные необеспеченные 
номинальная стоимость: 1 000 тенге 
количество размещенных облигаций: 34 500 000 штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении: 

34 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: 13 700 000 000 тенге 
сумма начисленного вознаграждения: 11 560 416 667 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения: 10 647 083 333 тенге 
количество выкупленных облигаций, с указанием 
даты выкупа:  

34 500 000 штук, 10 августа 2015 года 
 
Облигации повторно размещены и находятся в 
обращении 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-14 
дата государственной регистрации: 17 марта 2009 года, 11 августа 2010 года, 25 января 2016 

года, 6 марта 2020 года, 16 марта 2020 года 
Сведения о фактах неисполнения эмитентом 
своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг (невыплата (задержка в выплате) 
вознаграждения по облигациям), включая 
информацию о размерах неисполненных 
обязательств и сроке просрочки их исполнения, 
сумма начисленного, но не выплаченного 
вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по 
видам и выпускам); 

Фактов неисполнения Эмитентом своих обязательств 
перед держателями ценных бумаг нет. 

В случае, если размещение либо обращение 
негосударственных ценных бумаг какого-либо 
выпуска ценных бумаг было приостановлено 
(возобновлено) указывается государственный 
орган, принявший такие решения, основание и 
дата их принятия; 

Не применимо 

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги 
эмитента, включая наименования организаторов 
торгов 

На организованном и неорганизованном рынках 

Права, представляемые каждым видом ранее 
выпущенных облигаций, находящихся в 
обращении их держателям, в том числе права, 
реализованные при нарушении ограничений 
(ковенантов) и предусмотренные договорами 
купли-продажи ценных бумаг, заключенными с 
держателями, с указанием порядка реализации 
данных прав держателей 

Держателям облигаций предоставлялось право: 
• право на получение номинальной стоимости в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение вознаграждения в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение информации в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
• право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 
• право на удовлетворение своих требований в случаях 
и порядке, предусмотренном законодательством 

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

Республики Казахстан; 
• иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

 
ПЯТНАДЦАТЫЙ ВЫПУСК В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
общее количество облигаций: 34 500 000 штук 
вид облигаций: купонные необеспеченные 
номинальная стоимость: 1 000 тенге 
количество размещенных облигаций: 34 500 000 штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении: 

34 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: 34 500 000 000 тенге 
сумма начисленного вознаграждения: 10 797 062 500 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения: 10 785 083 333 тенге 
количество выкупленных облигаций, с указанием 
даты выкупа:  

34 500 000 штук, 10 августа 2015 года 
 
Все облигации повторно размещены и находятся в 
обращении 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-15 
дата государственной регистрации: 17 марта 2009 года, 11 августа 2010 года, 25 января 2016 

года, 24 мая 2016 года 
Сведения о фактах неисполнения эмитентом 
своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг (невыплата (задержка в выплате) 
вознаграждения по облигациям), включая 
информацию о размерах неисполненных 
обязательств и сроке просрочки их исполнения, 
сумма начисленного, но не выплаченного 
вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по 
видам и выпускам); 

Фактов неисполнения Эмитентом своих обязательств 
перед держателями ценных бумаг нет. 

В случае, если размещение либо обращение 
негосударственных ценных бумаг какого-либо 
выпуска ценных бумаг было приостановлено 
(возобновлено) указывается государственный 
орган, принявший такие решения, основание и 
дата их принятия; 

Не применимо 

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги 
эмитента, включая наименования организаторов 
торгов 

На неорганизованном рынке 

Права, представляемые каждым видом ранее 
выпущенных облигаций, находящихся в 
обращении их держателям, в том числе права, 
реализованные при нарушении ограничений 
(ковенантов) и предусмотренные договорами 
купли-продажи ценных бумаг, заключенными с 
держателями, с указанием порядка реализации 
данных прав держателей 

Держателям облигаций предоставлялось право: 
• право на получение номинальной стоимости в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение вознаграждения в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение информации в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
• право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 
• право на удовлетворение своих требований в случаях 
и порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 
• иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

 
ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВЫПУСК В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
общее количество облигаций: 34 500 000 штук 
вид облигаций: купонные необеспеченные 
номинальная стоимость: 1 000 тенге 

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

количество размещенных облигаций: 34 500 000 штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении: 

34 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: 34 500 000 000 тенге 
сумма начисленного вознаграждения: 10 797 062 500 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения: 10 785 083 333 тенге 
количество выкупленных облигаций, с указанием 
даты выкупа:  

34 500 000 штук, 10 августа 2015 года 
 
Все облигации повторно размещены и находятся в 
обращении 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-16 
дата государственной регистрации: 17 марта 2009 года, 11 августа 2010 года, 25 января 2016 

года, 24 мая 2016 года 
Сведения о фактах неисполнения эмитентом 
своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг (невыплата (задержка в выплате) 
вознаграждения по облигациям), включая 
информацию о размерах неисполненных 
обязательств и сроке просрочки их исполнения, 
сумма начисленного, но не выплаченного 
вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по 
видам и выпускам); 

Фактов неисполнения Эмитентом своих обязательств 
перед держателями ценных бумаг нет. 

В случае, если размещение либо обращение 
негосударственных ценных бумаг какого-либо 
выпуска ценных бумаг было приостановлено 
(возобновлено) указывается государственный 
орган, принявший такие решения, основание и 
дата их принятия; 

Не применимо 

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги 
эмитента, включая наименования организаторов 
торгов 

На неорганизованном рынке 

Права, представляемые каждым видом ранее 
выпущенных облигаций, находящихся в 
обращении их держателям, в том числе права, 
реализованные при нарушении ограничений 
(ковенантов) и предусмотренные договорами 
купли-продажи ценных бумаг, заключенными с 
держателями, с указанием порядка реализации 
данных прав держателей 

Держателям облигаций предоставлялось право: 
• право на получение номинальной стоимости в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение вознаграждения в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение информации в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
• право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 
• право на удовлетворение своих требований в случаях 
и порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 
• иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

 
СЕМНАДЦАТЫЙ ВЫПУСК В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
общее количество облигаций: 34 500 000 штук 
вид облигаций: купонные необеспеченные 
номинальная стоимость: 1 000 тенге 
количество размещенных облигаций: 34 500 000 штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении: 

34 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: 28 000 000 000 тенге 
сумма начисленного вознаграждения: 10 768 805 556 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения: 10 759 083 333 тенге 
количество выкупленных облигаций, с указанием 
даты выкупа:  

34 500 000 штук, 10 августа 2015 года 
 
28 000 000 штук повторно размещены и находятся в 

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

обращении 
орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-17 
дата государственной регистрации: 17 марта 2009 года, 11 августа 2010 года, 25 января 2016 

года, 24 мая 2016 года 
Сведения о фактах неисполнения эмитентом 
своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг (невыплата (задержка в выплате) 
вознаграждения по облигациям), включая 
информацию о размерах неисполненных 
обязательств и сроке просрочки их исполнения, 
сумма начисленного, но не выплаченного 
вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по 
видам и выпускам); 

Фактов неисполнения Эмитентом своих обязательств 
перед держателями ценных бумаг нет. 

В случае, если размещение либо обращение 
негосударственных ценных бумаг какого-либо 
выпуска ценных бумаг было приостановлено 
(возобновлено) указывается государственный 
орган, принявший такие решения, основание и 
дата их принятия; 

Не применимо 

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги 
эмитента, включая наименования организаторов 
торгов 

На неорганизованном рынке 

Права, представляемые каждым видом ранее 
выпущенных облигаций, находящихся в 
обращении их держателям, в том числе права, 
реализованные при нарушении ограничений 
(ковенантов) и предусмотренные договорами 
купли-продажи ценных бумаг, заключенными с 
держателями, с указанием порядка реализации 
данных прав держателей 

Держателям облигаций предоставлялось право: 
• право на получение номинальной стоимости в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение вознаграждения в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение информации в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
• право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 
• право на удовлетворение своих требований в случаях 
и порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 
• иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

 
ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВЫПУСК В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
общее количество облигаций: 34 500 000 штук 
вид облигаций: купонные необеспеченные 
номинальная стоимость: 1 000 тенге 
количество размещенных облигаций: 34 500 000 штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении: 

34 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: Облигации аннулированы 
сумма начисленного вознаграждения: 10 647 083 333 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения: 10 647 083 333 тенге 
количество выкупленных облигаций, с указанием 
даты выкупа:  

34 500 000 штук, 10 августа 2015 года 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-18 
дата государственной регистрации: 17 марта 2009 года, 11 августа 2010 года, 25 января 2016 

года 
Сведения о фактах неисполнения эмитентом 
своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг (невыплата (задержка в выплате) 
вознаграждения по облигациям), включая 
информацию о размерах неисполненных 

Фактов неисполнения Эмитентом своих обязательств 
перед держателями ценных бумаг нет. 

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

обязательств и сроке просрочки их исполнения, 
сумма начисленного, но не выплаченного 
вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по 
видам и выпускам); 
В случае, если размещение либо обращение 
негосударственных ценных бумаг какого-либо 
выпуска ценных бумаг было приостановлено 
(возобновлено) указывается государственный 
орган, принявший такие решения, основание и 
дата их принятия; 

Не применимо 

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги 
эмитента, включая наименования организаторов 
торгов 

На неорганизованном рынке 

Права, представляемые каждым видом ранее 
выпущенных облигаций, находящихся в 
обращении их держателям, в том числе права, 
реализованные при нарушении ограничений 
(ковенантов) и предусмотренные договорами 
купли-продажи ценных бумаг, заключенными с 
держателями, с указанием порядка реализации 
данных прав держателей 

Держателям облигаций предоставлялось право: 
• право на получение номинальной стоимости в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение вознаграждения в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение информации в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
• право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 
• право на удовлетворение своих требований в случаях 
и порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 
• иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

 
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЫПУСК В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
общее количество облигаций: 34 500 000 штук 
вид облигаций: купонные необеспеченные 
номинальная стоимость: 1 000 тенге 
количество размещенных облигаций: 34 500 000 штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении: 

34 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: Облигации аннулированы 
сумма начисленного вознаграждения: 10 647 083 333 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения: 10 647 083 333 тенге 
количество выкупленных облигаций, с указанием 
даты выкупа:  

34 500 000 штук, 10 августа 2015 года 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-19 
дата государственной регистрации: 17 марта 2009 года, 11 августа 2010 года, 25 января 2016 

года 
Сведения о фактах неисполнения эмитентом 
своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг (невыплата (задержка в выплате) 
вознаграждения по облигациям), включая 
информацию о размерах неисполненных 
обязательств и сроке просрочки их исполнения, 
сумма начисленного, но не выплаченного 
вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по 
видам и выпускам); 

Фактов неисполнения Эмитентом своих обязательств 
перед держателями ценных бумаг нет. 

В случае, если размещение либо обращение 
негосударственных ценных бумаг какого-либо 
выпуска ценных бумаг было приостановлено 
(возобновлено) указывается государственный 
орган, принявший такие решения, основание и 
дата их принятия; 

Не применимо 

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги На неорганизованном рынке 

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

эмитента, включая наименования организаторов 
торгов 
Права, представляемые каждым видом ранее 
выпущенных облигаций, находящихся в 
обращении их держателям, в том числе права, 
реализованные при нарушении ограничений 
(ковенантов) и предусмотренные договорами 
купли-продажи ценных бумаг, заключенными с 
держателями, с указанием порядка реализации 
данных прав держателей 

Держателям облигаций предоставлялось право: 
• право на получение номинальной стоимости в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение вознаграждения в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение информации в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
• право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 
• право на удовлетворение своих требований в случаях 
и порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 
• иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

 
ДВАДЦАТЫЙ ВЫПУСК В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
общее количество облигаций: 34 500 000 штук 
вид облигаций: купонные необеспеченные 
номинальная стоимость: 1 000 тенге 
количество размещенных облигаций: 34 500 000 штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении: 

34 500 000 000 тенге 

сумма основного долга: Облигации аннулированы 
сумма начисленного вознаграждения: 10 647 083 333 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения: 10 647 083 333 тенге 
количество выкупленных облигаций, с указанием 
даты выкупа:  

34 500 000 штук, 10 августа 2015 года 

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций: 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 

государственный регистрационный номер: D39-20 
дата государственной регистрации: 17 марта 2009 года, 11 августа 2010 года, 25 января 2016 

года 
Сведения о фактах неисполнения эмитентом 
своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг (невыплата (задержка в выплате) 
вознаграждения по облигациям), включая 
информацию о размерах неисполненных 
обязательств и сроке просрочки их исполнения, 
сумма начисленного, но не выплаченного 
вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по 
видам и выпускам); 

Фактов неисполнения Эмитентом своих обязательств 
перед держателями ценных бумаг нет. 

В случае, если размещение либо обращение 
негосударственных ценных бумаг какого-либо 
выпуска ценных бумаг было приостановлено 
(возобновлено) указывается государственный 
орган, принявший такие решения, основание и 
дата их принятия; 

Не применимо 

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги 
эмитента, включая наименования организаторов 
торгов 

На неорганизованном рынке 

Права, представляемые каждым видом ранее 
выпущенных облигаций, находящихся в 
обращении их держателям, в том числе права, 
реализованные при нарушении ограничений 
(ковенантов) и предусмотренные договорами 
купли-продажи ценных бумаг, заключенными с 
держателями, с указанием порядка реализации 
данных прав держателей 

Держателям облигаций предоставлялось право: 
• право на получение номинальной стоимости в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение вознаграждения в сроки, 
предусмотренные проспектом; 
• право на получение информации в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
• право свободно отчуждать и иным образом 
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распоряжаться облигациями; 
• право на удовлетворение своих требований в случаях 
и порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 
• иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

 
3. Сведения о выпуске облигаций: 

 1) вид облигаций; 
 

Купонные облигации без обеспечения 
(далее – «Облигации»). 

2) номинальная стоимость одной облигации 
(если номинальная стоимость одной 
облигации является индексированной 
величиной, то дополнительно указывается 
порядок расчета номинальной стоимости 
одной облигации); 

 

1 000 (одна тысяча) тенге. 

3) количество облигаций; 
 

129 200 000 (сто двадцать девять миллионов 
двести тысяч) штук. 

4) общий объем выпуска облигаций; 
 

129 200 000 000 (сто двадцать девять 
миллиардов двести миллионов) тенге. 

5) валюта номинальной стоимости 
облигации, валюта платежа по основному 
долгу и (или) начисленному 
вознаграждению по облигациям. 
 

Все платежи (выплаты вознаграждения и 
суммы основного долга) осуществляются 
Эмитентом в безналичном порядке в 
национальной валюте Республики 
Казахстан (тенге). 
В случае, если держателем Облигаций 
будет являться нерезидент Республики 
Казахстан, выплата номинальной стоимости 
и накопленного вознаграждения по 
Облигациям будет производиться в тенге 
при наличии у держателя Облигаций 
банковского счета в тенге на территории 
Республики Казахстан.  
Конвертация тенге в Доллар США или Евро 
при осуществлении выплаты допускается в 
случае получения Эмитентом не позднее 
чем за 5 (пять) рабочих дней до дня 
соответствующей выплаты от держателя 
Облигаций – нерезидента Республики 
Казахстан соответствующего письменного 
заявления. Указанная конвертация 
осуществляется по курсу, установленному 
Национальным Банком Республики 
Казахстан на дату осуществления выплаты. 
Конвертация тенге в Доллар США или Евро 
производится за счет держателя Облигаций 
– нерезидента Республики Казахстан. 
Конвертация тенге в иную валюту при 
осуществлении выплаты по Облигациям в 
пользу держателя Облигаций – резидента 
Республики Казахстан не допускается. 
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Расходы Эмитента, возникающие при 
конвертации, будут    удержаны с суммы, 
подлежащей перечислению держателю 
Облигаций – нерезиденту Республики 
Казахстан. 

 
4. Способ оплаты размещаемых облигаций. 
Оплата Облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме. 

Размещение Облигаций будет производиться путем проведения торгов в торговой системе АО 
«Казахстанская фондовая биржа» (далее – Фондовая биржа), оплата облигаций 
осуществляется в соответствии с внутренними правилами Фондовой биржи. 

 
5. Получение дохода по облигациям: 

1) ставка вознаграждения по облигациям 
(если ставка вознаграждения по 
облигациям является индексированной 
величиной, то дополнительно указывается 
порядок расчета ставки вознаграждения по 
облигациям); 

Годовая ставка купонного вознаграждения 
будет определяться на рыночных 
условиях, как ставка, по которой 
Эмитентом будет удовлетворена хотя бы 1 
(одна) заявка покупателя. Ставка 
купонного вознаграждения по Облигациям 
будет являться фиксированной на весь 
срок обращения Облигаций. 

2) периодичность выплаты 
вознаграждения и (или) даты выплаты 
вознаграждения по облигациям; 
 

Выплата вознаграждения производится 2 
(два) раза в год через каждые шесть 
месяцев с даты начала обращения 
Облигаций в течение всего периода 
обращения Облигаций. 

3) дата, с которой начинается начисление 
вознаграждения по облигациям; 
 

Начисление вознаграждения по 
Облигациям начинается с даты начала 
обращения Облигаций. Начисление 
вознаграждения производится в течение 
всего периода обращения Облигаций. 

4) порядок и условия выплаты 
вознаграждения по облигациям, способ 
получения вознаграждения по облигациям; 
 

Вознаграждение выплачивается лицам, 
которые обладают правом на его 
получение и зарегистрированы в системе 
реестров держателей ценных бумаг 
Эмитента на начало последнего дня 
периода, за который осуществляется 
выплата вознаграждения (по времени в 
месте нахождения регистратора Эмитента) 
(далее - «Дата фиксации»).  
Выплата вознаграждения осуществляется 
путем перевода денег (в тенге) на текущие 
банковские счета держателей Облигаций, 
зарегистрированных в реестре держателей 
Облигаций на Дату фиксации в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты, следующей 
за Датой фиксации. 
Вознаграждение на дату выплаты 
рассчитывается как произведение 
номинальной стоимости Облигаций и 
полугодовой ставки купонного 

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

вознаграждения.  
Количество знаков после запятой и метод 
округления определяются в соответствии с 
внутренними документами Фондовой 
биржи. 
Последняя выплата вознаграждения 
производится одновременно с выплатой 
основной суммы долга по Облигациям. 
Выплата вознаграждения не будет 
производиться иными имущественными 
правами. 

5) период времени, применяемый для 
расчета вознаграждения по облигациям. 

 

Выплата вознаграждения по Облигациям 
производится из расчета временной базы 
360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 
(тридцать) дней в месяце в течение всего 
срока обращения. 

 
6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном 

финансировании дополнительно указываются: 
1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления 

денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов; 
2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на 

имущество, созданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в органы 
специальной финансовой компании и их полномочиях; 

3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием 
сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, 
осуществляемых за счет выделенных активов. 

 
Не применимо. Эмитент не является специальной финансовой компанией. 

 
7.  При выпуске облигаций специальной финансовой компании при 

секьюритизации дополнительно указываются: 
1) наименование и место нахождения оригинатора, банка-кастодиана, управляющего 

инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего 
сбор платежей по уступленным правам требования; 

2) предмет деятельности, права и обязанности оригинатора в сделке секьюритизации; 
3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по 

правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления 
контроля за их исполнением; 

4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам; 
5) расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно 

которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных 
активов; 

6) сведения о наличии опыта применения секьюритизации оригинатором и лицами, 
участвующими в сделке секьюритизации; 

7) размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих 
сделку секьюритизации; 

8) критерии однородности прав требований; 
9) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах 

облигационной программы. 
 
Не применимо. Эмитент не является специальной финансовой компанией. 
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8. Условия и порядок размещения облигаций: 

1) дата начала размещения облигаций; Датой начала размещения Облигаций 
является дата начала обращения 
Облигаций. 

2) дата окончания размещения облигаций; 
 

Датой окончания размещения Облигаций 
является последний день периода 
обращения Облигаций. 

3) рынок, на котором планируется 
размещение облигаций (организованный и 
(или) неорганизованный рынок ценных 
бумаг). 

Облигации будут размещаться на 
организованном рынке ценных бумаг. 

 
9. Условия и порядок обращения облигаций: 

1) дата начала обращения облигаций; 
 

Датой начала обращения Облигаций 
является дата проведения первых 
состоявшихся торгов в соответствии с 
внутренними документами Фондовой 
биржи. 

2) дата окончания обращения облигаций; 
 

Датой окончания обращения Облигаций 
является последний день срока обращения 
Облигаций. 

3) срок обращения облигаций; 
 

Срок обращения Облигаций составляет 3 
(три) года с даты начала обращения 
Облигаций. 

4) рынок, на котором планируется 
обращение облигаций (организованный и 
(или) неорганизованный рынок ценных 
бумаг). 

Облигации планируются к обращению на 
организованном и неорганизованном 
рынках ценных бумаг. 

 
10. Условия и порядок погашения облигаций: 

1) дата погашения облигаций; 
 

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со 
дня, следующего за последним днем 
обращения облигаций  

2) способ погашения облигаций; 
 

Облигации погашаются по номинальной 
стоимости Облигаций с одновременной 
выплатой последнего купонного 
вознаграждения, путем перевода денег на 
банковские счета держателей Облигаций, 
зарегистрированных в реестре держателей 
Облигаций по состоянию на начало 
последнего дня периода обращения 
Облигаций.  
Конвертация тенге в Доллар США или Евро 
при осуществлении выплаты допускается в 
случае получения Эмитентом не позднее 
чем за 5 (пять) рабочих дней до дня 
соответствующей выплаты от держателя 
Облигаций – нерезидента Республики 
Казахстан соответствующего письменного 
заявления. Указанная конвертация 
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осуществляется по курсу, установленному 
Национальным Банком Республики 
Казахстан на дату осуществления выплаты. 
Конвертация тенге в Доллар США или Евро 
производится за счет держателя Облигаций 
– нерезидента Республики Казахстан. 
Конвертация тенге в иную валюту при 
осуществлении выплаты по Облигациям в 
пользу держателя Облигаций – резидента 
Республики Казахстан не допускается. 
Расходы Эмитента, возникающие при 
конвертации, будут    удержаны с суммы, 
подлежащей перечислению держателю 
Облигаций – нерезиденту Республики 
Казахстан. 
Выплата номинальной стоимости при 
погашении облигаций не будет 
производиться иными имущественными 
правами. 

 
11. Дополнительные условия выкупа облигаций, не установленные статьями 15 

и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг: 
 

1) порядок, условия реализации права 
выкупа облигаций; 
 

В течение периода обращения облигаций 
Эмитент имеет право осуществить полный 
или частичный выкуп облигаций по цене, 
которая будет определена решением Совета 
директоров Эмитента о выкупе. 
Выкуп может производиться как на 
организованном, так и на неорганизованном 
рынках ценных бумаг. 
Выкупленные Облигации не будут 
считаться погашенными и могут быть 
повторно реализованы Эмитентом.  
Выкуп облигаций Эмитентом не должен 
повлечь нарушения прав держателей 
облигаций. Принятие Эмитентом решения о 
выкупе облигаций не является причиной 
возникновения у держателей облигаций 
обязательства продать Эмитенту 
принадлежащие им Облигации. 
Порядок, условия и срок выкупа Облигаций 
будут определяться соответствующим 
решением Совета директоров Эмитента.  

2) сроки реализации права выкупа 
облигаций. 
 

В случае принятия Советом директоров 
Эмитента решения о выкупе Облигаций, 
выкуп производится Эмитентом в течение 
60 (шестидесяти) календарных дней со дня 
принятия такого решения. Решение Совета 
директоров Эмитента будет доведено до 
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сведения держателей облигаций в течение 3 
(трех) рабочих дней с даты его принятия 
посредством размещения сообщения на 
официальных сайтах Эмитента (www.sk.kz), 
АО «Казахстанская фондовая биржа» 
(www.kase.kz) и Депозитария финансовой 
отчетности (www.dfo.kz) в порядке, 
определенном внутренними 
корпоративными правилами Эмитента,  
внутренними документами АО 
«Казахстанская фондовая биржа» и 
нормативно-правовым актом, 
регулирующем порядок размещения 
информации на интернет-ресурсе 
Депозитария финансовой отчетности. 
В случае проведения Эмитентом выкупа 
облигаций на организованном рынке 
ценных бумаг порядок подачи держателями 
облигаций заявок на продажу 
принадлежащих им облигаций регулируется 
внутренними документами АО 
«Казахстанская фондовая биржа». 
В случае проведения Эмитентом выкупа 
облигаций на неорганизованном рынке 
держатели облигаций, имеющие намерение 
продать принадлежащие им облигации 
Эмитенту в ходе выкупа, в течение 14 
(четырнадцать) календарных дней с даты 
получения уведомления от Эмитента о 
принятии решения о выкупе облигаций 
должны подать соответствующие 
письменные заявления в адрес Эмитента с 
указанием количества планируемых к 
продаже облигаций и контактных данных 
держателя облигаций. Эмитент 
рассматривает полученные письменные 
заявления в течение 14 (четырнадцать) 
календарных дней, следующих за периодом, 
предусмотренным для подачи письменных 
заявлений держателями облигаций. Выкуп 
облигаций Эмитентом осуществляется на 
следующий рабочий день после истечения 
периода, предусмотренного для 
рассмотрения Эмитентом полученных 
письменных заявлений о выкупе облигаций, 
путем перевода денежных средств по 
банковским реквизитам держателей 
облигаций.  

 
12. Дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о 

рынке ценных бумаг: 
1) описание ковенантов (ограничений), В течение всего срока обращения 
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принимаемых эмитентом и не 
предусмотренных о рынке ценных бумаг; 
 

Облигаций Эмитент обязан соблюдать 
следующие условия: 
- не допускать нарушения сроков 
предоставления годовой и промежуточной 
финансовой отчетности, установленных 
договором о листинге негосударственных 
эмиссионных ценных бумаг, который 
заключается между Эмитентом и  
Фондовой биржей; 
- не допускать нарушения срока 
предоставления аудиторских отчетов по 
годовой финансовой отчетности Эмитента, 
установленного договором о листинге 
ценных бумаг Эмитента, который 
заключается между Эмитентом и  
Фондовой биржей. 

2) порядок действий эмитента при 
нарушении ковенантов (ограничений); 
 

В случае нарушения дополнительных 
ограничений (ковенантов), указанных в 
пункте 12 настоящих условий выпуска 
Эмитент в течении 3 (трех) рабочих дней с 
даты наступления нарушения доводит до 
сведения держателей Облигаций 
информацию о данном нарушении с 
подробным описанием причины 
возникновения нарушения, способа и 
срока устранения данного нарушения 
посредством размещения информации на 
официальных сайтах Эмитента 
(www.sk.kz), Фондовой биржи 
(www.kase.kz) и Депозитария финансовой 
отчетности (www.dfo.kz). 
Не позднее 60 (шестидесяти) календарных 
дней с даты получения первого заявления о 
выкупе Облигаций, Совет директоров 
Эмитента принимает решение о выкупе 
Облигаций по цене соответствующей 
номинальной стоимости Облигаций с 
учетом накопленного вознаграждения, либо 
по справедливой рыночной цене Облигаций 
в зависимости от того, какая величина 
будет являться наибольшей. 
Решение Совета директоров Эмитента о 
выкупе Облигаций будет доведено до 
сведения держателей облигаций в течение 3 
(трех) рабочих дней с даты его принятия 
посредством размещения сообщения на 
официальном сайте Эмитента (www.sk.kz), 
а также размещения информации на 
официальных сайтах Фондовой биржи 
(www.kase.kz) и Депозитария финансовой 
отчетности (www.dfo.kz). 
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Выкуп Облигаций осуществляется 
Эмитентом в течение 10 (десяти) 
календарных дней после опубликования 
соответствующего решения Совета 
директоров Эмитента о сроках и порядке 
выкупа Облигаций. 
Срок осуществления выкупа Облигаций не 
должен превышать 90 (девяносто) 
календарных дней с даты нарушения 
дополнительных ограничений (ковенантов), 
указанных в пункте 12 настоящего 
Проспекта выпуска Облигаций Эмитента. 

3) порядок действий держателей облигаций 
при нарушении ковенантов. 
 

В случае нарушений дополнительных 
ограничений (ковенантов), 
предусмотренных в пункте 12 настоящих 
условий выпуска Держатель Облигаций 
имеет право в течение 10 (десяти) 
календарных дней с даты информирования 
о нарушении, направить письменное 
заявление в адрес Эмитента о выкупе 
принадлежащих ему Облигаций. 
Держатель облигаций должен подать 
заявление о выкупе принадлежащих ему 
облигаций в произвольной форме с 
указанием всех необходимых реквизитов: 
• для юридического лица: 

наименование держателя Облигаций; 
бизнес-идентификационный номер; 
номер, дата выдачи и орган выдачи 
свидетельства (справки) о 
государственной регистрации 
(перерегистрации); юридический адрес 
и фактическое местонахождение; 
телефоны; банковские реквизиты; 
количество и вид облигаций, 
подлежащих выкупу; 

• для физического лица: фамилия, имя 
и, при наличии, отчество держателя 
Облигаций; индивидуальный 
идентификационный номер; номер, 
дата и орган, выдавший документ, 
удостоверяющий личность; место 
жительства; телефоны; банковские 
реквизиты; количество и вид 
облигаций, подлежащих выкупу.  

Держатели Облигаций, не подавшие 
заявления на выкуп, имеют право на 
погашение принадлежащих им Облигаций 
по окончании их срока обращения, 
предусмотренного настоящими условиями 
выпуска Облигаций. 
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13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются 

следующие сведения:  
1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут 

конвертироваться облигации, права по таким акциям; 
2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций 

полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в 
течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций 
конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не 
подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения). 

 
Не применимо. Облигации не являются конвертируемыми. 

 
14. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным 

обеспечением обязательств по выпущенным облигациям: 
1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного 

имущества; 
2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска 

облигаций; 
3) порядок обращения взыскания на предмет залога. 

Не применимо. Облигации не являются обеспеченными. 

15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, 
места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если 
облигации обеспечены гарантией банка). 

Не применимо.  

16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства 
Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске 
инфраструктурных облигаций. 

 Не применимо.   

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения 
облигаций: 

1) конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения 
облигаций; 

Привлеченные от размещения облигаций деньги Эмитент планирует направить на общие 
корпоративные цели. 

 
2) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой 

услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним 
договора - не применимо. Облигации не являются инфраструктурными. 
 

18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами 
требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных 
эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются 
дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и 
количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного 
вознаграждения по облигациям. 
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Не применимо.   

19. Права, предоставляемые держателю облигаций: 
1) право получения от эмитента в предусмотренный настоящими условиями выпуска 

Облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного 
эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной 
стоимости облигации либо иных имущественных прав; 
• право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и 

сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска Облигаций; 
• право на получение купонного вознаграждения по Облигациям в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим проспектом выпуска Облигаций; 
• свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации; 
• на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, 
предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями Фондовой биржи; 

• на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Казахстан; 

• право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим 
проспектом; 
иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 

2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков 
реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), 
предусмотренных проспектом выпуска облигаций; 
• держатели Облигаций имеют право требовать у Эмитента выкупа принадлежащих им 

Облигаций в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О рынке ценных 
бумаг». 
В случае возникновения оснований для выкупа облигаций Эмитентом, предусмотренных 

статьей 15 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан по 
требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по цене, соответствующей 
номинальной стоимости Облигаций на дату такого выкупа с учетом накопленного 
вознаграждения. 

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 
Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также в случае события/-ий, при 
наступлении которого/-ых может быть объявлен дефолт, Эмитент обязан осуществить выкуп 
размещенных Облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с 
учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене Облигаций в 
зависимости от того, какая величина будет являться наибольшей. 

В течение сроков, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) 
внутренними документами Фондовой биржи, а при отсутствии такого срока в 
законодательстве Республики Казахстан и (или) внутренних документах Фондовой биржи – в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения одного из событий, указанных в 
настоящем пункте Эмитент информирует о таком факте держателей Облигаций посредством 
оповещения держателей Облигаций, а также размещения сообщения на официальных сайтах 
Эмитента (www.sk.kz), Фондовой биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности 
(www.dfo.kz), включая: 

-информацию о том, какой из указанных Событий, ведущее к выкупу Облигаций 
Эмитента, имеет место; 
-перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих 
требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту о выкупе 
Облигаций; 

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.



 

-иную информацию по решению Эмитента, в порядке и сроки, предусмотренные 
внутренними корпоративными документами Эмитента, внутренними документами 
Фондовой биржи и нормативно-правовым актом, регулирующим порядок размещения 
информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. 

Держатель Облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты первого 
опубликования соответствующей информации о нарушении, направить письменное заявление 
в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему Облигаций. 

Держатель облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему облигаций в 
произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов: 

-для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-
идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства 
(справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и 
фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид 
облигаций, подлежащих выкупу; 
-для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; 
индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, 
удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; 
количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.  

Не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения первого заявления о 
выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций. 
Решение Совета директоров Эмитента о выкупе Облигаций будет доведено до сведения 
держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством 
размещения сообщения на официальном сайте Эмитента (www. sk.kz) и/или в средствах 
массовой информации, определенных уставом Эмитента, а также размещения информации на 
официальных сайтах Фондовой биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности 
(www.dfo.kz). 

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 10 (десяти) календарных дней с 
даты после опубликования соответствующего решения Совета директоров Эмитента о сроках 
и порядке выкупа Облигаций.  

Срок осуществления выкупа Облигаций не должен превышать 90 (девяносто) 
календарных дней со дня возникновения одного из событий, указанных в настоящем пункте. 

Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение 
принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем 
Проспекте.  

3) иные права, предусмотренные настоящим Проспектом. 
20. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность 

объявления дефолта по облигациям эмитента: 
 

1) перечень событий, при наступлении 
которых имеется вероятность объявления 
дефолта по облигациям эмитента; 
 

Дефолт - невыполнение обязательств по 
эмиссионным ценным бумагам и иным 
финансовым инструментам. 
Событие, при наступлении которого может 
быть объявлен дефолт по Облигациям 
Эмитента (далее Событие дефолта) 
признается  
• невыплата или неполная выплата 

основного долга и (или) купонного 
вознаграждения по Облигациям в 
сроки таких выплат, установленные 
настоящим Проспектом; 

• частичное и полное неисполнение по 
выплате суммы основного долга и 

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 документавы можете на портале www.elicense.kz.

http://www.telecom.kz/
http://www.dfo.kz/


 

(или) купонного вознаграждения по 
Облигациям при наступлении случаев 
и условий, предусмотренных Законом 
Республики Казахстан «О рынке 
ценных бумаг». 

2) меры, которые будут предприняты 
эмитентом в случае наступления дефолта по 
облигациям, включая процедуры защиты 
прав держателей облигаций при 
неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств по выплате 
вознаграждения по облигациям, в том числе 
порядок и условия реструктуризации 
обязательств; 
 

Меры, которые будут предприняты 
Эмитентом в случае дефолта по 
Облигациям, направленные на 
восстановление платежеспособности 
Эмитента и погашение задолженности по 
Облигациям, включают в себя любые 
реорганизационные, организационно-
хозяйственные, управленческие, 
инвестиционные, финансово-
экономические, правовые и иные не 
противоречащие законодательству 
Республики Казахстан, а также процедуры 
защиты прав держателей Облигаций, в том 
числе порядок и условия реструктуризации 
обязательств Эмитента.  
Порядок и условия реструктуризации 
обязательств оговариваются Эмитентом с 
держателями Облигаций путем проведения 
переговоров. 
Решение о реструктуризации обязательств 
Эмитента принимается Советом директоров 
с согласия кредиторов в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, в 
том числе с учетом прав, предоставляемых 
Облигацией ее держателю. 
В случае невыплаты или неполной выплаты 
по вине Эмитента купонного 
вознаграждения и/или основного долга по 
Облигациям в сроки, установленные 
настоящим Проспектом, Эмитент 
выплачивает держателям Облигаций пеню 
за каждый день просрочки, исчисляемую 
исходя из официальной ставки 
рефинансирования Национального Банка 
Республики Казахстан на день исполнения 
денежного обязательства или его 
соответствующей части. 
Эмитент освобождается от ответственности 
за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств, установленных 
настоящим Проспектом, если это 
неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. Под 
обстоятельствами непреодолимой силы 
понимаются обстоятельства, наступление 
которых не представлялось возможным 
предвидеть или предотвратить (стихийные 
явления, военные действия и т.п.). В случае 
возникновения обстоятельств 
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непреодолимой силы, срок выполнения 
Эмитентом своих обязательств, 
предусмотренных настоящим Проспектом 
отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют такие 
обстоятельства и их последствия. 
 

3) порядок, срок и способы доведения 
эмитентом до сведения держателей 
облигаций информации о фактах дефолта, 
включающей сведения об (о) объеме 
неисполненных обязательств, причине 
неисполнения обязательств, перечислении 
возможных действий держателей облигаций 
по удовлетворению своих требований, 
порядке обращения держателей облигаций с 
требованием к эмитенту, лицам, несущим 
солидарную или субсидиарную 
ответственность по обязательствам 
эмитента в случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения эмитентом 
обязательств по облигациям; 
 

В случае наступления события дефолта, 
Эмитент в течении 3 (трех) рабочих дней с 
даты возникновения оснований для выкупа 
информирует о таком факте держателей 
облигаций посредством оповещения 
представителя держателей облигаций, а 
также размещения сообщения на 
официальных сайтах Эмитента (www. 
sk.kz), Фондовой биржи (www.kase.kz) и 
Депозитария финансовой отчетности 
(www.dfo.kz), включая: 
1) информацию о факте дефолта;  
2) объем неисполненных обязательств 

Эмитента на дату возникновения 
дефолта; 

3) причины неисполнения обязательств, 
которые привели к возникновению 
События дефолта;  

4) перечисление возможных действий 
держателей Облигаций по 
удовлетворению своих требований, 
включая порядок и сроки обращения с 
требованием к Эмитенту;  

5) иную информацию по решению 
Эмитента. 

 
4) дата и номер договора с лицами, 
несущими солидарную или субсидиарную 
ответственность по обязательствам 
эмитента в случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения эмитентом 
обязательств по облигациям, полное 
наименование данных лиц, а также дата их 
государственной регистрации (при наличии 
таких лиц). 

Лиц, несущих солидарную или 
субсидиарную ответственность по 
обязательствам Эмитента в случае 
неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям - нет. 

 
21. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых 

для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого 
периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций. 

Выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга будут обеспечены за счет 
собственных и заемных средств Эмитента, включая дивидендные поступления от дочерних 
компаний Эмитента, возврат ранее размещенных депозитов в банках второго уровня, возврат 
ранее выданных займов, поступления из государственного бюджета, привлеченные займы и 
прочие источники. Сумма поступлений в каждом периоде выплаты вознаграждений и 
погашения основного долга будет достаточной для исполнения обязательств. Прогноз 
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поступлений и погашений представлен в нижеприведенной таблице. Прогнозы потоков 
денежных средств Эмитента, приведенные в настоящем приложении, зависят от 
предположений, оценок или методов, которые могут оказаться неправильными или 
неточными и которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов, включая все 
экономические и политические условия, изменения в государственном регулировании, 
изменения в налоговых требованиях (включая изменения налоговых ставок, новые налоговые 
законы и пересмотр толкования налогового законодательства), результаты судебных и 
арбитражных разбирательств, изменения процентных ставок, обменного курса и других 
рыночных условий.  

Фактические результаты, действия и события могут существенно отличаться от тех, 
выраженных или подразумеваемых этими прогнозными заявлениями, в зависимости от 
различных факторов. Эти прогнозные заявления действительны только на дату настоящего 
проспекта выпуска и Эмитент не обязан и не намерен вносить изменения в настоящий 
проспект для обновления каких-либо прогнозных данных, раскрываемых в настоящем 
приложении, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных 
оснований. 

Указанные прогнозные данные являются лишь одними из ряда возможных исходов, 
которые зависят от ряда факторов, как внутри, так и вне контроля Эмитента. Данные 
показатели не должны рассматриваться как более вероятный исход, чем любой другой, и, 
следовательно, Эмитент не несет никакой ответственности за них, инвесторы не должны 
стремиться опираться на них, и прогнозные данные должны быть приняты во внимание в 
сочетании с предупреждением о нижеперечисленных прогнозных допущениях.  

в млрд. тенге 
№ Наименование 1 п/г 2021 2 п/г 2021 1 п/г 2022 2 п/г 2022 1 п/г 2023 2 п/г 2023 

1 Поступления 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 141,90 

2 Обслуживание облигаций 
Эмитентом -7,11 -7,11 -7,11 -7,11 -7,11 -136,31 

3 Нетто денежный поток (1-2) 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 

4 Кумулятивный денежный 
поток 5,59 11,19 16,78 22,38 27,97 33,56 

  
 
22. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае 

выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций): 
Не применимо. 
 

23. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии): 
Выплата купонного вознаграждения и погашение номинальной стоимости Облигаций 

осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента. 

24. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с 
Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по 
оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных 
ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи): 
1) полное (сокращенное) наименование 
лица, оказывающего консультационные 
услуги по вопросам включения и 
нахождения ценных бумаг эмитента в 
официальном списке фондовой биржи; 

Акционерное общество «Фридом Финанс». 
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