
Облигацияларды өтеу қорытындылары туралы 
ЕСЕП

 
1. Эмитенттің атауы 

 
толық атауы: 
мемлекеттік тілде: «Казкоммерц Инвест» акционерлік қоғамы; 
орыс тілінде: Акционерное общество «Казкоммерц Инвест»; 
ағылшын тілінде: Joint Stock Company «Kazkommerts Invest»  
 
қысқартылған атауы: 
мемлекеттік тілде: «Казкоммерц Инвест» АҚ; 
орыс тілінде: АО «Казкоммерц Инвест»; 
ағылшын тілінде: JSC «Kazkommerts Invest»  
 
 
1-1. Эмитенттің əділет органдарында мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) 
туралы мəліметтер 
Алматы қ. Əділет басқармасы мемлекеттік тіркеген (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 
туралы куəлік № 57516-1910-АҚ, 2003 жылғы 22 тамыз)  
 
 

2. Эмитенттің орналасқан жері 
050060, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Жандосов к-сі, 58-А үй. 
 
 

3. Облигациялар шығарылымы мемлекеттік тіркелген күн жəне тіркеу 
нөмірі  
2007 жылғы 26 маусым, № С58 
 
 

4. Облигациялар туралы мəліметтер 
• Шығарылады деп жарияланған облигациялардың жалпы саны мен түрі – 

4 000 000 000 (төрт миллиард) дана, купонды, қамтамасыз етілмеген; 
• Нақтылы құны – 1 (бір) теңге; 
• Купонды сыйақының мөлшері – 8,0 % жылдық. 
 
 

5. Облигацияларды орналастыру туралы мəліметтер 
1) Облигацияларды орналастыру нəтижелері туралы алдыңғы есеп (есептер) 

бекітілген күн; 
Облигацияларды орналастыру нəтижелері туралы осы есеп алғаш рет ұсынылып отыр. 

2) Есеп берілген орналастыру кезеңі басталған күн жəне аяқталған күн; 
Облигацияларды орналастыру кезеңі басталған күн – 2007 жылғы 07 қыркүйек, 
облигацияларды орналастыру кезеңі аяқталған күн – 2008 жылғы 07 наурыз.  

3) Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында жазылу жəне аукцион 
арқылы орналастырылған облигациялар саны, тартылған ақша сомасы. 
Облигациялар аукцион өткізу арқылы орналастырылған жағдайда аукцион 
өткізілген күнді жəне ондағы ең жоғарғы сатылу бағасын көрсету керек. 
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Облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында орналастырылған 
жоқ. 

4) бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында облигацияларды орналастыру 
туралы ақпарат; 

бағалы қағаздар тізімі, санаты – ресми, «А» санаты; 
Облигацияларды орналастырудың аяқталу күніне облигациялардың нарықтық бағасы – 
91.5692 теңге; 
сауда-саттықта болған ең жоғары баға – 0,96 теңге,  алғашқы сауда-саттық күні – 2007 
жылғы 01 қазан,  соңғы сауда-саттық күні – 2007 жылғы 08 қараша; 
орналастырылған облигациялар саны – 2 947 800 000 (екі миллиард тоқсан жүз қырық 
жеті миллион сегіз жүз мың) дана;  
тартылған ақша сомасы – 2 947 800 000 (екі миллиард тоғыз жүз қырық жеті миллион 
сегіз жүз мың) теңге.  

5) есепті кезеңде орналастырылған облигациялар саны жəне облигациялардың 
айналысқа жіберілген күннен бастап бұрын орналастырылғандарды есепке ала 
отырып барлығы;  

2 947 800 000 (екі миллиард тоғыз жүз қырық жеті миллион сегіз жүз мың) дана;  
6) есепті кезеңнің аяқталу күніне сатып алынған облигациялардың саны, сатып 

алу туралы шешім қабылданған күн, сондай-ақ эмитент оларды сатып алғанда 
шеккен шығыстар сомасы;   

Есеп кезеңі аяқталған күні облигациялар сатып алынған жоқ.  
7) мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың саны (егер бұл шығарылым 

проспектінде көзделген болса);  
Мерзімінен бұрын өтелген облигациялар жоқ.  

8) облигациялар шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) 
туралы ақпарат. Осы тармақта келесі ақпаратты көрсету керек: 

• бағалы қағаздар рыногының кəсіби қатысушысының атауы, эмитент жасаған 
андеррайтердің қызмет көрсету шартының күні жəне нөмірі, сондай-ақ 
эмиссиялық консорциумға қатысушылар туралы. 

Эмитент андеррайтер жəне эмиссиялық консорциум қызметін көрсету шартын жасаған 
жоқ. 

• андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, өкілдеріне 
төленген (төленуге жататын) дисконт пен комиссиялық ақының жалпы 
орналастыру көлемінен пайызбен көлемі, əрбір орналастырылатын облигацияға 
дисконт пен комиссиялық ақының көлемі туралы, шығындар туралы басқа да 
мəліметтер; 

Жоқ.  
• андеррайтерлерді тартпастан орналастырылған облигациялардың саны жəне 

одан арғы орналастыру жоспарлары туралы; 
2 947 800 000 дана облигация андеррайтерлер тартылмай орналастырылды.  
1 052 200 000 дана облигация ұйымдастырылған рынокта «Қазақстан қор биржасы» АҚ 
ішкі құжаттарына сəйкес, ұйымдастырылмаған рынокта жазылу арқылы 
орналастырылды.  

9) Меншік иелерінің санаттары бойынша меншік иелерінің саны туралы 
мəліметтер: резиденттер жəне резидент еместер; жеке жəне заңды тұлғалар; 
зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, екінші деңгейдегі банктер, 
банктік емес ұйымдар, брокерлер – дилерлер жəне басқалары, жоғарыда 
аталған тұлғалардың санаттарының əрқайсысына тиесілі облигация саны 
көрсетіледі; 

1. «НПФ БТА Казахстан» АҚ - 1 000 000 000 (бір миллиард) облигациялар; 
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2. «Үлар Үміт» Қорғау пенсия қоры» АҚ - 1 000 000 000 (бір миллиард) 
облигациялар; 

3. «Атамекен» Қорғау пенсия қоры» АҚ - 449 600 000 (төрт жүз қырық тоғыз 
миллион алты жүз мың) облигациялар; 

4.  «Казахинстрах» Шет сақтандыру компаниясы» АҚ - 448 900 000 (төрт жүз 
қырық сегіз миллион тоқсан жүз мың) облигациялар; 

5. «Казақстан - өмір сақтандыру» Чехия сақтандыру компаниясы» - 49 300 000 
(қырық тоғыз миллион үш жүз мың) облигациялар. 

10) Орналастырылмаған облигациялар саны.  
Орналастырылмаған облигациялар саны - 1 052 200 000 (бір миллиард елу екі миллион 
екі жүз мың) дана.  
 
 
      5-1. Облигациялар арнайы қаржы компаниясымен шығарылған жағдайда 
келесі ақпарат қосымша ұсынылады  
Эмитент арнайы қаржы компаниясы емес.  
 
 

6. Тіркеуші туралы мəліметтер 
Тіркеушінің толық атауы: «Бағалы қағаздар орталық депозитариі» акционерлік қоғамы. 
Орналасқан жері: 050020, Алматы қ., Достық д-лы, 291/3. Бағалы қағаз 
ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізу қызметтерін көрсетуге шарт № 72/07-РД, 
2007 жылғы 01 қаңтар.  
 
 

7. Бұқаралық ақпарат құралдарының атауы жəне облигациялар 
шығарылымы туралы ақпараттық хабар жарияланған күн  
Шығарлым жəне облигацияларды орналастыру басталатындығы туралы ақпараттық 
хабар 2007 жылғы 18 қыркүйекте эмитенттің WEB-сайтында www.kki.kz, сондай-ақ 
«Егемен Қазақстан» газетінде 2007 жылғы 26 қыркүйекте жарияланды, № 302-305 
(24878). 
 
 

8. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мəліметтер 
1) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі мен төлеу мерзімдері;  

Купонды төлеу кезңділігі – жылына 2 (екі) рет; 
Купон төленетін күн – 07 наурыз жəне 07 қыркүйек; 

2) Облигациялар бойынша сыйақы мөлшері немесе мөлшерін анықтау тəртібі. 
Есеп кезеңіндегі осы шығарылым облигациялары бойынша төленген 
сыйақының жалпы сомасы;  

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі белгіленген. Облигациялар бойынша 
купонды сыйақы - 8,0 % жылдық. Есеп кезеңінде облигациялар бойынша төленген 
купонды сыйақының жалпы сомасы - 115 218 600 (бір жүз он бес миллион екі жүз он 
сегіз мың алты жүз) теңге.   

3) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезіндегі есептесу тəртібі; 
Сыйақы жылына екі рет бір жылда 360 (үш жүз алпыс) күн, бір айда 30 (отыз) күн бар 
деген есеппен, облигациялар айнала бастаған күннен бастап өтеу мерзіміне дейін əрбір 
алты ай сайын төленеді. Сыйақы төлемдер төленетін кезеңнің соңғы күні 
басталғандағы жағдай бойынша облигация ұстаушыларының тізілімінде тіркелген 
облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен 
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төленеді. Облигациялар бойынша кіріс алу құқығына ие тұлғалардың ортасы 
анықталатын күннен кейінгі келесі 10 (он) жұмыс күні ішінде төленеді. Шетелдік 
инвесторларға сыйақы жалпы шарттарда төленеді. 

4) Облигациялар бойынша сыйақыны уақтылы төлемеу орын алған жағдайлар 
кездескен болса, олардың себебін жəне эмитиент қабылдаған шараларды 
көрсету керек.  

Облигациялар бойынша сыйақыны уақтылы төлемеу жағдайлары жоқ. 
 
 
 
 
 
Басқарма төрағасы                                                                         Медетбеков Д.Т. 
 
 
Бас бухгалтер                                                                                   Мурзабеков С.Б. 
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ОТЧЕТ 
об итогах размещения облигаций 

 
1. Наименование эмитента 
 

полное наименование: 
на государственном языке: «Казкоммерц Инвест» акционерлік қоғамы; 
на русском языке: Акционерное общество «Казкоммерц Инвест»; 
на английском языке: Joint Stock Company «Kazkommerts Invest»  
 
сокращенное наименование: 
на государственном языке: «Казкоммерц Инвест» АҚ; 
на русском языке: АО «Казкоммерц Инвест»; 
на английском языке: JSC «Kazkommerts Invest»  
 
 
1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента 
Государственная регистрация произведена Управлением юстиции г. Алматы 
(свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 57516-1910-АО 
от 22 августа 2003 года).  
 
 

2. Место нахождения эмитента 
050060, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Джандосова, д.58-А. 
 
 

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций  
26 июня 2007 года № С58 
 
 

4. Сведения об облигациях: 
• общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций – 4 000 000 000 (четыре 

миллиарда) штук, купонные, без обеспечения; 
• номинальная стоимость – 1 (один) тенге; 
• размер купонного вознаграждения – 8,0 % годовых. 
 
 

5. Сведения о размещении облигаций: 
1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) об итогах 

размещения облигаций; 
Данный отчет об итогах размещения облигаций представляется впервые. 

2) дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется 
отчет; 

дата начала периода размещения облигаций – 07 сентября 2007 года, дата окончания 
периода размещения облигаций – 07 марта 2008 года.  

3) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных 
бумаг путем подписки и аукциона и сумма привлеченных денег. В случае 
размещения облигаций путем проведения аукциона, необходимо указать даты 
их проведения и наивысшую цену продажи на аукционе; 

Облигации не размещались на неорганизованном рынке ценных бумаг. 
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4) информация о размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг; 
список ценных бумаг, категория – официальный, категория «А»; 
рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций – 91.5692 
тенге; 
наивысшая цена на торгах – 0,96 тенге,  дата первых торгов – 01 октября 2007 года,  
дата последних торгов – 08 ноября 2007 года; 
количество размещенных облигаций – 2 947 800 000 (два миллиарда девятьсот сорок 
семь миллионов восемьсот тысяч) штук;  
сумма привлеченных денег – 2 947 800 000 (два миллиарда девятьсот сорок семь 
миллионов восемьсот тысяч) тенге.  

5) количество размещенных облигаций за отчетный период и всего с учетом ранее 
размещенных облигаций с даты начала их обращения;  

2 947 800 000 (два миллиарда девятьсот сорок семь миллионов восемьсот тысяч) штук; 
6) количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода, дата 

принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом 
при их выкупе;   

На дату окончания отчетного периода выкуп облигаций не производился. 
7) Количество досрочно погашенных облигаций (если это предусмотрено 

проспектом выпуска);  
Досрочно погашенных облигаций нет.  

8) информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска 
облигаций. В данном пункте следует указать информацию: 

• о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и 
номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных эмитентом, а 
также об участниках эмиссионного консорциума; 

Эмитент не заключал договора на оказание услуг андеррайтера и эмиссионного 
консорциума.  

• об объеме дисконта 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;  

Нет.  
• о количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и 

дальнгейших планах размещения; 
Размещение 2 947 800 000 штук облигаций осуществлялось без привлечения 
андеррайтеров.  
Размещение 1 052 200 000 штук облигаций на организованном рынке будет 
осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская 
Фондовая Биржа», на неорганизованном рынке путем подписки.  

9) сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников: 
резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица; пенсионные 
фонды, страховые компании, банки второго уровня, небанковские организации, 
брокеры-дилеры и прочие с указанием количества облигаций, принадлежащих 
собственникам каждой из вышеуказанных категорий лиц; 

1. АО «НПФ БТА Казахстан» - 1 000 000 000 (один миллиард) облигаций; 
2. АО «Накопительный пенсионный фонд «Үлар Үміт» - 1 000 000 000 (один 

миллиард) облигаций; 
3. АО «Накопительный пенсионный фонд «Атамекен» - 449 600 000 (четыреста 

сорок девять миллионов шестьсот тысяч) облигаций; 
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4. АО «Компания по иностранному страхованию «Казахинстрах» - 448 900 000 
(четыреста сорок восемь миллионов девятьсот тысяч) облигаций; 

5. АО «Чешская страховая компания «Казахстан страхование жизни» - 49 300 000 
(сорок девять миллионов триста тысяч) облигаций. 

10) количество неразмещенных облигаций.  
Количество неразмещенных облигаций составляет 1 052 200 000 (один миллиард 
пятьдесят два миллиона двести тысяч) штук.  
 
 
      5-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компанией 
дополнительно представляется следующая информация 
Эмитент не является специальной финансовой компанией.  
 
 

6. Сведения о регистраторе 
Полное наименование регистратора: Акционерное общество «Центральный 
депозитарий ценных бумаг». Место нахождения: 050020, г. Алматы, пр. Достык, 291/3. 
Договор на оказание услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 
от 72/07-РД от 01 января 2007 года.  
 
 

7. Наименование средств массовой информации и дата публикации 
информационного сообщения о выпуске облигаций.  

Информационное сообщение о выпуске и начале размещения облигаций было 
размещено 18 сентября 2007 года на официальном WEB-сайте эмитента www.kki.kz, а 
также в газете «Егемен Казахстан» 26 сентября 2007 года, № 302-305 (24878). 
 
 

8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям. 
1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям; 

периодичность выплаты купона – 2 (два) раза в год; 
даты выплаты купона – 07 марта и 07 сентября; 

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. 
Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в 
отчетном периоде;  

Ставка вознаграждения по облигациям фиксированная. Купонное вознаграждение по 
облигациям составляет 8,0 % годовых. Общая сумма выплаченного купонного 
вознаграждения по облигациям в отчетном периоде составляет 115 218 600 (сто 
пятнадцать миллионов двести восемнадцать тысяч шестьсот) тенге.   

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям; 
Выплата вознаграждения производится два раза в год из расчета временной базы 360 
(триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце, соответственно через 
каждые шесть месяцев, начиная с даты начала обращения облигации до срока ее 
погашения. Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на 
текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей 
облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который 
осуществляются эти выплаты.  Доход по облигациям выплачивается в течение 10 
(десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих 
правом на получение дохода. Иностранным инвесторам вознаграждение будет 
выплачиваться на общих основаниях.  
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4) если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, 
указать причины и какие меры предпринимались эмитентом;  

Случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям отсутствуют.  
 
 
 
 
 
Председатель Правления                                                                        Медетбеков Д.Т. 
 
 
Главный бухгалтер                                                                                  Мурзабеков С.Б.                  
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