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 «КАСПИЙ ЛИМИТЕД»  

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 

( «КАСПИЙ ЛИМИТЕД» ЖШС)  

Бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың 

бірінші шығарылымының  

ПРОСПЕКТІСІ 
 

 

Күні (Проспектідегі мəліметтер көрсетілген): 2011 жылғы 1 шілде. 

Облигациялар түрі: купонды, қамтамасыз етілмеген 

Облигациялар саны: 4  500 000 (төрт миллион бес жүз мың) дана 

  

 

 

«Уəкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде 
сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстамалар беруді 
білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алған уəкілетті орган осы 
құжаттағы ақпараттың растығы үшін жауапкершілік көтермейді. Облигациялар шығарылымының 
проспекті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкес келуі жағынан ғана қаралды. 
Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді 
жəне онда берілген барлық ақпараттың шынайы жəне эмитент пен облигацияларына қатысты 
инвесторларды жаңылысуға əкеп соқпайтын болып табылатындығын растайды». 
 

 

 

 

 

 

 

Атырау қ., 2011 ж. 
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1. Осы облигациялар шығарылымы «КАСПИЙ ЛИМИТЕД» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің (бұдан былай - Эмитент) бірінші облигациялық 
бағдарламасының проспектісіне сəйкес жүзеге асырылады.  
 
2. Облигациялық бағдарламалар туралы мəліметтер: 

 
Облигациялық бағдарлама 
проспектісін мемлекеттік 
тіркеу күні  
  
 

Көрсетілмейді, себебі облигациялардың 
бірінші шығарылымының проспектісі 
мемлекеттік тіркеуден өту үшін Эмитенттің 
облигациялық бағдарламасының 
проспектісімен бір мезетте уəкілетті органға 
ұсынылады. 
 

Облигациялық бағдарлама 
шегінде шығарылым жүзеге 
асырылатын осы 
облигациялық бағдарламаның 
ақшалай мəндегі көлемі 
 

7 500 000 000 (жеті миллиард бес жүз миллион) 
теңге  

Облигациялар 
шығарылымының реттік 
номері   

Осы облигациялар шығарылымы Эмитенттің 
бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде 
бірінші болып табылады.   
 

Алдыңғы облигациялар 
шығарылымы туралы 
мəліметтер 
 

Эмитент бұрын облигациялар шығарған жоқ. 
 

Бұрын шығарылған 
облигациялардың əрбір түрінің 
олардың ұстаушыларына 
беретін құқықтары, соның 
ішінде шектеулерді 
(ковенанттарды) бұзу кезінде 
іске асырылған  жəне 
ұстаушылардың осы 
құқықтарын іске асыру 
тəртібін көрсете отырып, 
ұстаушылармен бекітілген, 
бағалы қағаздарды сатып алу-
сату шарттарында 
қарастырылған құқықтар.  
 

Эмитент бұрын облигациялар шығарған жоқ. 
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3. Шығарылым құрылымы: 

 
1  Oблигациялар түрі Қамсыздандырылмаған купондық 

облигациялар 
 

2 Шығарылатын облигациялар 
саны 

4  500 000 (төрт миллион бес жүз мың) 
дана 
 

Номиналды құны бойынша 
облигациялар 
шығарылымының жалпы 
көлемі   

4 500 000 000 (төрт миллиард бес жүз 
миллион) теңге  

3 Бір облигацияның номиналды 
құны  
 

1 000 (бір мың) теңге 

4 Облигациялар бойынша сыйақы, келесілерді көрсете отырып:   
 

 Облигациялар бойынша 
сыйақы мөлшерлемесі (купон 
мөлшерлемесі)  
 

сыйақының бекітілген мөлшерлемесі 
облигациялардың номиналды құнынан 
жылына 10% (он пайыз) мөлшерінде.  

Сыйақы есептелуі басталатын 
күн 
 

Сыйақыны есептеу облигациялар 
айналымға түскен күннен басталады. 

Сыйақыны төлеу мерзімділігі 
мен күні  
 

Сыйақы облигацияның айналымғы түсу 
күнінен бастап, жыл сайын облигацияны 
қайтару күніне дейін  əрбір 6 (алты) ай 
сайын жылына 2 (екі)  рет теңгемен 
төленеді. 
 

 Сыйақыны (купонды) төлеу 
тəртібі мен шарттары   
 

Сыйлықақы төлем төленген кезеңнің 
(«төһлем кезеңі») соңғы күнінен бастап 
10 (он) жұмыс күні ішінде облигация 
ұстаушыларының банктік шоттарына 
ақша аудару арқылы теңгемен төленеді.  
Төлем жүргізілген кезеңнің соңғы күні 
басталғандағы жағдай бойынша бағалы 
қағаз ұстаушыларының тізілімдер 
жүйесінде тіркелген тұлғалар сыйақы 
алуға құқылы болады.  
Купонды сыйақы төлем күні нақтылы 
құнның жарты жылдық купонды сыйақы 
мөлшерлемесіне көбейту арқылы 
есептеледі.  
Үтірден кейінгі белгілер жəне 
дөңгелектеу əдісі «Қазақстан қор 
биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сəйкес 
анықталады.  
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Сыйақының соңғы төлемі облигациялар 
бойынша қарыздың негізгі сомасын бір 
мезетте төлеумен жүргізіледі. Барлық 
төлемдер (сыйақыны төлеу жəне 
қарыздың негізгі сомасын) қолма-қол 
ақшалай емес тəртіпте, Қазақстан 
Республикасының ұлттық валютасында 
(теңгеде) жүргізіледі. 
Инвестор Қазақстан Республикасының 
резиденті болмаса, купонды сыйақыны 
алу үшін мұндай инвесторге теңгедегі 
банктік шотты ашу қажет етіледі, қандай 
да бір конвертациялау бағамын 
қолданып, купонды сыйақыны басқа 
валютада төлеу қарастырылмайды. 
 

Сыйақы есептеу үшін 
қолданылатын уақыт кезеңі 

Эмитент сыйақыны «Қазақстан Қор 
Биржасы» АҚ есеп регламентіне сəйкес 
360/30 (бір жылға 360 күн/ бір айда 30 
күн бар) уақыттық база есебінен төлейді.
 

Индекстелген облигациялар 
шығару кезінде есептесу тəртібі

Шығарылым облигациялары 
индестелмеген. 
 

Егер сыйақы мөлшерлемесі 
бекітілген болмаса, оның 
мөлшерін анықтау тəртібі 
көрсетіледі  
 

Облигациялар бойынша сыйақылар 
мөлшерлемесі бекітілген болып 
табылады.  
  

5 Облигациялар айналымы жəне өтеу туралы мəліметтер: 
 
Облигациялар айналымының 
басталу күні 

Облигациялар айналымының басталу 
күні болып оларды «Қазақстан қор 
биржасы» АҚ ресми тізіміне енгізу күні 
болып саналады.   
 

Облигациялардың айналым 
мерзімі 

Облигациялар айнала бастаған күннен 
бастап 5 (бес) жыл 
 

Облигацияларды өтеу 
шарттары 

Облигацияларды өтеу облигациялар 
бойынша соңғы купонды сыйақыны 
төлеп,  нақтылы құны бойынша өтеледі. 
Нақты құнын жəне соңғы купонды 
сыйақының сомасын төлеу төлем жүзеге 
асырылатын кезеңнің («Төлем кезеңі») 
соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 
(он) жұмыс күні аралығында жүргізіледі.
Нақтылы құн сомасын жəне 
облигациялар бойынша соңғы купондық 
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сыйақыны алуға төлемдер жүзеге 
асырылатын кезеңнің соңғы күнінің 
басындағы жағдай бойынша 
облигацияларды ұстаушылардың 
тізімдемесінде тіркелген тұлғалар 
құқылы болады.   
 

Облигацияларды өтеу күні Облигациялардың айналым кезеңі 
басталған күннен бастап 5 (бес) жыл 
аралығында жүргізіледі.  

Облигациялар бойынша 
міндеттемелер орындалатын 
жер(жерлер)  

«Каспий Лимитед» ЖШС, Қазақстан 
Республикасы, 060002, Атырау облысы, 
Атырау қ., Исмагулов к-сі, 1, «Шағала» 
отелі. 
 

 Облигацияларды өтеу əдісі Негізгі қарыз сомасы мен сыйақыны 
төлеу облигация ұстаушыларының 
тізімдемесінің дерктеріне сəйкес 
облигациялар ұстаушылардың банктік 
шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге 
асырылады.  
 

6 Облигациялар бойынша 
қамтамасыз ету (ипотекалық 
жəне басқа қамтамасыз етілген 
облигациялар шығарылғанда) 
 

Облигациялар қамтамасыз етусіз 
шығарылады 

7 Облигация ұстаушыларының 
өкілі туралы мəліметтер 

Облигациялар бойынша облигация 
ұстаушыларының өкілі 
қарастырылмаған  
 

8 Тіркеуші туралы мəліметтер Облигацияларды ұстаушылардың 
тізімдемесін қалыптастыру, жүргізу 
жəне сақтауды тіркеуші – «РЕЕСТР» 
Акционерлік қоғамы жүзеге асырады, 
оның орналасқан мекенжайы: 050013, 
Алматы қ., əл-Фараби даңғылы, 17, 
«Нұрлы Тау» Б/О, блок 4 Б, 1301-кеңсе, 
тел. +7 (727) 311-15-32, оның бағалы 
қағаздарды ұстаушылардың 
тізімдемелері жүйесін жүргізу бойынша 
қызметпен айналысуға Қазақстан 
Республикасының қаржылық нарық 
жəне қаржылық ұйымдарды реттеу жəне 
қадағалау жөніндегі Агенттігімен 2005 
жылғы 2 тамызда берілген № 
0406200436 мемлекеттік лицензиясы 
бар.  
Тіркеуші өз функцияларын Эмитентпен 
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2011 жылғы 11 тамыздағы №  227-CL-R-
-11-08-/2011  Шарт негізінде жүзеге 
асырады.   
 

9 Облигацияларды 
орналастыруға қатысушы 
ұйымдар туралы мəліметтер  
 

Қаржылық кеңесші: «Қазақстан Халық 
Банкінің еншілес ұйымы «Halyk 
Finance» акционерлік қоғамы (Алматы 
қ.,  əл-Фараби, даңғылы 19/1, «Нұрлы 
Тау» БО, 3Б, 6-қабат; тел: + 7 (727) 244-
65-40,  факс: + 7 (727) 259-05-93), ол 
«Қазақстан қаржыгерлерінің 
қауымдастығы» ЗТБ жəне «Қазақстан 
қор биржасы» АҚ мүшесі болып 
табылады, Қазақстан Республикасының 
қаржылық нарық жəне қаржылық 
ұйымдарды реттеу жəне қадағалау 
жөніндегі Агенттігімен 2008 жылғы 26 
желтоқсанда берілген бағалы қағаздар 
нарығында қызметті жүзеге асыруға 
берілген № 4.2.92/28     мемлекеттік 
лицензиясының негізінде əрекет етеді.  
Қаржылық кеңесші өз функцияларын 
Эмитетпен 2011 жылғы 27 мамырда 
жасалған № CL-HF-27-05/11  қаржылық 
қызметтерді көрсетуге Шарт негізінде 
жүзеге асырады.   
 

10 Төлем агенті туралы 
мəліметтер 

Төлем агентінің функцияларын Эмитент 
дербес жүзеге асырады.  
  

11 Облигацияның оның 
ұстаушыларына беретін 
құқықтары  

 Облигациялар шығарылымының осы 
облигациялар шығарылымы 
проспектісімен қарастырылған тəртіпте 
жəне мерзімде нақтылы құнды алу 
құқығы; 
 Осы облигациялар шығарылымының 
проспектімен қарастырылған тəртіпте 
жəне  мерзімде бекітілген сыйақы алу 
құқығы; 
 Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасымен 
қарастырылған жағдайларда жəне 
тəртіпте өз талаптарын қанағаттандыру 
құқығы; 
 Облигацияларды еркін шеттету жəне 
басқаша өкімдік ету құқығы;  
 Эмитенттің облигациялар бойынша 
сыйақы мен негізгі борышын төлеу 
бойынша міндеттерін орындамаған əр 
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күн үшін өсімпұл түріндегі тұрақсыздық 
айыбын талап ету құқығы. Бұл орайда, 
Эмитенттің облигациялар бойынша 
сыйақы мен негізгі борышын төлеу 
бойынша міндеттерін орындамаған əр 
күн үшін өсімпұл түріндегі тұрақсыздық 
айыбы міндеттемелерді орындау күні 
(яғни, төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы 
күнінен кейінгі күні) қолданылатын 
Қазақстан Республикасының Ұлттық 
банкінің ресми қайта қаржыландыру 
мөлшерлемесіне байланысты есептеледі; 
 Эмитент дефолтқа ұшыраған кезде, 
ұстаушының жеке өзінде немесе басқа 
ұстаушылармен бірлесе 75% (жетпіс бес 
пайыз) жəне одан артық көлемде 
облигациялар меншікте болса,  оның 
эмитенттен мерзімнен бұрын 
обигациялар бойынша барлық 
төлемдерді өтеп шығуды талап етуге 
құқығы бар.  
 Облигацияларға меншік құқығынан 
туындайтын өзге де құқықтар.  
 

11-1 Эмитенттің облигациялары 
бойынша дефолт жариялануы 
мүмкін оқиғалар. 
 
 

Эмитенттің Облигациялар 
шығарылымының проспектісімен 
белгіленген сыйақыны немесе негізгі 
қарызды төлеу мерзімі аяқталған күннен 
кейінгі келесі күннен бастап 30 (отыз) 
жұмыс күні өткеннен кейін сыйақы 
(купонды) жəне/немесе облигациялар 
бойынша номиналды құны төленбеген 
немесе толық төленбеген жағдайда 
Эмитент облигациялары бойынша 
дефолт басталады. Осы мерзім 
аяқталғаннан кейін Эмитент 
міндеттемелерін орындамаса, облигация 
ұстаушыларының барлық құқықтары 
мен мүдделерін қорғау Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес 
жүргізіледі. 

 
Аталған оқиғалардың кез келгені орын 
алған кезде, Эмитент осы Проспектімен 
көзделген облигациялар 
ұстаушыларының құқықтарын 
қамтамасыз ету үшін бар күшін салады. 
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Эмитент дефолт оқиғасы орын алған 
күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн 
аралығында облигациялар 
ұстаушыларына дефолт оқиғасының 
орын алуы туралы «Қазақстан қор 
биржасы» АҚ сайтында тиісті 
хабарландыруды жариялау арқылы 
хабарлауға міндетті.   
 
Аталған ақпарат орындалмаған 
міндеттемелердің көлемін, 
міндеттемелерді орындамау себебін, 
сондай-ақ эмитенттің облигациялар 
бойынша орындамаған немесе тиісінше 
орындамаған жағдайдағы эмитенттің 
міндеттемелері бойынша бірлескен 
немесе қосымша жауапкершілікті 
көтеретін тұлғаларға талап қою тəртібін 
қамту тиіс. 
 
Облигациялар бойынша негізгі қарыз 
бен сыйақыны төлеу бойынша 
міндеттіліктер орындалмаған немесе 
тиісті түрде орындалмаған жағдайда, 
облигациялар ұстаушыларының 
құқықтарын қорғау Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес 
жүзеге асырылады, бұл орайда 
облигацияларды ұстаушылар осы 
Проспектімен көзделген тұрақсыздық 
айыбын төлеуді талап етуге құқылы.  
 
Қажет болған жағдайда облигациялар 
бойынша міндеттіліктерді қайта 
құрылымдау Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен 
белгіленген шарттарда жəне тəртіпте 
жүзеге асырылатын болады.  
 

 Эмитенттің облигациялар 
шығарылымын мерзімінен 
бұрын өтеу құқығы (егер бұл 
құқық облигациялар 
шығарылымы туралы 
эмитенттің органының 
шешімімен қарастырылған 
болса) 
 

Қарастырылмаған. 

12-1 Эмитенттің ақпарат мазмұнын, Эмитенттің қызметі жəне қаржылық 



 9

ақпаратты ашу тəртібін, 
мерзімдерін, əдісін, соның 
ішінде облигациялар 
шығарылымының 
проспектісімен қарастырылған 
шектеулерді бұзу туралы 
ақпаратты (ковенант) көрсетіп, 
қызметі мен қаржы жағдайы 
туралы облигация 
ұстаушыларына ақпарат беру 
тəртібі 

күйі туралы ақпарат «Қазақстан қор 
биржасы» АҚ ресми сайтында 
www.kase.kz жарияланады. 
Облигацияларды ұстаушылар осы 
ақпаратты Эмитенттен мына мекенжай 
бойынша жазбаша сұранысты жолдау 
арқылы сұрауға құқылы:  060002, 
Қазақстан Республикасы, Атырау қ., 
Исмағұлов к-сі, 1, «Шағала» отелі. 
Эмитент сұранысты алған күннен бастап 
10 (он) күнтізбелік күні аралығында 
ақпаратты жазбаша түрде ұсынуға 
міндетті.  
 

13 Облигацияларды 
орналастырудан түскен 
ақшаны қолдану туралы 
мəліметтер  

Облигацияларды орналастырудан түскен 
қаражаттар Қазақстан 
Республикасындағы тұрғын үй жəне 
коммерциялық жылжымайтын мүлік 
құрылысын қаржыландыруға, сондай-ақ 
қажет болған жағдайда облигацияларды 
шығару көлемінен 10% аспайтын сомада 
кредиторлар алдындағы Эмитенттің 
міндеттіліктерін өтеуге жұмсалады.  

 
Облигацияларды орналастырудан түскен 
ақшаны жоспарлы бөлуде өзгерістер 
туындауы мүмкін жағдайлар орын 
алғанда, Эмитент Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен 
көзделген тəртіпте осы Проспектіге 
тиісті өзгерістерді жəне/немесе 
толықтыруларды енгізеді. 
 

3-1 Облигацияларды өтеу кезіне 
дейін сыйақы төленетін əр 
кезеңге бөліп, сыйақыны төлеу 
жəне негізгі қарыз сомасын 
өтеу үшін қажетті эмитенттің 
ақша қаражатының көздері 
мен ағындарының болжамы 
 

Осы Проспектіге №1 Қосымша.  
 

3-2 Эмитентпен қабылданған 
шектеулер (ковенанттар) (егер 
бұл облигациялар 
шығарылымы туралы эмитент 
органының шешімімен 
қарастырылған болса)  
 

Эмитентпен қабылданатын шектеулер 
(ковенанттар) қарастырылмаған. 
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4.  Опциондар туралы ақпарат: Опциондар қарастырылмаған.  

 
5. Облигациялардың конвертациялануы туралы ақпарат: Облигациялар 
конвертацияланатын бағалы қағаздар болып табылмайды. 

 
6. Облигацияларды орналастыру əдістері: 

 
1) Облигацияларды орналастыру 

мерзімі мен тəртібі   
 

Облигациялар ұйымдастырылған жəне 
ұйымдастырылмаған нарықтарда 
айналымның барлық мерзімі аралығында 
орналастырылады.  
Облигацияларды ұйымдастырылған 
нарықта орналастыру «Қазақстан қор 
биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сəйкес 
жүзеге асырылады. Облигацияларды 
ұйымдаспаған нарықта орналастыру осы 
Проспекті шарттарында сатып алу-сату 
шартын жасау жолымен жазылуды 
жүргізу арқылы жүзеге асырылады. 
 

Облигациялар 
ұйымдастырылмаған нарықта 
орналастырылған жағдайда, 
облигацияларды орналастыру 
басталған күні жəне аяқталған 
күні (болса) көрсетіледі 

Орналастыру басталған күн 
облигациялардың айналымға шығуы 
басталған күні болып табылады.  
Орналастыруды аяқтау күні 
облигациялардың айналымы аяқталған 
күні болып табылады – облигациялар 
айналымы басталған күннен бастап 5 
(бес) жыл өткен соң.  

 
2) Акцияларға 

конвертацияланатын 
облигацияларды жазылу 
арқылы орналастыру кезінде 
конвертациялау шарттары 
көрсетіледі 
 

Облигациялар конвертацияланбайды. 

3) Облигацияларды төлеу шарттары 
мен тəртібі  
 

Облигациялар тек ақшамен ғана төленеді. 
Облигацияларды ұйымдаспаған нарықта 
жазылу жүргізу арқылы орналастырған 
кезде, облигацияны төлеу тəртібі мен 
шарттары осы Проспекті шарттарында 
Эмитент пен инвесторлар арасында 
жасалатын облигацияларды сатып алу-сату 
шарттарында көрсетіледі. Облигацияларды 
ұйымдастырылған нарықта орналастырған 
кезде,                                               
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№1 Қосымша 
 
АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТАРДЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ БОЛЖАМДЫ ЕСЕП  

мың теңге 
  2011 ж. 2012 ж. 2013 ж. 2014 ж. 2015 ж. 2016 ж. 
  2ЖЖ2011 1ЖЖ2012 2ЖЖ2012 1ЖЖ2013 2ЖЖ2013 1ЖЖ2014 2ЖЖ2014 1ЖЖ2015 2ЖЖ2015 1ЖЖ2016 2ЖЖ2016 
Операциялық қызмет бойынша ақшалай қаражаттардың қозғалысы  
Салық салынғанға 
дейінгі табыс  

601 677 1 248 049 797 933 1 136 711 696 694 1 239 748 728 106 1 272 690 715 888 1 320 008 710 744 

Түзетулер:                       
Амортизацияға 216 460 389 700 249 152 390 819 239 534 391 325 229 826 394 592 221 958 397 767 214 182 
Шығыстар/(кірістер
) пайыздар бойынша  

58 646 93 002 82 344 71 248 61 320 50 370 39 858 29 054 18 688 7 884 0 

Айналымдық 
капиталда 
өзгерістерге дейін 
операциялық 
қызметтен түскен 
ақшалай қаражаттар 

876 783 1 730 751 1 129 429 1 598 778 997 548 1 681 443 997 790 1 696 336 956 534 1 725 659 924 926 

ТМШ бойынша 
(ұлғаю) / кему 

49 640 4 301 2 750 2 548 1 562 2 552 1 499 8 576 4 824 865 466 

сатып алушылардың 
дебиторлық 
берешегінің 
(ұлғаюы) / кемуі 

47 742 (231 264) (147 857) 21 585 13 229 (1 928) (1 132) (193) (108) 0 0 

алдын ала төлемдер 
мен алынатын басқа 
да есептер бойынша 
(ұлғаю) / кему  

(247 220) 95 687 61 177 80 258 49 190 29 922 17 573 30 360 17 077 30 304 16 318 

кредиторлық 
берешектің 
(ұлғаюы) / кемуі 

7 728 9 832 6 286 8 596 5 269 8 610 5 057 8 572 4 821 8 645 4 655 

Байланысты 
тараптарға төленуі 
тиісті сомалар 
бойынша (ұлғаю) / 
кему 

69 750 (274 251) (175 341) 0 0 0 0 0 0 0 0 

төлемге өзге есептер 
бойынша (ұлғаю) / 
кему   

1 791 83 264 53 235 (77 064) (47 233) 46 334 27 212 674 379 8 113 4 368 

Шығарылған 
қарыздық қағаздар 

0 (219 000) (219 000) (219 000) (219 000) (219 000) (219 000) (219 000) (219 000) (219 000) (219 000) 
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бойынша төленген 
пайыздар    
Операциялық 
қызметтен түскен 
ақшалай 
қаражаттардың 
түсімі   

806 213 1 199 320 710 679 1 415 701 800 565 1 547 933 828 999 1 525 325 764 527 1 554 586 731 733 

Төленген пайыздар (58 646) (93 002) (82 344) (71 248) (61 320) (50 370) (39 858) (29 054) (18 688) (7 884) 0 
Төленген табыс 
салығы 

(120 335) (249 610) (159 587) (227 342) (139 339) (247 950) (145 621) (254 538) (143 178) (264 002) (142 155) 

Операциялық 
қызметтен 
ақшалай 
қаражаттардың 
таза түсімі   

627 232 856 708 468 748 1 117 111 599 906 1 249 613 643 520 1 241 733 602 661 1 282 700 589 578 

 
Негізгі құралдарды 
сатып алу  

(126 880) (98 439) (62 936) (117 745) (72 166) (122 648) (72 031) (122 464) (68 886) (123 449) (66 742) 

Заемдық 
қаражаттарға 
ғимараттар мен 
жабдықтарды сатып 
алу 

(2 609 822) (1 687 612) (73 647) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ұзақ мерзімді алдын 
ала төлемдер 

(173 375) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестициялық 
қызметте ақшалай 
қаражаттардың 
таза шығындалуы   

(2 910 076) (1 786 051) (136 583) (117 745) (72 166) (122 648) (72 031) (122 464) (68 886) (123 449) (66 742) 

 
Заемдерді өтеу (1 600 137) (208 576) (208 576) (208 576) (208 576) (208 576) (208 576) (208 576) (208 576) (208 576) 0 
Байланысты 
тараптарға төленген 
ақшалай қаражаттар 

(676 302) (17 202) (10 998) (12 741) (7 809) (8 505) (4 995) 0 0 (12 968) (6 983) 

Байланысты 
тараптардан 
алынған ақшалай 
қаражаттар 

676 302 17 202 10 998 12 741 7 809 8 505 4 995 0 0 12 968 6 983 

Ұзақ мерзімді 
заемдер алу 

1 391 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Шығарылған 
қарыздық бағалы 

4 380 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (4 380 000) 
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қағаздардан 
түсімдер   
Қаржылық 
қызметтен 
алынған таза 
ақшалай 
қаражаттар   

4 171 424 (208 576) (208 576) (208 576) (208 576) (208 576) (208 576) (208 576) (208 576) (208 576) (4 380 000) 

             
Ақшалай 
қаражаттар мен 
олардың 
баламаларының таза 
ұлғаюы (кемуі)  

1 888 580 (1 137 919) 123 589 790 790 319 164 918 389 362 913 910 693 325 199 950 675 (3 857 164) 

             
Жыл басындағы 
таза ақшалай 
қаражаттар мен 
олардың 
баламалары  

1 435 896 3 327 710 2 187 843 2 311 644 3 103 789 3 423 500 4 343 462 4 706 996 5 619 249 5 945 005 6 897 309 

             
Жыл соңындағы 
таза ақшалай 
қаражаттар мен 
олардың 
баламалары 

3 324 476 2 189 792 2 311 432 3 102 435 3 422 953 4 341 889 4 706 375 5 617 690 5 944 449 6 895 681 3 040 145 
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ПРОСПЕКТ  

первого выпуска облигаций в пределах  

первой облигационной программы 

товарищества с ограниченной ответственностью 

«КАСПИЙ ЛИМИТЕД» 

(ТОО «КАСПИЙ ЛИМИТЕД»)  

 

 

Дата (на которую указаны сведения в Проспекте): 1 июля 2011 г. 

Вид облигаций: купонные, без обеспечения 

Количество облигаций: 4  500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) штук 

  

 

 

«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. Атырау, 2011 г. 
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1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом 
первой облигационной программы товарищества с ограниченной 
ответственностью «КАСПИЙ ЛИМИТЕД» (далее - Эмитент). 

 
2. Сведения об облигационной программе: 
 
Дата государственной регистрации 
проспекта облигационной 
программы 
 

Не указывается, т.к. проспект первого 
выпуска облигаций представляется в 
уполномоченный орган одновременно с 
проспектом облигационной программы 
Эмитента для прохождения 
государственной регистрации. 
 

Объем облигационной программы в 
денежном выражении, в рамках 
которой осуществляется выпуск 

7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот 
миллионов) тенге  

Порядковый номер выпуска 
облигаций 

Данный выпуск облигаций является 
первым в  рамках первой облигационной 
программы Эмитента 
 

Сведения о предыдущих выпусках 
облигаций 

Эмитент ранее не выпускал облигации. 

Права, представляемые каждым 
видом ранее выпущенных облигаций 
их держателям, в том числе права, 
реализованные при нарушении 
ограничений (ковенант) и 
предусмотренные договорами купли-
продажи ценных бумаг, 
заключенными с держателями, с 
указанием порядка реализации 
данных прав держателей.  

Эмитент ранее не выпускал облигации. 

 
3. Структура выпуска: 
 

1  Вид облигаций купонные облигации без обеспечения 
 

2  Количество выпускаемых 
облигаций 

4  500 000 (четыре миллиона пятьсот 
тысяч) штук 
 

Общий объем выпуска 
облигаций по номинальной 
стоимости 

4 500 000 000 (четыре миллиарда 
пятьсот миллионов) тенге  
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3 Номинальная стоимость одной 

облигации 
1 000 (одна тысяча) тенге 

4 Вознаграждение по облигациям с указанием: 

 Ставка вознаграждения по 
облигациям (ставка купона)  

Фиксированная ставка вознаграждения в 
размере 10 % (десять процентов) 
годовых от номинальной стоимости 
облигаций. 
 

Дата, с которой начинается 
начисление вознаграждения 
 

Начисление вознаграждения начинается 
с даты начала обращения облигаций.  

Периодичность и даты 
выплаты вознаграждения 
 

Выплата вознаграждения производится в 
тенге 2 (два) раза в год по истечении 
каждых 6 (шесть) месяцев с даты начала 
обращения облигаций до даты 
погашения облигаций.  
 

 Порядок и условия выплаты 
вознаграждения (купона) 
 

Выплата вознаграждения производится 
в тенге путем перевода денег на 
банковские счета держателей облигаций 
в течение 10 (десять) рабочих дней с 
даты, следующей за последним днем 
периода, за который осуществляются 
выплаты («Период выплаты»).  
На получение вознаграждения имеют 
право лица, зарегистрированные в 
реестре держателей облигаций по 
состоянию на начало последнего дня 
периода, за который осуществляются 
выплаты. 
Купонное вознаграждение на дату 
выплаты рассчитывается как 
произведение номинальной стоимости и 
полугодовой ставки купонного 
вознаграждения. Количество знаков 
после запятой и метод округления 
определяются в соответствии с 
внутренними документами АО 
«Казахстанская фондовая биржа».  
Последняя выплата вознаграждения 
производится одновременно с выплатой 
основной суммы долга по облигациям.  
Все платежи (выплаты вознаграждения 
и основной суммы долга), 
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осуществляются Эмитентом в 
безналичном порядке, в национальной 
валюте Республики Казахстан (тенге). 
В случае, если инвестором будет 
являться нерезидент Республики 
Казахстан, для получения купонного 
вознаграждения данному инвестору 
потребуется открытие банковского счета 
в тенге, выплата купонного 
вознаграждения в иной валюте с 
применением какого-либо курса 
конвертации не предусматривается. 
 

Период времени, применяемый 
для расчета вознаграждения 

Выплата вознаграждения (купона) 
производится Эмитентом из расчёта 
временной базы 360/30 (360 дней в году 
/30 дней в месяце). 
 

Порядок расчетов при выпуске 
индексированных облигаций 

Облигации не являются 
индексированными. 
 

Если ставка вознаграждения не 
является фиксированной, 
указывается порядок 
определения ее размера 
 

Ставка вознаграждения по облигациям 
является фиксированной. 

5 Сведения об обращении и погашении облигаций с указанием: 
Дата начала обращения 
облигаций 

Датой начала обращения облигаций 
является дата их включения в 
официальный список АО 
«Казахстанская фондовая биржа». 
 

Срок обращения облигаций 5 (пять) лет с даты начала обращения 
облигаций. 
 

Условия погашения облигаций Погашение облигаций осуществляется 
по номинальной стоимости 
одновременно с выплатой последнего 
купонного вознаграждения по 
облигациям. Выплата номинальной 
стоимости и последнего купонного 
вознаграждения по облигациям будет 
производиться в тенге в течение 10 
(десять) рабочих дней с даты, 
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следующей за последним днем периода, 
за который осуществляются выплаты 
(«Период выплаты»). 
На получение суммы номинальной 
стоимости и последнего купонного 
вознаграждения по облигациям имеют 
право лица, зарегистрированные в 
реестре держателей облигаций по 
состоянию на начало последнего дня 
периода, за который осуществляются 
выплаты. 
 

Дата погашения облигаций Погашение облигаций производится  по 
истечении 5 (пять) лет с даты начала 
обращения облигаций. 
 

Место (места), где будет 
произведено погашение 
облигаций 

ТОО «Каспий Лимитед», Республика 
Казахстан, 060002, Атырауская область,  
г. Атырау, ул. Исмагулова, 1, Отель 
«Шагала». 
 

 Способ погашения облигаций Погашение суммы основного долга и 
последнего купонного вознаграждения 
по облигациям будет осуществляться 
путем перечисления денег на текущие 
банковские счета держателей облигаций 
в соответствии с данными реестра 
держателей облигаций. 
 

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

Облигации выпускаются без 
обеспечения. 

7 Сведения о представителе 
держателей облигаций 

По облигациям представитель 
держателей облигаций не предусмотрен. 
 

8 Сведения о регистраторе Формирование, ведение и хранение 
реестра держателей облигаций 
осуществляется регистратором - 
акционерное общество «РЕЕСТР», 
расположенным по адресу: 050013, г. 
Алматы, пр-т. Аль-Фараби, 17, Б/Ц 
«Нурлы Тау», блок 4Б, офис 1301, тел. 
+7 (727) 311-15-32, имеющим 
государственную лицензию на занятие 
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деятельностью по ведению системы 
реестров держателей ценных бумаг № 
0406200436 от 2 августа 2005 г., 
выданную Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых 
организаций.  Регистратор осуществляет 
свои функции на основании Договора № 
227-CL-R--11-08-/2011 от 11 августа 
2011 г., заключенного с Эмитентом. 
 

9 Сведения об организациях, 
принимающих участие в 
размещении облигаций 

Финансовый консультант: акционерное 
общество «Дочерняя организация 
Народного Банка Казахстана «Halyk 
Finance» (г. Алматы, пр-т. Аль-Фараби, 
19/1, БЦ «Нурлы Тау», 3Б, 6 этаж; тел: + 
7 (727) 244-65-40, факс: + 7 (727) 259-05-
93), которое является членом ОЮЛ 
«Ассоциация финансистов Казахстана» 
и АО «Казахстанская фондовая биржа», 
действует на основании 
государственной лицензии на 
осуществление деятельности на рынке 
ценных № 4.2.92/28 от 26 декабря 2008 
г., выданной Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых 
организаций. Финансовый консультант 
осуществляет свои функции на 
основании Договора на оказание 
финансовых услуг № CL-HF-27-05/11 от 
27 мая 2011 г., заключенного с 
Эмитентом. 
 

10 Сведения о платежном агенте Функции платежного агента 
осуществляются Эмитентом 
самостоятельно 
 

11 Права, предоставляемые 
облигацией ее держателю 
 

 право на получение номинальной 
стоимости облигации в порядке и сроки, 
предусмотренные настоящим 
Проспектом выпуска облигаций; 
 право на получение фиксированного 
вознаграждения в порядке и сроки, 
предусмотренные настоящим 
Проспектом выпуска облигаций; 
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 право на удовлетворение своих 
требований в случаях и порядке, 
предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан;  
 право свободно отчуждать и иным 
образом распоряжаться облигациями; 
 право требования выплаты неустойки 
в виде пени за каждый день 
неисполнения обязательств Эмитента по 
выплате вознаграждения и основного 
долга по облигациям. При этом, 
неустойка в виде пени за каждый день 
неисполнения обязательств Эмитента по 
выплате вознаграждения и основного 
долга по облигациям исчисляется 
исходя из официальной ставки 
рефинансирования Национального 
Банка Республики Казахстан, 
действующей на день исполнения 
обязательств (т.е. на дату, следующую за 
последним днем периода, за который 
осуществляется выплата); 
 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; 
 иные права, вытекающие из права 
собственности на облигации.  

11-1 События, по наступлению 
которых может быть объявлен 
дефолт по облигациям 
Эмитента. 
 
 

Дефолт по облигациям Эмитента 
наступает в случае невыплаты или 
неполной выплаты 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 облигаций и защита 
их интересов осуществляется в 
соответствии с законодательством 
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Республики Казахстан 
 
При наступлении любого из указанных 
событий Эмитент приложит все усилия 
для обеспечения прав держателей 
облигаций, предусмотренных 
настоящим Проспектом. 
 
Эмитент в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с даты наступления 
события дефолта обязан известить 
держателей облигаций о наступлении 
события дефолта посредством 
публикации соответствующего 
уведомления на сайте АО 
«Казахстанская фондовая биржа».  
 
Указанная информация должна 
включать в себя объем неисполненных 
обязательств, причину неисполнения 
обязательств, а также перечисление 
возможных действий держателей 
облигаций по удовлетворению своих 
требований, включая порядок 
обращения с требованием к Эмитенту.  
Защита прав держателей облигаций при 
неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств по выплате 
вознаграждения и основного долга по 
облигациям осуществляется в 
соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, при этом 
держатели облигаций вправе требовать 
уплаты неустойки, предусмотренной 
настоящим Проспектом.  
Реструктуризация обязательств по 
облигациям при необходимости будет 
осуществляться в порядке и на условиях, 
определенных законодательством 
Республики Казахстан. 
 

 Право эмитента досрочно 
погасить выпуск облигаций (в 
случае если данное право 
предусмотрено решением 
органа эмитента о выпуске 
облигаций) 

Не предусмотрено. 
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12-1 Порядок информирования 

эмитентом держателей 
облигаций  
о своей деятельности и 
финансовом состоянии с 
указанием содержания 
информации, порядка, сроков и 
способа раскрытия данной 
информации, в том числе 
информирования о нарушении 
ограничений (ковенант), 
предусмотренных проспектом 
выпуска облигаций 

Информация о деятельности и 
финансовом состоянии Эмитента будет 
размещаться на официальном сайте АО 
«Казахстанская фондовая биржа» 
www.kase.kz. Держатели облигаций 
вправе запросить данную информацию у 
Эмитента путем направления 
письменного запроса по адресу: 060002, 
Республика Казахстан, г. Атырау, ул. 
Исмагулова, 1, Отель «Шагала». 
Эмитент обязан предоставить 
информацию в письменной форме в 
течение 10 (десять) календарных дней со 
дня получения запроса. 
 

13 Сведения об использовании 
денег от размещения облигаций 

Средства от размещения облигаций 
будут направлены на финансирование 
строительства жилой и коммерческой 
недвижимости на территории 
Республики Казахстан, а также, при 
необходимости, на погашение 
обязательств Эмитента перед 
кредиторами в сумме не более 10% от 
объема выпуска облигаций. 

 
При наступлении случаев, при которых 
возможны изменения в планируемом 
распределении полученных от 
размещения облигаций денег, 
Эмитентом будут внесены 
соответствующие изменения и/или 
дополнения в настоящий Проспект в 
порядке, предусмотренном 
законодательством Республики 
Казахстан. 
 

3-1 Прогноз источников и потоков 
денежных средств Эмитента, 
необходимых для выплаты 
вознаграждений и погашения 
суммы основного долга в 
разрезе каждого периода 
выплаты вознаграждений до 

Приложение № 1 к настоящему 
Проспекту.  
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момента погашения облигаций 
 

3-2 Ограничения (ковенанты), 
принимаемые эмитентом (если 
это предусмотрено решением 
органа эмитента о выпуске 
облигаций) 
 

Ограничения (ковенанты), принимаемые 
Эмитентом, не предусмотрены. 

 
4.  Информация об опционах: Опционы не предусмотрены. 

 
5. Информация о конвертируемости облигаций: Облигации не являются 
конвертируемыми ценными бумагами. 

 
6. Способ размещения облигаций: 

 
1) Cрок и порядок размещения 

облигаций 
 

Облигации размещаются в течение всего 
срока обращения на организованном и 
неорганизованном рынках.  
Размещение облигаций на 
организованном рынке будет 
осуществляться в соответствии с 
внутренними документами АО 
«Казахстанская фондовая биржа». 
Размещение облигаций на 
неорганизованном рынке будет 
осуществляться путем проведения 
подписки посредством заключения 
договоров купли-продажи на условиях 
настоящего Проспекта.  
 

В случае размещения 
облигаций на 
неорганизованном рынке 
указываются, дата начала и 
дата окончания размещения 
облигаций (при наличии) 

Датой начала размещения является дата 
начала обращения облигаций.  
Датой окончания размещения является 
дата окончания обращения облигаций – 
по истечении 5 (Пяти) лет с даты начала 
обращения облигаций. 

2) При размещении облигаций, 
конвертируемых в акции, 
путем подписки, указываются 
условия конвертирования 

Облигации не являются 
конвертируемыми. 

3) Условия и порядок оплаты Облигации оплачиваются исключительно 
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Приложение №1 
 
ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

в тыс.тенге 
  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
  2П2011 1П2012 2П2012 1П2013 2П2013 1П2014 2П2014 1П2015 2П2015 1П2016 2П2016 
Движение денежных средств по операционной деятельности 
Прибыль до 
налогообложения  

601 677 1 248 049 797 933 1 136 711 696 694 1 239 748 728 106 1 272 690 715 888 1 320 008 710 744 

Корректировки на:                       
Амортизацию 216 460 389 700 249 152 390 819 239 534 391 325 229 826 394 592 221 958 397 767 214 182 
Расходы/(доходы) 
по процентам  

58 646 93 002 82 344 71 248 61 320 50 370 39 858 29 054 18 688 7 884 0 

Денежные средства 
от операционной 
деятельности до 
изменений в 
оборотном капитале 

876 783 1 730 751 1 129 429 1 598 778 997 548 1 681 443 997 790 1 696 336 956 534 1 725 659 924 926 

(Увеличение) / 
уменьшение по ТМЗ 

49 640 4 301 2 750 2 548 1 562 2 552 1 499 8 576 4 824 865 466 

(Увеличение) / 
уменьшение 
дебиторской 
задолженности 
покупателей 

47 742 (231 264) (147 857) 21 585 13 229 (1 928) (1 132) (193) (108) 0 0 

(Увеличение) / 
уменьшение по  
предоплатам и 
прочих счетов к 
получению 

(247 220) 95 687 61 177 80 258 49 190 29 922 17 573 30 360 17 077 30 304 16 318 

Увеличение / 
(уменьшение) 
кредиторской 
задолженности 

7 728 9 832 6 286 8 596 5 269 8 610 5 057 8 572 4 821 8 645 4 655 

Увеличение / 
(уменьшение) по 
суммам, 
причитающимся к 
выплате связанным 
сторонам 

69 750 (274 251) (175 341) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Увеличение / 
(уменьшение) по 

1 791 83 264 53 235 (77 064) (47 233) 46 334 27 212 674 379 8 113 4 368 
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прочим счетам к 
оплате 
Проценты, 
уплаченные по 
выпущенным 
долговым бумагам  

0 (219 000) (219 000) (219 000) (219 000) (219 000) (219 000) (219 000) (219 000) (219 000) (219 000) 

Поступление 
денежных средств 
от операционной 
деятельности 

806 213 1 199 320 710 679 1 415 701 800 565 1 547 933 828 999 1 525 325 764 527 1 554 586 731 733 

Выплаченные 
проценты 

(58 646) (93 002) (82 344) (71 248) (61 320) (50 370) (39 858) (29 054) (18 688) (7 884) 0 

Подоходный налог 
уплаченный 

(120 335) (249 610) (159 587) (227 342) (139 339) (247 950) (145 621) (254 538) (143 178) (264 002) (142 155) 

Чистое 
поступление 
денежных средств 
от операционной 
деятельности 

627 232 856 708 468 748 1 117 111 599 906 1 249 613 643 520 1 241 733 602 661 1 282 700 589 578 

 
Приобретение 
основных средств  

(126 880) (98 439) (62 936) (117 745) (72 166) (122 648) (72 031) (122 464) (68 886) (123 449) (66 742) 

Приобретение 
зданий и 
оборудования на 
заемные средства 

(2 609 822) (1 687 612) (73 647) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Долгосрочные 
предоплаты 

(173 375) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистое 
расходование 
денежных средств 
в инвестиционной 
деятельности 

(2 910 076) (1 786 051) (136 583) (117 745) (72 166) (122 648) (72 031) (122 464) (68 886) (123 449) (66 742) 

 
Погашение займов (1 600 137) (208 576) (208 576) (208 576) (208 576) (208 576) (208 576) (208 576) (208 576) (208 576) 0 
Денежные средства, 
выплаченные 
связанным сторонам 

(676 302) (17 202) (10 998) (12 741) (7 809) (8 505) (4 995) 0 0 (12 968) (6 983) 

Денежные средства, 
полученные от 
связанных сторон 

676 302 17 202 10 998 12 741 7 809 8 505 4 995 0 0 12 968 6 983 

Получение 1 391 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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долгосрочных 
займов 
Поступления от 
выпущенных 
долговых ценных 
бумаг 

4 380 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (4 380 000) 

Чистые денежные 
средства, 
полученные от 
финансовой 
деятельности 

4 171 424 (208 576) (208 576) (208 576) (208 576) (208 576) (208 576) (208 576) (208 576) (208 576) (4 380 000) 

             
Чистое увеличение 
(уменьшение) 
денежных средств и 
их эквивалентов 

1 888 580 (1 137 919) 123 589 790 790 319 164 918 389 362 913 910 693 325 199 950 675 (3 857 164) 

             
Чистые денежные 
средства и их 
эквиваленты на 
начало года 

1 435 896 3 327 710 2 187 843 2 311 644 3 103 789 3 423 500 4 343 462 4 706 996 5 619 249 5 945 005 6 897 309 

             
Чистые денежные 
средства и их 
эквиваленты на 
конец года 

3 324 476 2 189 792 2 311 432 3 102 435 3 422 953 4 341 889 4 706 375 5 617 690 5 944 449 6 895 681 3 040 145 
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