
 
 

 

ПРОСПЕКТ ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА 

ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ТРЕТЬЕЙ 

ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
Акционерного общества  

«Евразийский банк» 

(АО «Евразийский банк») 

 
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. 
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1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с Проспектом 

третьей облигационной программы Акционерного общества «Евразийский 

банк» (далее – Банк). 

2. Сведения об облигационной программе: 

 Дата и номер государственной регистрации проспекта облигационной программы – 

третья облигационная программа Банка зарегистрирована 13 марта 2015 года, внесена 

в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером №Е93. 

 объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск – 

500 000 000 000,00 (пятьсот миллиардов) тенге; 

 порядковый номер выпуска облигаций в пределах облигационной программы – 3 

(третий); 

 сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной 

программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной 

программы), в том числе: 

Первый выпуск: 

Дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе – 13 марта 2015 года. 

Количество облигаций – 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук. 

Вид облигаций – именные купонные без обеспечения. 

Объем выпуска по номинальной стоимости – 50 000 000 000,00 (пятьдесят миллиардов) 

тенге. 

Количество размещенных облигаций выпуска – нет. 

Второй выпуск: 

Дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе – 13 марта 2015 года. 

Количество облигаций – 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук. 

Вид облигаций – именные купонные без обеспечения. 

Объем выпуска по номинальной стоимости – 50 000 000 000,00 (пятьдесят миллиардов) 

тенге. 

Количество размещенных облигаций выпуска – нет. 

3. Сведения о выпуске облигаций: 

1)  Вид облигаций: именные купонные субординированные 

облигации без обеспечения, конвертируемые в 

простые акции Банка в случаях, порядке и в 

соответствии с условиями конвертирования 

облигаций в акции (далее – Облигации), 

предусмотренными Проспектом выпуска 

облигаций в пределах облигационной 
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программы (далее – Проспект). 

2)  Номинальная стоимость одной 

облигации (если номинальная 

стоимость одной облигации 

является индексированной 

величиной, то дополнительно 

указывается порядок расчета 

номинальной стоимости одной 

облигаций): 

100 (сто) тенге.  

Номинальная стоимость одной Облигации не 

является индексированной величиной. 

3)  Количество облигаций: 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот 

миллионов) штук. 

4)  Общий объем выпуска облигаций: 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) 

тенге. 

5) Вознаграждение по облигациям: 

5.1) ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям 

является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета 

ставки вознаграждения по облигациям): 

ставка вознаграждения фиксированная на весь срок обращения Облигаций в размере 

4,00% (четыре процента) годовых от номинальной стоимости Облигации.  

Облигации данного выпуска не являются индексированными; 

5.2) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям: 

начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения Облигаций; 

5.3) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по 

облигациям: 

 выплата за первый год обращения будет осуществлена 2 (двумя) траншами: 1 (первый) 

транш за 30 (тридцать) дней с даты начала обращения Облигаций, 2 (второй) транш за 

оставшиеся 330 (триста тридцать) дней с даты окончания 1 (первого) транша; 

 последующие выплаты вознаграждения осуществляются в порядке, предусмотренном 

настоящим Проспектом, а именно 1 (один) раз в год, соответственно, через каждые 12 

(двенадцать) месяцев с даты начала обращения Облигаций до срока их погашения; 

5.4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения 

вознаграждения по облигациям: 

 выплата вознаграждения по Облигациям будет осуществляться в национальной валюте 

Республики Казахстан (тенге), путем перевода денег на текущий банковский счет 

держателей Облигаций в течение 7 (семи) рабочих дней с даты, следующей за 

последним днем периода, за который осуществляется эта выплата; 

 в случае если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики 

Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в национальной 

валюте Республики Казахстан (тенге), при наличии банковского счета на территории 

Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, 

установленному Банком на дату выплаты купонного вознаграждения, при получении 

от держателя Облигаций соответствующего заявления в письменном виде. 
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Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя 

Облигаций; 

 правом на получение вознаграждения по Облигациям обладают лица, 

зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций, по состоянию на 

начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени 

в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров 

держателей ценных бумаг); 

 купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение 

номинальной стоимости Облигаций на ставку купонного вознаграждения; 

5.5) период времени, применяемого для расчета вознаграждения по облигациям: 

для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 30/360 (30 дней в 

месяце/360 дней в году). 

6) Валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) 

начисленному вознаграждению по облигациям: 

 валюта номинальной стоимости и валюта платежа по основному долгу и (или) 

начисленному вознаграждению по Облигациям выражается в национальной валюте 

Республики Казахстан (тенге); 

 все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга по Облигациям) 

осуществляются Банком в безналичном порядке. 

7) Дата начала и дата окончания размещения облигаций: 

7.1) дата начала размещения облигаций:  

с даты включения Облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая 

биржа»; 

7.2) дата окончания размещения облигаций: 

дата проведения последней операции по списанию всех Облигаций с лицевого счета Банка 

для учета объявленных ценных бумаг на лицевые счета зарегистрированных лиц в 

системе реестров держателей ценных бумаг Банка, либо дата окончания срока обращения 

Облигаций, установленная настоящим Проспектом.  

При размещении Облигаций, Банк или лицо, связанное с Банком особыми отношениями, 

через которое Банк осуществляет контроль или существенно влияет на его деятельность, 

не вправе приобретать Облигации, равно, как и Банк, прямо или косвенно не вправе 

осуществлять финансирование покупки Облигаций; 

8) Дата начала обращения облигаций и срок обращения облигаций: 

8.1) дата начала обращения облигаций: 

дата первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций Банка в торговой системе 

организатора торгов в соответствии с его внутренними документами; 
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8.2) срок обращения облигаций: 

15 (пятнадцать) лет с даты начала обращения Облигаций. 

9) Рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) 

неорганизованный рынок ценных бумаг): 

Облигации будут обращаться на организованном рынке ценных бумаг; 

10) Способ оплаты размещаемых облигаций: 

при размещении Облигаций на организованном рынке ценных бумаг оплата Облигаций 

осуществляется в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан 

(тенге), расчеты проводятся в соответствии с правилами организатора торгов. 

11) Порядок погашения облигаций: 

11.1) дата погашения облигаций: 

погашение Облигаций производится через 15 (пятнадцать) лет с даты начала обращения; 

11.2) условия погашения облигаций: 

 погашение Облигаций производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты, 

следующей за последним днем обращения Облигаций; 

 доход по Облигациям и номинальная стоимость Облигаций при их погашении 

выплачиваются лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на 

начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени 

в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров 

держателей ценных бумаг); 

 в случае если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики 

Казахстан, выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости Облигаций 

при их погашении, будет производиться в национальной валюте Республики 

Казахстан (тенге), при наличии банковского счета на территории Республики 

Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, 

установленному Банком на дату выплаты купонного вознаграждения и номинальной 

стоимости, при получении от держателя Облигаций соответствующего заявления в 

письменно виде. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за 

счет держателя Облигаций; 

 досрочное погашение облигаций не предусмотрено; 

11.3) способ погашения облигаций: 

Облигации будут погашаться по номинальной стоимости одновременно с выплатой 

последнего купонного вознаграждения путем перевода денег на текущий банковский счет 

держателей Облигаций. 

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: 
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досрочный выкуп (отзыв/исполнение) Облигаций Банком по инициативе Банка возможен 

только по истечении 5 (пяти) лет с даты начала обращения (либо размещения) Облигаций 

и при одновременном выполнении всех следующих условий: 

a) данное действие не приведет к снижению значений коэффициентов достаточности 

капитала Банка ниже значений, установленных Национальным Банком Республики 

Казахстан (далее – уполномоченный орган);  

b) наличие положительного заключения уполномоченного органа на досрочный выкуп 

(отзыв/исполнение) Облигаций Банком; 

c) предоставление в качестве замены капитала такого же или лучшего качества; 

d) улучшение капитализации Банка выше минимального требуемого уровня капитала 

вследствие досрочного выкупа (отзыва/исполнения) Облигаций. 

13) Обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций): 

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными. 

14) Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики 

Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске 

инфраструктурных облигаций: 

Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными. 

4. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования 

по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, 

дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска 

данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма 

накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям. 

Данное условие не применимо к данному выпуску Облигаций. 

5. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие 

сведения: 

1) Вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться 

облигации, права по таким акциям: 

Облигации конвертируются в простые акции Банка. 

Общее количество простых акций Банка, в которые конвертируются Облигации, 

рассчитывается как произведение количества конвертируемых Облигаций и 

коэффициента конвертации. 

Общее количество простых акций Банка, в которые конвертируются Облигации, 

полученное с использованием коэффициента конвертации, подлежит округлению исходя 

из следующих правил: 

 в расчет принимается десятая доля целого числа (один знак после запятой); 

 числа от пяти до девяти округляются до нуля и целое число увеличивается на единицу; 

 числа от нуля до четырех округляются до нуля и целое число остается неизменным. 

Коэффициент конвертации рассчитывается по следующей формуле: 
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Коэффициент конвертации = 
Стоимость одной Облигации 

Остаточная стоимость одной акции Банка 

где,  

a) стоимость одной Облигации рассчитывается как сумма номинальной стоимости одной 

Облигации и начисленного (невыплаченного) на дату конвертации вознаграждения по 

ней; 

b) остаточная стоимость одной акции Банка рассчитывается по следующей формуле: 

 

 

Остаточная стоимость одной акции Банка = 
БСК – К – Р 

Количество размещенных акций Банка 

 

где, 

c) БСК – балансовый собственный капитал Банка на дату конвертации; 

d) К – в случае, если есть ранее признанный и неамортизированный доход, то 

бухгалтерские записи (корректировки) по уменьшению балансового собственного 

капитала Банка на сумму такого ранее признанного и неамортизированного дохода по 

Облигациям, проводимые вследствие осуществления конвертации Облигаций в 

соответствии с МСФО1 на дату конвертации; 

e) Р - положительная разница между провизиями (резервами), рассчитанными согласно 

Руководству2 на последнюю отчетную дату и провизиями (резервами), сформированными 

и отраженными в бухгалтерском учете Банка в соответствии с МСФО и требованиями 

законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности 

на дату конвертации (далее – Положительная разница). 

Датой конвертации признается рабочий день, предшествующий дате принятия решения 

уполномоченным органом о конвертации Облигаций. 

В случае, если (БСК – К – Р) ≤ 1% от общего объема выпуска Облигаций, коэффициент 

конвертации рассчитывается по следующей формуле: 

 

Коэффициент конвертации = 
Количество размещенных акций Банка * 99 

Количество конвертируемых Облигаций 

 

Цена размещения простых акций Банка, в которые будут конвертироваться Облигации, 

равна цене, необходимой для конвертации Облигаций в простые акции Банка, в 

соответствии с проспектом выпуска Облигаций. 

Держатели простых акций Банка, в которые конвертируются Облигации, будут иметь 

такие же права, как и другие акционеры – держатели простых акций Банка. 

                                                           
1 Международные стандарты финансовой отчетности. 
2 Руководство по формированию провизий (резервов) под обесценение активов банка в виде займов и 

дебиторской задолженности, утвержденное уполномоченным органом. 
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2) Порядок и условия конвертирования облигаций (если выпуск облигаций полностью 

конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в 

течение месяца с даты завершения конвертации, если выпуск облигаций конвертируется 

не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат 

дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения): 

Держатели Облигаций имеют право осуществить конвертацию Облигаций в простые 

акции Банка только в случае нарушения одного и (или) нескольких ограничений 

(ковенантов), принятых Банком в соответствии с условиями Проспекта. 

Факт нарушения ограничения (ковенанта), принятого Банком в соответствии с условиями 

Проспекта, решение о конвертации Облигаций в простые акции Банка, количество 

простых акций Банка, в которое конвертируются Облигации и количество 

конвертируемых Облигаций, определяются решением Правления уполномоченного 

органа. 

Решение Правления уполномоченного органа принимается после направления 

уполномоченным органом предварительного уведомления в Банк о выявлении признаков 

нарушения ограничения (ковенанта) и рассмотрения письменного ответа Банка с 

обоснованными возражениями (с приложением копий подтверждающих документов), 

представленных в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Банком 

указанного уведомления. В уведомлении уполномоченного органа указывается 

предварительный расчет количества простых акций Банка, в которое конвертируются 

Облигации и количество конвертируемых Облигаций. Непредставление Банком 

письменного ответа в уполномоченный орган в течение 10 (десяти) календарных дней с 

даты получения Банком указанного уведомления означает отсутствие обоснованных 

возражений. 

Конвертация Облигаций в простые акции проводится в следующем порядке: 

(i) в случае нарушения Банком ограничения (ковенанта), принятого Банком в 

соответствии с условиями Проспекта, Правление уполномоченного органа принимает 

решение о наличии факта нарушения ограничения (ковенанта), принятого Банком в 

соответствии с условиями Проспекта, конвертации Облигаций в простые акции Банка и 

утверждает количество простых акций Банка, в которое конвертируются Облигации и 

количество конвертируемых Облигаций; 

(ii) уполномоченный орган не позднее следующего рабочего дня после принятия решения 

направляет письменное уведомление с копией решения Правления уполномоченного 

органа держателям Облигаций для реализации права конвертации Облигаций и Банку; 

(iii) Держатели Облигаций не позднее следующего рабочего дня после получения 

письменного уведомления уполномоченного органа предпринимают меры по проведению 

АО «Единый регистратор ценных бумаг» операции по внесению записей о 

конвертировании Облигаций Банка в его простые акции. 

Банк обязан предпринять все необходимые действия в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Казахстан для осуществления конвертации Облигаций. 

Право на конвертацию Облигаций будет существовать в течение периода действия 

ограничений (ковенант), принятых Банком в соответствии с условиями Проспекта. 

Конвертация Облигаций в простые акции Банка осуществляется без выплаты какого-либо 

вознаграждения за такую конвертацию. 
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Банк и его акционеры не имеют права на получение от держателей Облигаций каких-либо 

выплат в результате разницы между остаточной стоимостью одной простой акции Банка и 

рыночной стоимостью простой акции Банка на дату конвертации. 

В случае конвертации Облигаций в простые акции Банка, выпуск Облигаций 

конвертируется частично либо полностью в соответствии с решением Правления 

уполномоченного органа.  

В случае конвертации выпуска Облигаций полностью, выпуск Облигаций подлежит 

аннулированию в течение месяца с даты завершения конвертации. 

В случае если выпуск Облигаций конвертируется не полностью, то выкупленные 

Облигации не подлежат дальнейшему отчуждению Банком и погашаются в конце срока 

обращения. 

6. Сведения о представителе держателей облигаций: 

1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций: 

Акционерное общество «Цесна Капитал» (АО «Цесна Капитал»); 

2) место нахождения, контактные телефоны представителя держателей облигаций: 

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Жеңіс, д. 29, телефон: +7 (7172) 767-444; 

3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций: 

Договор №58 о представлении интересов держателей облигаций от 22 сентября 2017 года 

(Приложение 1). 

7. Сведения о платежном агенте (при наличии): 

Платежный агент по Облигациям не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и 

номинальной стоимости будет осуществляться Банком самостоятельно. 

8. В случае если в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года 

«О рынке ценных бумаг» установлена обязанность эмитента по заключению 

договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и 

нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи, то 

в данном пункте раскрываются: 

Обязанность Банка по заключению договора по оказанию таких консультационных услуг 

отсутствует. 

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

1) Держатель Облигаций имеет право: 

 конвертации Облигаций в простые акции Банка в соответствии с порядком и 

условиями конвертирования, предусмотренными настоящим Проспектом; 

 получения номинальной стоимости Облигации в порядке и сроки, предусмотренные 

настоящим Проспектом; 

 получения вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Проспектом; 

 получения информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики 

Казахстан и настоящим Проспектом; 

jl:1041258.0%20
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 при ликвидации Банка, требования по Облигациям (необеспеченное обязательство) 

удовлетворяются в 8 (восьмой) очереди до требований акционеров – собственников 

простых акций; 

 

  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: 

держатели Облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном выкупе 

(отзыве/исполнении) Облигаций.  

Банк не принимает ограничения (ковенанты) к данному выпуску Облигаций, дающих 

право держателям Облигаций в случае их нарушения побудить Банк к обратному выкупу 

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; 

данное условие не применимо к выпуску Облигаций. 

10. 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 по Облигациям Банка наступает в случае невыплаты или неполной выплаты по 

вине Банка купонного вознаграждения по Облигациям и (или) номинальной стоимости 

Облигаций со дня, следующего за днем окончания установленных условиями 

настоящего Проспекта сроков выплаты купонного вознаграждения по Облигациям и 

(или) номинальной стоимости Облигаций; 

 не является дефолтом по Облигациям невыплата либо неполная выплата купонного 

вознаграждения по Облигациям и (или) номинальной стоимости Облигаций Банком, в 

сроки, установленные настоящим Проспектом, если такая невыплата и (или) неполная 

выплата стала результатом получения Банком недостоверных либо неполных данных и 

реквизитов, включая реквизиты банковского счета держателя Облигаций, делающее 

невозможным осуществление Банком выплаты купонного вознаграждения и (или) 

номинальной стоимости, либо не предоставления единым регистратором ценных 

бумаг Банку реестра держателей Облигаций в сроки, установленные 

законодательством Республики Казахстан и заключенным с ним Договором по 

ведению системы реестров держателей ценных бумаг; 

 Банк освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему 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 тому 

подобное). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок 

выполнения Банком своих обязательств по настоящему Проспекту приостанавливается 
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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 невыплаты или неполной выплаты по вине Банка купонного вознаграждения 

по Облигациям и (или) номинальной стоимости Облигаций в сроки, установленные 

настоящим Проспектом, Банк обязуется выплатить держателям Облигаций данного 

выпуска пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки 

рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения 

денежного обязательства или его соответствующей части (то есть пеня исчисляется 

исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики 

Казахстан на дату фактической выплаты Банком купонного вознаграждения по 

облигациям и (или) номинальной стоимости облигаций, либо его соответствующей 

части); 

 Банк осуществит все необходимые мероприятия и примет все необходимые меры в 

целях недопущения дефолтов по своим обязательствам, однако при наступлении 

дефолта по Облигациям данного выпуска Банк приложит все усилия для устранения 

причин, вызвавших дефолт, в том числе, предпримет меры по улучшению своего 

финансового состояния; 

 удовлетворение требований держателей Облигаций в случае наступления дефолта по 

Облигациям данного выпуска будет осуществляться в порядке и на условиях, 

определенных настоящим Проспектом и законодательством Республики Казахстан; 

 реструктуризация обязательств Банка в случае наступления дефолта по Облигациям 

данного выпуска, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных 

законодательством Республики Казахстан; 

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: 

Банк доводит до сведения держателей Облигаций информацию о неисполнении 

обязательств по выплате купонного вознаграждения по Облигациям и (или) номинальной 

стоимости Облигаций, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до установленной настоящим 

Проспектом даты исполнения обязательств, посредством предоставления письменного 

уведомления для размещения на официальном интернет – ресурсе АО «Казахстанская 

фондовая биржа» www.kase.kz, а также в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 

предоставляет АО «Казахстанская фондовая биржа» для размещения на официальном 

интернет – ресурсе www.kase.kz и Депозитарию финансовой отчетности для размещения 

на официальном интернет – ресурсе www.dfo.kz информацию о факте дефолта, 

посредством направления письменного уведомления, включающего сведения об объеме 

неисполненных обязательств, о причине неисполнения обязательств, перечислении 

http://www.kase.kz/
http://www.kase.kz/
http://www.dfo.kz/
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возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований и 

порядке обращения держателей Облигаций с требованием к Банку. 

Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Банка в 

случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Банком обязательств по 

Облигациям - отсутствуют; 

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): 

Договор отсутствует ввиду отсутствия таких лиц. 

11. 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). 

Банк принимает следующие ограничения (ковенанты) в своей деятельности, действующие 

в течение 5 (пяти) лет с даты начала обращения (либо размещения) Облигаций, нарушение 

любого их которых влечет реализацию права держателей Облигаций конвертации 

Облигаций в простые акции Банка в соответствии с порядком и условиями 

конвертирования, предусмотренными Проспектом: 

1. Банк обязуется выполнять коэффициенты достаточности собственного капитала, 

установленные уполномоченным органом. 

2. Отсутствие фактов действий со стороны руководящих работников Банка и его 

акционера (-ов) по выводу активов Банка. 

Под выводом активов Банка понимаются следующие случаи, в результате которых Банку 

причинен или может быть причинен значительный ущерб, который может повлечь 

ухудшение финансового состояния и/или платежеспособности Банка: 

a) продажа/отчуждение третьим лицам имущества Банка по стоимости ниже рыночной 

стоимости данного имущества, определенной оценкой независимого оценщика, с 

учетом всех расходов Банка, связанных с содержанием и реализацией данного 

имущества; 

b) приобретение у третьих лиц имущества и (или) услуг низкого качества или по цене 

выше рыночной стоимости, определенной оценкой независимого оценщика, или при 

обстоятельствах, когда аналогичные имущество и (или) услуги третьих лиц не были 

бы приобретены; 

c) продажа/отчуждение третьим лицам ценных бумаг, обращающихся на организованном 

рынке, с лицевых счетов Банка, открытых у номинальных держателей – резидентов и 

нерезидентов Республики Казахстан, а также в системе реестров, по стоимости ниже 

рыночной стоимости; 

d) заключение необычных, нетипичных или обременительных договоров, включая 

выдачу заведомо невозвратных займов или займов на льготных условиях, выходящих 

за рамки обычной деятельности;  

e) снижение уровня покрытия займа, оцениваемого на индивидуальной основе согласно 

Руководству, обеспечением, не относящимся к нетвердым видам залога, определенным 

Руководством, на 70% и более; 
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f) передача имущества Банка в качестве отступного по долговому обязательству, если 

Банк заключает договор с лицом, связанным с ним особыми отношениями, и не 

исполняет условия договора, а в качестве отступного в договоре выступает имущество, 

которое передается лицу, связанному с Банком особыми отношениями; 

g) осуществление действий, препятствующих Банку и дочерним организациям Банка 

осуществлять хозяйственную деятельность, исходя из принципа непрерывности 

деятельности в том порядке, в котором обычная хозяйственная деятельность 

осуществлялась на дату Проспекта.  

Данные ограничения (ковенанты) не распространяются на мероприятия Банка, 

проводимые согласно внутренним нормативным документам и процедурам Банка в 

рамках улучшения качества активов, в том числе возврата проблемных активов. 

В случае, если до истечения 5 (пяти) лет с даты начала обращения (либо размещения) 

Облигаций, Банк доводит значения коэффициентов достаточности собственного капитала 

Банка (k1, k1-2, k2) до уровня, превышающего минимальные значения коэффициентов 

достаточности собственного капитала (k1, k1-2, k2) с учетом буферов собственного 

капитала, установленных уполномоченным органом, при условии вычета размера 

Положительной разницы на последнюю отчетную дату из расчета основного капитала в 

размере 100% (ста процентов), то приведенные в настоящем Проспекте ограничения 

(ковенанты) утрачивают силу с даты признания уполномоченным органом данного факта. 

Порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений 

(ковенантов): 

Банк предоставляет уполномоченному органу письмо с обоснованными возражениями (с 

приложением копий подтверждающих документов) в течение 10 (десяти) календарных 

дней с даты получения Банком предварительного уведомления уполномоченного органа о 

выявлении признаков нарушения ограничения (ковенанта). Непредставление Банком 

письменного ответа в уполномоченный орган в указанный срок, означает отсутствие 

обоснованных возражений. 

Банк, после получения письменного уведомления с копией решения Правления 

уполномоченного органа, предпримет все необходимые действия в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Казахстан для осуществления конвертации 

Облигаций. 

Держатели Облигаций имеют право осуществить конвертацию Облигаций в простые 

акции Банка только в случае нарушения одного и (или) нескольких ограничений 

(ковенантов), принятых Банком в соответствии с условиями настоящего Проспекта.  

Держатели Облигаций, не позднее следующего рабочего дня после получения 

письменного уведомления уполномоченного органа, предпринимают меры по проведению 

единым регистратором операции по внесению записей о конвертировании Облигаций 

Банка в его простые акции. 

12. Информация об опционах с указанием условий заключения опциона - если 

опционы позволяют приобрести облигации эмитента: 

Опционы на приобретение Облигаций не предусмотрены. 
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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 (тыс. тенге) 

Период 
Размещение 

Облигаций 
Депозиты 

Погашение 

Кредитного 

портфеля 

Портфель ЦБ, 

РЕПО 

Итого приток 

денег 

Погашение 

Облигаций 

Выплата 

купона по 

облигациям 

Банка 

Выдача 

кредитов 

Портфель ЦБ, 

РЕПО 

Итого отток 

денег 

Нетто-

позиция 

октябрь 

2017 
150 000 000 000 0 24 785 348 686 0 174 785 348 686 0 0 24 785 348 686 150 000 000 000 174 785 348 686 0 

ноябрь 

2017 
0 500 000 000 0 150 000 000 000 150 500 000 000 0 500 000 000 0 150 000 000 000 150 500 000 000 0 

октябрь 

2018 
0 11 500 000 000 23 546 081 252 150 000 000 000 185 046 081 252 0 5 500 000 000 24 723 385 314 154 822 695 937 185 046 081 252 0 

октябрь 

2019 
0 11 730 000 000 23 487 216 048 154 822 695 937 190 039 911 986 0 6 000 000 000 24 661 576 851 159 378 335 135 190 039 911 986 0 

октябрь 

2020 
0 11 964 600 000 23 428 498 008 159 378 335 135 194 771 433 143 0 6 000 000 000 24 599 922 909 164 171 510 235 194 771 433 143 0 

октябрь 

2021 
0 12 203 892 000 23 369 926 763 164 171 510 235 199 745 328 998 0 6 000 000 000 24 538 423 101 169 206 905 896 199 745 328 998 0 

октябрь 

2022 
0 12 447 969 840 23 311 501 946 169 206 905 896 204 966 377 683 0 6 000 000 000 24 477 077 044 174 489 300 639 204 966 377 683 0 

октябрь 

2023 
0 12 696 929 237 23 253 223 191 174 489 300 639 210 439 453 067 0 6 000 000 000 24 415 884 351 180 023 568 716 210 439 453 067 0 

октябрь 

2024 
0 12 950 867 822 23 195 090 133 180 023 568 716 216 169 526 671 0 6 000 000 000 24 354 844 640 185 814 682 031 216 169 526 671 0 

октябрь 

2025 
0 13 209 885 178 23 137 102 408 185 814 682 031 222 161 669 617 0 6 000 000 000 24 293 957 529 191 867 712 089 222 161 669 617 0 

октябрь 

2026 
0 13 474 082 882 23 079 259 652 191 867 712 089 228 421 054 622 0 6 000 000 000 24 233 222 635 198 187 831 988 228 421 054 622 0 

октябрь 

2027 
0 13 743 564 539 23 021 561 503 198 187 831 988 234 952 958 030 0 6 000 000 000 24 172 639 578 204 780 318 452 234 952 958 030 0 

октябрь 

2028 
0 14 018 435 830 22 964 007 599 204 780 318 452 241 762 761 881 0 6 000 000 000 24 112 207 979 211 650 553 902 241 762 761 881 0 

октябрь 

2029 
0 14 298 804 547 22 906 597 580 211 650 553 902 248 855 956 028 0 6 000 000 000 24 051 927 459 218 804 028 569 248 855 956 028 0 

октябрь 

2030 
0 14 584 780 637 22 849 331 086 218 804 028 569 256 238 140 293 0 6 000 000 000 23 991 797 641 226 246 342 652 256 238 140 293 0 

октябрь 

2031 
0 14 876 476 250 22 792 207 759 226 246 342 652 263 915 026 661 0 6 000 000 000 23 931 818 147 233 983 208 515 263 915 026 661 0 

октябрь 

2032 
0 15 174 005 775 22 735 227 239 233 983 208 515 271 892 441 529 150 000 000 000 6 000 000 000 23 871 988 601 92 020 452 928 271 892 441 529 0 

ВСЕГО 150 000 000 000 199 374 294 536 371 862 180 855 2 973 426 994 756 3 694 663 470 148 150 000 000 000 90 000 000 000 389 216 022 464 3 065 447 447 684 3 694 663 470 148 0 



 

 

 
 

 

 

«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК»   

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ 

ҮШІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ 

БАҒДАРЛАМАНЫҢ ШЕГІНДЕ ҮШІНШІ 

ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ 

ПРОСПЕКТІСІ 
 («Еуразиялық банк» АҚ) 

 
Уәкiлеттi органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарлама,  

облигациялық бағдарлама  шегінде облигациялар шығару) мемлекеттік тіркеу  инвесторларға 

проспектiде суреттелген облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсыныстар берудi 

бiлдiрмейдi және осы құжатта баяндалған ақпараттардың шынайылығын растамайды.  

Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы құжаттың мазмұнындағы ақпараттың шынайылылығын  

және онда берiлген бүкiл ақпараттың шынайы және инвесторларды эмитентке және оның 

орналастыратын облигацияларына қатысты жаңылыстыруға әкелмейтіндігін растайды. 

Акционерлік қоғам болып табылатын эмитент  қаржылық есептіліктің  депозитарийінің 

интернет-ресурсында  Қазақстан Республикасының  заңнамаларына сәйкес белгіленген 

бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы, корпоративтік оқиғалар, акционерлік қоғамның 

жылдық қаржылық есептілігі және аудиторлық есептер туралы,  акционерлік қоғамның  үлестес 

тұлғаларының тізімдерін сонымен бірге  Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 13438  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 қаулысында  белгіленген тәртіпте және мерзімде 

жылдың қорытындылары бойынша атқарушы органның мүшелеріне сыйақының жиынтық мөлшері 

туралы ақпаратты орналастыру болып табылады. 

Бағалы қағаздар туралы заңның 102 -бабының  2-тармағында берілген өзгерістер ақпаратты 

қаржылық есептіліктің депозитарийінің интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының 

заңнамаларына сәйкес белгіленген Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес белгіленген 

бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы  Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 

тіркеу тізілімінде № 13438 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 қаулысында белгіленген тәртіпте  олар туындаған 

сәттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннің ішінде ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында 

жариялауға қаржылық есептіліктің депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру 

жолымен мәліметтерді эмитентке дейін жеткізеді. 

jl:33234248.0%20
jl:1041258.1020200%20


 

 

 
 

«Еуразиялық банк»  АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарламаның шегінде үшінші облигациялар 

шығарылымының проспектісі 

 

 

 

1. Осы облигациялар шығарылымы «Еуразиялық банк» акционерлік қоғамының 
(бұдан әрі – Банк) үшінші облигациялық бағдарламасы Проспектісіне сәйкес 

жүзеге асырылады. 

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер: 

 Банктің  үшінші  облигациялық бағдарламасының  проспектісін мемлекеттік тіркеу күні  

мен нөмірі 2015 жылғы 13 наурызда тіркелген,   №Е93  нөмірімен эмиссиялық бағалы 

қағаздардың Мемлекеттік тізіліміне енгізілген. 

 шығарылым жүргізілетін  шектегі  облигациялық бағдарламаның  көлемі  – 

500 000 000 000,00 (бес жүз миллиард) теңге; 

 облигациялық бағдарламаның шегіндегі  облигациялық шығарылымның реттік нөмірі  

– 3 (үшінші); 

 осы облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың алдыңғы шығарылымдары 

туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі  әрбір  шығарылым 

бойынша жекелей), оның ішінде: 

Бірінші шығарылым: 

Облигациялық шығарылымның  уәкілетті  органда тіркелген күні –  2015  жылғы                      

13  наурыз. 

Облигациялардың саны – 500 000 000 (бес жүз миллион) дана. 

Облигациялардың  түрлері – номиналдық купондық қамтамасыз етусіз. 

 Номиналды құны бойынша шығару көлемі – 50 000 000 000,00 ( бес жүз миллиард) теңге. 

Орналастырылған облигациялар саны – жоқ. 

Екінші шығарылым: 

Облигациялық шығарылымның  уәкілетті  органда тіркелген күні –  2015  жылғы                        

13  наурыз. 

Облигациялардың саны – 500 000 000 (бес жүз миллион) дана. 

Облигациялардың  түрлері – номиналдық купондық қамтамасыз етусіз. 

 Номиналды құны бойынша шығару көлемі – 50 000 000 000,00 ( бес жүз миллиард) теңге. 

Орналастырылған облигациялар саны – жоқ. 

3. Облигацияларды шығару туралы мәліметтер: 

1)  Облигациялар түрі: номиналдық купонды бағынышты қамтамасыз 

етілмегендер осы Облигациялық 

бағдарламаның шеңберінде облигацияларды 

шығару проспектісімен (бұдан әрі – Проспект) 

қарастырылған акциядағы облигацияларды 

(бұдан әрі – Облигациялар) айырбастау 
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талаптарына сәйкес және тәртіпте, жағдайда 

Банктің жай акцияларына айырбасталатындар 

(бұдан әрі -Облигациялар). 

 

2)  Бір облигацияның номиналды құны 

(егер бір облигацияның номиналды 

құны индекстелген мөлшер болып 

табылса, онда қосымша бір 

облигацияның номиналды құнына 

есеп айырысу тәртібі  көрсетіледі): 

100 (жүз) теңге.  

Бір облигацияның номиналды құны 

индекстелген мөлшер болып табылмайды. 

3)  Облигациялардың саны: 1 500 000 000 (бір миллиард бес жүз миллион) 

дана. 

4)  Облигациялар шығарудың жалпы 

көлемі: 

150 000 000 000 (бір жүз елу миллиард) теңге. 

5) Облигациялар бойынша сыйақы: 

5.1) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы 

мөлшерлемесі индекстелген мөлшер болып табылса, онда қосымша облигациялар бойынша 

сыйақы мөлшерлемесіне есеп айырысу тәртібі көрсетіледі): 

Облигациялардың барлық айналымы мерзімінде сыйақы мөлшерлемесі бекітілген 

Облигациялардың номиналдық құнынан жылдық 4,00% (төрт пайыз) мөлшерінде. Осы 

шығарылымның облигациялары индекстелінбеген. 

5.2) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу  басталатын күн: 

Сыйақыны есептеу Облигациялардың айналымы басталған күннен басталады; 

5.3) облигациялар бойынша сыйақы  төлеу кезеңділігі және/немесе облигациялар бойынша 

сыйақыны  төлеу  күні: 

 айналымның 1 (бірінші) жылы үшін төлем 2 (екі) траншпен: 30 (отыз) күн үшін 1 

(бірінші) транш Облигациялар айналымы басталған күннен бастап, қалған 330 (үш жүз 

отыз) күн үшін 2 (екінші) транш 1 (бірінші) транш аяқталған күннен бастап жүргізіледі;  

 сыйақы бойынша кейінгі төлемдер осы Проспектіде қарастырылған тәртіпте, атап 

айтқанда Облигациялар айналымы басталған күннен бастап жылына 1 (бір) рет, 

тиісінше облигациялар айналымы басталған күннен бастап оларды  өтеу мерзіміне дейін 

әрбір 12 (он екі) ай сайын төлейді; 

5.4) облигациялар бойынша сыйақы төлеудің тәртібі мен талаптары:  

 Облигациялар бойынша сыйақы  төлеу Қазақстан Республикасының ұлттық 

валютасында (теңге) Облигацияларды  ұстаушылардың ағымдағы банктік шотына 

ақшаны аудару арқылы осы төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі 

келесі жұмыс күнінен бастап 7 (жеті) жұмыс күн ішінде жүргізіледі; 

 егер Облигация ұстаушысы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса, Қазақстан 

Республикасының аумағында банктік шоты бар болса, купондық сыйақыны төлеу 

Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (теңгемен) жүргізіледі.  Облигация 

ұстаушыдан жазбаша түрде тиісті өтініш алғанда, теңгедегі сома өзге валютаға 

купондық сыйақыны төлеу күніне Банкпен белгіленген бағам бойынша айырбасталуы 
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мүмкін.  Теңгедегі соманы өзге валютаға айырбастау Облигация ұстаушысының 

есебінен жүргізіледі; 

 Облигациялар бойынша сыйақыны алуға осы төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің 

соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигация ұстаушылардың тізілім жүйесінде 

тіркелген тұлғалар құқылы (бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілім жүйесін 

жүргізетін тіркеуші орналасқан жердегі уақыт бойынша); 

 төлем күніне купондық сыйақы купондық сыйақының  мөлшерлемесіне Облигацияның 

номиналды құнының көбейтіндісі ретінде есептеледі; 

5.5) облигациялар бойынша  сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі: 

сыйақыны (купонның) есептеу үшін 30/360 (бір айда 30 күн/бір жылда 360 күн) уақыттық 

база қолданылады. 

6) Номиналдық құн валютасы, негізгі борыш және (немесе) облигациялар бойынша 

есептелген сыйақы бойынша төлем  валютасы: 

 номиналдық құнының валютасы және негізгі борыш бойынша төлем валютасы және 

(немесе) Облигациялар бойынша есептелген сыйақы валютасы Қазақстан 

Республикасының ұлттық валютасы – теңгеде беріледі. 

 барлық төлемдер (Облигациялар бойынша сыйақыны және борыштың негізгі сомасын 

төлеу) Банкпен қолма-қол ақшасыз тәртіпте жүзеге асырылады. 

7) Облигацияларды орналастырудың басталатын күні  және аяқталатын күні: 

7.1) облигацияларды орналастырудың басталатын күні:  

Облигацияларды «Қазақстандық қор биржасы» АҚ-тың ресми тізіміне енгізген күннен 

бастап; 

7.2) облигацияларды орналастырудың  аяқталатын күні:  

Банктің бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесінде тіркелген тұлғалардың жеке 

шоттарына хабарланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін Банктің  жеке шотынан 

Облигацияларды есептен шығару бойынша соңғы операцияны өткізу күні немесе осы 

Проспектімен белгіленген Облигациялардың айналым мерзімінің аяқталу күні. 

Облигацияларды орналастыру кезінде Банк немесе оның қызметіне бақылау жүргізетін 

немесе маңызды ықпал ететін Банктің ерекше тұлғаларымен байланысты тұлғалары   

Облигацияларды  Банк сияқты сатып алуға құқылы емес, жанама немесе тікелей 

Облигацияларды сатып алуға қаржыландыру жүргізуге құқылы емес; 

8) Облигациялардың  айналымының  басталатын күні және облигациялардың  айналым  

мерзімі: 

8.1) облигациялардың айналымының басталатын күні: 

Сатылымдарды ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес оның сауда жүйесіндегі 

Банктің Облигацияларын орналастыру бойынша бірінші орын алған сатылымдардың күні; 

8.2) облигациялардың айналым мерзімі: 

Облигациялардың айналымы басталған күннен бастап 15 (он бес) жыл. 
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9) облигациялардың айналымы жоспарланатын нарық (бағалы қағаздардың 

ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы): 

Облигациялар ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналымға түсетін болады. 

10) Орналастырылатын  облигацияларға ақы төлеу тәсілі: 

Облигацияларды ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастыру кезінде 

Облигациялар үшін ақы төлеу Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) 

қолма-қол ақшасыз тәртіпте жүзеге асырылады, есеп айырысулар сатылымды 

ұйымдастырушылардың ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. 

11) Облигацияларды өтеу тәртібі: 

11.1) облигацияларды өтеу күні: 

Облигацияларды өтеу айналым басталған күннен бастап 15 (он бес) жылдан кейін жүзеге 

асырылады. 

11.2) облигацияларды  өтеу талаптары: 

 облигацияларды өтеу Облигациялардың соңғы айналымы күнінен кейінгі келесі күннен 

бастап  7 (жеті) жұмыс күннің ішінде жүзеге асырылады; 

 Облигациялар бойынша  кіріс және  Облигациялардың номиналдық құны  осы төлемдер 

жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша оларды өтеген кезде 

оларды  алуға құқығы бар тұлғаларға төленеді (бағалы қағаздарды ұстаушылардың 

тізілімі жүйесін жүргізуші тіркеушінің орналасқан орнындағы уақыт бойынша) ; 

 егер Облигация ұстаушысы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса, 

Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты бар болса, купондық сыйақыны 

және олар өтелген кезде  Облигациялардың номиналдық құнын төлеу Қазақстан 

Республикасының ұлттық валютасында (теңгеде) жүргізіледі. Облигация ұстаушыдан 

жазбаша түрде тиісті өтініш алғанда, теңгедегі сома өзге валютаға купондық сыйақыны 

және номиналдық құнын төлеу күніне Банкпен белгіленген бағам бойынша 

айырбасталуы мүмкін. Теңгедегі соманы өзге валютаға айырбастау Облигацияның 

ұстаушысының  есебінен жүргізіледі; 

 облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу қарастырылмаған. 

11.3) облигацияларды өтеу тәсілі: 

Облигациялар соңғы купондық сыйақыны төлеумен қатар облигацияларды ұстаушылардың 

ағымдағы банктік шотына ақшаны аудару арқылы номиналдық құны өтелетін болады. 

12) Эмитеттің облигация шығарылымын осы құқықты жүзеге асырудың тәртібін, 

талабын және мерзімін көрсетумен мерзімінен бұрын өтеу құқығы (егер аталған құқық 

эмитент органының облигацияларды шығару туралы шешімімен қарастырылған 

жағдайда), егер эмитенттің органының шешімімен облигацияны сатып алу құқығы 

қарастырылған болса, онда осы құқықты жүзеге асырудың тәртібі, талабы және мерзімі 

көрсетіледі:  

Банктің бастамасы бойынша Облигацияларды Банктің мерзімінен бұрын сатып алуы (кері 

шақыруы/орындауы) тек  Облигациялардың айналымының (немесе орналастыруының) 
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басталу күнінен бастап 5 (бес) жылдың аяқталуы бойынша және барлық келесі талаптарды 

бір уақытта орындаумен жүргізілуі мүмкін: 

a) осы әрекет Банктің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкісімен (бұдан әрі – уәкілетті 

орган) белгілеген мәннен төмен капиталдың  жеткіліктілігі коэффициенттерінің мәніне 

төмендетуге алып келмейді; 

b) Банкпен Облигацияларын мерзімінен  бұрын сатып алуға (кері шақыруға/орындауға)  

уәкілетті органның оң қорытындысының болуы; 

c) сол немесе одан да жақсы сападағы капиталды айырбастау ретінде беру; 

d) Облигацияларды мерзімінен  бұрын сатып алудың (кері шақырудың/орындаудың) 

салдарынан осындай капиталдың талап етілген төменгі деңгейінен жоғары Банктің  

капиталдандыруды жақсартуы. 

13) Облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және басқа қамтамасыз етілген 

облигацияларды шығарған кезде): 

Осы шығарылымның Облигациялары қамтамасыз етілмеген болып табылады. 

14) Инфрақұрылымдық облигациялар шығарған кезде - мемлекеттің кепілгердік беруі 

туралы Қазақстан Республикасының Үкіметінің қаулылары мен концессия шарттарының 

деректемелері: 

Осы шығарылымның Облигациялары инфрақұрылымдық емес. 

4. Эмитент ертеректе шығарған айналым мерзімі аяқталған облигациялар бойынша 

талап ету құқықтары жүргізілгенде ақы төлеу облигациялар шығарған кезде 

қосымша осы  облигациялардың шығарылған күні мен мемлекеттік тіркелген нөмірі, 

олардың түрлері мен саны, сонымен бірге облигациялардың шығарылған  көлемі, 

облигациялар бойынша жиынтықталған және төленбеген сомасы көрсетіледі. 

Осы талап Облигациялардың осы шығарылымына қолданылмайды. 

5. Айырбасталатын облигациялар шығарған  кезде қосымша келесі мәліметтер 

көрсетіледі: 

1) Айырбасталатын облигацияларды акцияларға  орналастыру  түрлері, саны және 

орналастыру бағасы, осындай акциялар бойынша  құқықтары: 

Облигациялар Банктің жай акцияларына айырбасталады. 

Облигациялар айырбасталатын Банктің жай акцияларының жалпы саны  айырбастау 

коэффициентімен айырбасталатын  Облигацияларының санының көбейтіндісі ретінде 

есептелінеді. 

Айырбастау коэффициентін пайдаланумен алынған Облигациялар айырбасталатын Банктің 

жай акцияларының жалпы саны  келесі ережелерді басшылыққа алып дөңгелектенуі тиіс: 

 

 есепке бүтін санның оныншы үлесі (үтірден кейін бір белгі) алынады; 

 бестен бастап онға дейін сандар дөңгелектенеді және бүтін санға бір қосылады; 

 нөлден бастап төртке дейін сандар нөлге дөңгелектенеді және бүтін сан өзгеріссіз 

қалады. 
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Айырбастау коэффициенті келесі формула бойынша есептеледі:  

 

Айырбастау коэффициенті   = 
Бір  Облигацияның құны 

Банктің  бір акциясының қалдық құны 

 

мұнда,  

a) Бір Облигацияның құны бір Облигацияның номиналдық құны мен ол бойынша 

айырбастау күніне есептелген (төленбеген) сыйақыға тең.  

 

b) Банктің бір акциясының қалдық құны келесі формула бойынша есептелінеді: 
 

 

Банктің бір акциясының қалдық құны   = 
БӨК-Т-А 

Банктің орналастырған акцияларының саны 

 

мұнда, 

 

c) БӨК – айырбастау күніне Банктің баланстық өзіндік капиталы; 

 

d) Т – егер бұрын мойындалған және амортизацияланбаған кіріс бар болған болса, онда 

айырбастау күніне ҚЕХС-ке1 сәйкес Облигацияларды айырбастау нәтижесінде өткізілетін 

Банктің баланстық өзіндік капиталын Облигациялар бойынша осындай бұрын мойындалған 

және амортизацияланбаған кіріс сомасына азайтуға қатысты бухгалтерлік жазбалар 

(түзетулер); 

e)  А - Нұсқаулыққа2 сәйкес соңғы есептік күнгі жағдай бойынша есептелген 

провизиялардың (резервтердің) және ҚЕХС мен  айырбастау күніне бухгалтерлік есеп пен 

қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамаларының талаптарына 

сәйкес Банктің бухгалтерлік есебінде қалыптастырылған және бейнеленген 

провизиялардың (резервтердің) арасындағы оң  айырмашылығы (бұдан әрі – Оң 

айырмашылық). 

Уәкілетті органмен Облигацияларды айырбастау туралы шешім қабылданған күннің 

алдындағы жұмыс күні айырбастау күні болып саналады. 

Егер (БӨК-Т-А) ≤ Облигациялар шығарылымының жалпы көлемінің 1% болса, айырбастау 

коэффициенті келесі формула бойынша есептеледі: 

 

Айырбастау коэффициенті   = 
Банк орналастырған акциялардың саны * 99 

Айырбасталатын облигациялардың саны 

 

Облигациялар айырбасталатын Банктің жай акцияларын орналастырудың бағасы 

Облигацияларды шығару проспекттісіне сәйкес Банктің жай акцияларына Облигацияларды 

айырбастау үшін қажетті бағаға тең. 

                                                           
1 Қаржы есептемесінің халықаралық стандарттары 
2 Уәкілетті органмен бекітілген Қарыздар және дебиторлық берешек түрінде банктің активтерінің 

құнсыздануына себепті провизияларды (резервтерді) қалыптастыру бойынша Нұсқаулық 
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Облигациялар айырбасталатын Банктің жай акцияларының ұстаушылары басқа  

акционерлер – Банктің жай акцияларын ұстаушыларындағы сияқты құқықтар болады. 

2) Облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары (егер облигациялар шығарылымы 

толықтай айырбасталатын болса, айырбастау аяқталған күннен бастап бір айдың 

ішінде  облигациялар шығарылымы жойылуы тиіс екендігі көрсетіледі, егер облигациялар 

шығарылымы толық емес айырбасталатын болса, осы шығарылымның сатып алынған 

облигациялары одан әрі қарай орналастырылмауы тиіс екендігі, олар айналымның соңына 

дейін өтелетіндігі көрсетіледі): 

Облигациялар ұстаушылары Проспектінің талаптарына сәйкес  тек  Банк қабылдаған бір 

және (немесе) бірнеше шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда, Банктің жай 

акцияларына Облигацияларды айырбастау жүргізуге  құқылы.  

Проспектінің талаптарына сәйкес Банкпен қабылданған шектеулердің (ковенанттардың) 

бұзылу деректері, банктің жай акцияларына Облигацияларды айырбастау туралы шешім, 

Облигациялар айырбасталатын Банктің жай акцияларының саны  және айырбасталатын 

Облигацияларының саны уәкілетті органның Басқармасының шешімімен анықталады. 

Уәкілетті органның Басқармасының шешімі уәкілетті органмен Банкке шектеулердің 

(ковенанттардың) бұзылу белгілерін анықтау туралы алдын ала хабарламаны жібергеннен 

және Банкпен осындай хабарлама алынған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде 

ұсынылған дәйекті қарсылығымен (растаушы құжаттардың көшірмелерін қосумен) Банктің 

жазбаша жауабын қарастырғаннан кейін қабылданады. Уәкілетті органның 

хабарламасында Облигациялар айырбасталатын Банктің жай акциялары санының алдын 

ала есебі және айырбасталатын Облигациялардың саны көрсетіледі. Банкпен аталмыш 

хабарламаны алу күнінен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде уәкілетті органға Банкпен 

жазбаша жауабын ұсынбау дәйекті қарсылықтардың жоқтығын білдіреді.   

Облигацияларды жай акцияларға айырбастау келесі тәртіпте жүргізіледі: 

(i) Проспектінің талаптарына сәйкес Банк қабылдаған шектеулер (ковенанттар) 

бұзылған жағдайда, уәкілетті органның Басқармасы Проспектінің талаптарына сәйкес 

Банкпен қабылданған шектеулер (ковенанттар) бұзу фактісі бар болуы, Облигацияларды 

банктің жай акцияларына айырбастау туралы шешімді қабылдайды және Облигациялар 

айырбасталатын Банктің акцияларының санын және айырбасталатын Облигациялардың 

санын бекітеді; 

(ii) Уәкілетті орган Облигацияларды айырбастауға құқығын іске асыру үшін Облигация 

ұстаушыларына және Банкке уәкілетті органның Басқармасының шешімінің көшірмесін 

қосумен жазбаша хабарламаны шешім қабылданған күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен 

кешіктірмей жібереді; 

(iii) Облигация ұстаушылары «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-пен 

Банктің Облигацияларын оның жай акцияларына айырбастау туралы  жазбаларды енгізу 

бойынша операцияларды өткізуге қатысты шараларды уәкілетті органның жазбаша 

хабарламасын алған күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей қолданады. 

Банк Облигацияларға айырбастау жүргізу үшін Қазақстан Республикасының 

заңнамаларының талаптарына сәйкес барлық қажетті  әрекеттерді қабылдауға міндетті.  

Облигацияларды айырбастауға құқық Проспектінің талаптарына сәйкес Банк қабылдаған 

шектеулер (ковенанттар) әрекетінің кезеңінің ішінде қолданылатын болады.  

Облигацияларды Банктің жай акцияларына айырбастау осындай айырбастауға қандай да 

бір сыйақы төлеусіз  жүзеге асырылады. 
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Банк пен оның акционерлері  айырбастау күнге Банктің жай акциясының нарықтық құны 

мен Банктің бір жай акциясының қалдық құнының арасындағы айырмашылық нәтижесінде 

қандай да бір төлемдерді Облигация Ұстаушысынан алуға құқылы емес. 

Облигацияларды  Банктің жай акцияларына айырбастаған жағдайда Облигация 

шығарылымы уәкілетті органның басқармасының шешіміне сәйкес ішінара немесе 

толықтай айырбасталады.  

Облигациялардың  шығарылымы толықтай айырбастаған жағдайда айырбастау аяқталған 

күннен бастап  бір айдың ішінде Облигациялардың шығарылымы жойылуы тиіс. 

Егер Облигациялардың шығарылымы ішінара айырбасталған жағдайда құны өтеліп 

алынған Облигациялар Банкпен болашақта иеліктен шығарылмайды және айналым 

мерзімінің соңында өтеледі. 

6. Облигация ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер: 

1) облигация ұстаушылардың өкілінің толық және қысқарған атауы – «Цесна Капитал» 

акционерлік қоғамы («Цесна Капитал» АҚ); 

2) облигация ұстаушылардың өкілінің орналасқан орны, байланыс телефондары: 

Қазақстан  Республикасы, 010000, Астана қ., Жеңіс даңғ., 29 ү., телефон: +7 (7172) 767-444; 

3) облигация ұстаушылардың өкілімен эмитенттің шартының күні мен нөмірі: 

2017 жылғы  22 қыркүйектегі  №58  облигациялар ұстаушылардың мүдделерін көрсету 

шарты (1- қосымша). 

7. Төлемдік агент туралы мәліметтер (бар болғанда): 

Облигациялар бойынша төлем агенті қарастырылмаған.  Купондық сыйақы мен номиналды 

құнын төлеуді Банк өзі жүзеге асырады.  

8. Егер Қазақстан Республикасының  2003 жылғы «02» шілдедегі «Бағалы қағаздар 

нарығы туралы» Заңына сәйкес қор биржасының росми тізімінде эмиссиялық бағалы 

қағаздарды қосу және орналастыру мәселелері жөнінде шарт жасау бойынша кеңес 

беру қызметтерін көрсету бойынша эмитенттің міндеті бекітілген болса, онда осы 

тармақта келесілер ашып көрсетіледі: 

Осындай  кеңес беру  қызметтерін көрсету бойынша шарттар жасауға  Банктің міндеттері 

жоқ. 

9. Облигация ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар, оның ішінде: 

1) Облигациялар ұстаушының келесі құқықтары бар: 

 осы Проспектімен қарастырылған айырбастау тәртібіне және талаптарына сәйкес 

Облигацияларды Банктің жай акцияларына айырбастау; 

 облигациялардың номиналды құнын осы Проспектіде қарастырылған тәртіпте және 

мерзімде  алу; 

  сыйақыны осы Проспектіде қарастырылған тәртіпте және мерзімде алу; 

 ақпараттарды Қазақстан Республикасының заңнамасында және Шартта  қарастырылған 

тәртіпте алу;   
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 Банк  таратылған кезде  Облигациялар бойынша (қамтамасыз етілмеген міндеттер) 

акционерлер  – жай  акциялардың меншік иелері талап еткенге дейін 8 (сегізінші) 

кезекте қанағаттандырылады. 

2) осы құқықтың талаптарын, тәртібін және жүзеге асыру мерзімін көрсетумен , оның 

ішінде облигаицялардың шығарылымының проспектісінде қарастырылған  шектеулерді  

(ковенанттарды) бұзған кезде  облигацияның эмитентін сатып алу талаптары; 

Облигацияларды ұстаушылары Облигацияларды (кері қайтару/орындау) мерзімінен бұрын 

сатып алу туралы талап қоюға құқылы емес.  

Банк  Облигацияларды ұстаушыларға оларды бұзған жағдайда  Облигацияларды кері  сатып  

алуды тудыратын осы  Облигациялардың шығарылымына шектеулерді (ковенанттарды) 

қабылдамайды.  

3) егер сыйақы және (немесе) негізгі борышты төлеу, осы құқықтарды, оларды сақтау 

тәсілдерін, бағалау тәртібін және көрсетілген құқықтарға бағалау жүргізуге құқылы 

тұлғаларды, сонымен бірге осы құқықтардың өтуін жүзеге асыру тәртібін сипаттау 

облигациялардың басқа мүліктік құқықтарының шығарылымының проспектісіне сәйкес 

жүргізіледі; 

осы талап Облигациялардың осы шығарылымына қолданылмайды. 

10. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін жағдайлар  

туралы мәліметтер: 

1) эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін жағдайлардың 

тізімдемесі: 

 Банк облигациялары бойынша дефолт Банк кінәсінен облигациялар бойынша купондық 

сыйақы және/немесе облигациялардың номиналды құны төленбеген немесе толық 

төленбеген жағдайда осы Проспектінің талаптарында белгіленген купондық сыйақы 

және/немесе Облигациялардың номиналды құнын төлеу мерзімдері аяқталған күннен 

кейінгі келесі күннен басталады; 

 егер осындай төлемеу және/немесе толық төлемеу Банкке Облигациялар бойынша 

купондық сыйақы және(немесе) номиналдық құнын төлеуге  мүмкіндік бермеген  

Облигациялар Ұстаушының банктік шоттарын қоса, деректемелерінің немесе 

деректерінің дұрыс емес не толық емес болуының не  бағалы қағаздардың бірыңғай 

тіркеушісімен Банкке Облигацияны ұстаушыларының тізімдемесін Қазақстан 

Республикасының заңнамаларында және онымен жасалған Бағалы қағаздар 

ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізу шартында бекітілген мерзімде бермеген  

жағдайда, осы Проспектіде бекітілген мерзімде Банк Облигацияларға сыйақы 

және/немесе номиналдық құнын төлемегенде не толық төлемегенде Облигациялар 

бойынша дефолт болмайды; 

 Банк  осы Проспект  бойынша міндеттемелерін ішінара немесе толықтай орындамағаны 

үшін, егер осындай орындамау еңсерілмейтін күштердің әсері болып 

табылса,  жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күштердің жағдайы деп 

туындауының алдын болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған  жағдайлар (табиғи 

апаттар, әскери әрекеттер, уәкілетті органдардың тыйым салу сипатындағы немесе 

шектеу сипатындағы актілері және сол сияқты) түсініледі. Еңсерілмес күштер жағдайы 

туындағанда осы Проспект бойынша Банкпен  міндеттерін орындау мерзімі осындай 
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жағдайлар және олардың зардаптары әрекет ететін мерзімнің ішіне шамалас уақыт 

кезеңіне тоқтатылады. 

2) облигациялар бойынша сыйақы  төлеу бойынша міндеттерін орындамаған немесе 

тиісті орындамаған кезде, облигация ұстаушыларының құқықтарын қорғау рәсімдерін 

қоса алғанда, облигациялар бойынша  дефолт  туындаған жағдайда, эмитент 

қабылдайтын шаралар, оның  ішінде міндеттерді қайта құрылымдау тәртібі мен 

талаптары: 

 Банк кінәсінен Облигациялар бойынша купондық сыйақы және/немесе 

Облигациялардың номиналды құны осы Проспектіде белгіленген мерзімдерде 

төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, Банк осы шығарылым Облигация 

ұстаушыларына мерзімі өткен әр күн үшін ақшалай міндеттемені орындау күнгі  

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне 

қарай есептелетін әрбір мерзімі кешіктірілген күн үшін өсімпұлды немесе оның сәйкес 

бөлігін төлеуге міндеттенеді  (яғни өсімпұл Банкпен облигациялар бойынша купондық 

сыйақыны және (немесе) облигациялардың номиналдық құнын немесе оның тиісті 

бөлігін нақты төлеу күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қайта 

қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелінеді); 

 Банк барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асырады және өз міндеттемелері бойынша 

дефолттарға жол бермеу үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды, алайда осы 

шығарылым облигациялары бойынша дефолт орын алғанда Банк дефолттың болу 

себептерін жою үшін бар күшін салады, оның ішінде өз қаржы жағдайын жақсарту 

бойынша шараларды қабылдайды; 

 осы шығарылым Облигациялары бойынша дефолт орын алған жағдайда Облигациялар 

ұстаушылардың  талаптарын қанағаттандыру осы Проспектіде және Қазақстан 

Республикасының заңнамасында анықталған тәртіпте және талаптарда  жүзеге 

асырылады; 

 осы шығарылымның Облигациялары бойынша дефолт орын алған жағдайда Банк 

міндеттемелерін қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасында 

анықталған тәртіпте   және талаптарда  жүзеге асырылады; 

3) дефолт  деректері туралы ақпарат облигациялар ұстаушыларына жеткізілгенге дейін, 

облигациялар бойынша эмитент  міндеттерін орындамаған не тиісті орындамаған 

жағдайда эмитенттің міндеттері бойынша  бірлескен немесе субсидиарлық 

жауапкершілік жүктелген тұлғаларға, эмитентке талаптарымен облигация 

ұстаушыларының жүгінуі тәртібінде, өзінің талаптарын қанағаттандыру бойынша 

облигация ұстаушыларының мүмкін болатын әрекеттерін атап өту, міндеттерін 

орындамау себептері, орындалмаған міндеттердің көлемі туралы мәліметтерді қосатын  

эмитентке жеткізу тәртібі, мерзімі мен тәсілдері: 

Банк «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың www.kase.kz ресми интернет-ресурсында 

орналастыру үшін жазбаша хабарламаны ұсыну арқылы Облигациялар бойынша купондық 

сыйақыны және(немесе) облигациялардың номиналдық құнын төлеуге қатысты 

міндеттемелердің орындалмауы туралы ақпараттарды осы Проспектіде белгіленген 

облигациялар бойынша міндеттемелерді орындалатын күннен кем дегенде 3 (үш) жұмыс 

күнінен  бұрын мерзім ішінде Облигацияларды  ұстаушыларына мәлімдейді, сонымен қатар 

дефолт фактісі туралы ақпаратты, орындалмаған міндеттемелер көлемін, міндеттемелердің 

орындалмауының себептерін толық сипаттаумен және Банкке талаппен өтініш тәртібін қоса 

алғанда, Облигацияларды ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша 
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қолдануы мүмкін әрекеттерді көрсетумен жазбаша хабарламаны  «Қазақстан қор биржасы» 

АҚ-қа www.kase.kz ресми интернет-ресурсында және Қаржылық есептіліктің 

депозитарийіне www.dfo.kz ресми интернет–ресурсында жариялау үшін 15 (он бес) 

күнтізбелік күн ішінде ұсынады. 

Банк  міндеттерін орындамаған не тиісті орындамаған жағдайда, Банктің міндеттері 

бойынша бірлескен немесе субсидиарлық жауапкершілік жүктелген тұлғалар - жоқ; 

4) облигациялар бойынша міндеттерін эмитент   орындамаған не тиісті орындамаған 

жағдайда, эмитенттің міндеттері бойынша бірлескен немесе субсидиарлық 

жауапкершілік жүктелген тұлғалармен шарттардың күні мен нөмірі,  сонымен бірге 

заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелген күні мен нөмірі (осындай тұлғалар бар болғанда): 

Шарт осындай тұлғалардың жоқтығына байланысты жоқ. 

11. Эмитент қабылдайтын  және 2003 жылғы  2 шілдедегі  Қазақстан 

Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңында  қарастырылмаған  

(егер осы эмитент органының облигацияларды шығару туралы шешімімен 

қарастырылса) шектеулер (ковенанттар): 

Банк  Проспектіде қарастырылған айырбастау тәртібі мен талаптарына сәйкес 

Облигацияларды ұстаушыларымен Банкінің жай акцияларына Облигацияларды 

айырбастау құқығын қолдануға алып келетін келесі екеуінің біреуін бұзу Облигацияларды 

айналымы (немесе орналастыру) басталған күннен бастап 5 (бес) жылдың ішінде әрекет 

ететін өзінің қызметінде келесі шектеулерді (ковенанттарды) қабылдайды: 

1. Банк уәкілетті органмен белгіленген өзіндік капитал жеткіліктігінің коэффициентін 

орындауға міндеттенеді. 

2. Банктің басшы қызметкерлерінің және оның акционерінің (-лерінің) тарапынан 

Банктің активтерін шығару бойынша жасаған әрекеттерінің жоқ болуы. 

Банктің активтерін шығару деп Банктің қаржылық жағдайының және/немесе төлем 

қабілеттілігінің нашарлауына әкеп соғатын, әрқайсысының нәтижесінде Банкке 

айтарлықтай залал келтірілген немесе келтіруі мүмкін келесі жағдайлар түсініледі: 

a) Банктің мүліктерін үшінші тұлғаларға осы мүліктерді ұстаумен және сатумен 

байланысты Банктің барлық шығындарын есепке алумен тәуелсіз бағалаушының 

бағалауымен анықталған осы мүліктердің құнын нарықтық құннан төмен құны бойынша 

сату/иелігінен айыру; 

b) үшінші тұлғалардан  мүліктерді  және (немесе) қызметтерді тәуелсіз бағалаушының 

бағалауымен анықталған нарықтық құнынан жоғары баға бойынша немесе сапасы 

төмендерін сатып алу  немесе осыған ұқсас мүліктер және (немесе) қызметтер сатып 

алынбаған жағдайларда; 

c) Қазақстан Республикасының резиденттері мен бейрезиденттері - номиналдық 

ұстаушыларына  ашылған Банктегі жеке шоттарынан ұйымдастырылған нарықтағы 

айналымдағы  бағалы қағаздарды нарықтық құнынан төмен құны бойынша тізілімдер 

жүйесінде сату/иелігінен айыру; 

d) өзгеше, әдеттен тыс немесе ауыртпалықты шарттарды жасау, көрінеу қайтарылмайтын 

қарыздарды немесе әдеттегі қызметің шегінен шығатын жеңілдікті талаптарда қарыздарды 

беруді қоса; 
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e) 70% және одан аса Басшылықта анықталған кепілдің тұрақты емес түрлеріне жатпайтын 

қамтамасыз етумен Басшылыққа сәйкес  жеке негізде бағаланатын қарызды жабу деңгейін 

төмендету; 

f) егер Банк ерекше қатынастағы тұлғалармен байланыстағылармен шарт жасаса және 

шарттың талаптарын орындамаса, ал шартқа кеңшілік жасау ретінде Банкпен  ерекше 

қатынастағы тұлғалармен байланыстағының мүлкі берілсе, борыштық міндеттеме бойынша 

кеңшілік жасау ретінде Банктің мүлкін беру; 

g) Проспекті күніне әдеттегі шаруашылық жүргізетін сол тәртіпте үздіксіз қызмет 

принцибінен шығарылып, шаруашылық қызметті жүргізетін Банкке және Банктің еншілес 

ұйымдарына кедергі келтіретін қасақана әрекеттерді жүргізу.  

Осы шектеулер (ковенанттар)  активтердің сапасын жақсарту шеңберінде, оның  ішінде 

проблемалық активтерді қайтаруда Банктің нормативтік құжаттары мен рәсімдеріне сәйкес 

жүргізілетін Банктің шараларына қолданылмайды. 

Егер Банк Облигацияларды айналымы (немесе орналастыру) басталған күннен бастап 5 

(бес) жыл өткенше 100% (жүз пайыз) мөлшерінде негізгі капитал есебінен соңғы есептік 

күнге Оң айырма мөлшерін алып тастау шартымен уәкілетті органмен бекітілген өзіндік 

капитал буферлерін ескере өзіндік капиталы жеткіліктілігі коэффициентінің (к1, к1-2, к2) 

ең аз мәнінен  асатын деңгейге дейін өзіндік капиталы жеткіліктілігі коэффициентінің (к1, 

к1-2, к2) мәнін жеткізетін болса,  осы Проспектіде келтірілген шектеулер (ковенанттар) осы 

факті уәкілетті органмен мойындалған күннен бастап күшін жоғалтады. 

Шектеулер (ковенанттар) бұзылған кездегі эмитент пен облигацияларды 

ұстаушының әрекеттерінің тәртібі: 

Банк уәкілетті органға Банкпен уәкілетті органның шектеулердің (ковенанттардың) бұзылу 

белгілерін анықтау туралы алдын ала хабарлама алынған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік 

күн ішінде дәйекті қарсылығымен (растаушы құжаттардың көшірмелерін қосумен) хатты 

ұсынады. Банкпен аталмыш мерзім ішінде уәкілетті органға жазбаша жауабын ұсынбау 

дәйекті қарсылықтардың жоқтығын білдіреді.   

Банк уәкілетті органның Басқармасы шешімінің көшірмесімен жазбаша хабарламаны 

алғаннан кейін Облигацияларды айырбастау үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының 

талаптарына сәйкес барлық қажетті әрекеттерді жасайды. 

Облигацияларды ұстаушылар осы проспектінің талаптарына сәйкес Банкпен қабылданған 

бір және (немесе) бірнеше шектеулерді (ковенантарды) бұзған жағдайда ғана 

Облигацияларды Банктің жай акцияларына айырбастауға құқылы. 

Облигацияларды ұстаушылар уәкілетті органнан жазбаша хабарламаны алғаннан кейін 

келесі жұмыс күннен кешіктірмей бірыңғай тіркеушімен Банктің облигацияларын 

айырбастау туралы жазбаларды енгізу туралы операцияларды енгізуге қатысты шараларды 

қолданады. 

12. Опциондар жасау талаптарын көрсетумен опциондар туралы ақпарат - егер 

опциондар  эмитенттің  облигацияларын сатып алуға мүмкіндік бергенде: 

Облигацияларды  сатып алуға опциондар қарастырылмаған. 





 

 

«Еуразиялық Банк» акционерлік қоғамының үшінші  

облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың үшінші  

шығарылымы Проспектісіне 2-қосымша 
 

Облигацияларды өтегенге дейін сыйақы төлеудің әрбір кезеңінің тұрғысында негізгі борыш сомасын өтеу мен сыйақыны төлеу үшін 

қажетті  эмитенттің ақша қаражаттарының көздері мен ағындарын болжау (мың теңге) 

Кезе

ң 

Облигациялар

ды 

орналастыру 

Депозиттер 
Кредиттік  

портфелді өтеу 

ҚҚ портфелі, 

РЕПО 

Ақша 

ағынының  барл

ығы 

Облигациялар

ды өтеу 

Банктің  

облигациялар

ы бойынша 

купонды төлеу 

Кредиттер беру 
ҚҚ портфелі, 

РЕПО 

Ақша ағынының  

барлығы 

Нетто- 

жайғас

ым 

қазан 

2017 
150 000 000 000 0 24 785 348 686 0 174 785 348 686 0 0 24 785 348 686 150 000 000 000 174 785 348 686 0 

қараша 

2017 
0 500 000 000 0 150 000 000 000 150 500 000 000 0 500 000 000 0 150 000 000 000 150 500 000 000 0 

қазан 

2018 
0 11 500 000 000 23 546 081 252 150 000 000 000 185 046 081 252 0 5 500 000 000 24 723 385 314 154 822 695 937 185 046 081 252 0 

қазан 

2019 
0 11 730 000 000 23 487 216 048 154 822 695 937 190 039 911 986 0 6 000 000 000 24 661 576 851 159 378 335 135 190 039 911 986 0 

қазан 

2020 
0 11 964 600 000 23 428 498 008 159 378 335 135 194 771 433 143 0 6 000 000 000 24 599 922 909 164 171 510 235 194 771 433 143 0 

қазан 

2021 
0 12 203 892 000 23 369 926 763 164 171 510 235 199 745 328 998 0 6 000 000 000 24 538 423 101 169 206 905 896 199 745 328 998 0 

қазан 

2022 
0 12 447 969 840 23 311 501 946 169 206 905 896 204 966 377 683 0 6 000 000 000 24 477 077 044 174 489 300 639 204 966 377 683 0 

қазан 

2023 
0 12 696 929 237 23 253 223 191 174 489 300 639 210 439 453 067 0 6 000 000 000 24 415 884 351 180 023 568 716 210 439 453 067 0 

қазан 

2024 
0 12 950 867 822 23 195 090 133 180 023 568 716 216 169 526 671 0 6 000 000 000 24 354 844 640 185 814 682 031 216 169 526 671 0 

қазан 

2025 
0 13 209 885 178 23 137 102 408 185 814 682 031 222 161 669 617 0 6 000 000 000 24 293 957 529 191 867 712 089 222 161 669 617 0 

қазан 

2026 
0 13 474 082 882 23 079 259 652 191 867 712 089 228 421 054 622 0 6 000 000 000 24 233 222 635 198 187 831 988 228 421 054 622 0 

қазан 

2027 
0 13 743 564 539 23 021 561 503 198 187 831 988 234 952 958 030 0 6 000 000 000 24 172 639 578 204 780 318 452 234 952 958 030 0 

қазан 

2028 
0 14 018 435 830 22 964 007 599 204 780 318 452 241 762 761 881 0 6 000 000 000 24 112 207 979 211 650 553 902 241 762 761 881 0 

қазан 

2029 
0 14 298 804 547 22 906 597 580 211 650 553 902 248 855 956 028 0 6 000 000 000 24 051 927 459 218 804 028 569 248 855 956 028 0 

қазан 

2030 
0 14 584 780 637 22 849 331 086 218 804 028 569 256 238 140 293 0 6 000 000 000 23 991 797 641 226 246 342 652 256 238 140 293 0 

қазан 

2031 
0 14 876 476 250 22 792 207 759 226 246 342 652 263 915 026 661 0 6 000 000 000 23 931 818 147 233 983 208 515 263 915 026 661 0 

қазан 

2032 
0 15 174 005 775 22 735 227 239 233 983 208 515 271 892 441 529 150 000 000 000 6 000 000 000 23 871 988 601 92 020 452 928 271 892 441 529 0 

БАРЛ

ЫҒЫ 
150 000 000 000 199 374 294 536 371 862 180 855 2 973 426 994 756 3 694 663 470 148 150 000 000 000 90 000 000 000 389 216 022 464 3 065 447 447 684 3 694 663 470 148 0 




