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№ Тармақ атауы Эмитенттің ақпараты 
1 Эмитенттің атауы. 

 
«ҚазАгроҚаржы» акционерлік 

қоғамы (бұдан әрі «Эмитент»). 

2 Эмитенттің мемлекеттік тіркеу 

(қайта тіркеу) туралы мәлімет.   
2004 жылғы 3 ақпандағы № 

28177-1901-АҚ Заңды тұлғаны 

мемлекеттік қайта тіркеу туралы 

куәлік, Астана қаласының Әділет 

департаментімен берілген. 

3 Эмитенттің орналасқан жері. 
 

Астана қ., 010000, Кенесары 
көшесі 51, кқ-4. 

4 Облигациялар шығарылымын 

мемлекеттік тіркеу күні және 

нөмірі. 
 

2014 жылғы 03 шілде, 
шығарылым С28-3 нөмірімен 

эмиссиялық Бағалы қағаздардың 

мемлекеттік тізіліміне енгізілді. 
ҰБН KZP03Y09C287. 

5 Облигациялар туралы мәліметтер: 
5.1 шығаруға жарияланған 

облигациялардың жалпы саны. 
17 000 000 (он жеті миллион) 

дана. 

5.2 шығаруға жарияланған 

облигациялардың жалпы түрі. 
купондық, қамтамасыз етусіз. 

5.3 бір облигацияның номиналдық         
құны. 

1000 (бір мың) теңге. 

5.4 купонның және (немесе) 
дисконттың мөлшері. 

облигациялардың атаулы  
құнынан 8 %. 

5.5 облигацияларды 

орналастырудың есепті кезеңінің 

аяқталу күніне орналастырылған 

облигациялардың саны. 

16 962 500 (он алты миллион 

тоғыз жүз алпыс екі мың бес жүз) 
дана 

5.6 облигацияларды 

орналастырудың есепті кезеңінің 

аяқталу күніне сатып алынған 

облигациялардың саны.  

Эмитент есепті кезеңнің аяқталу 

күніне облигация сатып алған 

емес. 

5.7 облигацияларды 

орналастырудың есепті кезеңінің 

аяқталу күніне 

орналастырылмаған 

облигациялардың саны.  

37 500 дана, олар маркет-
мейкерлік баға белгілеулерді 

қолдауға жұмсалған  

6 Меншік иелерінің санаттары бойынша облигацияларды 

иеленушілердің саны туралы мәліметтер: 
6.1 резиденттер және резидент 

еместер.  
- Бейрезиденттер - 0 
- Резиденттер – 5. 
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6.2 жеке және заңды тұлғалар. - Жеке тұлғалар - 0 
- Заңды тұлғалар – 5. 

6.3 жоғарыда көрсетілген әр 

санаттағы тұлғалардың 

иеленушілеріне жататын 
облигациялар санын көрсете 

отырып зейнетақы қорлары, 

сақтандыру компаниялары, 

екінші деңгейдегі банктер, 

банктік емес ұйымдар, брокер-
дилерлер және басқалар. 

- Зейнетақы қорлары – 0 (0 дана) 
- Сақтандыру компаниялары - 3 

(1 075 000 дана) 
- Екінші деңгейдегі банктер -1 

(2 000 000 дана) 
- Банктік емес ұйымдар – 1 

(13 887 500 дана) 
- брокер-дилерлер - 0 (0 дана) 
- Жеке тұлғалар – 0 (0 дана) 
- Барлығы: 16 962 500 дана 

7 Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер: 
7.1 орналастыру кезеңінің басталу 

күнін және аяқталу күнін, 

орналастырылған облигациялар 

санын және әрбір алдыңғы есепті 

облигацияларды орналастыру 

кезеңіне жеке тартылған ақша 

сомасын, сондай-ақ 

облигацияларды орналастырмау 

туралы ақпаратты мәлімет үшін 

қабылдаған күнін көрсете 

отырып, алдыңғы есепті 

(есептерді) бекіту күні. 

Бұл есеп облигациялардың үшінші 

шығарылымының шеңберінде 

облигацияларды орналастыру 

қортындылары туралы бірінші 

есеп болып табылады. 

7.2 есепті кезеңде 

ұйымдастырылмаған бағалы 

қағаздар нарығындағы жазу 

және аукциондық жолмен 

орналастырылған облигациялар 

саны және тартылған ақша 

сомасы, оның ішінде 

облигациялар шығарылымының 

мемлекеттік тіркелу күнін және 

нөмірін, осы облигациялар түрін, 

санын көрсете отырып, төленуі 

осы эмитент бұрын шығарған, 

айналыста болу мерзімі 

аяқталған облигациялар 

бойынша талап ету 

құқықтарымен жасалатын есепті 

кезеңде орналастырылған 

облигациялар туралы ақпарат. 

Есепті кезеңде 

ұйымдастырылмаған бағалы 

қағаздар нарығында және 

аукциондық жолмен 

орналастырылған емес. 
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Облигацияларды аукцион өткізу 

жолымен орналастырған 

жағдайда оларды жүргізген күні 

және аукциондағы ең жоғарғы 

сату бағасы көрсетіледі 

7.3 Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында 

облигацияларды орналастыру туралы ақпарат: 
7.3.1 сауда-саттықты 

ұйымдастырушылар тізімінің 

санаты. 

«мемлекеттік сыңайлы сектор 

субъектілерінің борышқорлық 

бағалы қағаздары» санатының 

«борышқорлық бағалы 
қағаздар» секторы 

7.3.2 облигацияларды орналастыру 

аяқталған күнге 

облигациялардың нарықтық 

құны. 

есепті кезеңге облигациялардың 

нарықтық («таза») құны атаулы 

құнның 94,3565% құрайды (2015 
жылғы 12 қаңтардан 18 қаңтарға 

дейінгі кезеңде KASE жүзеге 

асырған үлестік және 

борышқорлық бағалы қағаздардың 

нарықтық бағалауының деректері 

берілген файлға сәйкес) 
7.3.3 сауда-саттықтағы ең жоғарғы 

баға. 
сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға 
атаулы құннан 94,2069% 

7.3.4 бірінші және соңғы сауда-
саттықтағы күні. 

алғашқы сауда-саттық күні – 2014 
жылғы 19 тамызда 
ақырғы сауда-саттық күні – 2014 
жылғы 18 қыркүйекте 

7.3.5 орналастырылған 

облигациялардың саны. 
16 962 500 (он алты миллион 

тоғыз жүз алпыс екі мың бес жүз) 
дана 

7.3.6 тартылған ақшаның сомасы. 16 196 664 856,95 (он алты 

миллиард жүз тоқсан алты 

миллион алты жүз алпыс төрт 

мың сегіз жүз елу алты, 95/100) 

теңге 

7.3.7 шет мемлекеттің аумағында 

облигацияларды орналастыруға 

уәкілетті органнан рұқсат алу 

күнін көрсете отырып шет 

мемлекеттің аумағында есепті 

кезеңде орналастырылған 

облигациялардың саны. 

аталған шығарылымның 

облигациялары есепті кезеңде шет 

мемлекетінің аумағында 

орналастырылмаған. 
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7.4 есепті кезеңде орналастырылған 

облигациялардың жалпы саны. 
16 962 500 (он алты миллион 

тоғыз жүз алпыс екі мың бес жүз) 
дана 

7.5 есепті кезең аяқталған күнге 

сатып алынған облигациялардың 

саны, сатып алу туралы шешім 

қабылданған күн, сондай-ақ 

проспектіде және (немесе) 

Заңмен көзделген ковенантты 

бұзған кезде сатып алған себебін 

көрсете отырып, эмитент оларды 

сатып алған кезде шеккен 

шығындар сомасы. 

есепті кезең аяқталатын күнге 

эмитент облигация сатып алған 

емес. 

7.6 эмитентпен бұрын сатылып 

алынған және есепті кезеңде 

қайта сатылған 

облигациялардың саны. 

Эмитент бұрын облигация сатып 

алған емес. 

7.7 осы үлестес тұлғалардың 

деректерін көрсете отырып, 

үлестес тұлғаларға 

орналастырылған облигациялар 

саны. 

13 887 500 дана облигация 

қосылма тұлғаға – «ҚазАгро» 

ұлттық басқарушы холдингі» 
акционерлік қоғамына 
орналастырылған 

8 Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық 

консорциумдар) туралы ақпарат: 
8.1 бағалы қағаздар нарығының 

кәсіби қатысушысының атауы, 

эмитентпен жасалған 

андеррайтер қызметін көрсетуге 

шарттың күні мен нөмірі, 

сондай-ақ эмиссиялық 

консорциумның қатысушылары 

туралы 

2014 жылғы 11 маусымдағы № 

584 андеррайтингілік және 

қаржылық-кеңес беру қызметтерін 

көрсету туралы шарттың негізінде  
Эмитенттің үшінші шығарылымы 

бойынша андеррайтері  «АСЫЛ-
ИНВЕСТ» АҚ болды.  
Эмиссиялық консорциум болған 

жоқ. 
8.2 андеррайтерлерге немесе 

орналастырудың басқа 

қатысушыларына, 

орналастырудың жалпы 

көлемінің пайыздық 

көрсетілімде, әрбір 

орналастырылған 

облигациялардың дисконты 

және комиссиясы көлемінде 

өкілдерге төленген (төленуі тиіс) 

Егер сатып алушысы Эмитенттің 

бас компаниясы болып табылса, 
андеррайтердің комиссиясы 

облигация орналастыру көлемінің 

0,1% құрайды, басқа жағдайларда 
– облигация орналастыру 

көлемінің 0,15% құрайды.  
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дисконт және комиссия және 

шығыстар туралы басқа да 

мәліметтер 
8.3 андеррайтерлерді тартпастан 

орналастырылған 

облигациялардың саны және 

орналастырудың болашақ 

жоспарлары туралы көрсетіледі 

Андеррайтердің қызметін 

жұмылдырусыз облигация 

орналастырылған емес. 
Орналастыру бойынша одан арғы 

жоспарлар жоқ. 
9 арнайы қаржы компаниясының 

облигациялары шығарылған 

кезде қосымша ақпарат. 

Эмитент арнайы қаржы 

компаниясы болып табылмайды. 

10 Тіркеуші туралы мәліметтер: 

10.1 Тіркеушінің атауы және 

орналасқан жері, шарт жасалған 

күн және нөмірі. 

«Бағалы қағаздардың бірыңғай 

тіркеушісі» акционерлік қоғамы 
Орналасқан жері: Қазақстан 

Республикасы, 050000, Алматы қ., 
Абылай хан даңғылы, 141 үй 
(Құрманғазы көшесінің бұрышы) 
Тел: +7 (727) 272 47 60, факс: +7 

(727) 272 47 60, ішкі 230 
2014 жылғы 01 қаңтардағы № 

1238 Бағалы қағаздар иелерінің 

тізілім жүйесін жүргізу бойынша 

қызмет көрсетуге шарт. 
11 Баспасөз басылымының атауы 

және облигациялар 

шығарылымы туралы 

ақпараттық хабар жарияланған 

күн. 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ 

облигациялар шығаруы туралы 

ақпараттық хабар 2014 жылғы 11 

шілдеде «Қазақстан қор биржасы» 

АҚ ресми сайтында жарияланған 

болатын: 
http://www.kase.kz/news/show/1224
585  

12 Шығарылым проспектісінде 

көзделген шектеулерді 

(ковенантты) бұзу жағдайлары 

туралы ақпарат 

Есепті кезеңде шектеулердің 

(ковенантты) бұзылуы болған 

емес. 

13 Облигациялардың орналастыруы 

(қаржы ұйымдары левередж 

мөлшерін көрсетпейді) аяқталған 

күніне левередж мөлшері, бұрын 

шығарылған облигациялар 

бойынша дефолт 

жағдайларының болуы, 

Левередждің мөлшері: 1,379. 

http://www.kase.kz/news/show/1224585
http://www.kase.kz/news/show/1224585
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облигацияларды әрі қарай 

орналастыруға байланысты бар 

проблемалар. 
14 Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер: 

14.1 облигациялар бойынша сыйақы 

төлеу кезеңділігі және 

мерзімдері. 

Сыйақы бір жылдағы 360 (үш жүз 

алпыс) күн және бір айдағы 30 

(отыз) күн уақыт базасы есебімен 

жылына екі рет, облигациялар 

айналысы басталған күннен (2014 

жылғы 16 шілдеден) бастап,  

облигациялар айналысының әрбір 

6 (алты) айы сайын өтелу 

мерзіміне дейін төленеді. 

14.2 облигациялар бойынша 

сыйақының мөлшері және 

мөлшерін белгілеу тәртібі. 

Төлеу күніне  сыйақы атаулы 

құнның купондық сыйақы 

мөлшерлемесіне және сыйақы 

есептеу кезеңіндегі 360-қа 

бөлінген күндердің санына 

көбейтіндісі ретінде есептеледі.  
 

14.3 Есепті кезең ішінде осы 

шығарылымның облигациялар 

бойынша төленген жалпы 

сыйақы сомасы. 

Есепті кезеңдегі купондық 

сыйақыны төлеу мөлшері 678 500 
000 (алты жүз жетпіс сегіз 

миллион бес жүз мың және 
00/100) теңге құрайды. 

14.4 облигациялар бойынша сыйақы 

төлеу кезіндегі есеп айырысу 

тәртібі (есеп айырысу нысаны: 

қолма-қол, қолма-қол емес). 

Облигациялар бойынша сыйақы 

теңгемен қолма-қол ақшасыз 

нысанда, облигация иелері 

тізілімінің деректеріне сәйкес, 
ақша облигация иелерінің 

ағымдағы шотына төленеді.  

14.5 кезекті сыйақы төлеуге 

байланысты және (немесе) осы 

шығарылымның 

облигацияларын өтеуге 

байланысты ықтимал 

проблемалардың және осы 

жағдайдан шығу үшін эмитент 

қолданатын іс-шаралардың 

сипаттамасы. 

Кезекті сыйақыны төлеуге 

байланысты ықтимал проблемалар 

байқалмайды. 

14.6 Облигациялар бойынша 

сыйақының уақтылы төленбеу 

жағдайлары болса, эмитенттің 

Облигациялар бойынша 
сыйақының уақытында төленбеу 

жағдайлары болған емес. 
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№ Наименование пункта Информация Эмитента 
1 Наименование эмитента  

 
Акционерное общество 

«КазАгроФинанс» (далее 

«Эмитент»). 

2 Сведения о государственной 

регистрации (перерегистрации) 

эмитента 

Свидетельство государственной 

перерегистрации юридического 

лица № 28177-1901-АО от 3 

февраля 2004 года, выдано 

Департаментом юстиции города 

Астаны. 
3 Место нахождения эмитента. г. Астана, 010000, ул. Кенесары 

51,  
вп-4. 

4 Дата и номер государственной 

регистрации выпуска облигаций 
03 июля 2014 года, выпуск внесен 

в Государственный реестр 

эмиссионных ценных бумаг под 

номером С28-3. 
НИН KZP03Y09C287. 

5 Сведения об облигациях: 
5.1 общее количество объявленных 

к выпуску облигаций 
17 000 000 (семнадцать 

миллионов) штук. 

5.2 вид объявленных к выпуску 

облигаций 
купонные, без обеспечения. 

5.3 номинальная стоимость одной 

облигации 
1000 (одна тысяча) тенге. 

5.4 размер купона и (или) дисконта 8 % от номинальной стоимости 

облигаций. 

5.5 количество размещенных, 

облигаций на дату окончания 

отчетного периода размещения 

облигаций 

16 962 500 (шестнадцать 
миллионов девятьсот шестьдесят 

две тысячи пятьсот) штук 

5.6 количество выкупленных 

облигаций на дату окончания 

отчетного периода размещения 

облигаций 

Эмитент не выкупал облигации на 

дату окончания отчетного 

периода. 

5.7 количество неразмещенных 

облигаций на дату окончания 

отчетного периода размещения 

облигаций 

37 500 штук, которые были 

направлены на поддержание 

маркет-мейкерских котировок 

6 Сведения о количестве собственников облигаций по категориям 

собственников: 
6.1 резиденты и нерезиденты с - Нерезиденты - 0 



указанием количества 

облигаций, принадлежащих 

собственникам каждой из 

вышеуказанных категорий лиц 

- Резиденты – 5. 

6.2 физические и юридические 

лица с указанием количества 

облигаций, принадлежащих 

собственникам каждой из 

вышеуказанных категорий лиц 

- Физические лица - 0 
- Юридические лица – 5. 

6.3 пенсионные фонды, страховые 

компании, банки второго 

уровня, небанковские 

организации, брокеры - дилеры 

и прочие с указанием 

количества облигаций, 

принадлежащих собственникам 

каждой из вышеуказанных 

категорий лиц 

- Пенсионные фонды – 0 (0 
штук) 

- Страховые компании - 3 (1 075 
000 штук) 

- Банки второго уровня -1 
(2 000 000 штук) 

- Небанковская организация – 1 
(13 887 500 штук) 

- Физические лица – 0 (0 штук) 
- Итого: 16 962 500 штук 

7 Сведения о размещении облигаций: 
7.1 дата утверждения предыдущего 

(предыдущих) отчета (отчетов) 

с указанием даты начала и даты 

окончания периода 

размещения, количества 

размещенных облигаций и 

суммы, привлеченных денег 

отдельно за каждый 

предыдущий отчетный период 

размещения облигаций, а также 

даты принятия к сведению 

информации о неразмещении 

облигаций 

Настоящий отчет является первым 

Отчетом об итогах размещения 

облигаций в рамках третьего 

выпуска облигаций. До него 

подобные отчеты не 

утверждались. 

7.2 количество облигаций, 

размещенных на 

неорганизованном рынке 

ценных бумаг за отчетный 

период путем подписки и 

аукциона, и сумма 

привлеченных денег, в том 

числе информация о 

размещенных за отчетный 

период облигациях, оплата 

Облигации указанного выпуска на 

неорганизованном рынке в 

отчетном периоде не 

размещались. 
 



которых произведена правами 

требования по облигациям, 

ранее выпущенным эмитентом, 

срок обращения которых истек, 

с указанием даты и номера 

государственной регистрации 

выпуска облигаций, срок 

обращения которых истек, 

вида, количества данных 

облигаций. В случае 

размещения облигаций путем 

проведения аукциона, 

указываются даты их 

проведения и наивысшая цена 

продажи на аукционе 
7.3 Информация о размещении облигаций на организованном рынке 

ценных бумаг: 
7.3.1 категория списка организатора 

торгов 
Сектор «долговые ценные 

бумаги» категории "долговые 

ценные бумаги субъектов 

квазигосударственного сектора" 

7.3.2 рыночная стоимость облигаций 

на дату окончания размещения 

облигаций 

Рыночная («чистая») стоимость 

облигаций на отчетную дату 

составляет 94,3565% от 

номинальной стоимости (согласно 

файлу с данными рыночной 
оценки долевых и долговых 

ценных бумаг, осуществленной 

KASE на период с 12 по 18 января 

2015 года) 

7.3.3 наивысшая цена на торгах Наивысшая цена на торгах 

94,2069% от номинальной 

стоимости 

7.3.4 дата первых и последних 

торгов 
Дата первых торгов – 19 августа 

2014 года 
дата последних торгов – 18 
сентября 2014 года 

7.3.5 количество размещенных 

облигаций 
16 962 500 (шестнадцать 

миллионов девятьсот шестьдесят 

две тысячи пятьсот) штук 

7.3.6 сумма привлеченных денег 16 196 664 856,95 (шестнадцать 

миллиардов сто девяносто шесть 

миллионов шестьсот шестьдесят 



четыре тысячи восемьсот 

пятьдесят шесть и 95/100) тенге 

7.3.7 количество облигаций, 

размещенных за отчетный 

период на территории 

иностранного государства, с 

указанием даты получения 

разрешения уполномоченного 

органа на размещение 

облигаций на территории 

иностранного государства 

Облигации указанного выпуска не 

размещались на территории 

иностранного государства в 

отчетном периоде. 

7.4 общее количество 

размещенных за отчетный 

период облигаций 

16 962 500 (шестнадцать 

миллионов девятьсот шестьдесят 

две тысячи пятьсот) штук 

7.5 количество выкупленных за 

отчетный период облигаций, 

дата принятия решения о 

выкупе, а также сумма 

расходов, понесенных 

эмитентом при их выкупе, с 

указанием причины выкупа, в 

том числе при нарушении 

ковенант, предусмотренных 

проспектом и (или) Законом 

Эмитент не выкупал облигации на 

дату окончания отчетного 

периода. 

7.6 количество облигаций, которые 

были ранее выкуплены 

эмитентом и реализованы 

повторно в отчетном периоде 

Эмитент ранее не выкупал 

облигации. 

7.7 количество облигаций, 

размещенных 

аффилированным лицам с 

указанием данных 

аффилированных лиц 

13 887 500 штук облигаций было 

размещено аффилированному 

лицу – АО «Национальный 

управляющий холдинг «КазАгро» 

8 Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) 

выпуска облигаций: 
8.1 о наименовании 

профессионального участника 

рынка ценных бумаг, дате и 

номере договора на оказание 

услуг андеррайтера, 

заключенных эмитентом, а 

также об участниках 

эмиссионного консорциума 

Андеррайтером по третьему 

выпуску Эмитента выступил АО 

«АСЫЛ-ИНВЕСТ» на основании 
Договора об оказании 

андеррайтинговых и финансово-
консультационных услуг № 584 от 

11 июня 2014 года.  
Эмиссионный консорциум 



отсутствовал. 

8.2 о дисконте и комиссионных, 

которые выплачены (подлежат 

выплате) андеррайтерам или 

другим участникам 

размещения, представителям в 

процентном выражении от 

общего объема размещения, 

объеме дисконта и 

комиссионных на каждую 

размещаемую облигацию и 

другие сведения о расходах 

Комиссия андеррайтера 

составляет 0,1% от объема 

размещения облигаций, если 

покупателем является 

материнская компания Эмитента, 

в ином случае – 0,15% от объема 

размещения облигаций.  

8.3 о количестве размещенных 

облигаций без привлечения 

андеррайтеров и дальнейших 

планах размещения 

Размещение облигаций без 

привлечения услуг андеррайтера 

не производилось. 
Дальнейших планов по 

размещению не имеется. 
9 При выпуске облигаций 

специальной финансовой 

компании дополнительно 

представляется следующая 

информация 

Эмитент не является специальной 

финансовой компанией. 

10 Сведения о регистраторе: 
10.1 Наименование и место 

нахождения регистратора, дата 

и номер договора 

Акционерное Общество «Единый 

регистратор ценных бумаг» 
Место нахождения: Республика 

Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. 

Абылай хана, д. 141 (угол ул. 

Курмангазы) 
Тел: +7 (727) 272 47 60, факс: +7 

(727) 272 47 60, вн. 230 
Договор на оказание услуг по 

ведению системы реестров 

держателей ценных бумаг № 1238 

от 01 января 2014 года. 

11 Наименование средств массовой 

информации и дата публикации 

информационного сообщения о 

выпуске облигаций 

Информационное сообщение о 

выпуске облигаций АО 

«КазАгроФинанс» было 

опубликовано на официальном 

сайте АО «Казахстанская 

фондовая биржа» 11 июля 2014 

года: 
http://www.kase.kz/news/show/1224

http://www.kase.kz/news/show/1224585
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12 Информация о случаях нарушения 

ограничений (ковенант), 

предусмотренных в проспекте 

выпуска 

В отчетном периоде нарушений 

ограничений (ковенант) не 

имелось. 

13 Размер левереджа на дату 

окончания размещения облигаций 

(размер левереджа не указывается 

финансовыми организациями), 

наличие случаев дефолта по ранее 

выпущенным облигациям, 

имеющиеся проблемы с 

дальнейшим размещением 

облигаций 

Размер левереджа: 1,379. 

14 Сведения о выплате вознаграждения по облигациям: 

14.1 периодичность и сроки 

выплаты вознаграждения по 

облигациям 

Выплата вознаграждения 

производится два раза в год, 

начиная от даты начала 

обращения облигаций (с 16 июля 
2014 года) и через каждые 6 

(шесть) месяцев обращения 

облигаций до срока погашения из 

расчета временной базы 360 

(триста шестьдесят) дней в году и 

30 (тридцать) дней в месяце. 

14.2 размер или порядок 

определения размера 

вознаграждения по облигациям 

Вознаграждение на дату выплаты 

рассчитывается как произведение 

номинальной стоимости на ставку 

купонного вознаграждения и на 

количество дней в периоде 

начисления вознаграждения, 

деленное на 360. 
 

14.3 общая сумма выплаченного 

вознаграждения по облигациям 

данного выпуска в отчетном 

периоде 

Размер выплаты купонного 

вознаграждения за отчетный 

период составляет 678 500 000 
(шестьсот семьдесят восемь 

миллионов пятьсот тысяч и 

00/100) тенге. 

14.4 порядок расчетов при выплате 

вознаграждения по облигациям 

(форма расчетов: наличная, 

безналичная) 

выплата вознаграждения по 

облигациям производится в тенге 

в безналичной форме, путем 

перевода денег на текущие счета 

http://www.kase.kz/news/show/1224585
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(Kd3AI{CTAH PECnyB,'rr{KACr,rH6II{
Y"TITTI'II{ EAHKI)

PECIIYBJII,IK{IbIK
MEtr4IEKETTIK MEKEMECl

0s11040. Aw@r I(. Ko(M-l 2l rn
Er: 0?l) 2704591, @K: (727) 7704703,2611352
EE€: 251130 B\.]( KZ E frailr lq(4utioDlbank.kz

]7.01.  /5 N"

hcnorHrrenB: CraM6exoBa f.A., ren

I !  00621_26

PECIIYEJII,IKAHCKOE
f OCYIAPCTBEHHOE YI]P EX.4EHI,IE

(HAIIXOHA!'II'HbIfr FAHTT
PECIIYBJIUK KA3AXCTAH>

0s0010. r Abmr. Koh$rJ, .qoM 2l
H.r (727) 2701591. d!*c (?21 27011Ci3. 2611352
m*c: 251130 BNK KZ. E-nail hq(aldionalbanl.ld

AO ((Ka3Arpo(DI|HaHc))

010001, r. Acrana,
yJr. Keqecapbr, 5l BII-4,
reJr.: (7172) 58-04-37

Ha rcx. Nr 08'01/642 or 12.02.15r.

06 trBepxneHnr orqera 06 rrorrx
pa3MerueHUs o6nnrrurii

Ha{LioHa,'rBH6ril EaEK Pecny6nl,rxu Ka3axcran s coornercrBt]Ij co clarr,ei 24 3aKoHa
Pecny6rn<a Karaxcrau <O pr,urxe qennr,rx 6yvar> yreep,qun orrrer 06 llrora\ pa3Merqenut
o6nrzraq[i:i AO <Ka:ArpoOr.rnaac) l,i Ha[paBJlter oAItH 3K3eNrnirp orqera c otueTKoi o6
yTBepx,rleHl1l'r_

B6rryc( o6nl{rarluii BHeceH B focyaapcrBehrbrii peecrp 3M{ccrroHrrbrx ueHHbrx
6yMar 0i ulon{ 2014 .o,qa 3a noMepoM C28-3.

BbIlycK o6rxrrauui:i pa3.qeneu ua 1 7.000.000 (cellua,1qarr, M[nnronoB) KJfiotrnltx
o6,turau[i 6e3 o6ecIre.reHur.

flo cocroqrrur{) ua 16 rnBapr 2015 ro.qa He pa3Mer[eno 37.500 (rpugqarr cevr
T6lcr.i) o6r{raqriii.

BMecre c reM, B uentx o6ecneqenuq orIeHM l(btle(Tr,IBHocrr,l aerrerluocrr,r
Haqnoaatuoro Banxa Pecny6lnru Ka-:axcras tz noB6IIreH[t Karlec'fBa ottil36maeMbrx
rocy,qapcrB9HHbrx ycnyf, flpoc]rM 3a[o,[HrTb lprjna.raeMyrl) (apTorrKy oKa3aEurr
rocy,qapcTBeHHoii ycryrl-l. ,4aHrrar (apToqKa 3aflorqreTcr nepB6rM pyKoBoAurejreM (Jrn6o
nr.rqoM efo 3aMe laloquM).

.{ononnllrelrno HarroMuHaeM o rpe6oBaI{[tx, ycraqoBreHHbrx crarbei 79 3a(oEa
Pecny6luru Ka:axcran (06 aKqrronepnbrx o6uecrBaxr. crarr,eii 102 3aroua Pecny6:ruc.r
Ka3axcTaH (O pbrH(e IIeHIrbIx 6),ltar> r nocranoureElleM flpaBrreHr.rr Haquoua;rr,roro
EaE(a Pecly6nnru Ka:a,xcras or 24 $eeparrr 2012 rola Np 72 (06 yrBepr(aexuu IIpaBun
pa3Mel[eH{t Ha nH'repEer-pecypce Aerro3[Tapur iDriHaHcoBoii orqelsocrrr, (boHAoBoii
6upxn uu$opr,raqurl o Kopnoparr.rBHsx co6lnurx, tfuuanconofi orqerHocrfi tr ayAnropc(nx
oTqeToB),

3arvrecrure,.I6 Ilpelceflare,'I' Kontaxneros K.E.

G -4/'g(72 7) r788-r01 ( r086)


