
 «Қазақстан Қағазы» 
акционерлік қоғамының 

бірінші купонды облигациялар шығарылымын орнықтыру қорытындылары туралы 
ЕСЕП 

 
1. Эмитенттің атауы 
−  «Қазақстан Қағазы» акционерлік қоғамы  

 
2. Эмитенттің орналасқан жері 
− Заңды мекен-жайы:   Қазақстан Республикасы 
    483110, Алматы облысы 
    Қарасай ауданы, Абай а. 
− Нақты мекен-жайы:     Қазақстан Республикасы 
    483110, Алматы облысы 
    Қарасай ауданы, Абай а. 
    тел.: 8 (3272) 97-37-49; 97-37-50 
    факс: 8 (3272) 97-37-74. 

 
3. Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуге алынған күні жəне нөмірі  
− Облигациялар шығарылымын Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы 

ұйымдарын реттеу жəне қадағалау жөніндегі агенттігі 2004 жылғы «22» желтоқсанда тіркеді 
(ұлттық идентификациялық нөмірі KZ2CKY05B448) 

 
4. Облигациялар туралы мəліметтер  
− Жалпы саны: 4 000 000 000 (төрт миллиард) дана; 
− Түрі: атаулы, қалқымалы купонды ставкалы, қамтамасыз етілмеген; 
− Номиналды құны: 1 (бір) теңге; 
− Купон мөлшері: r = i + m, мұнда r – облигацияның номиналды құнының сыйақы 

ставкасының мөлшері; i – соңғы 12 ай ішінде ҚР Статистика жөніндегі агенттігі 
жариялайтын тұтыну бағалар индесінің өсуі/төмендеуі ретінде есептелетін инфляция 
(индекс мəні, пайызбен, минус 100%); m - 2.5% мөлшеріндегі тіркелген маржа. Сыйақы 
ставкасының жоғарғы шегінің мəні облигацияның номиналды құнының rmax = 13%, 
дефляция жағдайында төменгісі – облигацияның номиналды құнының  rmin = 2.5% 
белгіленеді. 

 
5. Облигацияларды орнықтыру туралы мəліметтер 
- Облигацияларды орнықтыру басталатын күн жəне орнықтыру аяқталатын күн: 

 Орнықтыру басталған күн: 2005 ж. 02 наурыз; 
 Орнықтыру аяқталған күн: 2005 ж. 14 сəуір; 

- Есеп беріліп отырылған кезең: 
 2005 ж. с 18 ақпаннан бастап 2005 ж. 01 мамыр аралығы; 

- бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығындағы облигацияларды орнықтыру туралы 
ақпарат (сауда-саттық ты ұйымдатырушылар тізімінің санаты, облигациялар құны, соңғы 
сауда-саттықтар болған күн): 
 санаты: «А» листингі; 
 барлық облигациялар орташа кірістілігі 10,035% (он бүтін мыңнан отыз бес пайыз) 
болатын жазылу бойынша орнықтырылды, арнайы сауда-саттықтар өткізілген жоқ; 
 жазылу бойынша ақырғы орнықтырылу 2005ж. 14 сəуірде жүзеге асырылды; 

- орнықтырылған облигациялар саны: 
 4 000 000 000 (төрт миллиард) дана; 

- мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны туралы мəліметтер (егер шығарылым 
проспектісімен қарастырылмаған болса): 
 облигациялар мерзімінен бұрын өтелген жоқ; 

- облигация ұстаушыларының саны туралы мəліметтер: 



 облигация ұстаушыларының саны - 1 (бір) –«Орталық бағалы қағаздар депозитариі» АҚ 
(номинал ұстаушы). 

- Орнықтырылған облигациялар саны: 
 Облигациялар орнықтырылған жоқ. 

 
6. Тіркеуші туралы мəліметтер 
- Тіркеуші: «Зерде» ААҚ (Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің бағалы қағаздар 

ұстаушылар реестрін жүргізу қызметін атқаруға 2002 жылғы 01 сəуірде берген мемлекеттік 
лицензия №0406200238), Қазақстан Республикасы, 480004, Алматы қ-сы, Гоголь к-сі, 111а, 
тел.: +7 (3272) 40-08-98, 40-44-56. 

- 2004 ж. 01 қарашадағы шарт №420/232. 
 
7. Облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабар жарияланатын басылымның 
атауы жəне жарияланған күні (шектелген тұлғалар арасында орнықтырылған жағдайда) 
- «Казахстанская Правда» №6 (24616) 2005ж. «11» қаңтар, 4-бет, алғашқы атаулы купонды 

облигацияларды мемлекеттік тіркеу туралы хабарландыру; 
- «ЕГЕМЕН Қазақстан» №4 (23962) 2005ж. «08» қаңтар, 7-бет, алғашқы атаулы купонды 

облигацияларды мемлекеттік тіркеу туралы хабарландыру (қазақ тілінде). 
 
8. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу  туралы мəліметтер 
− облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі мен мерзімі: 

 сыйақы жылына екі рет бір жылда 360 күн бар, бір айда 30 күн бар деген есеппен, соған 
сəйкес облигациялар айналымы басталған күннен бастап өтеу мерзіміне дейін əрбір алты 
ай сайын төленеді; 
 облигациялар бойынша кіріс алуға құқылы тұлғалар ортасын анықтау күнінен кейінгі 10 

(Он) жұмыс күні ішінде төленеді; 
− облигациялар бойынша төленетін сыйақы мөлшері немесе мөлшерін анықтау тəртібі: 

 купон мөлшері: r = i + m, мұнда r – облигацияның номиналды құнының сыйақы 
ставкасының мөлшері; i – кезекті сыйақы купоны төленетін күнге дейінгі екі айдың 
алдыңғы соңғы 12 ай ішінде ҚР Статистика жөніндегі агенттігі жариялайтын тұтыну 
бағаларының индексінің өсуі/түсуі ретінде есептелетін инфляция (пайыздардағы 
индекстің мəні  минус 100%); m - 2.5% мөлшеріндегі тіркелген маржа. Сыйақы 
ставкасының жоғарғы шегінің мəні облигацияның номиналды құнының rmax = 13%, 
дефляция жағдайында төменгісі - облигацияның номиналды құнының rmin = 2.5% 
белгіленеді; 

− облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезіндегі есептесу тəртібі (есептесу нысаны: қолма-
қол ақшамен, қолма-қол емес түрде): 
 сыйақы облигация ұстаушыларының ағымдағы шотына ақша аудару арқылы теңгемен 
жүргізіледі; 

− облигациялар бойынша сыйақы уақтылы төленбеген жағдайда, эмитенттің қабылдаған 
шараларын көрсету керек: 
 облигациялар бойынша сыйақы уақтылы төленбеген жағдай болған емес. 

 
 
 

Бас директор        М.А. Арип 
 

 
Бас бухгалтер        А.М. Елгелдиева 


