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Өкілетті органның облигацияларды шығаруды мемлекеттік тіркеуі проспектіде 
сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсыныстарды 
беру дегенді білдірмейді. Жарияланған акциялардың шығарылуының мемлекеттік 
тіркелуін жүзеге асырған өкілетті орган аталған құжаттағы көрсетілген мəліметтердің 
растығы үшін жауапкершілікті көтермейді. Акцияларды шығару проспектісі тек 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкестік тұрғысынан ғана қаралды. 
Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектіде кездесетін мəліметтердің растығы 
үшін жауапкершілікті көтереді, жəне онда көрсетілген мəліметтердің барлығы рас, жəне 
эмитентке жəне оның орналастырылатын акцияларына қатысты инвесторларды 
жаңылысуға алып келмейтін мəліметтер болып табылатындығын куəландырады. 
 

 
Алматы қ. 

- 2011 - 



Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын 
бақылау мен қадағалау жөніндегі комитетімен 2011 жылдың __ қыркүйегінде тіркелген 
«КАСПИЙ ЛИМИТЕД» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бірінші облигациялық 
бағдарламасының шектерінде облигацияларды бірінші шығару проспектісіне (бұдан əрі – 
Проспект) келесі өзгертулер мен толықтыруларды енгізу: 

1. 3-тармақта: 
1.1. 11-тармақшада: 
1.1.1. Төртінші абзацтан кейін келесі мазмұндағы абзацтармен толықтыру: 

«▪ облигацияларды мерзімімен бұрын өтеу құқығы келесі жағдайлар мен тəртіпте:  
Облигацияларды ұстаушы өзі жеке немесе басқа облигацияларды ұстаушылармен 

бірге орналастырылған облигациялардың жалпы санынан 75% (жетпіс бес пайыз) жəне 
одан да көп облигацияларды иеленуі кезінде бір немесе бірнеше оқиғалардың орын алуы 
шартымен Эмитенттен оларды мерзімінен бұрын өтеу талап етуге құқылы: 

1. Эмитенттің 5,000,000 (бес миллион) АҚШ долларын жəне одан көп соманы 
құрайтын немесе осы сомаға баламалы сот талабының сомасын төлеуі туралы сот 
шешімінің заңды күшіне енуі, оның үстіне осындай сот шешімі ақырғы жəне сот 
тəртібінде шағымдануға жатпайтын болғаннан кейінгі 20 (жиырма) жұмыс күнінің ішінде 
орындалмаған күйінде қалса; 

2. Эмитент айқаспалы дефолтқа (кросс–дефолт) жол берді, яғни Эмитенттің келесі 
сипаттамаларға ие оның кез келген борыштық міндеттемелері бойынша дефолтқа жол 
беруі: 

(i) Эмитенттің берешек бойынша дефолтқа жол беруі салдарынан мерзімінен бұрын 
өтелуге тиісті, 5 000 000 (бес миллион) АҚШ долларын жəне одан көп сомаға 
баламалы негізгі борыштың жиынтық сомасына кез келген валютадағы Эмитенттің 
қарыздары бойынша берешегі, жəне берешек егер қарастырылған жəне осы оқиғаға 
қолданылатын болса, жеңілдік мерзімімен ұзартылған өтеу мерзімінің туындауы 
кезінде өтелмесе; 
(ii) Эмитентпен берілген 5 000 000 (бес миллион) АҚШ долларын жəне одан көп 
сомаға баламалы негізгі борыштың жиынтық сомасына кез келген валютадағы кез 
келген кепілдіктері немесе кепілгерлігі, жəне онымен қарастырылған мерзімдерде 
немесе сəйкес келетін оқиғалардың орын алғанынан кейін орындалмаған талаптар. 
Бұл кезде, егер Эмитент орындаудың белгіленген мерзімдерінің аяқталу күнінен 

кейінгі күннен есептелетін 90 (тоқсан) күнтізбелік күннің ішінде сəйкес келетін берешекті 
толық көлемде өтесе немесе сəйкес келетін кепілдікке немесе кепілгерлікке сəйкес 
барлық талаптарды орындаса, жоғарыда көрсетілген оқиғалар айқаспалы дефолт (кросс–
дефолт) деп мойындалмайды. 

Көрсетілген оқиғалардың кез келгені орын алған жағдайда, Эмитент 10 (он) жұмыс 
күнінің ішінде облигацияларды ұстаушыларға келесілерді қоса «Қазақстандық қор 
биржасы» АҚ ішкі талаптарымен белгіленген тəртіпте «Қазақстандық қор биржасы» АҚ 
ресми сайтында хабарламаны орналастыру арқылы ақпарат таратады: 

i. оқиғалардың орын алуы туралы ақпарат; 
ii. оқиғаның орын алуы күнінде Эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің 
көлемі; 
iii. оқиғалардың орын алуына алып келген міндеттемелерді орындамаудың 
себептері; 
iv. орындамау немесе тиісті емес орындау оқиғаның орын алуына алып келген 
міндеттемелерді орындау жөніндегі ары қарайғы іс-шаралар жоспары жəне 
қолданылған шаралар. Аталған іс-шаралар жоспары Эмитенттің сəйкес келетін 
органымен бекітіледі; 
v. Эмитентке облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап ету тəртібін жəне 
мерзімдерін қоса, облигацияларды ұстаушылардың өздерінің талаптарын 
қанағаттандыру жөніндегі ықтимал əрекеттерін атап өту; 



vi. Эмитенттің шешімі жөніндегі өзге ақпаратты. 
Эмитент көрсетілген оқиғалардың кез келгені орын алған кезде осындай оқиғаға 

алып келген себептерді жою үшін, жəне облигацияларды ұстаушылардың осы 
Проспектімен қарастырылған құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық күшін жұмсайды. 

Облигацияларды ұстаушының/ұстаушылардың облигацияларды мерзімінен бұрын 
өтеу туралы талаптарында келесілер болуы керек: 

1) облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу құқығының пайда болу негізі; 
2) талапты ұсынған (ұсынатын) облигацияларды ұстаушының (ұстаушылардың) 

нұсқауы; 
3) талапты ұсынған (ұсынатын) облигацияларды ұстаушының (ұстаушылардың) 

байланыс мəліметтері мен банктік деректемелері; 
4) орналастырылған облигациялардың жалпы санының 75% (жетпіс бес пайызы) 

жəне одан да көп көлемде облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу туралы арызды беру 
үшін кворумның бар болуын растау; 

5) ұстаушының/ұстаушылардың шешімі бойынша өзге ақпараттар. 
Эмитент облигацияларды ұстаушыдан/ұстаушылардан облигацияларды мерзімінен 

бұрын өтеу туралы талапты алған күннен бастап 40 (қырық) күнтізбелік күннің ішінде 
міндетті: 

1) «Қазақстандық қор биржасы» АҚ сайтында сəйкес келетін ескертпені жариялау 
арқылы облигацияларды ұстаушыларға талапты алғандығы туралы хабарлауға; 

2) талапта көрсетілген ақпаратты оның сенімділігіне жəне жоғарыда көрсетілген 
кворумның сақталуын тексеруге; 

3) облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу жөніндегі іс-шаралар жоспарын жасауға 
жəне оны «Қазақстандық қор биржасы» АҚ сайтына орналастыруға. 

Барлық облигацияларды ұстаушылар Эмитентке облигациялар жөніндегі өздерінің 
талаптарын мəлімдеуге құқылы жəне Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу 
жөніндегі іс-шаралар жоспарын жариялау кезінен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннің 
ішінде өздері туралы көкейтесті мəліметтерді (дербес шоттар туралы мəліметтер, банктік 
деректемелер, байланысу ақпараттары жəне т.б.) беруге міндетті. 

Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу жөніндегі іс-шаралар жоспарын 
аяқтаудың жалпы мерзімі 3 (үш) айдан аспауы керек.  

▪ Эмитент іс-шаралар жоспарын аяқтағаннан кейін «Қазақстандық қор биржасы» АҚ 
сайтында сəйкес келетін ақпаратты жариялауға міндетті;»; 

1.1.2. «▪ облигацияларды ұстаушы өзі жеке немесе басқа облигацияларды 
ұстаушылармен бірге орналастырылған облигациялардың жалпы санынан 75% (жетпіс 
бес пайыз) жəне одан да көп облигацияларды иеленуі кезінде Эмитенттің дефолт деп 
мойындалатын оқиғаларға жол беруі шартымен Эмитенттен оларды мерзімінен бұрын 
өтеу талап етуге құқылы;» сөздерін алып тастау. 

1.2. 11-1 тармақшаны келесі редакцияда баяндау:  
«Əрбір төмендегі оқиға Эмитенттің облигациялар бойынша дефолтқа жол беруі 

ретінде бағаланады: 
1. Эмитенттің Облигацияларды шығару проспектісімен белгіленген сыйақыны 

немесе негізгі борышты төлеу мерзімдерінің аяқталу күнінен кейінгі күннен бастап 30 
(отыз) жұмыс күнінен кейін облигациялар бойынша номиналды құнды жəне/немесе 
сыйақыны (купонды) Эмитенттің төлемеуі немесе толық емес төлеуі. Егер осы мерзім 
аяқталғаннан кейін Эмитент өзінің міндеттемелерін орындамаса, облигацияларды 
ұстаушылардың барлық құқықтарын жəне олардың мүдделерін қорғау Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады. 

2. Банкроттық (Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылғандай), 
сонымен қатар банкроттыққа теңестірілетін келесі жағдайлар: 





 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЯ 
 
В ПРОСПЕКТ ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ 
ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ТОВАРИЩЕСТВА С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАСПИЙ ЛИМИТЕД» 
 
 

 
 
 
 
Сокращенное наименование: ТОО «Каспий Лимитед» 

 
Вид размещаемых облигаций: Купонные, без обеспечения 

 
Количество облигаций: 4  500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) штук 
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Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не 
означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно 
приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, 
осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет 
ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. 
Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям 
законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут 
ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, 
и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не 
вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций. 
 

 
г. Алматы 

- 2011 - 



Внести в Проспект первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной 
программы Товарищества с ограниченной ответственностью «Каспий Лимитед», 
зарегистрированный Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан __ сентября 
2011 года (далее – Проспект), следующие дополнение и изменения: 

1. В пункте 3: 
1.1. В содержании подпункта 11: 
1.1.1. После абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания: 

«▪ право на досрочное погашение облигаций в следующих случаях и порядке:  
Держатель облигаций при владении самостоятельно или в совокупности с 

другими держателями облигаций 75 % (семьдесят пять процентов) и более 
облигациями от общего количества размещенных облигаций вправе обращаться к 
Эмитенту с требованием досрочного их погашения при условии наступления одного 
или нескольких событий:   

1. Вступило в законную силу судебное решение о выплате Эмитентом суммы 
судебного иска, составляющей 5,000,000 (пять миллионов) долларов США и более или 
эквивалент данной суммы, причем такое судебное решение остается неисполненным в 
течение последующих 20 (двадцать) рабочих дней после того, как оно стало 
окончательным и не подлежащим обжалованию в судебном порядке; 

2. Эмитент допустил перекрестный дефолт (кросс–дефолт), т.е. допущение 
Эмитентом дефолта по любым его долговым обязательствам, которые обладают 
следующими характеристиками:  

(i) задолженность по займам Эмитента в любой валюте на совокупную сумму 
основного долга, составляющую эквивалент 5 000 000 (пять миллионов) долларов 
США и более, подлежащая досрочному погашению вследствие допуска дефолта 
Эмитентом по такой задолженности,  и задолженность не была погашена при 
наступлении срока погашения, продленного льготным периодом, если таковой 
предусмотрен и применим к данному случаю;  
(ii) любые гарантии или поручительства в любой валюте на совокупную сумму 
основного долга, составляющую эквивалент 5 000 000 (пять миллионов) долларов 
США и более, которые были предоставлены Эмитентом, и требования по которым 
не были им исполнены в предусмотренные сроки или после наступления 
соответствующих событий. 
При этом, вышеуказанные события не признаются перекрестным дефолтом 

(кросс–дефолтом), если Эмитент погасит соответствующую задолженность в полном 
объеме или исполнит все требования согласно соответствующей гарантии или 
поручительству в течение срока 90 (девяносто) календарных дней, отсчитываемых со 
дня, следующего за днем окончания установленных сроков исполнения.  

В случае наступления любого из указанных выше событий, Эмитент в течение 10 
(десять) рабочих дней информирует держателей облигаций посредством размещения 
сообщения на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» в порядке, 
установленном внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», 
включая: 

i. информацию о факте наступления события; 
ii. объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения 
события; 
iii. причины неисполнения обязательств, которые привели  
к возникновению события;  
iv. предпринятые меры и план дальнейших мероприятий по исполнению 
обязательств, неисполнение или ненадлежащее исполнение которых вызвало 



событие. Указанный план мероприятий утверждается соответствующим органом 
Эмитента; 
v. перечисление возможных действий держателей облигаций по 
удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с 
требованием к Эмитенту о досрочном погашении облигаций; 
vi. иную информацию по решению Эмитента. 
При наступлении любого из указанных событий Эмитент приложит все усилия 

для устранения причин, вызвавших такое событие, и обеспечения прав держателей 
облигаций, предусмотренных настоящим Проспектом. 

Требование держателя/держателей облигаций о досрочном погашении облигаций 
должно содержать: 

1) основание возникновения права на досрочное погашение облигаций; 
2) указание на держателя (держателей) облигаций, заявляющего (заявляющих) 

требование; 
3) контактные сведения и банковские реквизиты держателя (держателей) 

облигаций, заявляющего (заявляющих) требование; 
4) подтверждение наличия кворума для подачи заявления о досрочном погашении 

облигаций в размере 75% (семьдесят пять процентов) и более облигаций от общего 
количества размещенных облигаций; 

5) иная информация по решению держателя/держателей. 
Эмитент в течение 40 (сорока) календарных дней с даты получения  требования от 

держателя/держателей облигаций о досрочном погашении облигаций обязан: 
1) известить держателей облигаций о получении требования посредством 

публикации соответствующего уведомления на сайте АО «Казахстанская фондовая 
биржа»; 

2) проверить информацию, изложенную в требовании на ее достоверность и 
соблюдение вышеуказанного кворума; 

3) разработать план мероприятий по досрочному погашению облигаций и 
разместить его на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа». 

Все держатели облигаций вправе заявить о своих требованиях к Эмитенту по 
облигациям и обязаны предоставить актуализированные сведения о себе (сведения о 
лицевых счетах, банковских реквизитах, контактных данных и пр.) в течение 30 
(тридцати) календарных дней с момента публикации Эмитентом плана мероприятий по 
досрочному погашению облигаций.  

Общий срок завершения Эмитентом плана мероприятий по досрочному 
погашению облигаций не должен превышать 3 (три) месяца. 

▪ После завершения плана мероприятий Эмитент обязан опубликовать 
соответствующую информацию на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа»;»; 

1.1.2. Слова «▪ держатель облигаций при владении самостоятельно или в 
совокупности с другими держателями 75% (семьдесят пять процентов) и более 
облигаций вправе обратиться к Эмитенту с требованием досрочного их погашения при 
условии допущения Эмитентом событий, признаваемых дефолтом;» исключить. 

1.2. Содержание подпункта 11-1 изложить в следующей редакции: 
«Каждое нижеследующее событие расценивается как допущение Эмитентом 

дефолта по облигациям: 
1. Невыплата или неполная выплата Эмитентом вознаграждения (купона) и/или 

номинальной стоимости по облигациям по истечении 30 (тридцати) рабочих дней, 
начиная со дня, следующего за днем окончания установленных Проспектом выпуска 
облигаций Эмитента сроков выплаты вознаграждения или основного долга. Если по 
истечению этого срока Эмитент не исполнит свои обязательства, все права держателей 








