
ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АЯСЫНДА 
«ТЕМІРБАНК» АҚ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫҢ БІРІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ

ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР

2009 жылғы 22 желтоқсанындағы Директорлар кеңесі  мүшелерінің сырттай дауыс беру 
қорытындылары  бойынша  шешімінің  негізінде,  банкті  қайта  құрылымдауды  жүргізу 
жөнінде  сот  шешімінің  негізінде,  2010  жылғы  18  ақпандағы  Директорлар  кеңесінің 
отырысы  шешімінің  негізінде,  2010 жылғы  17 маусымдағы  Директорлар  кеңесі 
мүшелерінің сырттай дауыс беру қорытындылары бойынша шешімінің негізінде  екінші 
облигациялық  бағдарламасының  аясында  «Темірбанк»  АҚ  облигацияларының  бірінші 
шығарылым анықтамалығына мынадай өзгертулер енгізілсін:

1. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің  «Облигациялар түрі» 1) тармағы мынадай 
редакцияда жазылсын:

1)       облигациялар түрі купонды, қамтамасыз етілмеген, бағынышты

2. «Шығарылым  құрылымы»  3  бөлімінің  «Шығарылатын  облигациялар  саны»  2) 
тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

2)       шығарылатын облигациялар саны 800.000.000.000 (Сегіз жүз миллиард) дана  

3. «Шығарылым  құрылымы»  3  бөлімінің  «Бір  облигацияның  атаулы  құны»  3) 
тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

3)       бір облигацияның атаулы құны 1 (бір) тиын

4. «Шығарылым  құрылымы»  3  бөлімінің  «Облигациялар  бойынша  сыйақы»  4) 
тармағының 1 тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

облигациялар  бойынша  сыйақы 
мөлшерлемесі

2010  15   жылдың наурызына дейін облигациялардың 
  9,0 ( ) % .номиналды құнының Тоғыз құрайды

2010  15    жылдың наурызынан бастап облигациялар бойынша 
     сыйақы мөлшерлемесі айналымның барлық қалған мерзіміне 

    8 % .облигацияның атаулы құнының жылына құрайды

(Банкті айта рылымдау жоспарыны  талаптарынақ құ ң  
с йкес 14.10.2009 ж. бастап 14.04.2010 ж. дейінгіә  
аралы та ы сыйа ы мынадай т ртіпте есептелетінқ ғ қ ә  
болады:
- 14.10.2009 ж. бастап - 15.03.2010 ж. дейін 9% м лшерлемеө  
бойынша;
- 15.03.2010 ж. бастап - 14.04.2010 ж. дейін 8% м лшерлемеө  
бойынша).

5. «Шығарылым құрылымы»  3  бөлімінің  «Облигациялардың  айналымы  және  өтеу 
туралы мәліметтер» 5) тармағының тармақшасындағы 1 абзац мынадай редакцияда 
жазылсын:

облигациялардың айналым мерзімі  Облигациялардың айналым мерзімі — айналым басталған 
күннен бастап 13 (он үш) жыл.



6. «Шығарылым құрылымы»  3  бөлімінің  «Облигациялардың  айналымы  және  өтеу 
туралы мәліметтер» 5) тармағының тармақшасындағы 1 абзац мынадай редакцияда 
жазылсын:

Облигацияларды өтеу күні Айналым басталған күннен бастап 13 (он үш) жыл өткенде.

7. «Шығарылым  құрылымы»  3  бөлімінің  «Облигациялар  бойынша  сыйақы»  4) 
тармағының 7 абзацы алынып тасталсын.

8. «Шығарылым  құрылымы»  3  бөлімінің  «Тіркеуші  туралы  мәліметтер»  8) 
тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

8)       тіркеуші туралы мәліметтер  
атауы "Центр ДАР" Акционерлік қоғамы

орналасқан жері Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қаласы, Сейфуллин д-лы, 
565, 8 пәтер

Телефон нөмірлері (727) 239 11 42
Құнды қағаз ұстаушылар тізілім жүйесін жүргізу  
жөніндегі қызмет көрсету туралы шарт жасалған  
күн және нөмірі

23 ақпан 2010 жылғы №497 Тізілім жүйесін жүргізу қызметтерін 
көрсету туралы шарт-тапсырма

Басқарма төрағасы  Е.Б. Шәйкенов

Бас бухгалтер Х.Х. Абдраева



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ
ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ АО "ТЕМIРБАНК"

В ПРЕДЕЛАХ ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

На основании заочного голосования членов Совета директоров от 22 декабря 2009 года, на 
основании решения заседания Совета директоров от 18 февраля 2010 года, на основании 
решения суда о проведении реструктуризации Банка, на основании заочного голосования 
членов Совета директоров от 17 июня 2010 года, в проспект первого выпуска облигаций 
АО  «Темiрбанк»  в  пределах  второй  облигационной  программы,  внести  следующие 
изменения:

1. Подпункт  1)  «вид  облигаций»,  раздела  3  «Структура  выпуска»  изложить  в 
следующей редакции:

1)       вид облигаций купонные, без обеспечения, субординированные

2. Подпункт  2)  «количество  выпускаемых  облигаций»,  раздела  3  «Структура 
выпуска» изложить в следующей редакции:

2)       количество выпускаемых облигаций 800.000.000.000 (Восемьсот миллиардов) штук  

3. Подпункт  3)  «номинальная  стоимость  одной  облигации»,  раздела  3  «Структура 
выпуска» изложить в следующей редакции:

3)       номинальная стоимость одной облигации 1 (один) тиын

4. Абзац  1  Подпункта  4)  «вознаграждение  по  облигациям»,  раздела  3  «Структура 
выпуска» изложить в следующей редакции:

ставка вознаграждения по облигациям

До 15 марта 2010 года 9,0 (Девять) % годовых от номинальной 
стоимости.

Начиная с 15 марта 2010 года составит 8 %   годовых от 
  , номинальной стоимости облигаций   на весь оставшийся 

 .срок обращения
(Согласно условиям плана реструктуризации Банка  
вознаграждение за период с 14.10.2009 г. по 
14.04.2010 г., будет начисляться следующим образом:
- с 14.10.2009 г. - по 15.03.2010 г. по ставке 9%;
- с 15.03.2010 г. - по 14.04.2010 г. по ставке 8%).

5. Абзац 1 Подпункта 5) «сведения об обращении и погашении облигации», раздела 3 
«Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

срок обращения облигаций Срок обращения облигаций - 13 (тринадцать) лет с даты начала 
обращения.

6. Абзац 3 Подпункта 5) «сведения об обращении и погашении облигации», раздела 3 
«Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

дата погашения облигаций По истечении 13 (тринадцати) лет с даты начала обращения.

7. Абзац 7 подпункта 4) раздела 3 «Структура выпуска» исключить.
8. Подпункт 8) «сведения о регистраторе», раздела 3 «Структура выпуска» изложить 

в следующей редакции:



8)       сведения о регистраторе  
наименование Акционерное общество "Центр ДАР"

место нахождения Республика Казахстан, 050012, город Алматы, пр-т Сейфуллина, 
565, кв. 8

номера телефонов (727) 239 11 42
дата и номер договора на оказание услуг по ведению 
системы реестра держателей ценных бумаг

Договор — Поручение на оказание услуг по ведению системы 
реестра №497 от 23 февраля 2010 года

Председатель Правления Е.Б. Шайкенов 

Главный бухгалтер Х.Х. Абдраева


