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ПРОСПЕКТ ПЕРВОГО 

ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ 
 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"БАСТ" 
 

(АО "БАСТ") 

 
на сумму 1 700 000 000 (один миллиард семьсот миллионов) тенге 

"Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, 

выпуска облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает 

предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения 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 облигаций.  

Эмитент, являющийся акционерным обществом, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе 

депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой 

финансовой отчетности акционерного общества и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц 

акционерного общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного 

органа по итогам года в порядке и сроки, установленные постановлением Правления Национального Банка 

Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 "Об утверждении Правил размещения на интернет-

ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, 

финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а 

также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года", 

зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.  

Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся эмитентом до 

сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария 

финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой 

информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их возникновения в порядке, 

установленном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 

года № 26 "Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, 

фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, 

списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере 

вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года", зарегистрированным в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.". 

 

г. Алматы, 2017 год 
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Глава 1. Общие сведения об эмитенте 

1. Наименование эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о 

государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица: 

 

1) Дата государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. 

 Справка о государственной регистрации юридического лица: 16 августа 2013 г.; 

 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического 

лица: Управление юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы; 

2) Полное и краткое наименование эмитента (если в уставе эмитента предусмотрено его 

полное и сокращенное наименование на иностранном языке, то дополнительно указывается 

такое наименование). 

 

 Полное наименование Сокращенное наименование 

На государственном языке "БАСТ" Акционерлік қоғамы "БАСТ" АҚ 

На русском языке 
Акционерное общество 

"БАСТ" 
АО "БАСТ" 

На английском языке Joint Stock Company "BAST" JSC "BAST" 

 

3) В случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие 

полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены. 

 

 Полное наименование Сокращенное наименование 

На государственном языке 
"БАСТ" Жауапкершілігі 

шектеулі серіктестік 
"БАСТ" ЖШС 

На русском языке 

Товарищество с  

Ограниченной  

Ответственностью 

"БАСТ" 

ТОО "БАСТ" 

 

 Дата изменения наименования - 16.08.2013 года. 

 

4) Если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических 

лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных 

юридических лиц и (или) эмитента. 

 

 28 апреля 2006 г. зарегистрировано Товарищество с Ограниченной Ответственностью 

"БАСТ" (ТОО "БАСТ"). Справка государственной регистрации юридического лица № 

19036-1930-ТОО;  

 

 Акционерное Общество "БАСТ" является правопреемником всех прав и обязанностей 

Товарищества с Ограниченной Ответственностью "БАСТ" с 16.08.2013 года. 

  

5) В случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, 

даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств 

эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) 

юридического лица. 
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№ Наименование филиалов 
Дата 

регистрации 
Местонахождение 

1 

Филиал АО «БАСТ» в 

Абайском районе, 

Восточно-Казахстанской 

области 

22.09.2016 г. 

070100, Восточно-Казахстанская область, 

Абайский район, село Каскабулак, Максут, 

здание 1 

 

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о 

государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием бизнес-

идентификационного номера эмитента, номеров контактных телефонов, факса и адреса 

электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес 

эмитента отличается от адреса, внесенного в Национальный реестр бизнес-

идентификационных номеров. 

 

Местонахождение Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, дом 134, 6 

этаж, офис 604. Почтовый индекс 050051 

БИН 060440009840 

Номера контактных 

телефонов и факса 
Телефоны  +7 727 330 98 93 

Адрес электронной почты info@bast-mining.kz 

web-сайт http://bast-mining.kz/ 

 

3. По состоянию на 31 июля 2017 года эмитент не имеет статус финансового агентства. 

 

4. По состоянию на 31 июля 2017 года эмитент не имеет рейтингов, присвоенных 

акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными 

рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.  

 

Глава 2. Крупные акционеры или крупные участники эмитента, органы 

эмитента, а также аффилиированные лица эмитента 

5. Крупные акционеры эмитента (для эмитента, являющегося акционерным обществом) 

или участники эмитента, владеющие 10 (десятью) или более процентами долей участия в 

уставном капитале эмитента (далее – крупный участник), с указанием следующих сведений 

о каждом из них по состоянию на 31 июля 2017 года: 
                                   

№ 

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) крупного акционера 

или крупного участника (для 

физического лица); 

Полное наименование, место 

нахождения крупного акционера 

или крупного участника (для 

юридического лица). 

Дата, с которой 

крупный акционер 

или крупный участник 

стал владеть 10 

(десятью) и более 

процентами 

голосующих акций 

или долей участия в 

уставном капитале 

эмитента. 

Процентное соотношение 

голосующих акций или 

долей участия в уставном 

капитале эмитента, 

принадлежащих 

крупному акционеру или 

крупному участнику, к 

общему количеству 

голосующих акций или 

долей участия в уставном 

капитале эмитента. 
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1. Макашев Мейрам Екпинтаевич 16.08.2013 г. 28,68% 

2. 

Stichting RCG Netherlands 

(Штихтинг Ар-Си-Джи 

Недерландс) 

Strawinskylaan 411, 1077XX 

Amsterdam (Амстердам, 

Королевство Нидерланды) 

10.06.2016 г. 8,62% 

3. 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Sky Energy 

Capital" 

050060, Республика Казахстан, 

город Алматы, проспект Гагарина, 

дом 286 

21.09.2016 г. 10,15% 

 

6. Органы эмитента. 
 

1) Совет директоров эмитента по состоянию на 31 июля 2017 года:  
 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество (при его 

наличии) 

председателя и 

каждого из членов 

совета директоров 

(с указанием 

независимого 

(независимых) 

директора 

(директоров) в 

совете директоров) 

Должности, 

занимаемые 

членами совета 

директоров 

эмитента за 

последние 3 (три) 

года и в настоящее 

время, в 

хронологическом 

порядке, в том 

числе по 

совместительству, и 

дата вступления их 

в должности 

Процентное 

соотношение 

голосующих 

акций эмитента, 

принадлежащих 

каждому из 

членов совета 

директоров 

эмитента, к 

общему 

количеству 

голосующих 

акций эмитента 

Процентное 

соотношение акций 

(долей участия в 

уставном капитале), 

принадлежащих 

членам совета 

директоров 

эмитента в дочерних 

и зависимых 

организациях, к 

общему количеству 

размещенных акций 

(долей участия в 

уставном капитале) 

данных организаций 

1. 

Председатель Совета 

директоров 

Общества – Оспанов 

Валерий Мукашевич,              

26 января 1956 г.р. 

с 02.04.2012 г. по 

31.12.2016 г. –

Партнер ТОО "RCG 

Investment Advisor"; 

с 10.08.2015 г. по 

22.06.2016 г. –

Президент АО 

"БАСТ"; 

с 27.12.2016 г. по 

настоящее время –

член Совета 

Директоров АО 

"БАСТ"; 

с 27.12.2016 г. – по 

настоящее время – 

Председатель Совета 

Директоров АО 

"БАСТ". 

нет нет 
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2. 

Член Совета 

директоров 

Общества – 

Диханбаев Берик 

Аятович, 19 октября 

1985 г.р. 

с апреля 2014 г. по 

июнь 2015 г. – 

финансовый 

директор Meridian 

Investment; 

с июня 2015 г. по 

15.02.2016 г. – 

Директор ТОО 

«Cider House»; 

с 15.02.2016 г. по 

настоящее время - 

член Совета 

директоров АО 

"БАСТ". 

нет нет 

3. 

Член Совета 

директоров 

Общества – Мақаш 

Бауыржан 

Мейрамұлы, 11 

февраля 1985 г.р. 

С 16.08.2013 г. по 19 

октября 2015 г. – 

менеджер АО 

"БАСТ"; 

с 19.10.2015 г. – по 

настоящее время 

член Совета 

директоров АО 

"БАСТ". 

нет нет 

4. 

Член Совета 

директоров 

Общества – 

независимый 

директор – Таштитов 

Аскар Болатович,              

12 июня 1979 г.р. 

с мая 2006 г. по 

настоящее время – 

Президент BMB 

Munai Inc.; 

c 2007 г. по 

настоящее время – 

Член Совета 

Директоров BMB 

Munai Inc.; 

с декабря 2011 г. по 

настоящее время – 

Управляющий 

партнер ABR 

Holding; 

с 15.03.2017 г. по 

настоящее время - 

Член Совета 

директоров АО 

"БАСТ" – 

независимый 

директор. 

0,5% нет 

5. 

Член Совета 

директоров 

Общества – 

независимый 

директор – 

Темиргалиев Рустем 

Такенович,              30 

с 2010 г. по январь 

2017 г. – 

Председатель Совета 

директоров АО 

"ТАТЭК"; 

с 28.01.2014 г. по 

нет нет 
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апреля 1963 г.р. январь 2017 г. – 

Советник 

Председателя Совета 

директоров АО 

"Батыс Транзит"; 

с 25.05.2016 г. по 

настоящее время - 

Член совета 

директоров АО 

"БАСТ" – 

независимый 

директор. 

2) Единоличный исполнительный орган эмитента: 

Фамилия, имя, 

отчество (при его 

наличии) лица, 

осуществляющего 

функции 

единоличного 

исполнительного 

органа эмитента 

Должности, занимаемые лицом, 

единолично осуществляющим функции 

исполнительного органа эмитента за 

последние 3 (три) года и в настоящее 

время, в хронологическом порядке (с 

указанием полномочий и даты 

вступления их в должности), в том числе 

действующие должности, занимаемые 

данным лицом по совместительству 

Процентное соотношение 

голосующих акций, 

принадлежащих лицу, 

единолично 

осуществляющему 

функции 

исполнительного органа 

эмитента, к общему 

количеству голосующих 

акций эмитента 

Ипатов Виталий 

Леонидович, 1967 

г.р. 

с июля 2013 г. по октябрь 2016 г. - 

Директор ТОО «Vizavi Group»; 

с  октября 2016 г. по февраль 2017 г.  - 

Коммерческий директор АО «БАСТ»; 

c февраля 2017 г. до настоящего времени 

Президент Общества – текущее 

руководство деятельности Общества. 

нет 

 
7. По состоянию на 31 июля 2017 года полномочия исполнительного органа эмитента не 

передавались другой коммерческой организации (управляющей организации). 

 

8. По состоянию на 31 июля 2017 года эмитент в промышленных банковских, финансовых 

группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах не участвует. 

 

9. Аффилиированные лица эмитента, не указанные в пунктах 5, 6 и 7 настоящего 

приложения, но являющиеся в соответствии с законодательством Республики Казахстан об 

акционерных обществах и товариществах с ограниченной ответственностью 

аффилиированными лицами эмитента: 

 
Физические лица 

№ 

Фамилия Имя 

Отчество                  

(при наличии) 

Дата 

рождения 

Основания 

для 

признания 

аффилииров

анности 

Дата 

появлени

я 

аффилиир

ованности 

Примечания 
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1.  
Ипатова Наталья 

Анатольевна 
28.03.1970 пп.2) п.1 ст.64 21.02.2017 

Супруга Президента 

общества 

2.  
Ипатова Дарья 

Витальевна 
02.03.1993 пп.2) п.1 ст.64 21.02.2017 Дочь Президента общества 

3.  
Ипатова Ирина 

Леонидовна 
18.02.1976 пп.2) п.1 ст.64 21.02.2017 

Сестра Президента 

общества 

4.  
Макашева Галия 

Ермагамбетовна 
16.11.1966 пп.2) п.1 ст.64 16.08.2013 

Супруга крупного 

акционера 

5.  

Екпінтай 

Бакытжан 

Мейрамұлы 

22.04.1990 пп.2) п.1 ст.64 16.08.2013 Сын крупного акционера 

6.  
Макашев Быржан 

Мейрамович 
06.04.1998 пп.2) п.1 ст.64 16.08.2013 Сын крупного акционера 

7.  
Ербаева Бану 

Махметовна 
09.04.1941 пп.2) п.1 ст.64 16.08.2013 Мама крупного акционера 

8.  
Маженов Мергали 

Екпинтаевич 
05.06.1962 пп.2) п.1 ст.64 16.08.2013 Брат крупного акционера 

9.  
Макашев Ербол 

Екпинтаевич 
13.12.1969 пп.2) п.1 ст.64 16.08.2013 Брат крупного акционера 

10.  
Ибраева Рымкеш 

Екпинтаевна 
11.06.1965 пп.2) п.1 ст.64 16.08.2013 Сестра крупного акционера 

11.  
Закирьянова Роза 

Екпинтаевна 
08.11.1978 пп.2) п.1 ст.64 16.08.2013 Сестра крупного акционера 

12.  
Буршакбаева 

Бибитай 
26.10.1935 пп.2) п.1 ст.64 16.08.2013 

Мать супруги крупного 

акционера 

13.  
Чортанбаева 

Мария 

Ермагамбетовна 

21.02.1956 пп.2) п.1 ст.64 16.08.2013 
Сестра супруги крупного 

акционера 

14.  
Буршакбаева 

Алия 

Ермагамбетовна 

12.08.1960 пп.2) п.1 ст.64 16.08.2013 
Сестра супруги крупного 

акционера 

15.  
Шайжанова Сания 

Ермагомбетовна 
26.09.1964 пп.2) п.1 ст.64 16.08.2013 

Сестра супруги крупного 

акционера 

Юридические лица 

№ 

Полное наименование, место 

нахождения 

аффилиированного лица 

эмитента 

Основания 

для 

признания 

аффилииров

анности 

Дата 

появлени

я 

аффилиир

ованности 

Примечания 

1. Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Global RVM 
пп.5 п.1 ст.64 16.08.2013 

Макашев Мейрам 

Екпинтаевич, Участник 
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LLP" 

№ 98791-1910-ТОО от 

13.07.2009; 090740006961;  

местонахождения: Казахстан, 

Алматы г.а., Алатауский район, 

Гаршина, 67 

2. 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Сары Өлең 

XXI" 

№ 2132-1930-01-ТОО от 

04.06.2012; ; почтовый адрес:  

местонахождения: 

КАЗАХСТАН, Карагандинская 

область, Hуринский район, р-н 

им.Казыбек би, Крылова 51, 

кв.2 

пп.5 п.1 ст.64 16.08.2013 
Макашева Галия 

Ермагантетовна, Участник 

1.  

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "НУРа UN 

Limited" 

№ 4409-1930-01-ТОО от 

01.04.2013; 050340017452;  

местонахождения: Казахстан, 

Карагандинская область, 

Караганды г.а., р-н. им. 

Казыбек би, пр. Республики 40 

кв 96 

пп.5 п.1 ст.64 16.08.2013 
Мақаш Бауыржан 

Мейрамұлы, Участник 

3. 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Екі түз" 

№ 1783-1945-16-ТОО от 

05.04.2014; 140440006605; 

местонахождения: Казахстан, 

Павлодарская область, 

Экибастуз г.а., Строительная 

2/15, кв.2 

пп.5 п.1 ст.64 05.04.2014 
Мақаш Бауыржан 

Мейрамұлы, Участник 

4. 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Екі түз ЭК" 

№ 2015-1945-16-ТОО от 

06.03.2013; 121140020024;  

местонахождения: Казахстан, 

Павлодарская область, 

Экибастуз г.а., Строительная 

2/15 , кв.2 

пп.5.п.1 ст.64 16.08.2013 
Мақаш Бауыржан 

Мейрамұлы 

5. 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Таукен ЭК" 

№ 730-1945-16-ТОО от 

26.12.2003; 031240004979;  

пп.5 п.1. ст.64 16.08.2013 
Мақаш Бауыржан 

Мейрмұлы, Участник 
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местонахождения: Казахстан, 

Павлодарская область, 

Экибастуз г.а., Строительная 

2/15, кв.2 

6. 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "ПЭТ Центр 

Алматы" 

№  от 10.03.2016; 

160340009828;  

местонахождения: Казахстан, 

Алматы г.а., Бостандыкский 

район, Торайгырова, 103А 

пп.5 п.1 ст.64 10.03.2016 
Мақаш Бауыржан 

Мейрамұлы 

7. 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Северхим" 

№б/н  от 10.10.2015; 

151040025433;  

местонахождения: Казахстан, 

Павлодарская область, 

Павлодар г.а., Северная 

промзона 

пп.5 п.1. ст.64 29.10.2015 
Екпінтай Бақытжан 

Мейрамұлы 

8. 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Ғасыр" 

№ 731-1945-16-ТОО от 

21.04.2006; 060440007329;  

местонахождения: Казахстан, 

Павлодарская область, 

Экибастуз г.а., ул.Сатпаева, дом 

7, оф 16 

пп.5 п.1. ст.64 16.08.2013 

Макашев Ербол 

Екпинтаевич, 

руководитель 

9. 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Алтын Жол" 

№ 1315-1945-16-ТОО от 

28.08.2015; 970340003035;  

местонахождения: Казахстан, 

Павлодарская область, 

Экибастуз г.а., пр. Кунаева, 41 

пп.5 п.1 ст.64 28.08.2015 
Участник Екпінтай 

Бақытжан Мейрамұлы 

10. 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Maksut 

Minerals" 

№ 1315-1945-16-ТОО от 

28.08.2015; 970340003035 

местонахождения: Казахстан, 

Восточно-Казахстанская 

область, Абайский район, село 

Каскабулак, участок Максут д. 

1 офис здание 1 

пп.6) п.1 ст.64 02.02.2017 Дочерняя компания 
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10. В отношении аффилиированного лица эмитента, являющегося юридическим лицом, в 

котором эмитент владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в 

уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются: 

 

№ 

Полное 

наименование и 

место нахождения 

юридического 

лица, в котором 

эмитент владеет 10 

(десятью) или более 

процентами акций 

или долей участия 

в уставном 

капитале данного 

юридического лица 

Процентное 

соотношение акций 

или долей участия 

в уставном 

капитале, 

принадлежащих 

эмитенту, к общему 

количеству 

размещенных 

акций или долей 

участия в уставном 

капитале данного 

юридического лица 

 

Основные виды 

деятельности 

юридического 

лица, в котором  

эмитент владеет 10 

(десятью) или более 

процентами акций 

или долей участия 

в уставном 

капитале данного 

юридического лица 

 

Дата, с которой 

эмитент стал 

владеть 10 

(десятью) или более 

процентами акций 

или долей участия 

в уставном 

капитале данного 

юридического лица 

 

1. 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Maksut Minerals" 

Место нахождения: 

Республика 

Казахстан, 

Восточно-

Казахстанская 

область, Абайский 

район, село 

Каскабулак, участок 

Максут д. 1 офис 

здание 1 

100% 

Разведка, добыча и 

переработка твердых 

полезных 

ископаемых, и 

других видов 

минерального сырья 

для получения 

различных 

промышленных 

продуктов; 

 

02.02.2017 г. 

 

11. По состоянию на 31 июля 2017 года эмитент не является специальной финансовой 

компанией. 

 

 Глава 3. Виды деятельности эмитента 

12. Виды деятельности эмитента: 

1) краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности, которые 

носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента; 

АО "БАСТ" − основано в 2006 году, горнорудная компания, находящаяся на начальной 

стадии разработки среднего по запасам медно-никелевого месторождения Максут в Восточно-

Казахстанской области. Компания начала добычу с 1 квартала 2016 года и вышла на стадию 

производства медного концентрата. Компания успешно реализовала проект строительства 

обогатительной фабрики на 200 тысяч тонн руды в год в 2015 году и подходит к завершению ее 

дальнейшего расширения до 400 тысяч тонн руды в год в 2017 году. Выпускаемая продукция: 
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товарная руда (среднее содержание 3-6% Cu) и концентрат медный (среднее содержание 8-10% 

Cu).  

Деятельность Общества осуществляется на основании Контракта на разведку и добычу 

медных руд и минеральных пигментов № 1755 от 26 мая 2005 года с Министерством индустрии и 

новых технологий Республики Казахстан на разведку и добычу медных руд и минеральных 

пигментов месторождения Максут в Восточно-Казахстанской области. Срок действия Контракта 

составляет 25 лет, из них период разведки составляет 3 года, период добычи 22 года. 

Уполномоченным органом принято решение разрешить продлить период разведки до 31.12.2014 

года.  

Виды деятельности: 
 

 Разведка и добыча, переработка медных руд; 

 Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

 

Деятельность Общества не носит сезонный характер. 

2) сведения об организациях, являющихся конкурентами Эмитента; 

Основными конкурентами являются компании, соответствующего профиля Восточного, 

Центрального и Северного регионов Казахстана:  
 

АО "Казцинк" - крупный интегрированный производитель цинка с большой долей 

сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца. Основные месторождения 

компании находятся в Восточно-Казахстанской области. АО "Майкаинзолото", одно из ведущих 

предприятий Центрального Казахстана по добыче и переработке золотосодержащих, колчеданно-

полиметаллических руд.  
 

АО "Корпорация Казахмыс", крупнейший производитель меди в Казахстане и один из 

лидирующих производителей меди в мире.  
 

ТОО "ФМЛ Казахстан" - разведка и добыча золота, цветных и редких металлов 

Найманжальской площади, расположенной в Майском районе Павлодарской области.  

3) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 

основным видам деятельности эмитента; 

Позитивные факторы: 

 Поступательное макроэкономическое развитие Казахстана; 

 Продолжающее повышение спроса на медь; 

 Повышение цен на медную руду на международном рынке; 

 Удобное географическое положение месторождений Общества по отношению к основным 

потребителям; 

 Модернизация производственной инфраструктуры Общества и применение новых 

технологий при разработке, разведке и добычи медной руды. 

 

Негативные факторы: 

 Возможные изменения в законодательстве, затрагивающие интересы Общества; 

 Резкие колебания цен на медную руду на международном рынке; 

 Неразвитость транспортной инфраструктуры Республики Казахстан, создающая проблемы 

при транспортировке медной руды на внутренние и внешние рынки; 

 Характерная для отрасли неопределенность, связанная с уточнением прогнозов по запасам, 

и технологические риски.  

4) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, 

затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, 

спонсируемые эмитентом; 
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По состоянию на 31 июля 2017 года эмитент имеет следующие лицензии: 

 

1. Лицензия на экспорт отдельных видов товаров №100KZ17233KZ17AA1004839, выдана 

Министерством по Инвестициям и Развитию Республики Казахстан 14 апреля 2017 года. Срок 

действия до 30 декабря 2017 года.  

 
2. Лицензия на экспорт отдельных видов товаров №100KZ17233KZ17AA1003919, выдана 

Министерством по Инвестициям и Развитию Республики Казахстан 4 апреля 2017 года. Срок 

действия до 30 декабря 2017 года.  

 
3. Лицензия на занятие деятельностью связанной с производством, переработкой, приобретением, 

хранением, реализацией, использование, уничтожением ядов №13018094 выдана Комитетом 

промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан 21 ноября 

2013 года. 

 
4. Лицензия на занятие проектирование и эксплуатация горных производств №0003607 выдана 

Комитетом промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан 

21 мая 2010 года. 

  
• На 31.07.2017 г. затраты на исследования и разработки, в том числе исследовательские 

разработки, спонсируемые Обществом - отсутствуют. 

5) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и доля 

продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем 

объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг); 

 По состоянию на 30 июня 2017 года доля импорта составляет 0%.  

 По состоянию на 30 июня 2017 года доля экспорта составляет 100% (Российская 

Федерация). 

6) сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения 

или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств, с 

указанием сути судебных процессов с его участием; 

 По состоянию на 31 июля 2017 года Общество не участвует и не участвовало в 

судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности 

Эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств. 

 

7) другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента. 

 
 По состоянию на 31 июля 2017 года не имеются. 

 
13. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, в объеме, 

составляющем 5 (пять) и более процентов от общей стоимости производимых или 

потребляемых им товаров (работ, услуг).   

 
По состоянию на 30 июня 2017 года поставщики товаров (работ, услуг) Эмитента, в объеме, 

составляющем 5 (пять) и более процентов от общей стоимости потребляемых Обществом 

товаров (работ, услуг) отсутствуют. 

 
 

По состоянию на 30 июня 2017 года потребителями товаров (работ, услуг) эмитента, в объеме, 

составляющем 5 (пять) и более процентов от общей стоимости производимых Обществом 

товаров (работ, услуг) являются: 
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№ Потребитель Доля 

1 
CHERITON FINANCE LIMITED NZ – 

поставка концентрата медного 
80% 

2 
ИНКОМСТАР ООО – поставка медной 

руды 
9% 

3 
Hangzhou Fuyang Jinlan Industrial Corporation 

Ltd – поставка медного концентрата 
11% 

 

Глава 4. Финансовое состояние эмитента 

14. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема 

активов эмитента с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива. 

 
(в тысячах тенге) 

№ Наименование статьи на 30.06.2017 г. Доля 

1 Основные средства 1 116 195    34% 

2 Горнодобывающие активы 822 443    25% 

3 Авансы выданные 440 280    13% 

15. Дебиторская задолженность в размере 5 (пяти) и более процентов от балансовой 

стоимости активов эмитента.  

 По состоянию на 30 июня 2017 года не имеется. 

16. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема 

активов эмитента, которые являются обеспечением обязательств эмитента:  

 По состоянию на 30 июня 2017 года не имеются. 

 

17. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема 

активов эмитента, которые переданы в доверительное управление. 

 

 По состоянию на 30 июня 2017 года не имеются. 

18. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 5 (пять) и более процентов от 

балансовой стоимости обязательств эмитента: 

 По состоянию на 30 июня 2017 года не имеется. 

19. Величина левереджа эмитента. 

 

Коэффициент левереджа 

на 30.06.2017 г. на 31.12.2016 г. на 31.12.2015 г. 

6,14 -6,44 -9,05 
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20. Чистые потоки денежных средств, полученных от деятельности эмитента, за последний 

завершенный финансовый год согласно его финансовой отчетности, подтвержденной 

аудиторским отчетом. 
(в тысячах тенге) 

 

 
31.12.2016 

Денежные потоки от операционной деятельности 
 

Поступление денежных средств от покупателей 
 

Прочие поступления 
 

Платежи поставщикам за товары и услуги -22 406    

Авансы выданные 
 

Выплаты по заработной плате -261 297    

Выплата вознаграждения по займам -14 339    

Корпоративный подоходный налог 
 

Другие платежи в бюджет -193 612    

Прочие выплаты   

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности -491 654    

  
Денежные потоки от инвестиционной деятельности 

 
Реализация финансовых активов 

 
Поступление от реализации пробной добычи, нетто  523 489    

Погашение займов, предоставленных другим организациям 
 

Приобретение основных средств -262 893    

Приобретение горнодобывающих активов -443 741    

Авансы выданные на приобретение основных средств -179 961    

Проценты полученные  91    

Прочие выплаты   

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности -363 015    

  
Денежные потоки от финансовой деятельности 

 
Выпуск акций 

 
Получение займов  947 740    

Погашение займов -82 422    

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности  865 318    

Увеличение денежных средств  10 649    

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства -11 126    

  
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода  1 193    

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода  716    
 

Глава 5. Сведения о выпуске облигаций 

1 Вид облигаций Индексированные купонные облигации без 

обеспечения 

2 Номинальная стоимость одной 

облигации 
1 000 (одна тысяча) тенге 

 Если номинальная стоимость одной 

облигации является 

индексированной величиной, то 

дополнительно указывается 

Индексированная номинальная стоимость 

облигаций — это произведение номинальной 

стоимости облигаций и коэффициента темпа 

девальвации/ревальвации тенге к доллару США, 
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порядок расчета номинальной 

стоимости одной облигации 

который рассчитывается как отношение 

средневзвешенного курса доллара США к тенге, 

сложившегося по результатам утренней торговой 

сессии по доллару США Казахстанской фондовой 

биржи (KASE) на дату фиксации реестра 

держателей облигации для соответствующей 

выплаты вознаграждения/выкупа облигаций/ 

погашения облигаций к аналогичному курсу на 

дату начала купонного периода облигаций, за 

который осуществляются выплаты. Если дата 

фиксации реестра держателей облигаций и/или 

дата начала купонного периода, используемые для 

расчета индексированной номинальной стоимости 

облигаций, выпадает на выходной или 

праздничный день, то средневзвешенный курс 

доллара США к тенге, сложившийся по 

результатам утренней торговой сессии по доллару 

США Казахстанской фондовой биржи (KASE), 

фиксируется на последний рабочий день перед 

таким выходным или праздничным днем. 

3 Количество облигаций   1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) штук 

4 Общий объем выпуска облигаций 1 700 000 000 (один миллиард семьсот миллионов) 

тенге 

5 Вознаграждение по облигациям: 

 Ставка вознаграждения по 

облигациям 

Ставка вознаграждения (купона) фиксированная на 

протяжении всего срока обращения облигаций и 

составляет 14% (четырнадцать процентов) годовых 

от индексированной номинальной стоимости 

облигаций. 

 Порядок расчетов при выпуске 

индексированных облигаций 

Индексированная номинальная стоимость одной 

облигации рассчитывается как произведение ее 

номинальной стоимости и коэффициента темпа 

девальвации/ревальвации тенге к доллару США 

(Kd).  

Коэффициент темпа девальвации/ревальвации 

рассчитывается как отношение средневзвешенного 

курса доллара США к тенге (Xt), сложившегося по 

результатам утренней торговой сессии по доллару 

США Казахстанской фондовой биржи (KASE) на 

дату фиксации реестра держателей облигации для 

соответствующей выплаты вознаграждения/выкупа 

облигаций/ погашения облигаций к аналогичному 

курсу (Xo) на дату начала купонного периода 

облигаций, за который осуществляются выплаты: 

(Kd=Xt/Xo), где 

Xt – курс доллара США к тенге на дату фиксации 

реестра держателей облигаций, 

Xo - курс доллара США к тенге на дату начала 

купонного периода облигаций, за который 

осуществляются выплаты; 
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Если дата фиксации реестра держателей облигаций 

и/или дата начала купонного периода, 

используемые для расчета индексированной 

номинальной стоимости облигаций, выпадает на 

выходной или праздничный день, то 

средневзвешенный курс доллара США к тенге, 

сложившийся по результатам утренней торговой 

сессии по доллару США Казахстанской фондовой 

биржи (KASE), фиксируется на последний рабочий 

день перед таким выходным или праздничным 

днем. 

При заключении сделок с облигациями на 

вторичном рынке размер накопленного, но не 

выплаченного купонного вознаграждения по 

облигации исчисляется на основании 

индексированной номинальной стоимости 

облигации, которая рассчитывается как 

произведение номинальной стоимости облигаций и 

коэффициента темпа девальвации/ревальвации 

тенге к доллару США, который рассчитывается как 

отношение средневзвешенного курса доллара 

США к тенге, сложившегося по результатам 

утренней торговой сессии по доллару США 

Казахстанской фондовой биржи (KASE) на дату 

заключения сделки к аналогичному курсу на дату 

начала купонного периода облигаций. 

 Дата, с которой начинается 

начисление вознаграждения по 

облигациям 

Датой, с которой начинается начисление 

купонного вознаграждения, является дата начала 

обращения. 

 Периодичность выплаты 

вознаграждения и (или) даты 

выплаты вознаграждения по 

облигациям 

Выплата вознаграждения производится два раза в 

год через каждые шесть месяцев с Даты начала 

обращения Облигаций в течение всего срока 

обращения Облигаций. 

Последняя выплата купонного вознаграждения 

осуществляется одновременно с погашением 

облигаций. 

 Порядок и условия выплаты 

вознаграждения по облигациям, 

способ получения вознаграждения 

по облигациям 

Начисление вознаграждения по облигациям 

осуществляется с даты начала их обращения. 

Выплата купонного вознаграждения по 

облигациям производится в тенге путем перевода 

денег на текущие счета держателей облигаций в 

течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, 

следующей за последним днем периода, за 

который осуществляется выплата. 

На получение купонного вознаграждения имеют 

право лица, зарегистрированные в реестре 

держателей облигаций по состоянию на начало 

последнего дня периода, за который 

осуществляются выплаты. 

Купонное вознаграждение рассчитывается как 

произведение индексированной номинальной 

стоимости и полугодовой ставки купонного 

вознаграждения. 
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В случае если инвесторами будут являться 

нерезиденты Республики Казахстан, выплата 

купонного вознаграждения будет производиться в 

тенге при наличии у такого инвестора банковского 

счета в тенге на территории Республики Казахстан. 

Конвертация тенге в иную валюту возможна по 

курсу, установленному Национальным Банком 

Республики Казахстан на дату фиксации реестра 

держателей облигации для соответствующей 

выплаты вознаграждения, при получении 

Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих 

дней до дня соответствующей выплаты от 

держателя облигаций – нерезидента Республики 

Казахстан соответствующего письменного 

заявления. Конвертация тенге в иную валюту будет 

производиться за счет инвестора. 

 Период времени, применяемого для 

расчета вознаграждения по 

облигациям 

Для расчета вознаграждения (купона) применяется 

временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в 

году / тридцать дней в месяце) в соответствии с 

внутренними правилами Биржи. 

6 Валюта номинальной стоимости, 

валюта платежа по основному долгу 

и (или) начисленному 

вознаграждению по облигациям 

Казахстанский тенге 

7 Дата начала и дата окончания 

размещения облигаций 

Дата начала размещения: с даты начала обращения 

в течение всего срока обращения. 

Дата окончания размещения: по истечении 3 (трех) 

лет с даты начала обращения. 

8 Дата начала обращения облигаций 

и срок обращения облигаций 

Дата начала обращения: обращение облигаций 

начинается с даты включения облигаций в 

официальный список АО "Казахстанская фондовая 

биржа". Сообщение о дате включения в 

официальный список будет опубликовано на 

официальном сайте Биржи (www.kase.kz). 

Срок обращения: 3 (три) года с даты начала 

обращения. 

9 Рынок, на котором планируется 

обращение облигаций 

Облигации будут обращаться на организованном и 

неорганизованном рынках ценных бумаг. 

10 Способ оплаты размещаемых 

облигаций 

Порядок и условия оплаты облигаций, способы 

расчетов осуществляются в соответствии с 

внутренними правилами организатора торгов. 

11 Порядок погашения облигаций 

 Дата погашения облигаций 

 

По истечении 3 (трех) лет с даты начала 

обращения облигаций, в течение 15 календарных 

дней, следующих за последним днем обращения 

облигаций 

 Условия и способ погашения Облигации погашаются по индексированной 



 
18 

облигаций  номинальной стоимости облигаций в тенге с 

одновременной выплатой последнего купонного 

вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты, следующей за 

последним днем обращения облигаций, путем 

перевода денег на текущие счета держателей 

облигаций, зарегистрированных в реестре 

держателей облигаций по состоянию на начало 

последнего дня обращения облигаций. 

В случае если инвестором будет являться 

нерезидент Республики Казахстан выплата суммы 

основного долга и последнего купонного 

вознаграждения будет производиться в тенге при 

наличии у такого инвестора банковского счета в 

тенге на территории Республики Казахстан. 

В случае отсутствия у инвестора банковского счета 

в тенге на территории Республики Казахстан, 

конвертация тенге в иную валюту возможна по 

курсу, установленному Национальным Банком 

Республики Казахстан, на дату фиксации реестра 

держателей облигации для соответствующей 

выплаты последнего купонного вознаграждения и 

погашения облигаций, при получении Эмитентом 

не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня 

соответствующей выплаты от держателя 

облигаций – нерезидента Республики Казахстан 

соответствующего письменного заявления. 

Конвертация тенге в иную валюту будет 

производиться за счет инвестора. 

12 Право эмитента досрочного выкупа 

облигаций (в случае если данное 

право предусмотрено решением 

органа эмитента о выпуске 

облигаций) с указанием порядка, 

условий и сроков реализации 

данного права если решением 

органа эмитента предусмотрено 

право выкупа облигаций, то 

указывается порядок, условия и 

сроки реализации данного права; 

По решению Совета директоров Общества 

Эмитент вправе выкупать свои облигации на 

организованном и неорганизованном рынках в 

течение всего срока их обращения. 

Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется: 

- при заключении сделки на организованном рынке 

ценных бумаг исходя из рыночной стоимости, 

сложившейся на АО "Казахстанской Фондовой 

Бирже" на дату заключения сделки; 

-при заключении сделки на неорганизованном 

рынке ценных бумаг – по соглашению сторон 

сделки; 

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь 

нарушения прав держателей облигаций. 

Выкупленные на организованном и 

неорганизованном рынках облигации не будут 

считаться погашенными и Эмитент вправе обратно 

продавать свои выкупленные облигации на рынке 

ценных бумаг в течение всего срока их обращения. 

Все держатели облигаций будут извещены 

Эмитентом о принятом решении Совета 

директоров Общества по выкупу облигаций в 

течении 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия 
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такого решения Советом директоров Общества 

посредством размещения информации на 

официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и на 

сайте Депозитария финансовой отчетности 

(www.dfo.kz) в порядке установленном 

внутренними корпоративными правилами 

Эмитента, внутренними документами АО 

"Казахстанская фондовая биржа" и нормативно-

правовым актом регулирующим порядок 

размещения информации на интернет-ресурсе 

Депозитария финансовой отчетности.  

Выкуп размещенных облигаций Эмитентом 

осуществляется в течение 30 (тридцати) 

календарных дней после опубликования 

соответствующего решения Совета директоров 

Эмитента о сроках и порядке выкупа облигаций.  

Информация о размещенных (за вычетом 

выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом 

на интернет- ресурсе АО "Казахстанская фондовая 

биржа" (www.kase.kz) в соответствии с правилами 

АО "Казахстанская фондовая биржа".  

Держатель облигаций имеет право в течение 10 

(десяти) календарных дней с даты опубликования 

решения Совета директоров Общества о выкупе 

облигаций направить письменное заявление по 

адресу места нахождения Эмитента о выкупе 

облигаций, принадлежащих держателю облигаций. 

Заявление держателя облигаций рассматривается 

Советом директоров Общества в течение 10 

(десяти) календарных дней с даты получения 

заявления. 

13 Обеспечение по облигациям Данные облигации являются не обеспеченными. 

14 Реквизиты договора концессии и 

постановления Правительства 

Республики Казахстан о 

предоставлении поручительства 

государства - при выпуске 

инфраструктурных облигаций 

Данные облигации не являются 

инфраструктурными облигациями. 

 

22. Оплата облигаций не будет произведена правами требования по облигациям. 

 

23. Данные облигации не являются конвертируемыми. 

 

24. Сведения о представителе держателей облигаций: 

 

1 Полное и сокращенное 

наименование представителя 

держателей облигаций 

Акционерное Общество «Сентрас Секьюритиз» 

АО «Сентрас Секьюритиз» 

2 Место нахождения, контактные 

телефоны представителя 

держателей облигаций 

Место нахождения: Республика Казахстан,  

г. Алматы, ул. Манаса, 32А, офис 201 

Телефон: +7 (727) 259 88 77 
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3 Дата и номер договора эмитента с 

представителем держателей 

облигаций 

Договор на оказание услуг № б/н от 20.06.2017 

года 

 

25. Сведения о платежном агенте: 
 

 Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и 

индексированной номинальной стоимости будет осуществляться Эмитентом 

самостоятельно. 

 

26.  Сведения о лице, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и 

нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи: 

 

1 Полное и сокращенное 

наименование  

Акционерное общество "Фридом Финанс" 

АО "Фридом Финанс" 

2 Место нахождения, контактные 

телефоны  
Место нахождения: Республика Казахстан, 

г.Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 17, 

Полифункциональный центр "Нурлы Тау", блок-

секция 4Б, 17 этаж, №4. Почтовый индекс 050059 

Телефоны  +7 727 311 10 64 

                    +7 727 311 10 65 

Факс           +7 727 311 10 76 

                    +7 727 237 83 68 

3 Дата и номер договора  Договор на оказание услуг №06/15 от 15.06.2017 г. 

 

27.  Права, предоставляемые облигацией ее держателю, в том числе: 
 

 Свободно продавать и иным образом отчуждать облигации; 

 Получение информации о деятельности эмитента и его финансовом состоянии в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Казахстан; 

 Иные права, вытекающие из права собственности на облигации, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан. 

 

1 Права получения от эмитента в 

предусмотренный проспектом 

выпуска облигаций срок 

номинальной стоимости облигации 

либо получения иного 

имущественного эквивалента, а 

также права на получение 

фиксированного по ней процента от 

номинальной стоимости облигации 

либо иных имущественных прав, 

установленных проспектом 

выпуска облигаций 

Получение индексированной номинальной 

стоимости облигаций в порядке и в сроки, 

предусмотренные Проспектом облигаций. 

Получение вознаграждения в порядке и в сроки, 

предусмотренные Проспектом облигаций. 

 

 

2 Права требования выкупа 

эмитентом облигаций с указанием 

условий, порядка и сроков 

реализации данного права, в том 

числе при нарушении ограничений 

(ковенантов), предусмотренных 

проспектом выпуска облигаций 

Право держателей облигаций данного выпуска 

требовать досрочного погашения облигаций 

Эмитентом при соблюдении Эмитентом своих 

обязательств и ограничений (ковенантов), 

предусмотренных Проспектом выпуска облигаций, 

не предусмотрено. 

Эмитент обязан по требованию держателей 
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облигаций выкупить облигации в срок не позднее 

трех месяцев с момента наступления сроков 

реализации прав держателей облигаций на выкуп 

принадлежащим держателям облигаций или выкуп 

требований по облигациям.  

Держатели облигаций имеют право требовать 

выкуп принадлежащих им облигаций в случаях 

нарушения Эмитентом условий, предусмотренных 

пунктами "Порядок выкупа размещенных 

облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных 

статьями 15, 18-4 Закона Республики Казахстан от 

2 июля 2003 года №461-II "О рынке ценных 

бумаг"" и пунктом 11 Проспекта "Ограничения 

(ковенанты), принимаемые Эмитентом". 

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 15 

Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года 

№461-II "О рынке ценных бумаг" в течение срока 

обращения облигаций, установленного проспектом 

выпуска данных облигаций, эмитент обязан 

соблюдать следующие условия: 

1.1. не отчуждать входящее в состав активов 

эмитента имущество на сумму, превышающую 

двадцать пять процентов от общей стоимости 

активов эмитента на дату отчуждения; 

1.2. не допускать фактов неисполнения 

обязательств, не связанных с выпуском облигаций 

эмитента, более чем на десять процентов от общей 

стоимости активов данного эмитента на дату 

государственной регистрации выпуска облигаций; 

1.3. не вносить изменения в учредительные 

документы эмитента, предусматривающие 

изменение основных видов деятельности эмитента; 

1.4. не изменять организационно-правовую 

форму. 

В случае нарушения эмитентом условий, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона 

Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-

II "О рынке ценных бумаг", эмитент обязан по 

требованию держателей облигаций выкупить 

облигации по цене, соответствующей номинальной 

стоимости облигаций с учетом накопленного 

вознаграждения 

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 18-4 

Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года 

№461-II "О рынке ценных бумаг" выкуп 

размещенных облигаций должен быть произведен 

эмитентом в случаях: 

2.1. принятия Советом директоров эмитента 

решения о делистинге облигаций; 

2.2. принятия решения фондовой биржей о 

делистинге облигаций эмитента по причине 

невыполнения специальных (листинговых) 
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требований в части предоставления фондовой 

биржи информации, перечень которой определен 

нормативным правовым актом уполномоченного 

органа и внутренними документами фондовой 

биржи; 

2.3. незаключения эмитентом договора с 

представителем держателей облигаций в срок, 

превышающий тридцать календарных дней с даты 

расторжения или прекращения действия договора с 

прежним представителем держателей облигаций. 

В случаях, установленных пунктом 1 статьи 

18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 

года №461-II "О рынке ценных бумаг" 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 является наибольшей. 

В случае нарушения ковенантов, указанных в 

пункте 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан 

от 2 июля 2003 года № 461-II "О рынке ценных 

бумаг", а также в случаях установленных пунктом 

1 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 

июля 2003 года №461-II "О рынке ценных бумаг" 

Эмитент в течении 3 (трех) рабочих дней с даты 

наступления нарушения и (или) случая доводит до 

сведения держателей облигаций (за исключением 

случая, предусмотренного подпунктом 2.3 

настоящего пункта) информацию о данном 

нарушении и (или) случае посредством 

предоставления информационного сообщения на 

официальном сайте Эмитента (www.bast-

mining.kz), а также размещения информации на 

официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и на 

сайте Депозитария финансовой отчетности 

(www.dfo.kz), включая: 

- информацию о том, какое 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; 

- иную информацию по решению Эмитента. 

В случае нарушения ковенантов, указанных в 

пункте 2 статьи 15 Закон Республики Казахстан от 

2 июля 2003 года № 461-II "О рынке ценных 

бумаг" а также в случаях установленных пунктом 1 

статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 

июля 2003 года №461-II "О рынке ценных бумаг" 

держатель облигаций имеет право в течение 10 

(десяти) календарных дней с даты уведомления 

держателей о таких нарушениях и (или) случаях 

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002370969


 
23 

направить письменное заявление в адрес Эмитента 

о выкупе принадлежащих ему облигаций. 

Эмитент принимает письменные заявления, 

держателей облигаций в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты уведомления держателей 

о нарушениях ковенантов, указанных в пункте 2 

статьи 15 Закон Республики Казахстан от 2 июля 

2003 года № 461-II "О рынке ценных бумаг" а 

также в случаях установленных пунктом 1 статьи 

18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 

года №461-II "О рынке ценных бумаг", о выкупе 

облигаций, принадлежащих держателю облигаций, 

по адресу места нахождения Эмитента. 

Держатель облигаций должен подать 

заявление в произвольной форме с указанием всех 

необходимых реквизитов: 

Для юридического лица: 

1) наименование держателя облигаций; 

2) бизнес - идентификационный номер; 

3) номер, дата выдачи и орган выдачи 

свидетельства о государственной регистрации 

(перерегистрации); 

4) юридический адрес и фактическое 

местонахождение; 

5) телефоны; 

6) банковские реквизиты; 

7) количество и вид облигаций, подлежащих 

выкупу; 

Для физического лица: 

1) фамилия, имя и, при наличии, отчество 

держателя облигаций; 

2) индивидуальный идентификационный 

номер; 

3) номер, дата и орган, выдавший документ, 

удостоверяющий личность; 

4) место жительства; 

5) телефоны; 

6) банковские реквизиты; 

7) количество и вид облигаций, подлежащих 

выкупу. 

Заявление держателя облигаций 

рассматривается Советом директоров Общества в 

течение 10 (десяти) календарных дней с даты 

получения заявления.  

Выкуп размещенных облигаций производится 

Эмитентом по решению Совета директоров 

Общества. 

Решение Совета директоров Общества будет 

доведено до сведения держателей облигаций в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия 

посредством опубликования информации на 

официальном сайте Эмитента (www.bast-

mining.kz), а также размещения информации на 
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официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и на 

сайте Депозитария финансовой отчетности 

(www.dfo.kz). Выкуп облигаций осуществляется 

Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с даты принятия Советом директоров 

Общества соответствующего решения о сроках и 

порядке выкупа облигаций. 

Процедура выкупа облигаций в случае 

нарушения ковенантов, указанных в пункте 2 

статьи 15 Закон Республики Казахстан от 2 июля 

2003 года № 461-II "О рынке ценных бумаг", а 

также при возникновении случаев установленных 

пунктом 1 статьи 18-4 Закона Республики 

Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II "О рынке 

ценных бумаг", будет проведена только на 

основании поданных держателями облигаций 

заявлений. 

Держатели облигаций, не подавшие заявления 

на выкуп, имеют право на погашение 

принадлежащих им облигаций по окончании срока 

обращения данного выпуска, указанного в 

настоящем Проспекте выпуска облигаций. 

3 Если выплата вознаграждения и 

(или) основного долга будет 

производиться в соответствии с 

проспектом выпуска облигаций 

иными имущественными правами, 

описания этих прав, способов их 

сохранности, порядка оценки и лиц, 

правомочных осуществлять оценку 

указанных прав, а также порядка 

реализации перехода этих прав 

Выплата вознаграждения не будет 

производиться иными имущественными правами. 

 

28.  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 – это невыполнение обязательств по 

облигациям Эмитента. 

Не является дефолтом по облигациям 

невыплата либо неполная выплата вознаграждения 

и/или индексированной номинальной стоимости 

облигаций Эмитентом в порядке и в сроки, 

установленные Проспектом, если такая невыплата 

и/или неполная выплата стала результатом 

получения Эмитентом недостоверных либо 

неполных реквизитов банковского счета держателя 

облигаций, делающее невозможным 

осуществление Эмитентом выплаты 

вознаграждения и/или индексированной 

номинальной стоимости, либо непредставления 

Регистратором Эмитенту реестра держателей 

облигаций в порядке и в сроки, установленные 
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законодательством и заключенным с ним 

договором. 

Эмитент освобождается от ответственности за 

частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по Проспекту, 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, акты уполномоченных органов 

запретительного или ограничительного характера 

и т.п.). 

В случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом 

своих обязательств по Проспекту отодвигается 

соразмерно периоду времени, в течение которого 

действуют такие обстоятельства и их последствия. 

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; 

В случае наступления дефолта по облигациям 

Эмитентом будут предприняты все возможные и 

необходимые меры для защиты прав держателей 

облигаций и устранения причин, вызвавших 

дефолт. Эмитентом будет инициировано 

проведение общего собрания держателей 

облигаций с целью определения приемлемого 

выхода из дефолта, а также разработан план 

мероприятий по исполнению своих обязательств 

перед держателями облигаций с указанием 

соответствующих объёмов и сроков исполнения, в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

В случае нарушения условий Проспекта 

выпуска облигаций в части выплаты купонного 

вознаграждения и/или основного долга, решение о 

реструктуризации обязательств Эмитента 

принимается Советом директоров Общества и с 

согласия кредиторов в соответствии с 

применимым законодательством. В том числе с 

учетом прав, предоставляемых облигацией ее 

держателю. 

Порядок и условия реструктуризации 

обязательств оговариваются Эмитентом с 

держателями облигаций путем проведения 

переговоров в случае наступления дефолта по 

облигациям, с обязательным участием 

представителя держателей облигаций. 

В случае невыплаты или неполной выплаты по 

вине Эмитента купонного вознаграждения и/или 

основного долга в порядке и в сроки, указанные в 

Проспекте, Эмитент выплачивает держателям 

облигаций пеню за каждый день просрочки, 

исчисляемую исходя из официальной ставки 
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рефинансирования Национального Банка 

Республики Казахстан на день исполнения 

денежного обязательства или его соответствующей 

части (т.е. на дату, следующую за последним днем 

периода, за который осуществляется выплата). 

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 дефолта, Эмитент 

обязан довести до сведения держателей облигаций 

информацию о факте наступления дефолта в срок, 

не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до 

установленной Проспектом даты исполнения 

обязательств по облигациям, посредством 

размещения сообщения на официальных сайтах 

Эмитента (www.bast-mining.kz), АО 

"Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и 

Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) 

с подробным описанием причин возникновения 

дефолта по облигациям; объема неисполненных 

обязательств и указанием перечня возможных 

действий держателей облигаций Эмитента по 

удовлетворению своих требований и порядка 

обращения с требованием к Эмитенту, а также мер, 

которые будут предприняты эмитентом для 

устранения причин, вызвавших события дефолта. 

В течении 10 (десяти) календарных дней со 

дня наступления дефолта Совет директоров 

Общества примет решение о выкупе облигаций, 

которое будет доведено до сведения держателей 

облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

его принятия посредством опубликования 

информации на официальных сайтах Эмитента 

(www.bast-mining.kz), АО "Казахстанская 

фондовая биржа" (www.kase.kz) и Депозитария 

финансовой отчетности (www.dfo.kz).  

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом 

в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 

принятия Советом директоров Общества 

соответствующего решения о сроках и порядке 

выкупа облигаций. 

Держатель облигаций имеет право в течение 

10 (десяти) календарных дней с даты 

опубликования решения Совета директоров 

Общества о выкупе облигаций направить 

письменное заявление по адресу места нахождения 

Эмитента о выкупе облигаций, принадлежащих 

держателю облигаций. Заявление держателя 

облигаций рассматривается Советом директоров в 

течение 10 (десяти) календарных дней с даты 

получения заявления.  

Эмитент обязан по требованию держателей 

облигаций выкупить облигации в срок не позднее 

трех месяцев с момента наступления сроков 

реализации прав держателей облигаций на выкуп 

принадлежащим держателям облигаций или выкуп 

требований по облигациям.  
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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, а 

также дата и номер 

государственной регистрации 

юридического лица (при наличии 

таких лиц). 

Лица несущие солидарную или субсидиарную 

ответственность по обязательствам Эмитента не 

имеются. 

 

29. Информация об опционах с указанием условий заключения опциона - если опционы 

позволяют приобрести облигации эмитента. 

 

 Опционы не предусмотрены. 

 

30. 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. 
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Прогноз потоков денежных средств 

 320 KZT/USD 2017 2018 2019 2020 

  Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 

От 

операционной 

деятельности 
             

Чистая прибыль 51 288 713 
237 673 

537 

266 626 

783 

191 451 

136 
62 564 879 

-43 804 

221 

955 482 

783 

961 421 

408 

970 671 

066 

982 684 

233 

1 078 565 

891 

1 090 393 

252 

1 152 851 

179 

Начисленное 

вознаграждение 

Банку 

- - - 49 500 000 
134 750 

000 

206 250 

000 

206 250 

000 

203 775 

000 

197 037 

500 

186 725 

000 

176 412 

500 

166 100 

000 

155 787 

500 

Расходы на 

амортизацию 
22 319 650 21 761 659 21 217 617 65 687 177 

141 544 

997 

203 006 

372 

197 931 

213 

192 982 

933 

188 158 

360 

183 454 

401 

178 868 

041 

174 396 

340 

170 036 

431 

Денежный 

поток от 

операционнй 

деятельности 

73 608 363 
259 435 

196 

287 844 

401 

306 638 

313 

338 859 

877 

365 452 

152 

1 359 663 

997 

1 358 179 

340 

1 355 866 

926 

1 352 863 

634 

1 433 846 

432 

1 430 889 

591 

1 478 675 

110 

  
             

От 

инвестиционно

й деятельности 
             

Приобретение 

основных 

средств 
   

- 1 800 000 

000 

- 3 100 000 

000 

- 2 600 000 

000        

Денежный 

поток от 

инвестиционной 

деятельности 

0 0 0 
- 1 800 000 

000 

- 3 100 000 

000 

- 2 600 000 

000 
0 0 0 0 0 0 0 

  
             

От финансовой 

деятельности              

  
             

Размещение 

облигаций 

1 700 000 

000             

Погашение 

облигаций             

- 1 700 000 

000 

Выплата 

вознаграждения 

по облигациям 
  

- 119 000 

000  

- 119 000 

000  

- 119 000 

000  

- 119 000 

000  

- 119 000 

000  

- 119 000 

000 

Привлечение 
   

1 800 000 3 100 000 2 600 000 
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банковского 

займа  

000 000 000 

Погашение 

займа 

- 1 530 000 

000       

- 90 000 

000 

- 245 000 

000 

- 375 000 

000 

- 375 000 

000 

- 375 000 

000 

- 375 000 

000 

Выплата 

вознаграждения 

по займу 
       

- 198 000 

000 

- 341 000 

000 

- 286 000 

000 

- 186 725 

000 

- 176 412 

500 

- 166 100 

000 

Денежный 

поток от 

финансовой 

деятельности 

170 000 

000 
- 

- 119 000 

000 

1 800 000 

000 

2 981 000 

000 

2 600 000 

000 

- 119 000 

000 

- 288 000 

000 

- 705 000 

000 

- 661 000 

000 

- 680 725 

000 

- 551 412 

500 

- 2 360 100 

000 

  
             

Чистое 

изменение 

денежных 

средств 

             

  
             

Денежные 

средства на 

начало периода 

50 000 000 
293 608 

363 

553 043 

559 

721 887 

960 

1 028 526 

272 

1 248 386 

149 

1 613 838 

301 

2 854 502 

297 

3 924 681 

638 

4 575 548 

564 

5 267 412 

198 

6 020 533 

629 

6 900 010 

720 

Денежные 

средства на 

конец периода 

293 608 

363 

553 043 

559 

721 887 

960 

1 028 526 

272 

1 248 386 

149 

1 613 838 

301 

2 854 502 

297 

3 924 681 

638 

4 575 548 

564 

5 267 412 

198 

6 020 533 

629 

6 900 010 

720 

6 018 585 

830 
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31.  Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом 

Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (если это 

предусмотрено решением органа эмитента при выпуске облигаций). 

 

Рекомендации Листинговой комиссии по включению в Проспект выпуска облигаций, 

обращение которых планируется на организованном рынке, дополнительных ограничений 

(ковенантов) необходимых для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов. 

 не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой 

отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и 

Биржей; 

 не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой 

финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным 

между Эмитентом и Биржей, кроме случаев, когда причиной нарушения сроков 

предоставления аудиторских отчетов является вина аудиторской компании. 

 

Порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений 

(ковенантов). 

В случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов) рекомендованных 

Листинговой комиссией 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 предоставления информационного сообщения на официальном сайте Эмитента 

(www.bast-mining.kz), а также размещения информации на официальном сайте Биржи 

(www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).  

Если по истечении 60 (шестидесяти) календарных дней, с даты размещения информации на 

официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности 

(www.dfo.kz), о нарушении дополнительных ограничений (ковенантов) рекомендованных 

Листинговой комиссией, Эмитент не устранит нарушения дополнительных ограничений 

(ковенантов) рекомендованных Листинговой комиссией то на следующий рабочий день после 

истечения указанного срока Совет директоров Общества обязан принять решение о выкупе 

Облигаций. 

Эмитент информирует держателей Облигаций о принятии решения Совета директоров о 

выкупе облигаций путем размещения информационного сообщения на официальных сайтах 

Эмитента (www.bast-mining.kz) и АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) в порядке, 

установленном внутренними требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа", а также на 

официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия 

решения Советом директоров Общества. 

Держатели Облигаций Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой 

публикации Эмитентом информационного сообщения на официальный сайтах Эмитента, АО 

"Казахстанская фондовая биржа" и Депозитария финансовой отчетности, подают письменные 

требования о выкупе принадлежащих им Облигаций, по цене, соответствующей индексированной 

номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения либо по справедливой 

рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.  

Эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за окончанием периода приема 

письменных требований от держателей Облигаций о выкупе обязан осуществить выкуп 

Облигаций у лиц, подавших письменные требования. 

Лица, не подавшие письменные требования о выкупе принадлежащих им Облигаций имеют 

право на получение индексированной номинальной стоимости облигаций и вознаграждения в 

порядке и в сроки, предусмотренные Проспектом облигаций. 

Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации в срок не позднее 

трех месяцев с момента наступления сроков реализации прав держателей облигаций на выкуп 

принадлежащим держателям облигаций или выкуп требований по облигациям.  
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32. Использование денег от размещения облигаций: 

 

1) Цели и порядок использовании денег, которые эмитент получит от размещения 

облигаций; 

 

 Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование кредита в 

банке и погашение задолженности. 

 

2) Условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении 

полученных денег, с указанием таких изменений; 

 

При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении 

полученных денежных средств, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения и 

дополнения в проспект выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Казахстан.  

 

3) При выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой 

услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним 

договора. 

 

 Данный выпуск не является инфраструктурным. 

 
33.  По состоянию на 31 июля 2017 года эмитент не является специальной финансовой 

компанией. 

 

34.  По состоянию на 31 июля 2017 года эмитент не является специальной финансовой 

компанией. 

35. Данный выпуск не является облигационной программой.  

 

Глава 6. Информация для инвесторов 

 

36. В проспекте выпуска облигаций (проспекте облигационной программы) указывается 

следующая информация для инвесторов: 

 

 

1) сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента до 

даты принятия решения о данном выпуске облигаций. 

 

По состоянию на 31 июля 2017 года эмитент не выпускал долговые ценные бумаги до даты 

принятия решения о данном выпуске облигаций. 

 

2) места получения для ознакомления копий устава эмитента, проспекта выпуска 

облигаций (проспекта облигационной программы) с изменениями и дополнениями в 

указанные документы 

 

Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, дом 134, 6 этаж, офис 604. Почтовый 

индекс 050051 

 

3) наименования средств массовой информации, используемых для публикации 

информации о деятельности эмитента в соответствии с уставом эмитента 
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Эмитент информирует держателей облигаций о своей деятельности, финансовом состоянии и 

выполнении ограничений (ковенантов) посредством уведомления представителя держателей 

облигаций, а также путем опубликования сообщений на официальных сайтах Общества  

(http://bast-mining.kz/), АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и сайте Депозитария 

финансовой отчетности (www.dfo.kz) в соответствии со сроками и порядком,  установленным 

законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "Казахстанская 

фондовая биржа". 

 

4) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество 

(при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой 

отчетности эмитента за последние 2 (два) завершенных финансовых года с указанием их 

принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским 

организациям; 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Moore Stephens Kazakhstan» 

Член профессиональной аудиторской организации «Коллегия аудиторов» 

Государственная лицензия на осуществление аудиторской деятельности №0000012, серия 

МФЮ-2 от 31.01.2006 г. Лицензия выдана Министерством Финансов Республики Казахстан. 

Срок действия: бессрочная. 

Кожикенов Серик Слямбекович – Первый руководитель 

Аудит финансовой отчетности АО «БАСТ» за 2015 - 2016 года 

 

5) сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о 

том, каким образом эти затраты будут оплачиваться. 

 

Предварительный сбор АО "Казахстанская 

фондовая биржа" 
100 – кратный размер МРП. 

Сбор за рассмотрение АО "Казахстанская 

фондовая биржа" 

0,015 % от суммарной номинальной стоимости 

облигаций, но не менее 100 – кратного и не 

более 500 – кратного размера МРП. 

Вступительный сбор АО "Казахстанская 

фондовая биржа" 

0,015 % от суммарной номинальной стоимости 

облигаций, но не менее 100 – кратного и не 

более 1 500 – кратного размера МРП. 

Ежегодный сбор АО "Казахстанская фондовая 

биржа" 

0,025% от суммарной номинальной стоимости 

облигаций, но не менее 100 – кратного и не 

более 2 000 – кратного размера МРП. 

Услуги АО "Единый регистратор ценных 

бумаг" 

От объема оказанных услуг, в соответствии с 

договором. 

Услуги АО "Центральный депозитарий 

ценных бумаг" 

От объема оказанных услуг, в соответствии с 

положением о тарифах и сборах; (ставка 

тарифа за присвоение кода CFI составляет 5-

кратный размер МРП за присвоение кода CFI 

ценным бумагам одного наименования). 

Услуги представителя держателей облигаций В соответствии с договором. 
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БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ 

ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІ 
 

«БАСТ»  

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 
 

(«БАСТ» АҚ) 
 

1 700 000 000 (бір миллиард жеті жүз миллион) теңге сомасына 

«Мемлекеттік емес облигациялар шығаруды (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама 

шегіндегі облигациялар шығаруды) өкілетті органның мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектте 

сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсыныстарды беру дегенді білдірмейді және 

осы құжатта көрсетілген ақпараттың шынайылығын растамайды. 

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда көрсетілген барлық ақпараттың сенімді екеніне және 

инвесторларды эмитентке және оның орналастырылған облигацияларына қатысты шатастырмайтындығын 

растайды. 

Эмитент акционерлік қоғам бола отырып Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 

№13438 болып тіркелген «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында 

корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік 

қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның 

мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен 

белгіленген тәртіпте және мерзімде Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік 

туралы заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында 

корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік 

қоғамның үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның 

мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыруды қамтамасыз етеді.  

Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 102-бабының 2-тармағында көрсетілген өзгерістер Нормативтік-

құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13438 болып тіркелген «Қаржылық есептілік 

депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, 

қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, 

сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық 

мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 

Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен белгіленген тәртіпте Қазақстан 

Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес белгіленген 

қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру және туындаған күннен 

бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннің ішінде баспасөз ақпарат құралдарында ақпаратты жариялау арқылы 

эмитентпен бағалы қағаздарды ұстаушылардың назарына жеткізіледі». 

 
Алматы қ., 2017 жыл 
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1 Тарау. Эмитент туралы жалпы мәліметтер  

1. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке немесе анықтамаға 

сәйкес эмитент атауы: 
 

1) Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні. 

 Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама: 16 тамыз 2013 ж.; 

 Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуден өткізген мекеменің атауы: Алматы қаласы Әділет 

департаментінің Медеу ауданды бойынша Әділет басқармасы; 

2) Эмитенттің толық және қысқаша атауы (егер эмитенттің жарғысында оның толық және 

қысқаша атауы шет тілінде көрсетілген болса ондай атауы қосымша көрсетіледі). 
 

 Толық атауы Қысқаша атуы 

Мемлекеттік тілде "БАСТ" Акционерлік қоғамы "БАСТ" АҚ 

Орыс тілінде 
Акционерное общество 

"БАСТ" 
АО "БАСТ" 

Ағылшын тілінде Joint Stock Company "BAST" JSC "BAST" 
 

3) Егер эмитенттің атауы өзгертілген болса оның бұрынғы барлық толық және қысқаша 

атаулары көрсетіледі, сонымен қатар олардың өзгерген күні де көрсетіледі. 
 

 Толық атауы Қысқаша атауы 

Мемлекеттік тілде 
"БАСТ" Жауапкершілігі 

шектеулі серіктестік 
"БАСТ" ЖШС 

Орыс тілінде 

Товарищество с  

Ограниченной  

Ответственностью 

"БАСТ" 

ТОО "БАСТ" 

 

 Атауы өзгерген күні - 16.08.2013 жыл. 
 

4) Егер эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде 

құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаға және (немесе) эмитентке 

қатысты құқықтық мирасқорлық туралы мәліметтер көрсетіледі. 
 

 2006 жылдың 28 сәуірінде "БАСТ" Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі ("БАСТ" 

ЖШС) тіркелді. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама № 19036-1930-

ТОО;  

 2013 жылдың 16 тамызынан бастап "БАСТ" Акционерлік Қоғамы "БАСТ" 

Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігінің барлық құқытары мен міндеттерінің құқықтық 

мирасқоры болып табылады. 
  

5) Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, заңды тұлғаның филиалдарын 

(өкілдіктерін) есептік тіркеу туралы анықтамаға сәйкес олардың атауы, тіркелген күні, 

орналасқан жері және барлық филиалдар мен өкілдіктердің пошталық мекенжайы 

көрсетіледі. 
 

№ Филиалдың атауы 
Тіркелген 

күні 
Орналасқан жері 

1 

 «БАСТ» АҚ-ның Шығыс-

Қазақстан облысы Абай 

ауданындағы  

22.09.2016 ж. 

070100, Шығыс-Қазақстан облысы, Абай 

ауданы, Қасқабұлақ ауылы, Максут, ғимарат 

1 
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2. Бизнес сәйкестендіру нөмірі, байланыс телефондарының, факстың нөмірі және 

электрондық пошта адресі, сонымен қатар нақты мекенжайы көрсетілген, егер эмитенттің 

нақты мекенжайы бизнес сәйкестендіру нөмірлерінің Ұлттық тізілімінде көрсетілген 

мекенжайдан өзгеше болса, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы 

анықтамаға немесе куәлікке сәйкес эмитенттің орналасқан жері.   
 

Орналасқан жері Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 134 үй, 

6 этаж, офис 604. Пошта индексі 050051 

БСН 060440009840 

Байланыс телефондары 

мен факс нөмірлері 

Телефон +7 727 330 98 93 

 

Электрондық пошта 

адресі 

info@bast-mining.kz 

web-сайт http://bast-mining.kz/ 
 

3. 2017 жылдың 31 шілде бойынша эмитент қаржы агенттігі болып табылмайды. 
 

4. 2017 жылдың 31 шілде бойынша эмитентте халықыралық рейтингілік агенттіктер және 

(немесе) Қазақстан Республикасының рейтингілік агенттіктері акционерлік қоғамға немесе 

ол шығарған құнды қағаздарға берген рейтингі жоқ.   
 

2 Тарау. Эмитенттің ірі акционерлері немесе ірі қатысушылары, 

эмитенттің органдары, және эмитенттің үлестес тұлғалары  

5. 2017 жылдың 31 шілде бойынша олардың әр қайсысы туралы келесі мәліметтер 

көрсетілген эмитенттің жарғы капиталында 10 (он) немесе одан да көп пайыз қатысу үлесі 

бар (одан әрі – ірі қатысушы) эмитенттің ірі акционерлері (акционерлік қоғам болып 

табылатын эмитент үшін) немесе эмитенттің қатысушылары: 
                                   

№ 

Ірі акционердің немесе ірі 

қатысушының (жеке тұлға 

үшін) тегі, аты, әкесінің аты (бар 

болса); 

Ірі акционердің немесе ірі 

қатысушының (заңды тұлға 

үшін) толық атауы, орналасқан 

жері. 

Ірі акционердің немесе 

ірі қатысушының 

дауыс құқығын 

беретін акциялардың 

10 (он) немесе одан да 

көп пайызына немесе 

эмитенттің жарғы 

капиталының үлесіне 

ие болған күні. 

Эмитенттің дауыс 

құқығын беретін 

акцияларының немесе 

жарғы капиталының 

үлесінің жалпы санының 

ірі акционерге немесе ірі 

қатысушыға тиесілі 

эмитенттің дауыс 

құқығын беретін 

акцияларының немесе 

жарғы капиталының 

үлесінің пайыздық 

қатынасы.    

1. Макашев Мейрам Екпинтаевич 16.08.2013 ж. 28,68% 

2. 

Stichting RCG Netherlands 

(Штихтинг Ар-Си-Джи 

Недерландс) 

Strawinskylaan 411, 1077XX 

Amsterdam (Амстердам, 

Нидерланды Корольдігі) 

10.06.2016 ж. 8,62% 
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3. 

"Sky Energy Capital" 

Жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

050060, Қазақстан Республикасы, 

Алматы қаласы, Гагарин даңғылы, 

286 үй 

21.09.2016 ж. 10,15% 

 

6. Эмитенттің органдары. 
 

1) 2017 жылдың 31 шілде бойынша эмитенттік Директорлар кеңесі:  
 

№ 

Директорлар 

кеңесінің 

төрағасының және 

оның әр мүшесінің 

тегі, аты, әкесінің 

аты (бар болса) 

(директорлар 

кеңесіндегі тәуелсіз 

директор 

(директорлар) 

көрсетілген)  

Қоғамның 

Директорлар кеңесі 

мүшелерінің соңғы 

3 жыл ішіндегі және 

осы уақыттағы, 

сонымен бірге 

қосымша атқарған 

лауазымдары, 

тізбелік тәртіппен 

және қызметке 

кіріскен күні   

Эмитенттің дауыс 

құқығын беретін 

акцияларының 

жалпы санының   

директорлар 

кеңесінің әр 

мүшесіне тиесілі 

эмитенттің дауыс 

құқығын беретін 

акцияларының 

пайыздық 

қатынасы  

Осы ұйымдардың 

орналастырылған 

акцияларының 

(жарғы 

капиталындағы 

қатысу үлесінің) 

жалпы санының 

эмитенттің еншілес 

және тәуелді 

ұйымдардағы  

директорлар 

кеңесінің 

мүшелеріне тиесілі 

акциялардың 

(жарғы 

капиталындағы 

қатысу үлесінің) 

пайыздық 

қатынасы 

1. 

Қоғамның 

Директорлар 

Кеңесінің Төрағасы– 

Оспанов Валерий 

Мукашевич,              

туған жылы 26 

қаңтар 1956  

02.04.2012 жылдан 

31.12.2016 жылға 

дейін –Серіктес 

"RCG Investment 

Advisor" ЖШС; 

10.08.2015 жылдан 

22.06.2016 жылға 

дейін –АО "БАСТ" 

АҚ-ның Президенті; 

27.12.2016 жылдан 

осы шаққа дейін –

"БАСТ" АҚ-ның 

Директорлар 

кеңесінің мүшесі; 

27.12.2016 жылдан 

осы шаққа дейін –

"БАСТ" Ақ-ның 

Директорлар 

кеңесінің төрағасы. 

жоқ жоқ 

2. 

Қоғамның 

Директорлар 

Кеңесінің мүшесі – 

2014 жылдың 

сәуірінен 2015 

жылдың маусымына 

жоқ жоқ 
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Диханбаев Берик 

Аятович, туған 

жылы19 қазан 1985 

ж. 

дейін–Meridian 

Investment қаржы 

директоры; 

2015 жылдың 

маусымынан 2016 

жылдың 15 ақпанына 

дейін– Директор 

«Cider House» ЖШС-

нің директоры; 

15.02.2016 жылдан 

осы шаққа дейін - 

"БАСТ" АҚ-ның 

Директорлар 

кеңесінің мүшесі. 

3. 

Директорлар 

Кеңесінің мүшесі – 

Мақаш Бауыржан 

Мейрамұлы, туған 

жылы 11 ақпан 1985  

16.08.2013 жылдан 

19 октября 2015 

жылға дейін –

"БАСТ" АҚ-ның 

менеджері; 

19.10.2015 жылдан 

осы шаққа дейін 

"БАСТ" АҚ-ның 

Директорлар 

кеңесінің мүшесі. 

жоқ жоқ 

4. 

Директорлар 

Кеңесінің мүшесі – 

тәуелсіз директор – 

Таштитов Аскар 

Болатович,              

туған жылы 12 

маусым 1979  

2006 жылдың мамыр 

айынан бастап осы 

шаққа дейін –BMB 

Munai Inc. 

Президенті; 

2007 жылдан бастап 

осы шаққа дейін –

BMB Munai Inc. 

Директорлар 

Кеңесінің мүшесі; 

2011 жылдың 

желтоқсанынан 

бастап осы шаққа 

дейін –ABR Holding 

Меңгеруші серіктес; 

15.03.2017 жылдан 

осы шаққа дейін - 

Член Совета 

директоров АО 

"БАСТ" АҚ-ның 

Директорлар 

Кеңесінің мүшесі – 

тәуелсіз директор. 

0,5% жоқ 

5. 

Директорлар 

Кеңесінің мүшесі – 

тәуелсіз директор – 

Темиргалиев Рустем 

2010 жылдан 2017 

жылдың қаңтарына 

дейін –"ТАТЭК" АҚ-
жоқ жоқ 
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Такенович,              

туған жылы 30 сәуір 

1963 ж. 

ның Директорлар 

Кеңесінің мүшесі; 

28.01.2014 жылдан 

2017 жылдың 

қаңтарына дейін – 

Советник 

Председателя Совета 

директоров АО 

"Батыс Транзит" Ақ-

ның Директорлар 

Кеңесі төрағасының 

Кеңесшісі; 

25.05.2016 жылдан 

осы шаққа дейін - 

Член совета 

директоров АО 

"БАСТ" Ақ-ның 

Директорлар 

кеңесінің мүшесі – 

тәуелсіз директор. 

 

2) Эмитенттің жекеше атқарушы органы: 
 

Эмитенттің 

жекеше атқарушы 

органының 

міндетін 

атқаратын 

тұлғаның тегі, 

аты, әкесінің аты 

(бар болса)  

Қоғамның жекеше атқарушы 

органының міндетін жеке-дара 

атқаратын тұлғаның соңғы 3 жыл 

ішіндегі және осы уақыттағы, сонымен 

бірге қосымша атқарған лауазымдары 

(өкілеттігі және қызметке кіріскен күні 

көрсетілген), соның ішінде осы тұлғаның 

әрекеттегі қоса атқаратын қызметтері  

тізбелік тәртіппен  

Эмитенттің дауыс 

құқығын беретін 

акцияларының жалпы 

санының   Эмитенттің 

жекеше атқарушы 

органының міндетін 

атқаратын тұлғаға 

тиесілі эмитенттің дауыс 

құқығын беретін 

акцияларының 

пайыздық қатынасы  

Ипатов Виталий 

Леонидович, туған 

жылы 1967  

2013 жылдың шілдесінен бастап 2016 

жылдың қазан айына дейін - «Vizavi Group» 

ЖШС-нің Директоры; 

2016 жылдың қазан айынан 2017 жылдың 

ақпан айына дейін  - «БАСТ» АҚ-ның 

Коммерциялық директоры; 

2017 жылдың ақпан айынан осы шаққа дейін 

Қоғамның Президенті  – Қоғамның 

ағымдағы басқару. 

Жоқ 

 

7. 2017 жылдың 31 шілде бойынша эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа 

коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйыиға) берілген жоқ. 
 

8. 2017 жылдың 31 шілде бойынша эмитент өнеркісіп, банк, қаржы топтарда, холдингтерде, 

концерндерде, қауымдастықтарда, бірлестіктерде қатыспайды.. 
 

9. Осы қосымшаның 5, 6 және 7 тармақтарында көрсетілмеген, бірақ Қазақстан 

Республикасының акционерлік қоғамдар және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер 

туралы заңына сәйкес эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын  эмиттенттің үлестес 

тұлғалары: 
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Жеке тұлғалар 

№ 

Тегі, аты, 

әкесінің аты                  

(бар болса) 

Туған 

күні 

Үлестес 

болуды 

мойындау 

үшін негіз  

Үлестес 

болған 

күні  

Ескерту 

1.  
Ипатова Наталья 

Анатольевна 
28.03.1970 

64 баптың 1 

тармағының 

2) 

тармақшасы 

21.02.2017 
Қоғамның Президентінің 

жұбайы 

2.  
Ипатова Дарья 

Витальевна 
02.03.1993 

64 баптың 1 

тармағының 

2) 

тармақшасы 

21.02.2017 
Қоғамның Президентінің 

қызы 

3.  
Ипатова Ирина 

Леонидовна 
18.02.1976 

64 баптың 1 

тармағының 

2) 

тармақшасы 

21.02.2017 
Қоғамның Президентінің 

әпкесі 

4.  
Макашева Галия 

Ермагамбетовна 
16.11.1966 

64 баптың 1 

тармағының 

2) 

тармақшасы 

16.08.2013 Ірі акционердің жұбайы  

5.  

Екпінтай 

Бакытжан 

Мейрамұлы 

22.04.1990 

64 баптың 1 

тармағының 

2) 

тармақшасы 

16.08.2013 Ірі акционердің ұлы 

6.  
Макашев Быржан 

Мейрамович 
06.04.1998 

64 баптың 1 

тармағының 

2) 

тармақшасы 

16.08.2013 Ірі акционердің ұлы 

7.  
Ербаева Бану 

Махметовна 
09.04.1941 

64 баптың 1 

тармағының 

2) 

тармақшасы 

16.08.2013 Ірі акционердің анасы 

8.  

Маженов 

Мергали 

Екпинтаевич 

05.06.1962 

64 баптың 1 

тармағының 

2) 

тармақшасы 

16.08.2013 Ірі акционердің бауыры 

9.  
Макашев Ербол 

Екпинтаевич 
13.12.1969 

64 баптың 1 

тармағының 

2) 

тармақшасы 

16.08.2013 Ірі акционердің бауыры 

10.  
Ибраева Рымкеш 

Екпинтаевна 
11.06.1965 

64 баптың 1 

тармағының 

2) 

тармақшасы 

16.08.2013 Ірі акционердің әпкесі 
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11.  
Закирьянова Роза 

Екпинтаевна 
08.11.1978 

64 баптың 1 

тармағының 

2) 

тармақшасы 

16.08.2013 Ірі акционердің әпке 

12.  
Буршакбаева 

Бибитай 
26.10.1935 

64 баптың 1 

тармағының 

2) 

тармақшасы 

16.08.2013 
Ірі акционердің 

жұбайының анасы 

13.  
Чортанбаева 

Мария 

Ермагамбетовна 

21.02.1956 

64 баптың 1 

тармағының 

2) 

тармақшасы 

16.08.2013 
Ірі акционердің 

жұбайының әпкесі  

14.  
Буршакбаева 

Алия 

Ермагамбетовна 

12.08.1960 

64 баптың 1 

тармағының 

2) 

тармақшасы 

16.08.2013 
Ірі акционердің 

жұбайының әпкесі 

15.  
Шайжанова 

Сания 

Ермагомбетовна 

26.09.1964 

64 баптың 1 

тармағының 

2) 

тармақшасы 

16.08.2013 
Ірі акционердің 

жұбайының әпкесі 

Заңды тұлғалар 

№ 

Эмитенттің үлестес 

тұлғасының толық атауы, 

орналасқан жері  

Үлестес 

болуды 

мойындау 

үшін негіз  

Үлестес 

болған 

күні  

Ескерту 

1. 

"Global RVM LLP" 

Жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

№ 98791-1910-ТОО от 13.07.2009; 

090740006961;  

орналасқан жері: Қазақстан, 

Алматы қ., Алатау ауданы, 

Гаршин, 67 

64 баптың 1 

тармағының 

5 

тармақшасы  

16.08.2013 
Макашев Мейрам 

Екпинтаевич, Қатысушы 

2. 

"Сары Өлең XXI" 

Жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі  

2012 жылдың 04 маусымындағы 

№ 2132-1930-01-ТОО; пошталық 

мекенжайы:  

Орналасқан жері: ҚАЗАҚСТАН, 

Қарағанды облысы, Нұры ауданы, 

Қазыбек би атындағы аудан, 

Крылова 51, 2 пәтер 

64 баптың 1 

тармағының 

5 

тармақшасы 

16.08.2013 

Макашева Галия 

Ермагантетовна, 

Қатысушы 

1.  

"НУРа UN Limited" 

Жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

64 баптың 1 

тармағының 

5 

тармақшасы 

16.08.2013 
Мақаш Бауыржан 

Мейрамұлы, Қатысушы 
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2013 жылдың 01 сәуіріндегі № 

4409-1930-01-ТОО; 050340017452;  

орналасқан жері: Қазақстан, 

Қарағанды облысы, Қарағанды қ., 

Қазыбек би атындағы аудан, 

Республики даңғылы 40, 96 пәтер 

3. 

"Екі түз" Жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі 

2014 жылдың 05 сәуіріндегі № 

1783-1945-16-ТОО; 140440006605; 

орналасқан жері: Қазақстан, 

Павлодар облысы, Екібастұз қ., 

Строительная 2/15, 2 пәтер 

64 баптың 1 

тармағының 

5 

тармақшасы 

05.04.2014 
Мақаш Бауыржан 

Мейрамұлы, Қатысушы 

4. 

"Екі түз ЭК" Жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі 

2013 жылдың 06 наурызындағы № 

2015-1945-16-ТОО; 121140020024;  

орналасқан жері: Қазақстан, 

Павлодар облысы, Екібастұз қ., 

Строительная 2/15, 2 пәтер 

64 баптың 1 

тармағының 

5 

тармақшасы 

16.08.2013 
Мақаш Бауыржан 

Мейрамұлы 

5. 

"Таукен ЭК" Жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі 

2003 жылдың 26 

желтоқсанындағы № 730-1945-16-

ТОО; 031240004979;  

орналасқан жері: Қазақстан, 

Павлодар облысы, Екібастұз қ., 

Строительная 2/15, 2 пәтер 

64 баптың 1 

тармағының 

5 

тармақшасы 

16.08.2013 
Мақаш Бауыржан 

Мейрмұлы, Қатысушы 

6. 

"ПЭТ Центр Алматы" 

Жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

№  - 10.03.2016; 160340009828;  

орналасқан жері: Қазақстан, 

Алматы қ., Бостандық ауданы, 

Торайгыров, 103А 

64 баптың 1 

тармағының 

5 

тармақшасы 

10.03.2016 
Мақаш Бауыржан 

Мейрамұлы 

7. 

"Северхим" Жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі 

№ нөмірсіз  10.10.2015; 

151040025433;  

орналасқан жері: Қазақстан, 

Паловдар обылсы, Павлодар қ., 

Сқлтүстік промзона 

64 баптың 1 

тармағының 

5 

тармақшасы 

29.10.2015 
Екпінтай Бақытжан 

Мейрамұлы 

8. 

"Ғасыр" Жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі 

2006 жылдың 21 сәуіріндегі № 

731-1945-16-ТОО; 060440007329;  

64 баптың 1 

тармағының 

5 

тармақшасы 

16.08.2013 
Макашев Ербол 

Екпинтаевич, басшы 
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Орналасқан жері: Қазақстан, 

Павлодар облысы, Екібастұз қ., 

Сәтпаев көшесі, 7 үй, 16 офис 

9. 

"Алтын Жол" Жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі  

2015 жылдың 28 тамызындағы № 

1315-1945-16-ТОО; 970340003035;  

Орналасқан жері: Қазақстан, 

Павлодар облысы, Екібастұз қ., 

Қонаев даңғылы, 41 

64 баптың 1 

тармағының 

5 

тармақшасы 

28.08.2015 
Қатысушы Екпінтай 

Бақытжан Мейрамұлы 

10. 

"Maksut Minerals" 

Жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

2015 жылдың 28 тамызындағы № 

1315-1945-16-ТОО от 28.08.2015; 

970340003035 

орналасқан жері: Қазақстан, 

Шығыс-Қазақстан облысы, Абай 

ауданы, Қасқабұлақ ауылы, 

Мақсұт жер телімі 1 үй, офис 

ғимарат1 

64 баптың 1 

тармағының 

6) 

тармақшасы  

02.02.2017 Еншілес компания 

 

10. Эмитент заңды тұлғаның акциясының немесе жарғы капиталында қатысу үлесінің 10 

(он) немесе одан да көп пайызына ие заңды тұлға болып табылатын эмитенттің үлестес 

тұлғасы жөнінде  қосымша көрсетіледі: 
 

№ 

Эмитент заңды 

тұлғаның 

акциясының 

немесе жарғы 

капиталында 

қатысу үлесінің 10 

(он) немесе одан да 

көп пайызына ие 

заңды тұлғаның 

атауы және 

орналасқан жері  

Осы ұйымдардың 

орналастырылған 

акцияларының 

немесе жарғы 

капиталындағы 

қатысу үлесінің 

жалпы санының 

эмитенттің 

орналастырылған 

акцияларының 

немесе жарғы 

капиталындағы 

қатысу үлесінің 

пайыздық 

қатынасы  

 

Эмитенттің заңды 

тұлғаның 

акциясының 

немесе жарғы 

капиталында 

қатысу үлесінің 10 

(он) немесе одан да 

көп пайызына ие 

заңды тұлғаның 

негізгі қызметтері  

Эмитенттің Заңды 

тұлғаның 

акциясының 

немесе жарғы 

капиталында 

қатысу үлесінің 10 

(он) немесе одан да 

көп пайызына ие 

болған күні  

 

1. 

"Maksut Minerals" 

Жауапкершілігі 

шектеулі серіктестік 

Орналасқан жері: 

Қазақстан 

Республикасы, 

Шығыс-Қазақстан 

облысы, Абай 

ауданы, Қасқабұлақ 

100% 

Әртүрлі өнеркәсіп 

өнімдерін алу үшін 

қатты пайдалы 

қазбаларды және 

минералды 

шикізаттың басқа да 

түрлерін барлау; 

 

02.02.2017 ж. 
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ауылы, участок 

Максут 1 үй офис 

ғимарат 1 

 

11. 2017 жылдың 31 шілде бойынша эмитент арнайы қаржы компаниясы болып 

табылмайды.  
 

3 Тарау. Эмитенттің қызмет түрі  

12. Эмитенттің қызмет түрі: 
 

1) Эмитенттің маусымды қызмет түрлері көрсетілген қызмет түрлерінің қысқаша 

сипаттамасы және олардың эмитенттің жалпы табысындағы үлесі; 
 

"БАСТ" АҚ – 2006 жылы құрылған, Шығыс-Қазақстан облысы Максут кен орнында мыс-

никель қоры бойынша орташа өңдеудің бастапқы сатысындағы тау-кен компаниясы. Компания 2016 

жылдың 1 тоқсанында өңдеуді бастап, мыс концентратын өндіру сатысына шықты. Компания 2015 

жылы жылына 200 мың тонна кен байыту фабрикасының құрылыс жобасын табысты жүзеге 

асырып, 2017 жылы жылына 400 мың тонна кенге ұлғайтуды аяқтап қалды.   Шығарылатын өнім: 

тауарлық кен (орташа құрамы 3-6% Cu) және  мыс концентраты (орташа құрамы 8-10% Cu).  

Қоғамның қызметі мыс кенін және минералды пигментті барлау және шығару туралы 2005 

жылдың 26 мамырындағы Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар 

Министрлігімен жасалған № 1755 Шарт негізінде Шығыс-Қазақстан облысы Максут кен орнында 

жүзеге асырылады. Шарттың мерзімі 25 жыл, оның ішінде барлау мерзімі 3 жыл, шығару мерзімі 

22 жыл. Уәкілетті органның шешімімен барлау мерзімі 2014 жылдың 31 желтоқсанына дейін 

ұзартылды.  
 

Қызмет түрлері: 

 

 Мыс кенін қайта өңдеу, барлау және шығару; 

 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да 

қызмет түрлері / 
 

Қоғамның қызметі маусымдық іске жатпайды. 
 

2) Эмитенттің бәсекелесі болып табылатын ұйымдар туралы мәлімет; 
 

Қазақстанның Шығыс, Орталық және Оңтүстік аймақатарында тиісті саладығы негізгі 

бәсекелесі: 
  

"Казцинк" АҚ – мырыш өндіретін және мысты, бағалы металлдарды және қорғасынды үлкен 

үлеспен бірге  өндіретін біріктірілген ірі өндіруші. Компанияның негізгі кен орны Шығыс-

Қазақстан облысында орналасқан. "Майкаинзолото" АҚ алтынды, колчедан-полиметалл кендерін 

шығару және қайта өңдеу бойынша Орталық Қазақстандағы жетекші кәсіпорындардың бірі болып 

табылады.  
 

"Корпорация Казахмыс" АҚ, Қазақстандағы мыс өндіретін ірі өндіруші және әлемде мыс 

өндіретін озық өндірушілердің бірі.  
 

"ФМЛ Казахстан" ЖШС – Павлодар облысының Майский ауданында Найманжан алаңында 

алтын, түсті және сирек металлдарды барлау және өндіру.  

 

3) эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша сатудың (жұмыстың, қызметтің) 

табыстылығына жағымды және теріс ықпал ету факторлары; 
 

Жағымды факторлар: 

 Қазақстанның қарышты макроэкономикалық дамуы; 

 Мысқа сұранымның артуының жалғасуы; 

 Халықаралық нарықта мыс кенінің бағасының өсуі; 
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 Қоғамның кен орнының негізгі тұтынушылар бойынша қолайлы географиялық орналасқан 

жері; 

 Мыс кенін өңдеу, барлау және өндіру барысында жаңа технологияларды қолдану және 

Қоғамның өндірістік инфрақұрылымын жаңалау. 

 

Теріс факторлар: 

 Қоғамның мүддесіне тиетін заңнамалардағы ықтимал өзегерістер; 

 Халықаралық деңгейде мыс кенінің бағасының күрт ауытқуы; 

 Мыс кенін ішкі және сыртқы нарыққа тасымалдау барысында проблема тудыратын 

Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымының дамымауы; 

 Қор бойынша болжамдарды анықтаумен және технологиялық қатермен байланысты осы 

салаға қатысты белгісіздік. 
 

4) эмитентте бар лицензиялар (патенттер), олардың әрекет ету кезеңі, зерттеулер мен 

әзірлеулерге кететін шығын, оның ішінде эмитент демеушілік ететін зерттеулер  туралы 

мәліметтер; 
 

2017 жылдың 31 шілде бойынша эмитент келесі лицензияларға ие: 
 

1. 2017 жылдың 14 сәуірінде Қазақстан Республикасының Инвестиция және Дамыту Министрлігі 

берген №100KZ17233KZ17AA1004839 тауардың жеке түрлерін экспортқа шығару лицензиясы.  

Әрекет ету мерзімі 2017 жылдың 30 желтоқсанына дейін.  
 

2. 2017 жылдың 4 сәуірінде Қазақстан Республикасының Инвестиция және Дамыту Министрлігі 

берген №100KZ17233KZ17AA1003919 тауардың жеке түрлерін экспортқа шығару лицензиясы.  

Әрекет ету мерзімі 2017 жылдың 30 желтоқсанына дейін.  
 

3. 2013 жылдың 21 қарашасында Қазақстан Республикасының индустрия және жаңа технологиялар 

Министрлігінің Өнеркәсіп комитеті берген №13018094 уды өндірумен, қайта өңдеумен, алумен, 

сақтаумен, сатумен, қолданумен, жоюмен байланысты қызметпен айналысу лицензиясы.  
 

4. 2010 жылдың 21 мамырында Қазақстан Республикасының индустрия және жаңа технологиялар 

Министрлігінің Өнеркәсіп комитеті берген №0003607 тау-кен өндірісін жобалау және 

пайдаланумен айналысу лицензиясы.    
 

• 2017 жылдың 31 шілде бойынша зерттеулер мен әзірлеулерге кететін шығын, оның ішінде 

эмитент демеушілік ететін зерттеулер  туралы – жоқ. 
 

5) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) импорттың шикізаттағы (жұмыстардағы, 

қызметтердегі) үлесі және эмитент экспортқа шығаратын (жасалатын) өнімнің 

(жұмыстардың, қызметтердің) үлесі, сатылатын өнімнің (жасалатын жұмыстардың, 

қызметтердің) жалпы көлемі; 
 

 2017 жылдың 30 маусымына импорт үлесі 0% құрайды. 

 2017 жылдың 30 маусымына экспорт үлесі 100% құрайды  (Ресей Федерациясы). 

6) Эмитенттің қызметін тоқтату немес ауыстыру тәуекелімен, одан ақшалай және басқа да 

міндеттемелерді өндіруге байланысты эмитенттің сот процестерге қатысуы туралы 

мәліметтер, ол қатысқан сот процестерінің мәнін көрсету; 

 2017 жылдың 31 шілде бойынша Қоғам эмитенттің қызметін тоқтату немес ауыстыру 

тәуекелімен, одан ақшалай және басқа да міндеттемелерді өндіруге байланысты сот 

процестеріне қатыспайды және қатыспаған. 

 

7) эмитенттің қызметіне әсер ететін басқа да тәуекел факторлары. 

 

 2017 жылдың 31 шілде бойынша мәдімет жоқ. 
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13. Көлемі эмитент өндіретін немесе пайдаланатын тауарлардың (жұмыстардың, 

қызметтердің) жалпы құнының 5 (бес) пайызын құрайтын эмитенттің тауарды (жұмыстарды, 

қызметтерді) тұтынушылары мен жеткізушілері туралы мәліметтер.   

2017 жылдың 30 маусымы бойынша көлемі эмитент өндіретін немесе пайдаланатын 

тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 5 (бес) пайызын құрайтын 

эмитенттің тауарды (жұмыстарды, қызметтерді) жеткізушілері келесілер мәдімет жоқ: 
 

 

2017 жылдың 30 маусымы бойынша көлемі эмитент өндіретін немесе пайдаланатын 

тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 5 (бес) пайызын құрайтын 

эмитенттің тауарды (жұмыстарды, қызметтерді) тұтынушылары келесілер: 
 

№ Тұтынушы Үлесі 

1 CHERITON FINANCE LIMITED NZ – 

поставка концентрата медного 

80% 

2 ИНКОМСТАР ООО – поставка медной 

руды 

9% 

3 Hangzhou Fuyang Jinlan Industrial Corporation 

Ltd – поставка медного концентрата 

11% 

 

4 Тарау. Эмитенттің қаржылық жағдайы 

14. Әр активтің тиісті баланстық құны көрсетілген эмитенттің активтерінің 10 (он) немесе 

одан да көп пайызын құрайтын эмитенттің активтері. 

 
(мың теңгемен) 

№ Бабтың атауы 
2017 жылдың 30 маусымы 

бойынша   
Үлес 

1 Негізгі құрал-жабдықтар 1 116 195    34% 

2 Тау-кен қазу активтері 822 443    25% 

3 Берілген аванстар 440 280    13% 

15. Эмитенттің активтерінің баланстық құныннан 5 (бес) немесе одан да көп пайыз 

көлеміндегі дебиторлық берешек.  

 2017 жылдың 30 маусымы бойынша мәдімет жоқ. 

16. Эмитенттің міндеттерін қамтамасыз ететін эмитент активтерінің 10 (он) немесе одан да 

көп пайызын құрайтын эмитенттің активтері:  

 2017 жылдың 30 маусымы бойынша мәдімет жоқ. 

 

17. Сенімді басқаруға берілген эмитенттің активтерінің 10 (он) немесе одан да көп пайызын 

құрайтын эмитенттің активтері  

 

 2017 жылдың 30 маусымы бойынша мәдімет жоқ. 

18. Эмитенттің міндеттерінің баланстық құнының 5 (бес) немесе одан да көп пайызын 

құрайтын эмитенттің кредиторлық берешегі: 
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 2017 жылдың 30 маусымы бойынша мәдімет жоқ. 
 

19. Эмитенттің левередж шамасы. 
 

Левередж коэффициенті 

2017 жылдың 30 маусымы 

бойынша 

2016 жылдың 31 

желтоқсаны бойынша  

2015 жылдың 31 

желтоқсаны бойынша 

6,14 -6,44 -9,05 

20. Аудиторлық есеппен қуатталған эмитенттің соңғы аяқталған қаржы жылының 

қаржылық есебіне сәйкес эмитенттің қызметінен алынған ақшалай қаражаттың таза ағыны. 

(мың теңгемен) 
 

 31.12.2016 

Операциялық қызметтен түскен ақша ағыны   

Сатып алушылардан түскен ақшалай қаражат   

Басқа да түскен түсімдер   

Жеткізушілерге тауар және қызмет үшін төлемдер  -22 406    

Берілген аванстар  

Төленген жалақы  -261 297    

Қарыздар бойынша төленген сыйақылар  -14 339    

Корпоративтік табыс салығы  

Бюджетке төленетін басқа да төлемдер -193 612    

Басқа да төлемдер   

Операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза сомасы  -491 654    

  

Инвестициялық қызметтен түскен ақша ағыны   

Қаржы активтерін сату   

Байқау өндірісінен түсім, таза салмақ  523 489    

Басқа ұйымдар берген қарыздарды өтеу   

Негізгі құрал-жабдықтар сатып алу -262 893    

Тау-кен қазу аутивтерін сатып алу -443 741    

Негізгі құрал-жабдықтарды сатып алуға бөлінген аванстар  -179 961    

Алынған пайыздар  91    

Басқа да төдемдер   

Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза сомасы -363 015    

  

Қаржылық қызметтен түскен ақша ағыны   

Акцияларды шығару  

Қарыздар алу  947 740    

Қарыздарды өтеу -82 422    

Қаржылық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза сомасы  865 318    

Ақшалай қаражатты арттыру  10 649    

Айырбас бағамының өзгеруінің ақшалай қаражтқа әсері  -11 126    

  

Есепті кезеңнің басына ақшалай қаражаттар мен олардың баламасы   1 193    

Есепті кезеңнің соңына ақшалай қаражаттар мен олардың баламасы  716    
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5 Тарау. Облигацияларды шығару туралы мәліметтер 

1 Облигацияның түрі Қамтамасыз етусіз индекстелген купондық 

облигациялар 

2 Бір облигацияның номиналды 

құны 
1 000 (бір мың) теңге 

 Егер бір облигацияның номиналды 

құны индекстелген шама болса, 

онда бір облигацияның номиналды 

құнын есептеу тәртібі қосымша 

көрсетіледі 

Облигацияның индекстелген номиналды құны – 

бұл облигацияның номиналды құны мен теңгенің 

АҚШ долларына девальвация/ревальвация 

қарқынының коэффициентіне көбейтіндісі, ол 

облигацияның ағымдағы купондық кезеңінің 

басталу күнінде ұқсас бағамға сәйкес келетін 

сыйақыны төлеу/облигацияларды сатып 

алу/облигацияларды өтеу үшін облигацияларды 

ұстаушылардың тізілімін бекіту күнінде 

Қазақстандық қор биржасында (KASE) АҚШ 

доллары бойынша таңғы сауда сессиясының 

нәтижелері бойынша қалыптасқан АҚШ 

долларының теңгеге орташа өлшенген бағамына 

қатысты ретінде есептеледі. Егер облигацияның 

индекстелген номиналды құнын есептеу үшін 

қолданылатын облигацияларды ұстаушылардың 

тізілімін тиянақтау күні және/немесе купондық 

мерзімнің басталу күні  демалыс немесе мереке 

күніне дәл келсе, онда Қазақстандық қор 

биржасында (KASE) АҚШ доллары бойынша таңғы 

сауда сессиясының нәтижелері бойынша 

қалыптасқан АҚШ долларының орташа сараланған 

бағамы осындай демалыс немесе мереке күнінің 

алдындағы соңғы жұмыс күніне қарай 

тиянақталады.  

3 Облигациялардың саны 1 700 000 (бір миллион жеті жүз мың) тал 

4 Облигацияларды шығарудың 

жалпы көлемі  

1 700 000 000 (бір миллиард жеті жүз миллион) 

теңге 

5 Облигациялар бойынша сыйақы: 

 Облигациялар бойынша 

сыйақының мөлшерлемесі  

Сыйақы (купонның) мөлшерлемесі облигация 

айналымының бүкіл мерзімінің ішінде бекітілген 

және облигацияның индекстелген номиналдық 

құнынан жылдық 8% (сегіз пайызды) құрайды. 

 Индекстелген облигацияларды 

шығару кезіндегі есеп айырысу 

тәртібі  

Бір облигацияның индекстелген номиналды құны 

оның номиналды құны мен теңгенің АҚШ 

долларына (Kd) девальвация/ревальвация 

қарқынының коэффициентіне көбейтіндісі ретінде 

есептеледі. 

Девальвация/ревальвация қарқынының 

коэффициенті облигацияның ағымдағы купондық 

кезеңінің басталу күнінде ұқсас бағамға (Xo) сәйкес 
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келетін сыйақыны төлеу/облигацияларды сатып 

алу/облигацияларды өтеу үшін облигацияларды 

ұстаушылардың тізілімін бекіту күнінде 

Қазақстандық қор биржасында (KASE) АҚШ 

доллары бойынша таңғы сауда сессиясының 

нәтижелері бойынша қалыптасқан АҚШ 

долларының теңгеге (Xt) орташа өлшенген 

бағамына қатысты ретінде есептеледі: 

(Kd=Xt/Xo), мұнда 

Xt – облигацияларды ұстаушылардың тізілімін 

бекіту күнінде АҚШ долларының теңгеге бағамы, 

Xo – облигацияның ағымдағы купондық кезеңінің 

басталу күнінде АҚШ долларының теңгеге бағамы; 

Егер облигацияның индекстелген номиналды 

құнын есептеу үшін қолданылатын 

облигацияларды ұстаушылардың тізілімін 

тиянақтау күні және/немесе купондық мерзімнің 

басталу күні  демалыс немесе мереке күніне дәл 

келсе, онда Қазақстандық қор биржасында (KASE) 

АҚШ доллары бойынша таңғы сауда сессиясының 

нәтижелері бойынша қалыптасқан АҚШ 

долларының теңгеге орташа өлшенген бағамы 

осындай  демалыс немесе мереке күнінің 

алдындағы соңғы жұмыс күніне қарай 

тиянақталады. 

Есептелген орта нарықтық мөлшеріне 

облигациялармен мәмілелер жасасу кезінде, бірақ 

облигациялар бойынша купонды төледі емес 

орташа сараланған бағамы ретінде есептеледі 

облигациялардың номиналдық құнының туындысы 

және АҚШ долларына қатысты теңгенің қарқыны / 

қайта бағалау девальвация ставкасы ретінде 

есептеледі облигация, индекстелген номиналды 

құнының негізінде есептеледі күндер Қазақстан қор 

биржасында АҚШ доллары бойынша таңертеңгілік 

сауда сессиясы (KASE) нәтижесінде құрылған 

теңгеге қатысты АҚШ доллары, облигациялар 

бойынша купондық кезең күнінде сол ставкасына 

мәміле жасасу кезінде. 

 Облигациялар бойынша сыйақыны 

есептеу басталатын күн 

Купондық сыйақыны есептеу басталатын күн 

айналымның басталу күні болып табылады. 

 Сыайқыны төлеу мерзімділігі және 

(немесе) облигациялар бойынша 

сыйақыны төлеу күндері  

Сыйақыларды төлеу Облигациялар айналымының 

бүкіл мерзімінің ішінде Облигациялар 

айналымының басталу күнінен бастап әрбір алты ай 

сайын жүргізіледі. 

Купондық сыйақыны соңғы төлеу облигацияларды 

өтеумен бір уақытта жүзеге асырылады. 

 Облигациялар бойынша 

сыйақыларды төлеу тәртібі мен 

шарттары, облигациялар бойынша 

сыйақыны алу әдісі 

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу 

олардың айналымының басталу күнінен бастап 

жүзеге асырылады. Облигациялар бойынша 

купондық сыйақыны төлеу, төлеу жүзеге 
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асырылған кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен 

бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннің ішінде 

облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы 

шоттарына ақшаларды теңгеде аудару арқылы 

жүзеге асырылады. 

Купондық сыйақыны алуға төлеу жүзеге 

асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы күй 

бойынша облигацияларды ұстаушылардың 

тізілімінде тіркелген тұлғалар құқылы болады. 

Купондық сыйақы индекстелген номиналды 

құнның және купондық сыйақының жарты жылдық 

мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі. 

Егер инвесторлар Қазақстан Республикасының 

резиденттері еместер болса, купондық сыйақыны 

төлеу осындай инвесторда Қазақстан 

Республикасының аумағында теңгеде ашылған 

банктік шоттың бар болуы кезінде теңгеде жүзеге 

асырылады. 

Эмитенттің Қазақстан Республикасының резиденті 

емес – облигацияны ұстаушыдан сәйкес келетін 

жазбаша өтінішті сәйкес келетін төлеу күніне дейін 

5 (бес) жұмыс күні бұрын алуы кезінде сәйкес 

келетін сыйақыны төлеу үшін облигацияны 

ұстаушылардың тізіліміне бекіту күніндегі 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен 

белгіленген бағам бойынша теңгені басқа валютаға 

айырбастауға болады. Теңгені басқа фалютаға 

айырбастау инвестордың есебінен жүзеге 

асырылатын болады. 

 Облигациялар бойынша сыйақыны 

есептеу үшін қолданылатын уақыт 

кезеңі  

Сыйақыны (купонды) есептеу үшін Биржаның ішкі 

ережелеріне сәйкес 360/30 (жылына үш жүз алпыс 

күн / айына отыз күн) уақыттың кезеңі 

қолданылады. 

6 Номиналдық құн валютасы, негізгі 

борыш және (немесе) облигациялар 

бойынша есептелген сыйақы 

бойынша төлем валютасы 

Қазақстандық теңге 

7 Облигацияларды орналастырудың 

басталу күні және аяқталу күні 

Орналастырудың басталу күні: айналым басталған 

күннен бастап айналымның бүкіл мерзімінің 

ішінде. 

Орналастырудың аяқталу күні: айналым басталған 

күннен бастап 3 (үш) жыл өткенге дейін. 

8 Облигациялар айналымының 

басталу күні және облигациялар 

айналымының мерзімі  

Айналымның басталу күні: облигациялардың 

айналымы оларды «Қазақстандық қор биржасы» 

АҚ ресми тізіміне қосу күнінен басталады. Ресми 

тізімге қосу күні туралы хабар Биржаның ресми 

сайтында (www.kase.kz) жарияланатын болады. 

Айналым мерзімі: айналым басталған күннен 

бастап 3 (үш) жыл. 
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9 Облигациялар айналымы 

жоспарланған нарық 

Облигациялар бағалы қағаздардың 

ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған 

нарықтарында айналыста болады. 

10 Орналастырылатын 

облигацияларды төлеу әдісі  

Облигацияларды төлеу тәртібі мен шарттары, есеп 

айырысу әдістері сатуды ұйымдастырушының ішкі 

ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. 

11 Облигацияларды өтеу тәртібі 

 Облигацияларды өтеу күні 

 

Айналым басталған күннен бастап 3 (үш) жыл 

өткеннен кейін облигациялар айналымының соңғы 

күнінен кейінгі күн. 

 Облигацияларды өтеу шарттары 

мен әдістері 

Облигациялар облигация айналымының соңғы 

күнінің басындағы күй бойынша облигацияларды 

ұстаушылардың тізілімінде тіркелген 

облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы 

шоттарына ақшаны аудару арқылы, облигациялар 

айналымының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 

15 (он бес) күнтізбелік күннің ішінде соңғы 

копундық сыйақыны бір уақытта төлеумен теңгеде 

облигацияның индекстелген номиналды құны 

бойынша өтеледі. 

Егер инвестор Қазақстан Республикасының 

резиденті емес болса, негізгі борыштың және соңғы 

купондық сыйақының сомасын төлеу осындай 

инвесторда Қазақстан Республикасының аумағында 

теңгеде ашылған банктік шоттың бар болуы кезінде 

теңгеде жүзеге асырылады. 

Инвесторда Қазақстан Республикасының 

аумағында теңгеде ашылған банктік шот жоқ 

болған жағдайында Эмитенттің Қазақстан 

Республикасының резиденті емес – облигацияны 

ұстаушыдан сәйкес келетін жазбаша өтінішті 

сәйкес келетін төлеу күніне дейін 5 (бес) жұмыс 

күні бұрын алуы кезінде сәйкес келетін сыйақыны 

төлеу үшін облигацияны ұстаушылардың тізіліміне 

бекіту күніндегі Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкімен белгіленген бағам бойынша 

теңгені басқа валютаға айырбастауға болады. 

Теңгені басқа фалютаға айырбастау инвестордың 

есебінен жүзеге асырылатын болады. 

12 Егер эмитент органының 

шешімімен облигацияларды сатып 

алу құқығы қарастырылған болса, 

осы құқықты жүзеге асыру тәртібін, 

шарттарын және мерзімдерін 

көрсетумен эмитенттің 

облигацияларды мерзімінен бұрын 

сатып алу құқығы (егер осы құқық 

эмитент органының 

облигацияларды шығару туралы 

шешімімен қарастырылған 

жағдайда), онда осы құқықты 

Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша 

Эмитент облигациялар айналымының бүкіл 

мерзімінің ішінде ұйымдастырылған және 

ұйымдастырылмаған нарықтарда өзінің 

облигацияларын сатып алуға құқылы. 

Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы 

келесідей анықталады: 

- мәміле жасалған күні «Қазақстандық қор 

биржасы» АҚ-да қалыптасқан нарықтық баға 



 
52 

52 

жүзеге асыру тәртібі, шарттары 

және мерзімдері көрсетіледі; 

негізінде ұйымдастырылған бағалы қағаздар 

нарғында мәміле жасау барысында; 

Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында 

мәміле жасау барысында – мәміле жасаушы екі 

жақтың келісімі бойынша; 

Эмитенттің акцияларды сатып алуы облигация 

иелерінің құқығын бұзушылыққа әкеліп соқпауы 

қажет. 

Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған 

нарықтарда сатылып алынған облигациялар 

өтелген деп саналмайды және Эмитент оларды 

қолдану мерзімі ішінде өзінің сатылып алынған 

облигацияларын бағалы қағаздар нарығында 

қайтадан сатуға құқылы.. 

Эмитент облигациялардың барлық иелеріне 

Қоғамның директорлар кеңесінің шешімі 

облигацияларды сатып алу бойынша қабылдаған 

шешімі туралы Қоғамның директорлар 

кеңесіосындай шешім қабылдаған күннен бастап 5 

(бес) жұмыс күні мерзімінде  Эмитенттің ішкі 

корпоративті ережелерімен,  "Казахстанның қор 

биржасы" АҚ ішкі құжаттарымен және Қаржылық 

есеп депозиатриі интернет-ресурсында ақпаратты 

орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік-

құқықтық актпен белгіленген тәртіп бойынша 

Биржаның ресми сайты (www.kase.kz) және 

Қаржылық есеп депозиатриі сайты (www.dfo.kz) 

арқылы хабар береді.  

Эмитент орналастырған облигацияларды сатып алу 

Эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды 

сатып алу мерзімі мен тәртібі туралы тиісті 

шешімін жариялағаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік 

күн ішінде жүзеге асырылады.  

Орналастырылған облигациялар (сатып 

алынғандарды алып тастағанда) туралы ақпарат 

"Казахстанның қор биржасы" АҚ интернет-

ресурсында (www.kase.kz) "Казахстанның қор 

биржасы" АҚ-ның ережелерімен сәйкес 

Эмитентпен жарияланады. 

Облигацияның иесі Қоғамның директорлар 

кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы 

шешімі жарияланған күннен бастап 10 (он) 

күнтізбелік күн ішінде Эмитенттің орналасқан 

мекенжайына облигациялардың иесіне тиесілі 

облигацияларды сатып алу туралы жазбаша түрде 

өтініш жіберуге құқығы бар. Облигацияның иесінің 

өтінішін Қоғамның директорлар кеңесі өтініш алған 

күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде 

қарастырады.  



 
53 

53 

Эмитенттің облигацияларды сатып алуы басқа 

облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын 

бұзуға алып келмеуі керек.  

Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған 

нарықтарда сатып алынған облигациялар өтелген 

болып есептелмейді және Эмитентпен қайтадан 

орналастырылуы мүмкін. 

13 Облигациялар бойынша 

қамтамасыз ету 

Аталған облигациялар қамтамасыз етілмеген болып 

табылады. 

14 Инфрақұрылымдық 

облигацияларды шығару кезіндегі 

концессия шартының және 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

мемлекет кепілгерлігін беру туралы 

қаулысының деректемелері 

Аталған облигациялар инфрақұрылымдық 

облигациялар болып табылмайды. 

 

22. Облигацияларды төлеу облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жүзеге 

асырылмайды. 
 

23. Аталған облигациялар айырбасталатындар болып табылмайды. 
 

24. Облигацияларды ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер: 
 

1 Облигация ұстаушыларының 

өкілінің толық және қысқаша 

атауы  

 «Сентрас Секьюритиз» Акционерлік қоғамы 

 «Сентрас Секьюритиз» АҚ 

2 Облигация ұстаушыларының 

өкілінің  орналасқан жері, байланыс 

телефондары  

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы,  

Алматы қ, Манас көшесі, 32А, офис 201 

Телефон: +7 (727) 259 88 77 

3 Эмтитенттің облигация 

ұстаушыларының өкілімен 

шартының күні және нөмірі   

2017 жылдың 20 маусымынадғы № нөмірсіз Қызмет 

көрсету шарты  

 

25. Төлем агенті туралы мәліметтер: 
 

 Төлем агенті қарастырылмаған. Купондық сыйақыны және индекстелген номиналды құнды 

төлеу Эмитетенттің өзімен жүзеге асырылады. 
 

26. Облигацияларды қор биржасының ресми тізіміне қосу және орналастыру мәселелері 

бойынша кеңес беру қызметтерін көрсететін тұлғалар мәліметтер: 
 

1 Толық және қысқаша атауы  "Фридом Финанс" Акционерлік қоғамы 

"Фридом Финанс" АҚ 

2 Орналасқан жері, байланыс 

телефондары  
Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы 

қ., Әл-Фараби даңғылы, 17 үй, Көп функционалды 

орталық "Нурлы Тау", блок-секция 4Б, 17 этаж, №4. 

Пошталық индекс 050059 

Телефондары  +7 727 311 10 64 

                          +7 727 311 10 65 

Факс                 +7 727 311 10 76 

                          +7 727 237 83 68 
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3 Шарттың күні және нөмірі  2017 жылдың 15 маусымындағы №06/15 Қызмет 

көрсету шарты 

 

27. Облигациямен оны ұстаушыларға берілетін құқықтар, соның ішінде: 
 

 Облигацияларды еркін сату және өзге де түрде иеліктен шығару; 

 Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте Эмитенттің қызметі 

және оның қаржылық күйі туралы ақпаратты алу; 

 Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған облигацияларға меншік 

құқығынан шығатын өзге де құқықтар. 

 

1 Облигацияларды шығару 

проспектісінде қарастырылған 

облигациялардың номиналды 

құнының мерзімін эмитенттен алу 

немесе өзге мүліктік баламаны алу 

құқығы, сонымен қатар 

облигацияларды шығару 

проспектісімен белгіленген 

облигациялардың номиналды 

құнынан немесе өзге мүліктік 

құқықтардан белгіленген пайызды 

алу құқығы 

Облигациялар проспектісімен қарастырылған 

тәртіпте және мерзімде облигациялардың 

индекстелген номиналды құнды алу. 

Облигациялар проспектісімен қарастырылған 

тәртіпте және мерзімде сыйақыны алу. 

2 Құқықтың шарттарын, тәртібін 

және жүзеге асыру мерзімін 

көрсетумен эмитенттің 

облигацияларды сатып алуын 

талап ету құқығы, соның ішінде 

облигацияларды шығару 

проспектісімен қарастырылған 

шектеулерді (ковенанттарды) бұзу 

кезінде 

Осы шығарылған облигацияларды 

ұстаушылардың Эмитенттің Облигацияларды 

шығару проспектісімен қарастырылған өзінің 

міндеттемелері мен шектеулерін (ковенанттарды) 

сақтауы кезінде Эмитенттің облигацияларды 

мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқықтары 

қарастырылмаған. 

Эмитент облигацияларды ұстаушылардың 

өтiнiшi бойынша облигацияларды ұстаушылардың 

құқықтарын облигацияларды ұстаушыларға тиесiлi 

немесе облигациялар бойынша талаптарды өтеу 

мерзiмiнен бастап үш айдан кешiктiрмей 

облигацияларды өтеуге мiндеттi. 

Облигацияларды ұстаушылар оларға тиесілі 

облигацияларды сатып алуды талап етуге тек 

Эмитенттің 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II 

«Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңының 15, 18-4 баптарымен 

және «Эмитентпен қабылданатын шектеулер 

(ковенанттар)» Проспектісінің 11-тармағымен 

қарастырылған, «Орналастырылған 

облигацияларды Эмитенттің сатып алу тәртібі» 

тармақтарымен қарастырылған талаптарды бұзуы 

жағдайында ғана құқылы болады. 

1. 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II «Бағалы 

қағаздар нарығы туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңының 15-бабының 2-

тармағына сәйкес осы облигацияларды шығару 

проспектісімен белгіленген облигациялар 

айналымы мерзімінің ішінде эмитент келесі 

шарттарды сақтауға: 
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1.1. эмитент активтерінің құрамына кіретін 

мүлікті иеліктен шығару күні эмитент активтерінің 

жалпы құнының жиырма бес пайызынан асатын 

сомаға иеліктен шығармауға; 

1.2. эмитент облигацияларының 

шығарылымына байланысты емес міндеттемелерді 

облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу 

күніне аталған эмитент активтерінің жалпы 

құнының он пайызынан астамын орындамау 

фактілеріне жол бермеуге; 

1.3. эмитенттің құрылтай құжаттарына эмитент 

қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді көздейтін 

өзгерістер енгізбеуге; 

1.4. ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеуге 

міндетті.  

Эмитенттің 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II 

«Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңының 15-бабының 2-

тармағымен қарастырылған шарттарды бұзуы 

жағдайында, эмитент жиналған сыйақыны ескере 

отырып, облигацияларды ұстаушылардың 

талаптары бойынша облигациялардың номиналды 

құнына сәйкес келетін бағамен облигацияларды 

сатып алуға міндетті. 

2. 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II «Бағалы 

қағаздар нарығы туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңының 18-4 бабының 1-

тармағына сәйкес эмитент орналастырылған 

облигацияларды сатып алуды:  

2.1. эмитенттің Директорлар кеңесі 

облигациялардың делистингі туралы шешім 

қабылдаған; 

2.2. тізбесі уәкілетті органның нормативтік 

құқықтық актісінде және қор биржасының ішкі 

құжаттарында айқындалған ақпаратты қор 

биржасына ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) 

талаптарды орындамау себебімен қор биржасы 

эмитент облигацияларының делистингі туралы 

шешім қабылдаған; 

2.3. эмитент облигацияларды ұстаушылардың 

бұрынғы өкілімен шартты бұзған немесе оның 

қолданысын тоқтатқан күннен бастап күнтізбелік 

отыз күннен асатын мерзімде облигацияларды 

ұстаушылардың өкілімен шарт жасаспаған 

жағдайларда жүргізуге тиіс. 

2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II «Бағалы 

қағаздар нарығы туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңының 18-4 бабының 1-

тармағымен белгіленген жағдайларда жиналған 

сыйақыны ескере отырып, эмитент 

орналастырылған облигацияларды олардың 

номиналды құнына сәйкес келетін бағамен не қай 

шамасы үлкен болып табылатындығына қарай 
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облигациялардың әділетті нарықтық бағасымен 

сатып алуды жүзеге асыруға міндетті. 

2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II «Бағалы 

қағаздар нарығы туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңының 15-бабының 2-

тармағымен қарастырылған ковенанттарды бұзу 

жағдайында, сонымен қатар 2003 жылғы 2 

шілдедегі №461-II «Бағалы қағаздар нарығы 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 18-

4 бабының 1-тармағымен белгіленген жағдайларда 

эмитент бұзудың және (немесе) жағдайдың орын 

алған күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде 

облигацияларды ұстаушылардың назарына (осы 

тармақтың 2.3-тармақшасымен қарастырылған 

жағдайды есептемегенде) осы бұзу және (немесе) 

жағдай туралы ақпаратты Эмитенттің ресми 

сайтында (www.almaty-ffin.kz) ақпараттық 

хабарламаны орналастыру, сонымен қатар 

Биржаның ресми сайтында (www.kase.kz) және 

Қаржылық есептілік депозитарийінің сайтында 

(www.dfo.kz) орналастыру арқылы жеткізеді, соның 

ішінде: 

- Эмитенттің облигацияларды сатып алуына 

алып келетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы 

орын алғаны туралы ақпарат; 

- Эмитентке облигацияларды сатып алу туралы 

талапты беру тәртібі мен мерзімін қоса, өзінің 

талаптарын қанағаттандыру бойынша облигацияны 

ұстаушылардың ықтимал әрекеттерін айтып өту; 

- Эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпаратты. 

2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II «Бағалы 

қағаздар нарығы туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңының 15-бабының 2-

тармағымен қарастырылған ковенанттарды бұзу 

жағдайында, сонымен қатар 2003 жылғы 2 

шілдедегі №461-II «Бағалы қағаздар нарығы 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 18-

4 бабының 1-тармағымен белгіленген жағдайларда 

облигацияларды ұстаушы осындай бұзулар және 

(немесе) жағдайлар туралы ұстаушыларға 

хабарлаған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік 

күннің ішінде оған тиесілі облигацияларды сатып 

алу туралы жазбаша өтінішті Эмитенттің 

мекенжайына жіберуге құқылы. 

Эмитент облигация иелерінің жазбаша түрде 

өтінішін облигация иелеріне «Бағалы қағаздар 

нарығы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 

жылының 2 шілдедегі № 461-II Заңының 15 

бабының 2 тармағында көрсетілген, сонымен қатар 

Эмитенттің орналасқан мекенжайы бойынша 

облигация иесіне тиесілі облигацияларды сатып алу 

туралы «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 

Қазақстан Республикасының 2003 жылының 2 
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шілдедегі № 461-II Заңының 18-4 бабының 1 

тармағында бекітілген ковенантты бұзу туралы 

хабарлама берген күннен бастап 10 (он) күнтізбелік 

күн ішінде қабылдайды. 

Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті 

деректемелерді көрсетумен еркін түрде өтінішті 

беруге тиісті: 

Заңды тұлға үшін: 

1) облигацияларды ұстаушының атауы; 

2) бизнес – сәйкестендіру нөмірі; 

3) мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы 

куәліктің нөмірі, берген орган және күні; 

4) заңды мекенжайы және нақты орналасқан 

орны; 

5) телефондары; 

6) банктік деректемелер; 

7) сатып алынуға тиісті облигациялардың 

саны және түрі; 

Жеке тұлға үшін: 

1) облигацияны ұстаушының аты-жөні; 

2) жеке сәйкестендіру нөмірі; 

3) жеке басын куәландыратын құжаттың 

нөмірі, берген орган және күні; 

4) тұрғылықты жері; 

5) телефондары; 

6) банктік деректемелері; 

7) сатып алынуға тиісті облигациялардың 

саны және түрі. 

Облигация иесінің өтініші өтініш түскен 

күннен бастап Қоғамның директорлар кеңесімен 10 

(он) күнтізбелік күн ішінде  қарастырылады.  

Эмитенттің орналасқан облигацияларды сатып 

алуы Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен 

жүзеге асырылады.  

Эмитенттің Директорлар кеңесі 

облигацияларды ұстаушыдан бірінші өтінішті алған 

күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннің ішінде 

облигацияларды сатып алу туралы шешімді 

қабылдайды, ол ақпарат оны қабылдаған күннен 

бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде ақпаратты 

Эмитенттің ресми сайтында (www.almaty-ffin.kz) 

ақпараттық хабарламаны орналастыру, сонымен 

қатар Биржаның ресми сайтында (www.kase.kz) 

және Қаржылық есептілік депозитарийінің 

сайтында (www.dfo.kz) орналастыру арқылы 

облигацияларды ұстаушылардың назарына 

жеткізіледі. 
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Орналастырылған облигацияларды Эмитенттің 

сатып алуы Эмитенттің Директорлар кеңесінің 

облигацияларды сатып алу мерзімдері мен тәртібі 

туралы сәйкес келетін шешімді жариялаған күнінен 

бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннің ішінде жүзеге 

асырылады. 

2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II «Бағалы 

қағаздар нарығы туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңының 15-бабының 2-

тармағымен қарастырылған ковенанттарды бұзу 

жағдайында, сонымен қатар 2003 жылғы 2 

шілдедегі №461-II «Бағалы қағаздар нарығы 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 18-

4 бабының 1-тармағымен қарастырылған 

жағдайлардың орын алуы кезінде облигацияларды 

сатып алу процедурасы тек облигацияларды 

ұстаушылармен берілген өтініштердің негізінде 

ғана жүргізілетін болады. 

Сатып алуға өтініш бермеген облигацияларды 

ұстаушылар осы Облигацияларды шығару 

проспектісінде көрсетілген аталған 

шығарылымның айналым мерзімі аяқталғаннан 

кейін өздеріне тиелісі облигацияларды өтеуге 

құқықтары бар. 

3 Егер сыйақыны және (немесе) 

негізгі борышты төлеу 

облигацияларды шығару 

проспектісіне сәйкес өзге мүліктік 

құқықтармен жүзеге асырылатын 

болса, осы құқықтардың, оларды 

сақтау әдістерінің, бағалау 

тәртібінің мен аталған құқықтарды 

бағалауды жүргізетін тұлғалардың, 

сонымен қатар осы құқықтарға 

өтуді жүзеге асыру тәртібінің 

сипаттамалары 

Сыйақыны төлеу өзге мүліктің құқықтармен 

жүзеге асырылмайды. 

 

28. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау мүмкіндігі бар болатын 

жағдайлардың туындауы туралы мәліметтер: 
 

1 Орын алған жағдайда эмитенттің 

облигациялары бойынша дефолт 

жариялану мүмкіндігі бар 

оқиғалардың тізімі  

Дефолт – Эмитент облигациялары бойынша 

міндеттемелерді орындамау. 

Егер төлемеу және/немесе толық емес төлеу 

Эмитенттің облигацияны ұстаушының банктік 

шотының қате немесе толық емес деректемелерін 

алуының нәтижесінде орын алса және Эмитенттің 

сыйақыны және/немесе индекстелген номиналды 

құнды төлеуін мүмкін емес ететін, немесе 

Тіркеушінің заңнамамен және онымен жасалынған 

шартпен қарастырылған тәртіпте және мерзімде 

Эмитентке облигацияларды ұстаушылардың 

тізілімін бермесе, Эмитенттің Проспектпен 

белгіленген тәртіпте және мерзімде 

облигациялардың индекстелген номиналды құнын 
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және/немесе сыйақыны төлемеуі немесе толық емес 

төлеуі облигациялар бойынша дефолт болып 

табылмайды. 

Егер орындамау еңсерілмейтін күш 

жағдайларының салдарынан орын алған болса, 

Эмитент Проспект бойынша өзінің міндеттемелерін 

ішінара немесе толық орындамауы үшін 

жауапкершіліктен босатылады. 

Еңсерілмейтін күш жағдайлары деп орын 

алуын болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған 

жағдайлар (табиғат құбылыстары, соғыс әрекеттері, 

өкілетті органдардың тыйым салатын немесе 

шектеу сипатындағы актілері және т.с.с.) түсініледі. 

Еңсерілмейтін күш жағдайларының туындауы 

кезінде Эмитенттің Проспект бойынша өзінің 

міндеттемелерін орындау мерзімі осындай 

жағдайлар және олардың салдары әрекет еткен 

мерзімге шамалас мерзімге кейінге жылжытылады. 

2 Облигациялар бойынша 

сыйақыларды төлеу бойынша 

міндеттемелерді орындамау немесе 

тиісті емес түрде орындау кезінде 

облигацияларды ұстаушылардың 

құқықтарын қорғау процедурасын 

қоса, соның ішінде міндеттемелерді 

қайта құрылымдауды тәртібі мен 

шарттарын қоса, облигациялар 

бойынша дефолттың орын алуы 

жағдайында эмитентпен 

қолданылатын шаралар; 

Облигациялар бойынша дефолттың орын алуы 

кезінде Эмитентпен облигацияларды 

ұстаушылардың құқықтарын қорғау және дефолтқа 

алып келген себептерді жою жөніндегі барлық 

ықтимал және қажетті шаралар қолданылатын 

болады. Эмитент дефолттан шығудың қолайлы 

жолын анықтау мақсатында облигацияларды 

ұстаушылармен жалпы жиналыс өткізіледі, 

сонымен қатар Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес сәйкес келетін көлемдер мен 

орындау мерзімдерін көрсетумен облигацияларды 

ұстаушылардың алдында өзінің міндеттемелерін 

орындау жөніндегі іс-шаралар жоспары 

жасалынады. 

Облигацияларды шығару проспектісін 

купондық сыйақыны және/немесе негізгі борышты 

төлеу бөлігінде бұзу жағдайында Эмитенттің 

міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешім 

Қоғамның Директорлар кеңесімен қабылданады 

және қолданылатын заңнамаға сәйкес 

кредиторлармен келісіледі, соның ішінде 

облигациямен оны ұстаушыға берілетін құқықтар 

есепке алынады. 

Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі 

мен шарттары облигацияларды ұстаушылардың 

өкілдерінің міндетті қатысуымен облигациялар 

бойынша дефолттың орын алуы жағдайында 

келіссөздерді жүргізу арқылы Эмитентпен 

облигацияларды ұстаушылармен келісіледі. 

Купондық сыйақыны және/немесе негізгі 

борышты Проспектте көрсетілген тәртіпте және 

мерзімде Эмитенттің кінәсінен төлемеу немесе 

толық емес төлеу жағдайында Эмитент 

облигацияларды ұстаушыларға мерзімі өткен әрбір 

күн үшін ақша міндеттемесін немесе оның сәйкес 
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келетін бөлігін орындау күнінде (яғни төлеу 

жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күнде) 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің 

қайта қаржыландыру ресми мөлшерлемесіне 

байланысты есептелетін өсімпұлды төлейді. 

3 Орындалмаған міндеттемелердің 

көлемі, міндеттемелерді орындамау 

себептері, облигацияларды 

ұстаушылардың өздерінің 

талаптарын қанағаттандыруы 

жөніндегі ықтимал әрекеттерінің 

тізімі, облигацияларды 

ұстаушылардың эмитентке, 

эмитенттің облигациялар бойынша 

міндеттемелерін орындамауы 

немесе тиісті емес түрде орындауы 

жағдайында эмитенттің 

міндеттемелері бойынша ортақ 

немесе біріккен жауапкершілікті 

көтеретін тұлғаларға қойылатын 

талаптарын қою тәртібі туралы 

мәліметтерді қоса, дефолт жағдайы 

туралы ақпаратты эмитенттің 

облигацияларды ұстаушылардың 

назарына жеткізу тәртібі, мерзімі 

және әдістері; 

Дефолт орын алған жағдайда, Эмитент 

облигациялар бойынша дефолттың туындау 

себептерінің толық сипаттамасы; орындалмаған 

міндеттемелердің көлемі және Эмитент 

облигацияларын ұстаушылардың өздерінің 

талаптарын қанағаттандыруы жөніндегі ықтимал 

әрекеттерінің тізімі және Эмитентке қойылатын 

талаптарды қою тәртібі, сонымен қатар эмитентпен 

дефолт оқиғасына алып келген себептерді жою 

жөніндегі қабылданған шаралары туралы 

мәліметтер бар ақпаратты Эмитенттің (www.bast-

mining.kz), «Қазақстандық қор биржасы» АҚ 

(www.kase.kz) және Қаржылық есептілік 

депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайттарында 

орналастыру арқылы Проспектпен белгіленген 

облигациялар бойынша міндеттемелерді орындау 

күніне дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей 

дефолттың орын алуы туралы ақпаратты 

облигацияларды ұстаушылардың назарына 

жеткізуге міндетті. 

Дефолт пайда болған күннен бастап 10 (он) 

күнтізбелік күн ішінде Қоғамның директорлар 

кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім 

қабылдайды, және бұл жөнінде облигация иелеріне 

осындай шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) 

жұмыс күн мерзімінде  Эмитенттің (www.bast-

mining.kz), "Казахстанның қор биржасы" АҚ-ның 

(www.kase.kz) және Қаржылық есеп депозиатриінің 

(www.dfo.kz) ресми сайттары арқылы хабар 

беріледі.  

Облигацияларды сатып алу Қоғамның 

директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу 

мерзімі мен тәртібі туралы тиісті шешім қабылдаған 

күнен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде 

жүзеге асырылады. 

Облигацияның иесі Қоғамның директорлар 

кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы 

шешімі жарияланған күннен бастап 10 (он) 

күнтізбелік күн ішінде Эмитенттің орналасқан 

мекенжайына облигациялардың иесіне тиесілі 

облигацияларды сатып алу туралы жазбаша түрде 

өтініш жіберуге құқығы бар. Облигацияның иесінің 

өтінішін Қоғамның директорлар кеңесі өтініш алған 

күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде 

қарастырады. 

Эмитент облигацияларды ұстаушылардың 

өтiнiшi бойынша облигацияларды ұстаушылардың 

құқықтарын облигацияларды ұстаушыларға тиесiлi 
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немесе облигациялар бойынша талаптарды өтеу 

мерзiмiнен бастап үш айдан кешiктiрмей 

облигацияларды өтеуге мiндеттi. 

4 Эмитенттің облигациялар бойынша 

міндеттемелерін орындамауы 

немесе тиісті емес түрде орындауы 

жағдайында эмитенттің 

міндеттемелері бойынша ортақ 

немесе біріккен жауапкершілікті 

көтеретін тұлғалармен жасалынған 

шарттың күні және нөмірі, сонымен 

қатар заңды тұлғаны мемлекеттік 

тіркеу күні және нөмірі (осындай 

тұлғалар бар болған жағдайда). 

Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ 

немесе біріккен жауапкершілікті көтеретін тұлғалар 

жоқ. 

  

29.  Опционды жасау шарттарын көрсетумен опциондар туралы ақпарат – егер опциондар 

эмитенттің облигацияларын сатып алуға мүмкіндік берсе.  
 

 Опциондар қарастырылмаған. 

30. Облигацияны өтеу кезіне дейінгі сыйақыны төлеудің әрбір кезеңінің кесігінде сыйақыны 

төлеу және негізгі борыштың сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражаттарының 

ағыны мен көздеріне болжау. 
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Ақшалай қаражат ағынының болжамы 

 320 KZT/USD 2017 2018 2019 2020 

  Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 

Операциялық 

қызметтен: 
             

Таза пайда 51 288 713 
237 673 

537 

266 626 

783 

191 451 

136 
62 564 879 

-43 804 

221 

955 482 

783 

961 421 

408 

970 671 

066 

982 684 

233 

1 078 565 

891 

1 090 393 

252 

1 152 851 

179 

Банкке төленген 

сыйақы 
- - - 49 500 000 

134 750 

000 

206 250 

000 

206 250 

000 

203 775 

000 

197 037 

500 

186 725 

000 

176 412 

500 

166 100 

000 

155 787 

500 

Өтемпқлға 

жұмсалатын 

шығындар 

22 319 650 21 761 659 21 217 617 65 687 177 
141 544 

997 

203 006 

372 

197 931 

213 

192 982 

933 

188 158 

360 

183 454 

401 

178 868 

041 

174 396 

340 

170 036 

431 

операциялық 

қызметтен 

түсетін ақша 

ағыны  

73 608 363 
259 435 

196 

287 844 

401 

306 638 

313 

338 859 

877 

365 452 

152 

1 359 663 

997 

1 358 179 

340 

1 355 866 

926 

1 352 863 

634 

1 433 846 

432 

1 430 889 

591 

1 478 675 

110 

               

Инвестициялық 

қызметтен  
             

Негізгі 

құралдарды 

сатып алу 

   
- 1 800 000 

000 

- 3 100 000 

000 

- 2 600 000 

000 
       

Инвестициялық 

қызметтен 

түсетін ақша 

ағыны  

0 0 0 
- 1 800 000 

000 

- 3 100 000 

000 

- 2 600 000 

000 
0 0 0 0 0 0 0 

               

Қаржылық 

қызметтен 
             

               

Облигацияларды 

орналастыру 

1 700 000 

000 
            

Облигацияны 

жабу 
            

- 1 700 000 

000 

Облигациялар 

бойынша сыйақы 

төлеу 

  
- 119 000 

000 
 

- 119 000 

000 
 

- 119 000 

000 
 

- 119 000 

000 
 

- 119 000 

000 
 

- 119 000 

000 

банктен қарызын 

тарту  
   

1 800 000 

000 

3 100 000 

000 

2 600 000 

000 
       

Қарызды жабу 
- 1 530 000 

000 
      

- 90 000 

000 

- 245 000 

000 

- 375 000 

000 

- 375 000 

000 

- 375 000 

000 

- 375 000 

000 
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Қарыз бойынша 

сыйақы төлеу 
       

- 198 000 

000 

- 341 000 

000 

- 286 000 

000 

- 186 725 

000 

- 176 412 

500 

- 166 100 

000 

Қаржылық 

қызметтен 

түсетін ақша 

ағыны 

170 000 

000 
- 

- 119 000 

000 

1 800 000 

000 

2 981 000 

000 

2 600 

000 000 
- 119 000 000 

- 288 000 

000 

- 705 000 

000 

- 661 000 

000 

- 680 725 

000 

- 551 412 

500 

- 2 360 100 

000 

               

Қаржы 

құралдарының 

таза өзгерісі 

             

               

Кезеңнің 

басындағы 

қаржы 

құралдары 

50 000 000 
293 608 

363 

553 043 

559 

721 887 

960 

1 028 526 

272 

1 248 

386 149 

1 613 838 

301 

2 854 502 

297 

3 924 681 

638 

4 575 548 

564 

5 267 412 

198 

6 020 533 

629 

6 900 010 

720 

Кезеңнің 

соңындағы 

қаржы 

құралдары 

293 608 

363 

553 043 

559 

721 887 

960 

1 028 526 

272 

1 248 386 

149 

1 613 

838 301 

2 854 502 

297 

3 924 681 

638 

4 575 548 

564 

5 267 412 

198 

6 020 533 

629 

6 900 010 

720 

6 018 585 

830 
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31. Эмитентпен қабылданатын және 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II «Бағалы қағаздар 

нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен қарастырылмаған шектеулер 

(ковенанттар) (егер бұл облигацияларды шығару кезіне эмитент органының шешімімен 

қарастырылған болса). 

 

Айналымы ұйымдастырылған нарықта жоспарланған облигацияларды шығару Проспектісіне 

инвесторлардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету үшін қажетті қосымша 

шектеулерді (ковенанттарды) қосу жөніндегі Листингтік комиссияның ұсыныстары. 

 Эмитентпен және Биржаның арасында жасалынған листингтік шартпен бекітілген жылдық 

және аралық қаржылық есептілікті беру мерзімдерін бұзуға жол бермеу; 

 Аудиторлық есептерді беру мерзімдерін бұзудың себебі аудиторлық компанияның кінәсінен 

болған жағдайларды есептемегенде, Эмитентпен және Биржаның арасында жасалынған 

листингтік шартпен орнатылған Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша 

аудиторлық есептерді беру мерзімдерін бұзуға жол бермеу. 

 

Шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде эмитенттің және облигацияларды ұстаушылардың 

әрекет ету тәртібі. 

 

Листингтік комиссиямен ұсынылған қосымша шектеулерді (ковенанттарды) бұзу жағдайында 

Эмитент бұзу орын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде Эмитенттің ресми сайтында 

(www.bast-mining.kz) ақпараттық хабарламаны, сонымен қатар Биржаның ресми сайтында 

(www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің сайтында (www.dfo.kz) ақпаратты 

орналастыру арқылы бұзудың орын алу себептерінің, осы бұзуды жою әдісі мен мерзімі туралы 

толық сипаттама көрсетілген мәліметтерді облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді. 

Егер Биржаның ресми сайтында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің 

сайтында (www.dfo.kz) Листинг комиссиясы ұсынған қосымша шектеулерді (ковенанттарды) бұзу 

туралы ақпаратты орналастырған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күн өткеннен кейін Эмитент 

Листинг комиссиясы ұсынған қосымша шектеулерді (ковенанттарды) бұзуды жоймаса, онда 

көрсетілген мерзім өткеннен кейін келесі жұмыс күні Қоғамның директорлар кеңесі 

Облигацияларды сатып  алу туралы шешім қабылдауға міндетті. 

Эмитент Облигацияларды ұстаушыларға Қоғамның директорлар кеңесінің облигацияларды сатып  

алу туралы шешімін Эмитенттің (www.bast-mining.kz) және «Қазақстанның қор биржасы» АҚ-ның 

(www.kase.kz) ресми сайттары арқылы "Қазақстанның қор биржасы" АҚ ішкі талаптарымен 

бекітілген тәртіп бойынша, және Қаржылық есеп депозиатриінің ресми сайты арқылы  (www.dfo.kz) 

Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіп бойынша Қоғамның директорлар 

кеңесі шешім қабылдағаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабар береді.   

Эмитенттің облигацияларын ұстаушылары 10 (он) күнтізбелік күн ішінде, Эмитенттің, 

"Қазақстанның қор биржасы" АҚ-ның және Қаржылық есеп депозиартиінің ресми сайттарында  

ақпараттық хабарламаларды жариялаған күннен кейінгі келесі күні, өздеріне тиесілі 

Облигацияларды облигацияның индекстелген номиналды құнына сәйкес бағамен жинақталған 

сыйақы немесе облигацияның әділ нарықтық бағасымен, қай шама ең үлкендігіне байланысты,   

сатып алу туралы жазбаша талап береді.  

Эмитент Облигация ұстаушларының облигацияны сатып алу туралы жазбаша талаптарын 

қабылдау аяқталған күннен кейін 5 (бес) жұмыс күн ішінде  жазбаша талап берген тұлғалардан 

Облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруы тиіс. 

Өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап етпеген тұлғалар 

облигациялар Проспектісімен белгіленген тәртіп және мерзім бойынша облигацияның 

индекстелген номиналды құнын және сыйақы алуға құқылы. 

Эмитент облигацияларды ұстаушылардың өтiнiшi бойынша облигацияларды ұстаушылардың 

құқықтарын облигацияларды ұстаушыларға тиесiлi немесе облигациялар бойынша талаптарды өтеу 

мерзiмiнен бастап үш айдан кешiктiрмей облигацияларды өтеуге мiндеттi. 
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32. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану: 
 

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алған ақшаны пайдалану тәртібі мен 

мақсаттары; 
 

 Облигацияларды орналастырудан түскен қаражаттар Жарғыға және Қоғамның даму 

стратегиясына сәйкес жалпы корпоративтік мақсаттарға жұмсалады. 
 

2) Өзгерістерді көрсетумен алынған ақшаларды жоспарланған бөлудегі ықтимал 

өзгерістердің туындауы кезіндегі жағдайлар; 
 

Ақшаларды жоспарланған бөлудегі ықтимал өзгерістердің туындауы мүмкін жағдайлар орын 

алған кезде Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес 

облигацияларды шығару проспектісіне сәйкес келетін өзгертулер мен толықтырулар енгізілетін 

болады. 

 

3) Инфрақұрылымдық облигацияларды шығару кезінде жасалынған шарттың талаптарына 

сәйкес облигацияларды ұстаушылардың өкілінің қызметтерін төлеумен байланысты 

шығындар көрсетіледі. 
 

 Осы шығарылым инфрақұрылымдық болып табылмайды. 
 

33.  2017 жылдың 31 шілде бойынша эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. 

 

34.  2017 жылдың 31 шілде бойынша эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. 

 

35. Осы шығарылым облигациялық бағдарлама болып табылмайды.  

 

 

6 Тарау. Инвесторларға арналған мәлімет  

36. Облигацияларды шығару проспектісінде (облигациялық бағдарлама проспектісінде) 

инвесторлар үшін келесі мәліметтер көрсетіледі: 

 

1) эмитенттің облигацияларды осы шығару туралы шешім қабылдаған күнге дейін барлық 

тіркелген борышқорлық бағалы қағаздарын шығару туралы мәліметтер. 

2017 жылдың 31 шілде бойынша эмитент облигацияларды осы шығару туралы шешім 

қабылдаған күнге дейін борышқорлық бағалы қағаздар шығармаған. 

2) эмитенттің жарғысының, облигацияларды шығару проспектісінің (облигациялық 

бағдарлама проспектісінің) көшірмесін алу орындары, осы құжаттарға енгізілген өзгерістер 

мен қосымшаларымен бірге. 

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 134 үй, 6 этаж, офис 604. Пошталық 

индексі 050051 

3) эмитенттің жарғысына сәйкес эмитенттің қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін 

қолданылатын бұқаралық апарат құралдарының атауы. 

Эмитент облигация ұстаушыларын өз қызметі, қаржылық жай-күйі және шектеулерді 

(ковенанттарды) орындағаны туралы облигация ұстаушыларының өкілдерін хабарландыру және 
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сонымен қатар Қоғамның (http://bast-mining.kz/), «Қазақстанның қор биржасы» АҚ-ның 

(www.kase.kz) және Қаржылық есеп депозитариінің (www.dfo.kz) ресми сайттары арқылы 

Қазақстан Республикасының заңнамаларымен және «Қазақстанның қор биржасы» АҚ-ның ішкі 

құжаттарымен белгіленген мерзімддер мен тәртіптерге сәйкес хабардар етеді 

4) Тиісті акредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тән аяқталған соңғы 2 (екі) 

қаржылық жылдағы эмитенттің қаржалақ есебінің аудитын жүзеге асырған (жүзеге 

асырып жатқан) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, 

әкесінің аты (егер болса). 

 «Moore Stephens Kazakhstan» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік 

«Аудиторлар коллегиясы» кәсіби аудиторлық ұйымының мүшесі  

Аудиторлық қызметті жүзеге асыруға мемлекеттік лицензия №0000012, сериясы МФЮ-2 

31.01.2006 ж. Лицензия Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігімен берілген. Әрекет 

ету мерзімі: мерзімсіз. 

Кожикенов Серик Слямбекович – Бірінші басшы 

«БАСТ» АҚ-ның 2015-2016 жылдар қаржы есебінің аудиті  

5) эмитенттің облигацияларды шығаруға және оларға қызмет көрсетуге шығындарының 

сомасы, сонымен қатар мұндай шығындар қалай төленетіні туралы мәліметтер.  

Алдын-ала алым  "Қазақстанның қор 

биржасы" АҚ 
100 – еселік АЕК мөлшері. 

Қарастыруға төленетін алым "Қазақстанның 

қор биржасы" АҚ 

Облигацияның жиынтық номиналды құнынан 

0,015 %, бірақ 100 еселік АЕК-тен кем емес 

және 500- еселік АЕК-тен аспайтын. 

Кіру алымы "Қазақстанның қор биржасы" АҚ 

Облигацияның жиынтық номиналды құнынан 

0,015 %, бірақ 100 еселік АЕК-тен кем емес 

және 1 500- еселік АЕК-тен аспайтын. 

Жыл сайынғы алым "Қазақстанның қор 

биржасы" АҚ 

Облигацияның жиынтық номиналды құнынан 

0,025 %, бірақ 100 еселік АЕК-тен кем емес 

және 2 000- еселік АЕК-тен аспайтын. 

"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ-

ның қызметі 

Шартқа сәйкес көрсетілген қызметтер көлеміне 

байланысты. 

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-

ның қызметі 

Тарифтар мен алымдар ережесіне сәйкес 

көрсетілген қызметтер көлеміне байланысты; 

(CFI кодын бергені үшін мөлшерлеме 5- еселік 

АЕК көлемінде CFI кодын бір атаулы бағалы 

қағаздарға бергені үшін). 

Облигация иелерінің өкілдерінің қызметі  Шартқа сәйкес. 

Қаржы кеңесшісінің қызметі Шартқа сәйкес. 
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