
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2016 жылдың 19 ақпанынан бастап 2016 жылдың   

18 тамызына дейінгі кезеңде  

 

МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС 

ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ  

ОРНАЛЫСТЫРУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 

ТУРАЛЫ ЕСЕП  
 
 

Эмитенттің толық атауы: «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» 

акционерлік қоғамы 

 

Эмитенттің қысқаша атауы: «ҚазАгро» холдингі» АҚ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру қортындылары 

туралы есепті бекітіуі инвесторларға облигация сатып алуға ұсыныс болып саналмайды, 

осы құжатта облигацияларды орналастыру нәтижелері туралы сипаттама нақтылығына 

куәлік бермейді. Эмитеттің лауазымды тұлғалары  ұсынылған есептегі барлық ақпаратты 

растайды және инвесторлерге эмитент атынан облигациялардың дұрыс орналастырылуы 

туралы шындық мәлімет береді» 
 

 

 

Астана қаласы – 2016 ж. 
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Е С Е П 
 

1. Эмитенттің атауы:  
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы. 
 

2. Эмитенттің орналасқан жері: 
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Республика даңғылы, 24 үй. 

 

3. Эмитенттің мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет: 
Мемлекеттік тіркеу анықтамасы 2009 жылы 13 мамырдағы Астана қаласының Әділет 

департаментінде тіркеу рәсімінен өтті, тіркеу нөмірі 25246-1901-АО. 
 

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі: 
2009 жылғы 17 шілдедегі № D38 Ұлттық біріздендіру нөмірі KZ2C0Y32D384. 
 

5. Баспасөз басылымының атауы және облигациялар шығарылымы туралы 

ақпараттық хабар жарияланған күн: 
Облигацияларды шығару Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының қаражатын 

тарту мақсатында ұйымдастырылмаған нарықта жүзеге асырылады және Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі облигацияларды жалғыз сатып алушы болып 

табылатындықтан ақпараттық хабар жарияланған жоқ.. 
 

6. Облигациялар туралы мәліметтер: 
Шығарылған облигациялардың саны 150 000 (бір жүз елу мың) дана 

Облигациялар шығарылымына қатысты 

жариянланған түрлері  

Купондық, қамтамасыз етусіз 

Номиналдық құны 1 000 000 (бір миллион) теңге 

Облигациялар боыйнша сыйақы ставкасы Номиналдық құнынан жылдық 0,02%  

 

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер: 
29 сәуірдегі 2016 жылғы № 115 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 

Басқармасының қаулысымен бекітілген мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру 

есепті жасау, ресімдеу және қарау қорытындылары туралы және мемлекеттік емес 

облигациялардың есептің өтеу қорытындылары туралы Талаптарының 4-тармағының 

екінші бөлігіне сәйкес толтырылмайды. 
  

8. Осы үлестес тұлғалардың деректерін көрсете отырып, үлестес тұлғаларға 

орналастырылған облигациялар саны: 
29 сәуірдегі 2016 жылғы № 115 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 

Басқармасының қаулысымен бекітілген мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру 

есепті жасау, ресімдеу және қарау қорытындылары туралы және мемлекеттік емес 

облигациялардың есептің өтеу қорытындылары туралы Талаптарының 4-тармағының 

екінші бөлігіне сәйкес толтырылмайды. 
 

9. Эмитент бұрын шығарған, айналыс мерзімі өткен, облигациялар бойынша 

талап құқықтарымен төлем жүргізілген облигациялардың шығарылымын 

мемлекеттік тіркеу нөмірін, түрі, саны мен номиналды құнды көрсете 

отырып, есепті кезеңде орналастырылған облигациялар саны туралы 

ақпарат: 
29 сәуірдегі 2016 жылғы № 115 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 

Басқармасының қаулысымен бекітілген мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру 

есепті жасау, ресімдеу және қарау қорытындылары туралы және мемлекеттік емес 

облигациялардың есептің өтеу қорытындылары туралы Талаптарының 4-тармағының 

екінші бөлігіне сәйкес толтырылмайды. 
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О Т Ч Е Т    

 ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ  
за период с 19 февраля 2016 года по 18 августа 2016 года 

 

Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Национальный 

управляющий холдинг «КазАгро»  

 

Сокращенное наименование эмитента: АО «Холдинг «КазАгро»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения облигаций не 

означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно 

приобретения облигаций, описанных в отчете об итогах размещения облигаций, и не 

подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. 

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в отчете 

об итогах размещения облигаций, является достоверной и не вводящей в заблуждение 

инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций» 

 

 

город Астана – 2016 г. 
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О Т Ч Е Т 

 

1. Наименование эмитента:  
Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». 
 

2. Место нахождение эмитента: 
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект пр. Республики 24. 

 

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.  
Справка о государственной регистрации от 13 мая 2009 года, выдано Департаментом 

юстиции города Астаны, регистрационный номер 25246-1901-АО.  

 

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных облигаций:  
17 июля 2009 года № D38, Национальный индетификационный номер KZ2C0Y32D384. 

 

5. Наименования средств массовой информации, дата публикации 

информационного сообщения о выпуске облигаций: 
В связи с тем, что выпуск облигаций осуществлялся на неорганизованном рынке с целью 

привлечения средств Национального фонда Республики Казахстан и единственным 

покупателем облигаций является Национальный Банк Республики Казахстан, публикация 

информационного сообщения не осуществлялась. 

 

6. Сведения об облигациях: 
Количество выпущенных облигаций 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук 

Вид объявленных к выпуску облигаций Купонные, без обеспечения 

Номинальная стоимость 1 000 000 (один миллион) тенге 

Размер ставки вознаграждения по купону 0,02% годовых от номинальной стоимости 

 

7. Сведения о размещении облигаций: 
Не заполняется в соответствии с частью второй пункта 4 Требований к составлению и 

оформлению отчета об итогах размещения негосударственных облигаций и отчета об 

итогах погашения негосударственных облигаций, утвержденных постановлением 

Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года № 115. 
 

8. Количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием 

данных аффилированных лиц. 
Не заполняется в соответствии с частью второй пункта 4 Требований к составлению и 

оформлению отчета об итогах размещения негосударственных облигаций и отчета об 

итогах погашения негосударственных облигаций, утвержденных постановлением 

Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года № 115. 
 

9. Сведения о количестве размещенных за отчетный период облигациях, оплата 

которых произведена правами требования по облигациям, ранее 

выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и 

номера государственной регистрации выпуска облигаций, срок обращения 

которых истек, вида, количества и номинальной стоимости данных 

облигаций. 
Не заполняется в соответствии с частью второй пункта 4 Требований к составлению и 

оформлению отчета об итогах размещения негосударственных облигаций и отчета об 

итогах погашения негосударственных облигаций, утвержденных постановлением 

Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года № 115. 

 

10. Стоимость опциона, количество облигаций эмитента, на которые заключен 

договор опциона цену исполнения опциона, в случае заключения эмитентом 

договора опциона при размещении облигаций эмитента; 
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