
ОТЧЕТ 
об итогах размещения второго выпуска купонных облигаций  

в пределах облигационной программы 
Акционерное общество 

«Казахстан Кагазы» 
 

1. Наименование эмитента 
− Акционерное общество «Казахстан Кагазы», Свидетельство о государственной перерегистрации № 9046-1907-

АО Серия В №0047759 от 30.01.2004 г. (дата первичной регистрации 05.02.2001 г.). Орган, осуществивший 
перерегистрацию – Департамент юстиции Алматинской области Министерства Юстиции Республики 
Казахстан 

 
2. Место нахождения эмитента 
− Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, 040905, Алматинская область, Карасайский район 

с. Абай, тел.: 8 (327) 226-37-50, 226-37-49, факс: 8 (327) 226-37-74, E-mail: kagazy@kagazy.kz 
 

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций 
Выпуск облигаций зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций «05» июля 2006 года (национальный идентификационный номер 
KZPC2Y07C024) 
 
4. Сведения об облигациях 
− Общее количество: 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) штук; 
− Вид: именные купонные, без обеспечения; 
− Номинальная стоимость: 1 (один) тенге; 
− Размер купона: плавающий, в зависимости от уровня инфляции: r = i + m, где r – размер ставки 

вознаграждения от номинальной стоимости облигации; i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение 
индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%) публикуемого Агентством РК по 
статистике за последние 12 месяцев, предшествующих двум месяцам даты начала соответствующего 
купонного периода; m - фиксированная маржа в размере 1.5%. Значение верхнего предела ставки 
вознаграждения устанавливается rmax = 12% от номинальной стоимости облигации, нижнего, в случае 
дефляции rmin = 2.0% от номинальной стоимости облигации. 
На первый купонный период размер ставки вознаграждения составит 9% годовых. 

 
5. Сведения о размещении облигаций 
1) дата утверждения предыдущего отчета - отсутствует 
2) дата начала размещения и дата окончания размещения облигаций: 

 дата начала размещения: 22 августа 2006 г.; 
 дата окончания размещения: 21 августа 2013 г.; 

      период, за который представляется отчет: 
 с 05 июля 2006 г. по 31 декабря 2006 г.;     

3) размещение на неорганизованном рынке ценных бумаг: 
 количество размещенных облигаций: 3 120 000 000 (Три миллиарда сто двадцать миллионов) штук; 
 способ размещения: по подписке, специализированные торги не проводились; 

сумма привлеченных денег: 2 990 332 370,06 тенге; 
4) информация о размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг: 

 на организованном рынке ценных бумаг облигации не размещались; 
5) количество размещенных облигаций: 

 3 120 000 000 (Три миллиарда сто двадцать миллионов) штук; 
6) количество выкупленных облигаций: 

 облигации не выкупались; 
7) количество досрочно погашенных облигаций: 

 облигации досрочно не погашались; 
8) информация об андеррайтерах выпуска облигаций: 

 андеррайтер: АО «Финансовая компания «Альянс Капитал» (Лицензия на занятие брокерско-дилерской 
деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального 
держателя №0401200894 от «25» октября 2004 года). Договор  № 6\а\С-04-31\06 от «10» февраля  2006 
года; 

 комиссия: 0,5% от объема выпуска ценных бумаг; 
 количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтера: 0 (Ноль); 

9) сведения о количестве держателей облигаций: 
 количество держателей облигаций: 11 (одиннадцать), из которых: 
а) резиденты: 11 (одиннадцать); 
б) юридические лица: 11 (одиннадцать); 



в) паевые инвестиционные фонды: 2 (два), являются держателями 20 000 000 штук облигаций; 
г) пенсионные фонды: 4 (четыре), являются держателями 1 550 000 000 штук облигаций; 
д) страховая компания: 2 (два), является держателем 385 000 000 штук облигаций; 
е) брокерская компания: 3 (три) является держателям 1 165 000 000 штук облигаций. 

10) количество неразмещенных облигаций: 
 380 000 000 штук облигаций.           
 

6. Сведения о регистраторе 
- Регистратор: АО «Регистратор «Зерде» (государственная лицензия на занятие деятельностью по ведению 

системы реестров держателей ценных бумаг №0406200451, от 24 января 2006 года) 
- Адрес: Республика Казахстан, 050040, г.Алматы, ул. Манаса/Джандосова 34а/8а, тел.: 8 (327) 244-83-51. 
- Договор № 620/232у-04-38/06 от 01 марта 2006 г. 
 
7. Наименование печатного издания и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций 
(при их размещении среди неограниченного круга лиц) 
- «Казахстанская Правда» №209 от «12» сентября 2006 г., стр. 9 объявление о государственной регистрации и о 

размещении купонных облигаций второго выпуска в пределах облигационной программы на русском и 
казахском языках. 

 
8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям 
− периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям: 

 выплата вознаграждения производится два раза в год из расчета временной базы 360 дней в году и 30 дней 
в месяце, соответственно через каждые шесть месяцев, начиная от  даты начала обращения облигаций до 
срока погашения; 

 доход по облигациям выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой 
определения круга лиц, обладающих правом на получение дохода; 

− размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям: 
 Размер купона: плавающий, в зависимости от уровня инфляции: r = i + m, где r – размер ставки 
вознаграждения от номинальной стоимости облигации; i – инфляция, рассчитываемая как 
прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%) 
публикуемого Агентством РК по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих двум месяцам 
даты начала соответствующего купонного периода; m - фиксированная маржа в размере 1.5%. Значение 
верхнего предела ставки вознаграждения устанавливается rmax = 12% от номинальной стоимости 
облигации, нижнего, в случае дефляции rmin = 2.0% от номинальной стоимости облигации. 

 На первый купонный период размер ставки вознаграждения составит 9% годовых. 
 в отчетном периоде вознаграждение по облигациям не выплачивалось 

− порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная): 
 выплата вознаграждения производится по номинальной стоимости облигаций в тенге путем перевода 
денег на текущие счета держателей облигаций; 

− если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать, какие меры 
предпринимались эмитентом: 

 случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям не имелись. 
 

 
 
 
 

            Генеральный директор                    М.А. Арип 
 

 
             
            Главный бухгалтер                            Э.Ж. Байбазарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

«Қазақстан Қағазы» 
Акционерлік Қоғамының 

облигациялық бағдарлама шегіндегі купондық облигациялардың 
екінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы 

ЕСЕП 
 

1. Эмитенттiң атауы 
− «Қазақстан Қағазы» Акционерлік Қоғамы. Куəлік мемлекеттіқ кайтару № 9046-1907-АҚ Серия В №0047759 

30.01.2004ж. (бастапкы тіркеу күні 05.02.2001ж.). Қайтатыркеу мекемесі – Əділет Департаменті Алматы 
аумағы Əділет Министрлігі Казахстан Республикасы. 

 
2. Эмитенттiң орналасқан жерi 
− Заңды жəне нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 040905, Алматы облысы, Қарасай ауданы, а.Абай, 

тел.: 8 (3272) 26-37-50, 26-37-49 факс: 8 (3272) 26-37-74, E-mail: kagazy@kagazy.kz  
 
3. Облигациялар шығарылымының мемлекеттiк тiркеу күнi жəне нөмiрi 
− Облигациялар шығарылымы Қазақстан Республикасының қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен 

қадағалау жөніндегі агенттігімен 2006 жылдың «05» шілдесінде тіркелген (ұлттық бірегейлендіру нөмірі 
KZPC2Y07C024) 

 
4. Облигациялар туралы мəлiметтер 
− Жалпы саны: 3 500 000 000 (Үш миллиард бес жүз миллион) дана; 
− Түрi: атаулы купондық, қамсыздандырылусыз; 
− Номиналдық құны: 1 (бір) теңге; 
-  Купон мөлшері:  құбылмалы, инфляцияның деңгейіне байланысты: r =i+m, ол жерде r- облигацияның номиналды 

құнының сыйақы ставкасының мөлшері; i -  инфляция, тұтынушылар құнының индексінің өсім/төмендету 
сияқты көзделетін (индекстің маңыздылығы проценттерде минус 100%) соңғы 12 айда ҚР статистика 
агенттігімен жарияланған, екі ай алдыдан тиісті купондық кезеңнің басталу күнінен; m- 1.5% мөлшерінде 
тіркелген маржа.  Сыйақы ставкасының жоғарғы шегінің маңызы  облигацияның номиналды құнының rmax = 
12% белгіленеді, төменгісі,  дефляция жағдайында облигацияның номиналды құнынан  rmin = 2.0% белгіленеді. 

      Бірінші купондық кезеңіне сыйақы ставкасының мөлшері  жылдық  9% құрайды.  
 

5. Облигацияларды орналастыру туралы мəлiметтер 
1) Алдығы қабылданған есеп мерзімі-берілмеген. 
2) облигацияларды орналастырудың басталу жəне аяқталу күнi:    

 орналастырудың басталу күнi: 2006 жылдың 22 тамызы; 
 орналастырудың аяқталу күнi: 2013 жылдың 21 тамызы; 

      есеп ұсынылатын кезең: 
 2006 жылдың 05 шілде  2006 жылдың 31 желтоқсан  айына дейін; 

3) ұйымдаспаған бағалы қағаздар рыногындағы орналастыру: 
 орналастырылған облигациялар саны: 3 120 000 000 (Үш миллиард   жүз жирма миллион) дана; 
 орналастыру жолы: жазу арқылы, арнаулы сауда жүргізілмеген; 
 тартылған ақша сомасы: 2 990 332 370,06 теңге; 

4) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат: 
 облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында орналастырылмаған; 

5) орналастырылған облигациялардың саны: 
 3 120 000 000 (Үш миллиард жүз жирма миллион) дана; 

6) сатып алынған облигациялардың саны: 
 облигациялар сатып алынған емес; 

7) мерзiмiнен бұрын өтелген облигациялар саны: 
 облигациялар мерзiмiнен бұрын өтелген емес; 

8) облигацияларды шығару андеррайтерлерi туралы ақпарат: 
 андеррайтері: «Альянс Капитал» Қаржы Компаниясы» АҚ (2004 жылы «25» қазанда берілген нақтылы 
ұстаушы ретiнде клиенттердiң шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар рыногында брокерлiк жəне 
дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға арналған №0401200894 лицензиясы). 2006 жылы 10 ақпандағы № 6/а/С-
04-31/06 Келісім-шарты; 

 комиссиясы: бағалы қағаздарды шығару көлемінен 0,5%-ы; 
 андеррайтерлердi тартпай орналастырылған облигациялардың саны: 0 (Нөл); 

9) облигацияларды ұстаушылардың саны туралы мəлiметтер: 
 облигацияларды ұстаушылардың саны: 11 (он бір), олардың ішінде: 
а) резиденттер: 11 (он бір); 



б) заңды тұлғалар: 11 (он бір); 
в) пай-инвестициялық қорлары: 2(екы) облигациялардың 20 000 000 данасының ұстаушылары болып 

табылады 
г) зейнетақы қорлары: 4 (төрт), облигациялардың 1 550 000 000 данасының ұстаушылары болып табылады 
д) сақтандыру компаниясы: 2 (екы) облигациялардың 385 000 000 данасының ұстаушылары болып 

табылады 
е) брокерлерлік компаниясы: 3 (үш), облигациялардың 1 165 000 000 данасының ұстаушылары болып 

табылады; 
. 

10) орналастырылмаған облигациялардың саны: 
 380 000 000  облигациялар. 
 

6. Тiркеушi туралы мəлiметтер 
- Тiркеушi: «Тіркеуші «Зерде» АҚ (бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізу жөніндегі 

қызметпен айналысуға 2006 жылдың 24 қаңтарында берілген №0406200451 мемлекеттік лицензиясы) 
- Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Манас/Джандосов көшесі 34а/8а, тел.: 8 (3272) 44-83-51. 
- 2006 жылғы 01 наурыздағы  №620/232у-04-38/06  Келісім-шарты. 
 
7. Баспасөз басылымының атауы жəне облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабар 
жарияланған күні (оларды тұлғалардың шектелмеген тобы арасында орналастыру кезiнде) 
- 2006 жылдың «12» қыркүек күні  №209, 9 парақ «Казахстанская Правда» газетіндегі орыс жəне қазақ тілінде 

облигациялық бағдарлама шегіндегі екінші атаулы купондық облигациялардың  мемлекеттік тіркеуі туралы 
хабарлама. 

 
 
8. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мəлiметтер 
− облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңдiлiгi жəне мерзiмдерi: 

 сыйақы төлемі жылда 360 күнмен жəне айда 30 күн есебімен алынған əр бiр алты ай сайын облигация 
айналымға түскен уақыттан бастап өтеу мерзiмiне дейiн жылына екі рет іске асырылады; 

 облигациялар бойынша табыстар, табыс алу құқығына ие түлғалар аясы анықталғаннан кейiнгi келесi 
күннен бастап 10 (Он) жұмыс күнi iшiнде төленедi; 

− облигациялар бойынша сыйақының мөлшерi жəне мөлшерiн белгiлеу тəртiбi: 
 купон мөлшерi: құбылмалы, инфляцияның деңгейіне байланысты: r =i+m, ол жерде r- сыйақы 
ставкасының мөлшері  облигацияның номиналды құнынан; i-  инфляция, тұтынушылар құнының 
индексінің өсім/төмендету сияқты көзделетін (индекс маңыздылығы проценттерде минус 100%) соңғы 12 
айда ҚР статистика агенттігімен жарияланған, екі ай алдыдан тиісті купондық кезеңнің басталу күнінен; 
m- 1.5% мөлшерінде тіркелген маржа.  Сыйақы ставкасының жоғарғы шегінің маңызы  облигацияның 
номиналды құнының rmax = 12% белгіленеді, төменгісі,  дефляция жағдайында облигацияның номиналды 
құнынан  rmin = 2.0% белгіленеді. 

      Бірінші купондық кезеңіне сыйақы ставкасының мөлшері  жылдық  9% құрайды.  
 есептi кезең iшiнде облигациялар төленбеды; 

− облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезiндегi есеп айырысу тəртiбi (есеп айырысу нысаны: қолма-қол, 
қолма-қол емес): 

 сыйақы төлемi облигацияның номиналды құнымен теңгемен  облигацияларды ұстаушылардың  ағымдағы 
шотына аудару арқылы жүргiзiледi; 

− облигациялар бойынша сыйақының уақтылы төленбеу жағдайлары болса, эмитенттiң қандай шаралар 
қабылдағанын көрсету керек: 

 облигациялар бойынша сыйақының уақтылы төленбеу жағдайлары орын алмаған. 
 

 
 
 
 

           Бас директор                                                 М.Ə. Əрiп 
 

 
          
           Бас бухгалтер                           Э.Ж. Байбазарова 
 
 
 


