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«ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР» деген 
7-бөлімге мынадай өзгерістер енгізілсін: 
 
1. 38 тармақтағы «Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі» деген 
тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
 
4 Облигация бойынша сыйақы: 
 Облигация 

бойынша сыйақы  
мөлшерлемесі: 

Облигациялардың айналым күнінен бастап, 
«Қазақтелеком» АҚ директорлар Кеңесінің 
2015.10.19 күнінен №9 шешімінің негізінде 
енгізілген «Қазақтелеком» АҚ қамтамасыз 
етілмейтін атаулы купонды облигациялар 
(ҰСН KZ2C0Y10D612) шығару проспектісіне  
өзгерістерді мемлекеттік тіркеу күніне дейін, 
купондық сыйақы облигацияның индекстелген 
атаулы құнын купондық сыйақы мөлшерлемесің 
көбейтіндісінен есептеліп шығарылатын, бұл 
келесі формуламен анықталатын: 
                                  r = i + m, мұндағы 
r, % – облигациялар бойынша купондық 
сыйақының жылдық мөлшерлемесі;  
i, % – ЛИБОР-дың 6-айлық мөлшерлемесі – 
жылдық пайыздық мөлшерлеме, яғни 6 айдағы 
АҚШ долларындағының депозит сол мерзімге 
тең немесе салыстырмалы түрде беріледі. 
ЛИБОР-дың бұл  мөлшерлемесі таңертеңгі 11:00-
де (Лондон уақытымен) Reuters 3750 
экранындағы  мөлшерлемесімен тіркелді. 
Алғашқы купондық кезеңде ЛИБОР-дың жарты 
жылдық мөлшерлемесі облигациялар айналымға 
түскенге дейінгі 1 (бір) күндік жұмыс күнімен 
қойылды.  
Кейінгі купондық кезеңде ЛИБОР-дың 
мөлшерлемесі ағымдағы кезең бойынша 
сыйақыны төлеуден 1 (бір) күн бұрынғы жұмыс 
күнімен қойылды. 
m, % – жылына 9,00% (тоғыз) құрайтын жылдық 
тіркелген маржа. 
Эмитент келесі купондық кезеңнің купондық 
сыйақы мөлшерлемесін ағымдағы купондық 
кезең бойынша сыйақыны төлеу мерзіміне 1 (бір) 
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В Раздел 7 СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ внести следующие 
изменения: 
 
1. В пункте 38 строку «Ставка вознаграждения по облигациям» изложить в 
следующей редакции: 
 
4 Вознаграждение по облигациям: 
 Ставка 

вознаграждения по 
облигациям: 

С даты начала обращения облигаций до даты 
государственной регистрации изменения, 
внесенного в  проспект выпуска именных 
купонных облигаций без обеспечения АО 
«Казахтелеком» (НИН KZ2C0Y10D612) в 
соответствии с решением Совета директоров 
АО «Казахтелеком»  от 19.10.2015  № 9, 
купонное вознаграждение рассчитывалось как 
произведение индексированной номинальной 
стоимости облигаций на ставку купонного 
вознаграждения, которая определялась по 
следующей формуле: 
r = i + m, где 
r, % – годовая ставка купонного вознаграждения 
по облигациям, 
i, % – ставка 6-месячного ЛИБОРА – годовая 
процентная ставка, по которой депозиты в 
долларах США предоставляются на срок, равный 
или сопоставимый 6 (шести) месяцам. Данная 
ставка ЛИБОРА фиксировалась в 11 часов 00 
минут утра (по лондонскому времени) на экране 
Reuters 3750. Ставка полугодового ЛИБОРА за 
первый купонный период устанавливалась за 1 
(один) рабочий день до даты начала обращения 
облигаций. 
Ставка ЛИБОРА последующих купонных 
периодов устанавливалась за 1 (один) рабочий 
день до даты выплаты вознаграждения по 
текущему купонному периоду. 
m, % – годовая фиксированная маржа, 
составляющая 9,00% (девять) процентов годовых. 
Эмитент фиксировал ставку купонного 
вознаграждения на следующий купонный период 
за 1 (один) рабочий день до даты выплаты 
вознаграждения по текущему купонному 








