
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ППРРООССППЕЕККТТ  
 
 

ТТРРЕЕТТЬЬЕЕГГОО  ВВЫЫППУУССККАА  ИИММЕЕННННЫЫХХ  ККУУППООННННЫЫХХ    

ООББЛЛИИГГААЦЦИИЙЙ  ББЕЕЗЗ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ  

  

  

ВВ  ККООЛЛИИЧЧЕЕССТТВВЕЕ  3300  000000  000000  000000  шшттуукк  
  

ННАА  ССУУММММУУ  3300  000000  000000  000000  ттееннггее  
  

ВВ  ППРРЕЕДДЕЕЛЛААХХ  ВВТТООРРООЙЙ  ООББЛЛИИГГААЦЦИИООННННООЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  
 

 

ДДООЧЧЕЕРРННИИЙЙ  ББААННКК  ААККЦЦИИООННЕЕРРННООЕЕ  ООББЩЩЕЕССТТВВОО  

  ««ССББЕЕРРББААННКК  РРООССССИИИИ»»  

 

(ДБ АО «СБЕРБАНК») 
 

 

 
Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление 

каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. 

Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет 

ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска 

облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. 

Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в 

настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной 

и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций. 

 

 

 

г. Алматы 

2013 г. 
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1. Настоящий   выпуск  облигаций  осуществляется  в  соответствии  с  Проспектом  Второй 

облигационной программы Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанка 

России» (далее - ДБ АО «Сбербанк») 

 

2. Сведения об облигационной программе ДБ АО «Сбербанк»: 

 

Дата государственной регистрации Второй 

облигационной программы: 
 

23 июня 2011 года № Е01 

Объем облигационной программы в денежном 

выражении, в рамках которой осуществляется 

выпуск: 
 

100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге 

Порядковый номер выпуска облигаций: 
 

3 (третий) 

Сведения о предыдущих выпусках облигаций в 

пределах Второй облигационной программы 

(указывается дата регистрации выпуска в 

уполномоченном органе, количество облигаций, 

объем выпуска по номинальной стоимости и 

количество размещенных облигаций отдельно 

по каждому выпуску в пределах данной 

облигационной программы): 

Первый выпуск облигаций в пределах Второй 

облигационной программы. 
 
Номер выпуска: №E01-1; 
 
Дата регистрации выпуска: 13 декабря 2011 года; 
 
Количество облигаций: 20 000 000 000,00 (двадцать 

миллиардов) именных купонных субординированных 

облигаций; 
 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 

20 000 000 000,00 (двадцать миллиардов) тенге 
 
Количество размещенных облигаций: 

19 581 196 380,00 (девятнадцать миллиардов пятьсот 

восемьдесят один миллион сто девяносто шесть тысяч 

триста восемьдесят) штук 
 
Второй выпуск облигаций в пределах Второй 

облигационной программы. 
 
Номер выпуска: №Е01-2; 
 
Дата регистрации выпуска: 14 декабря 2012 года. 
 
Количество облигаций: 20 000 000 000,00 (двадцать 

миллиардов) именных купонных облигаций без 

обеспечения. 
 
Количество размещенных облигаций: 5 661 500 000 

(пять миллиардов шестьсот шестьдесят один миллион 

пятьсот тысяч) штук 

Права, предоставляемые ранее выпущенными 
облигациями в рамках облигационной 
программы их держателям, в том числе права, 
реализованные при нарушении ограничений 
(ковенант) и предусмотренные договорами 
купли-продажи ценных бумаг, заключенные с 

По ранее выпущенным облигациям Держатели имеют 

право:  
- на получение номинальной стоимости при 

погашении облигаций; 
- на получение от Банка купонного вознаграждения по 

облигациям в сроки, предусмотренные настоящим 
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держателями, с указанием порядка реализации 

данных прав держателей. 
Проспектом; 
- свободно продавать и иным образом отчуждать 

облигации; 
- на удовлетворение своих требований в порядке, 

предусмотренном законодательством и проспектом 

выпуска облигаций; 
- на получение информации, предусмотренной 

законодательством Республики Казахстан в 

установленном порядке; 
- на удовлетворение своих требований к Банку в 

случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Республике Казахстан; 
- владеть, пользоваться и распоряжаться облигациями; 
 
В рамках ранее выпущенных облигаций Банка не 

нарушались принятые ограничения (ковенанты) 

договоров купли- продажи ценных бумаг, 

заключенных с держателями. 

 

3.  Структура третьего выпуска облигаций без обеспечения в пределах Второй 

облигационной Программы: 

 

1) Вид облигаций: Именные купонные без обеспечения 

2) Количество выпускаемых облигаций: 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) штук 

Общий объем выпуска облигаций: 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге 

3) Номинальная стоимость одной 

облигации: 
1,0 (один) тенге 

4) Вознаграждение по облигациям: 

 Ставка вознаграждения: Ставка вознаграждения (купона) фиксированная, 

установлена в размере 6,5 % (шесть целых пять 

десятых процентов) годовых от номинальной 

стоимости облигации. 

Порядок и условия выплаты 

вознаграждения: 
 

Начисление вознаграждения по Облигациям 

осуществляется с даты начала обращения. 
Дата начала обращения – С даты включения 

Облигаций в официальный список АО 

«Казахстанская фондовая биржа». 
 
Выплата вознаграждения по Облигациям 

производится два раза в год, соответственно через 

каждые шесть месяцев с даты начала обращения 

ежегодно до срока погашения.  
 
Выплата купонного вознаграждения по Облигациям 

производится в тенге путем перевода денег на 

текущие счета держателей Облигаций, в течение 10-

ти календарных дней с даты, следующей за днем 

фиксации реестра, для выплаты купонного 

вознаграждения. 
 
День фиксации реестра - последний день периода, за 

который осуществляются выплаты. 
 
На получение купонного вознаграждения по 

Облигациям имеют право лица, зарегистрированные 
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в реестре держателей Облигаций по состоянию на 

начало последнего дня периода, за который 

осуществляются выплаты.  
 
В случае, если держателями Облигаций будут 

являться нерезиденты Республики Казахстан, 

выплата купонного вознаграждения будет 

производиться в тенге, при наличии банковского 

счета на территории Республики Казахстан. 

Конвертация тенге в иную валюту возможна по 

курсу, установленному Национальным Банком 

Республики Казахстан на дату осуществления такой 

выплаты, при получении от инвестора 

соответствующего запроса. Конвертация тенге в 

иную валюту будет производиться за счет 

инвестора. 

Период времени, применяемого для 

расчета вознаграждения: 
Расчет купонного вознаграждения по Облигациям 

производится Банком из расчета временной базы 

360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце). 

Порядок расчетов при выпуске 

индексированных облигаций: 
Облигации данного выпуска не являются 
индексированными. 

5) Сведения об обращении и погашении облигаций: 

 Срок обращения: Срок обращения Облигаций – 5 (пять) лет с даты 

начала обращения. 

Дата начала обращения – С даты включения 

Облигаций в официальный список АО 

«Казахстанская фондовая биржа». 
 

Дата начала размещения – с даты начала обращения, 

в течение всего срока обращения. 

Условия  и способ погашения 

облигаций: 
Облигации погашаются по номинальной стоимости 

облигаций в тенге с одновременной выплатой 

последнего купонного вознаграждения путем 

перевода денег в течение 10-ти календарных дней, 

следующих за последним днем обращения 

облигаций, на текущие счета держателей облигаций, 

зарегистрированных в реестре держателей 

облигаций по состоянию на начало последнего дня 

периода, за который осуществляются выплаты.  

В случае если инвестором будет являться 

нерезидент Республики Казахстан, выплата суммы 

основного долга и купонного вознаграждения будет 

производиться в тенге при наличии банковского 

счета на территории Республики Казахстан. 

Конвертация тенге в иную валюту возможна по 

курсу, установленному Национальным Банком 

Республики Казахстан, на дату осуществления такой 

выплаты, при получении от инвестора 

соответствующего запроса. Конвертация тенге в 

иную валюту будет производиться за счет 

инвестора. 

В случае невыплаты, а также неполной выплаты по 

вине Банка вознаграждения по облигациям и/или 

номинальной стоимости облигаций при их 
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погашении, Банк обязан выплатить держателям 

облигаций сумму основного долга по облигациям 

и/или купонного вознаграждения и пеню за каждый 

день просрочки, исчисляемую исходя из 

официальной ставки рефинансирования 

Национального Банка Республики Казахстан на день 

исполнения денежного обязательства или его 

соответствующей части.  

Дата погашения облигаций: Погашение облигаций производится по истечении   

5 (пяти) лет с даты начала обращения облигаций. 

Место, где будет произведено 

погашение облигаций: 

 

ДБ АО «Сбербанк»: г. Алматы, ул. 

Гоголя/Калдаякова, 30/26 

6) Обеспечение по облигациям: Облигации данного выпуска не являются  

обеспеченными. 

7) Сведения о представителе 

держателей облигаций: 
АО «Сентрас Секьюритиз», государственная 

лицензия на занятие брокерской и дилерской 

деятельностью на рынке ценных бумаг с правом 

ведения счетов клиентов в качестве номинального 

держателя за № 0401200886 от 22.09.2004 года 

выдана Агентством Республики Казахстан по 

регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций, адрес: (юрид/факт.) г. 

Алматы, ул. Манаса 32 А, телефон (+7) (727) 259 88 

77, факс (+7) (727) 259 88 87. 
Договор об оказании услуг Представителя 

держателей облигаций №б/н от 11 апреля 2013 года 

8) Сведения о регистраторе: АО «Единый регистратор ценных бумаг»,  
адрес: г. Алматы, пр. Абылай хана,141. 
Председатель Правления Жакупов Кайрат 

Тлеугазинович. 
Договор по ведению системы реестров держателей 

ценных бумаг № 00123-АО от 27 сентября 2012 

года. 
 

9) Сведения об организациях, 

принимающих участие в размещении 

облигаций: 

Размещение Облигаций будет осуществляться  

Банком самостоятельно. 

10) Сведения о платежном агенте: Выплата купонного вознаграждения и номинальной 

стоимости будет осуществляться Банком 

самостоятельно. 

11) Права держателей облигаций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держатели Облигаций, имеют право:  
- на получение номинальной стоимости при 

погашении Облигаций; 
- на получение от Банка купонного вознаграждения 

по Облигациям в сроки, предусмотренные 

настоящим Проспектом; 
- свободно продавать и иным образом отчуждать 

Облигации; 
- на удовлетворение своих требований в порядке, 

предусмотренном законодательством и проспектом 

выпуска Облигаций; 
- на получение информации, предусмотренной 

законодательством Республики Казахстан в 

установленном порядке; 

jl:1016416.0
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Право требовать от Эмитента 

полного досрочного погашения 

облигаций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- на удовлетворение своих требований к Банку в 

случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Республике Казахстан; 
- владеть, пользоваться и распоряжаться 

Облигациями; 
 

 Держатели Облигаций имеют право требовать от 

Банка полного досрочного погашения Облигаций в 

случае нарушения Банком срока выплаты купонного 

вознаграждения по Облигациям более чем на 10 

рабочих дней со дня, следующего за днем 

окончания установленных настоящим Проспектом 

сроков выплаты купонного вознаграждения по 

Облигациям; 

 При нарушении Банком срока выплаты 

купонного вознаграждения по Облигациям более 

чем на 10 рабочих дней со дня, следующего за днем 

окончания установленных настоящим Проспектом 

сроков выплаты купонного вознаграждения по 

Облигациям, инвестор имеет право в течение 30 

календарных дней, с даты наступления указанного 

события направить письменное заявление в адрес 

Банка о досрочном погашении принадлежащих ему 

Облигаций. 

Заявление держателя облигаций рассматривается 

Банком в течение 10-ти  рабочих дней с даты 

получения заявления. 
Досрочное погашение Облигаций осуществляется 

Банком после принятия Советом директоров Банка 

соответствующего решения о сроках и порядке 

досрочного погашения Облигаций. Решение Совета 

директоров Банка будет доведено до сведения 

держателя Облигаций в течение 5-ти рабочих дней 

 с даты его принятия посредством опубликования 

информации на официальном сайте Банка 

www.sberbank.kz., в иных средствах массовой 

информации и размещения информации на 

официальных сайтах АО «Казахстанская фондовая 

биржа» и Депозитария финансовой отчетности 

www.dfo.kz. 
 
При нарушении Банком установленных ограничений 

(ковенант), полное досрочное погашение 

осуществляется в соответствии с пунктом 3-2 

настоящего Проспекта. 
 

Выкуп облигаций  По решению Совета директоров Банк вправе 

покупать и продавать свои Облигации, в течение 

всего срока их обращения в соответствии с 

требованиями законодательством Республики 

Казахстан. Сроки и цена сделки определяются 

исходя из рыночных условий, сложившихся на 

момент заключения сделки. Выплата и/или возврат 

денег осуществляются в безналичной форме, путем 

перевода на счет продавца данных Облигаций. 
Выкупленные облигации не будут считаться 



                                                                 

- 19 - 

погашенными и могут быть повторно размещены 

Банком. 

Выкуп Облигаций Банком не должен повлечь 

нарушения прав иных держателей Облигаций. 
Информация о количестве размещенных (за вычетом 

выкупленных) Облигаций раскрывается Банком                           

АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии 

с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа». 
 

Порядок выкупа размещенных 

облигаций Эмитентом в случаях, 

предусмотренных статьей   18-4 

Закона Республики Казахстан от 2 

июля 2003 года № 461-II «О рынке 

ценных бумаг»: 
 

Выкуп размещенных Облигаций должен быть 

произведен Банком в случаях:  

1) принятия Советом Директоров Банка решения 

о делистинге Облигаций;  

2) принятия решения фондовой биржей о 

делистинге Облигаций Банка по причине 

невыполнения специальных (листинговых) 

требований в части предоставления фондовой биржи 

информации, перечень которой определен 

нормативным правовым актом уполномоченного 

органа и внутренними документами фондовой 

биржи;  

3) не заключения Банком договора с 

представителем держателей облигаций в срок, 

превышающий тридцать календарных дней с даты 

расторжения или прекращения действия договора с 

прежним представителем держателей Облигаций.  

     4) нарушений установленных ограничений 

(ковенант), указанных в пункте 3-2 настоящего 

Проспекта. 

Банк обязан осуществить выкуп размещенных 

Облигаций по цене, соответствующей номинальной 

стоимости Облигаций с учетом накопленного 

вознаграждения, либо по справедливой рыночной 

цене Облигаций в зависимости от того, какая 

величина является наибольшей. 

 

11-1) События, по наступлению которых 

может быть объявлен дефолт: 
. 

 Дефолт по Облигациям Банка – это невыплата или 

неполная выплата вознаграждения (купона) и/или 

номинальной стоимости по облигациям в течение 10 

календарных дней, отсчитываемых со дня, 

следующего за днем окончания установленных 

проспектом сроков выплаты вознаграждения и/или 

основного долга.  
В случае невыплаты или неполной выплаты по вине 

Банка купонного вознаграждения и\или основного 

долга по Облигациям в сроки, установленные 

Проспектом, Банк выплачивает держателям 

Облигаций выпуска пеню за каждый день 

просрочки, исчисляемую исходя из официальной 

ставки рефинансирования Национального Банка 

Республики Казахстан на день исполнения 

денежного обязательства или его части (т.е. на дату, 

следующую за последним днем периода, за который 

осуществляется выплата). 
При наступлении дефолта по Облигациям Инвестор 

имеет право востребовать долг по данным 
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облигациям в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 
 Банк осуществляет все необходимые мероприятия и 

принимает все  необходимые меры в целях 

недопущения дефолтов по своим обязательствам. 
При наступлении дефолта по облигациям Банк 

приложит все усилия для устранения причин, 

вызвавших дефолт, в том числе, предпримет меры: 
1) по эффективному управлению ликвидностью 

Банка в сложившейся ситуации; 
2)   по недопущению оттока депозитов; 
3)  по оптимизации кредитного портфеля в целях 

обеспечения возвратности выданных ссуд; 
4) по выполнению мероприятий связанных с        

обеспечением достаточного уровня ликвидности 

для дальнейшего выполнения обязательств 

Банка; 
5) иные меры в зависимости от наступившего 

события. 
 

Порядок и условия реструктуризации 

обязательств  
Решение о реструктуризации обязательств Банка 

принимается Советом директоров Эмитента и  

с согласия кредиторов в соответствии с 

применимым законодательством РК. Порядок и 

условия реструктуризации обязательств 

оговариваются Эмитентом с держателями облигаций 

путем проведения переговоров в случае наступления 

дефолта по облигациям, с обязательным участием 

представителя держателей облигаций.  
 

12) Досрочное полное погашение 

облигаций 
Банк имеет право на полное досрочное погашение 

Облигаций.  
Полное досрочное погашение Облигаций возможно 

по истечении   2 (двух) лет c даты начала обращения 

Облигаций. Полное досрочное погашение 

Облигаций осуществляется по номинальной 

стоимости в тенге с одновременной выплатой 

последнего накопленного купонного 

вознаграждения путем перевода денег на текущие 

счета инвесторов, в течение 10-ти календарных дней 

с даты, следующей за датой фиксации реестра для 

выплаты номинальной стоимости Облигаций и 

последнего накопленного купонного 

вознаграждения. При полном досрочном погашении 

Облигаций на получение номинальной стоимости и 

соответствующего купонного вознаграждения 

имеют права лица, зарегистрированные в реестре 

держателей Облигаций по состоянию на начало 

последнего дня периода, за который 

осуществляются выплаты. 
 
При принятии решения Советом директоров Банка о 

полном досрочном погашении Облигаций Банк за 30 

дней до даты проведения данной процедуры 

сообщает держателям данных Облигаций, 

посредством сообщения на официальном сайте АО 

«Казахстанская фондовая биржа» и публикации в 
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средствах массовой информации газетах 

(«Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан») об 

условиях, сроках и порядке погашения Облигаций и 

Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz. 
 
В случае если инвестором будет являться 

нерезидент Республики Казахстан, возможна 

конвертация тенге в иную валюту по курсу, 

установленному Национальным Банком Республики 

Казахстан на дату осуществления такой выплаты, 

при получении от инвестора соответствующего 

запроса. Конвертация тенге в иную валюту будет 

производиться за счет инвестора. 

 

12-1) Порядок информирования 

Эмитентом держателей облигаций о 

своей деятельности и финансовом 

состоянии: 

Банк доводит до сведения своих  инвесторов 

информацию о своей деятельности и финансовом 

состоянии в следующих средствах массовой 

информации: «Казахстанская правда» и/или «Егемен 

Казахстан». Кроме того, Банк вправе публиковать 

информацию о своей деятельности на web-сайте в 

сети Интернет – www.sberbank.kz, а также на 

официальном сайте АО «Казахстанская фондовая 

биржа» - www.kase.kz  и Депозитария финансовой 

отчетности www.dfo.kz. 
 

13) Использование денег от размещения 

облигаций: 
 

Цель: Банк осуществляет выпуск облигаций с 

целью привлечения ресурсов на длительный срок 

для поддержания долгосрочной ликвидности. 

Порядок: Деньги, полученные от размещения 

облигаций, будут направлены на активизацию 

деятельности Банка, в области кредитования малого 

и среднего бизнеса, кредитования крупных 

предприятий реального сектора экономики, а также 

долгосрочного кредитования инвестиционных 

проектов, посредством реализации программ 

кредитования, и на расширение спектра 

предоставляемых услуг Банка, что позволит 

максимально диверсифицировать, как активные 

операции, так и источники фондирования. 

Банк не планирует вносить изменения в порядок 

распределения денег, полученных от размещения 

облигаций. 

 

3-1. Прогноз источников и потоков 

денежных средств эмитента, 

необходимых для выплаты 

вознаграждений и погашений суммы 

основного долга. 

Расчеты приведены в Приложении №1 к Проспекту. 

3-2. Ограничения (ковенанты), 

принимаемые Эмитентом (если это 

предусмотрено решением органа 

Эмитента о выпуске облигаций). 

Не допускать неисполнения обязательств по 

выплате любого вознаграждения в отношении 

какого-либо выпуска облигаций, при наступлении 

срока платежа по ним, более чем на 10 (десять) 

рабочих  дней. 

Не допускать нарушение сроков предоставления 

годовой и промежуточной финансовой отчетности, 

http://www.kase.kz/
http://www.dfo.kz/
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установленных листинговым договором, 

заключенным  между Банком и АО «Казахстанская 

фондовая биржа»; 

Не допускать нарушения срока предоставления 

аудиторских отчетов по годовой финансовой 

отчетности Банка, установленного листинговым 

договором, заключенным  между Банком и АО 

«Казахстанская фондовая биржа», кроме случаев, 

когда причиной нарушения сроков представления 

аудиторских отчетов является вина аудиторской 

компании. 

 

В случае нарушения одного или нескольких 

Ковенантов  Банк в течение 10 (десяти) рабочих 

дней письменно информирует всех держателей 

Облигаций о наступлении данного события или 

событий посредством размещения сообщения на 

официальных сайтах Банка, АО «Казахстанская 

фондовая биржа» и Депозитария финансовой 

отчетности www.dfo.kz  в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан, 

внутренними правилами Банка и правилами АО 

«Казахстанская фондовая биржа».  

Эмитент разработает и утвердит соответствующим 

решением уполномоченного органа Эмитента план 

мероприятий по устранению причин, вызвавших 

нарушение установленных Ковенантов, с целью 

обеспечения прав держателей Облигаций. Эмитент в 

течение 60 (шестидесяти) календарных дней, с даты 

нарушения одного или всех Ковенантов обязан, 

предпринять все возможные меры для устранения 

причин, вызвавших данное нарушение («Период 

отсрочки ковенантов»). 

Если Банк не устраняет нарушение установленных 

ограничений (ковенантов) после Периода отсрочки 

ковенантов, если иное не было оговорено между 

держателями Облигаций и Банком, держатели 

Облигаций, имеют право требовать в течение 30 

(тридцати) рабочих дней, отсчитываемых со дня 

предоставления такого требования, выкупа 

Облигаций по номинальной стоимости с учетом 

накопленного купонного вознаграждения на дату 

выкупа, как указано в соответствующих пунктах 

настоящего Проспекта.  
 

4. Информация об опционах: По облигациям данного выпуска  опционы не 

предусмотрены. 
 

5.   Конвертируемые облигации: Облигации данного выпуска не конвертируемые. 

6.   Способ размещения облигаций:  
 

1) Срок и порядок размещения 

облигаций: 
Облигации размещаются в течение всего срока 

обращения на организованном рынке, путем 

проведения аукциона или специализированных 

торгов на АО «Казахстанская фондовая биржа» в 

соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан и внутренними документами  

http://www.dfo.kz/
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                 Приложение №1. 
3-1. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашений суммы основного долга: 

Прогноз потоков денежных средств с 2013 г. по 2020 г. был построен на основе утвержденной стратегии развития Банка, прогноз до  2020 г. был построен Банком на основе 

усредненной динамики  приростов активов Банка, используемых в стратегии. 
                        Млн.тенге                                                                                                                                                                                                                                                                         

  1 

полуго-

дие 

2 

полуго-

дие 

1 

полуго-

дие 

2 

полуго-

дие 

1 

полуго-

дие 

2 

полуго-

дие 

1 

полуго-

дие 

2 

полуго-

дие 

1 

полуго-

дие 

2 

полуго-

дие 

1 полуго-

дие 

2 полуго-

дие 

1 полуго-

дие 

2 полуго-

дие 

1 полуго-

дие 

2 полуго-

дие 

2013 г. 2013 г 2014 г. 2014 г 2015 г. 2015 г 2016 г. 2016 г 2017 г. 2017 г 2018 г. 2018 г 2019 г. 2019 г 2020 г. 2020 г. 

Ценные бумаги 2 137 2 612 8 701 10 635 7 605 9 296 10 619 12 978 11 393 13 924 13 671 16 709 16 405 20 051 19 686 24 061 

МБК     3 369 4 117 1 839 2 247 4 216 5 153 3 868 4 727 4 641 5 672 5 569 6 807 6 683 8 168 

Размещение/погашен
ие ценных бумаг: в 

т.ч. 

930 3 760 3 760 3 760 3 985 3 985 3 985 3 985 3 985 3 985 3 135 3 135 1 600 1 600 1 600 1 600 

4 выпуск 2-й обл. 

программы 

  1 125 1 125 1 125 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 

3 выпуск 2-й обл. 

программы 

  975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975         

2 выпуск 2-й обл. 

программы 

  625 625 625 625 625 625 625 625 625             

1 выпуск 2-й обл. 

программы 

455 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560         

2 выпуск 1-й обл. 

программы 

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

1 выпуск 1-й обл. 
программы 

225 225 225 225 225 225 225 225 225 225             

Погашение 

субординированного 

займа 

                  25 000   46 000   5 000   30 000 

Кредиты (нетто) 75 922 113 349 62 195 76 016 74 646 91 233 78 542 95 995 69 066 84 415 82 880 101 297 99 456 121 557 119 347 145 868 

Выбытие денег 

всего 

78 989 119 721 78 024 94 527 88 075 106 761 97 362 118 112 88 312 132 051 104 327 172 814 123 030 155 015 147 316 209 698 

Депозиты 38 044 46 499 59 628 72 878 71 178 86 995 74 802 91 424 66 708 81 532 80 050 97 838 96 060 117 406 115 271 140 887 

МБД     1 962 2 399 2 374 2 901 1 602 1 958     1 922 2 350 2 307 2 820 2 768 3 383 

Размещение 

собственных 

облигаций Банка 

80 000                               

Прибыль 7 186 9 777 11 282 11 282 15 684 15 684 20 689 20 689 26 337 26 337 31 604 31 604 37 925 37 925 45 509 45 509 

Доп. Капитализация 

 

15 000 

 

                          

Поступление денег 

всего 

125 230 71 276 72 872 86 559 89 235 105 580 97 092 114 071 93 045 107 869 113 576 131 792 136 291 158 150 163 549 189 780 

Кэш на начало 75 620 121 861 73 416 68 264 60 295 61 455 60 274 60 004 55 963 60 696 36 514 45 762 4 740 18 001 21 136 37 369 

Кэш на конец 121 861 73 416 68 264 60 295 61 455 60 274 60 004 55 963 60 696 36 514 45 762 4 740 18 001 21 136 37 369 17 451 

 



 

 

 

 

ПРОСПЕКТ 

 

ПЕРВОГО ВЫПУСКА ИМЕННЫХ КУПОННЫХ 

ОБЛИГАЦИЙ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(СУБОРДИНИРОВАННЫЕ) 

 

В КОЛИЧЕСТВЕ 5 000 000 000 штук 

 

НА СУММУ 5 000 000 000 тенге 

 

В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ДОЧЕРНИЙ БАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

 «СБЕРБАНК РОССИИ» 

 

(ДБ АО «СБЕРБАНК») 

 

 

 

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает 

предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, 

описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию 

выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в 

данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие 

требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут 

ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и 

подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в 

заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций. 

 

 

 

1. Настоящий   выпуск  облигаций  осуществляется  в  соответствии  с  Проспектом  Первой 

 
 

 
«РЕСЕЙ ЖИНАҚ БАНКІ» 

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ЕНШІЛЕС БАНКІНІҢ 

(«ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ ЕБ) 
 

ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 

АЯСЫНДАҒЫ 

30 000 000 000 теңге СОМАСЫНДАҒЫ 

САНЫ 30 000 000 000 дана 
 

АТАУЛЫ КУПОНДЫҚ ҚАМСЫЗДАНДЫРЫЛМАҒАН 

ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫҢ ҮШІНШІ 

ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ 

 

ПРОСПЕКТІСІ 
 

 
 

 

  
 
 

Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде 

сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстар беруді білдірмейді. 

Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжаттағы 

ақпараттың шынайылығы үшін жауап бермейді. Облигациялар шығарылымының проспектісі Қазақстан 

Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды 

тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық 

ақпараттың шынайы екендігін және эмитент пен оның облигацияларына қатысты инвесторларды 

жаңылысуға әкеп соқтырмайтынын растайды. 
 

 

Алматы қ. 

2013 ж. 
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1. Осы облигациялар шығарылымы «Ресей Жинақ банкі» Акционерлік қоғамы Еншілес банкінің 

(бұдан әрі - «Жинақ банкі» АҚ ЕБ) Екінші облигациялық бағдарламасының проспектісіне сәйкес 

жүзеге асырылады. 

 

2. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ облигациялық бағдарламасы туралы мәліметтер: 

 

Екінші облигациялық бағдарлама 
мемлекеттік тіркеуге қойылған күн  

2011 жылғы 23 маусым № Е01 

Соның аясында облигация шығару жүзеге 

асырылатын облигациялық бағдарламаның 

ақшалай көлемі: 
 

100 000 000 000 (жүз миллиард) теңге 

Облигация шығарылымының реттік нөмірі: 
 

3 (үшінші) 

Екінші облигациялық бағдарламаның аясында 

бұрынғы облигациялар шығарылымы туралы 

мәліметтер (шығарылымның уәкілетті 

органда тіркелген күні, облигациялар саны, 

номиналды құны бойынша шығарылым 

көлемі және осы облигациялық бағдарлама 

аясында  әр шығарылым бойынша 

орналастырылған облигациялар саны 

көрсетіледі): 
 

Екінші облигациялық бағдарламаның аясында 

облигациялардың бірінші шығарылымы:  
 
Шығарылым нөмірі: №E01-1; 
 
Шығарылым тіркелген күн: 2011 жылғы 13 

желтоқсан; 
 
Облигациялар саны: 20 000 000 000,00 (жиырма 

миллиард) атаулы купондық шоғырландырылған 

облигациялар; 
 
Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі: 

20 000 000 000,00 (жиырма миллиард) теңге 
 
Орналастырылған облигациялар саны: 

19 581 196 380,00 (он тоғыз миллиард бес жүз 

сексен бір миллион жүз тоқсан алты мың үш жүз 

сексен) дана 
 
Екінші облигациялық бағдарламаның аясында 

облигациялардың екінші шығарылымы:  
 
Шығарылым нөмірі: №E01-2; 
 
Шығарылым тіркелген күн: 2012 жылғы 14 

желтоқсан; 
 
Облигациялар саны: 20 000 000 000,00 (жиырма 

миллиард) атаулы купондық 

қамсыздандырылмаған облигациялар; 
 
Орналастырылған облигациялар саны: 

5 661 500 000 (бес миллиард алты жүз алпыс бір 

миллион бес жүз мың) дана 

Облигациялық бағдарлама аясында бұрын 

шығарылған облигациялармен облигация  

ұстаушыларына берілетін құқықтар, оның 

ішінде шектеулер (ковенант) бұзылған кезде 

іске асырылған және ұстаушылардың осы 

құқықтарын іске асыру тәртібі көрсетілген 

Бұрын шығарылған облигациялар бойынша 

Ұстаушылар төмендегіге құқылы: 
- облигациялар өтелген кезде номиналды құнын 

алуға;  
- Банктің атынан осы Проспектіде қарастырылған 

мерзімде облигациялар бойынша купондық 
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ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды 

сатып алу-сату шарттарында көзделген 

құқықтар. 
 

сыйақы алуға;  
- облигацияларды еркін сатуға және басқа түрде 

иеліктен шығаруға; 
- заңнамада және облигациялар шығару 

проспектісінде қарастырылған тәртіпте өз 

талаптарын қанағаттандыруға;  
-  Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

қарастырылған ақпаратты белгіленген тәртіпте 

алуға; 
-  Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

қарастырылған жағдайларда және тәртіпте Банкке 

қоятын өз талаптарын қанағаттандыруға; 
-  облигацияларды иеленуге, пайдалануға және 

билеуге. 
Банктің бұрын шығарылған облигациялары 

шегінде ұстаушылармен жасалған бағалы 

қағаздарды сатып алу-сату шарттарында 

қабылданған шектеулер (ковенанттар) 

бұзылмаған. 

 

 

3. Екінші облигациялық бағдарламаның аясындағы облигациялардың қамсыздандырылмаған  

үшінші шығарылымының құрылымы: 

 

1) Облигациялардың түрі: Атаулы купондық қамсыздандырылмаған  
 

2) Шығарылатын облигациялардың саны: 30 000 000 000 (отыз миллиард) дана 
 

Облигация шығарылымының жалпы 

көлемі: 
30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге 
 

3) Бір облигацияның номиналды құны: 1,0 (бір) теңге 

4) Облигациялар бойынша сыйақы: 

 Сыйақы мөлшерлемесі: Белгіленген сыйақы (купон) мөлшерлемесі 

облигациялардың номиналды құнының жылдық 

6,5% (алты бүтін оннан бес пайыз) мөлшерінде 

белгіленді.  

Сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары: 
 

Облигациялар бойынша сыйақы есептеу айналым 

басталған күннен бастап жүзеге асырылады. 
Айналым басталған күн – облигациялар «Қазақстан 

қор биржасы» АҚ ресми тізіміне қосылған күннен 

бастап. 
 
Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу жыл сайын 

өтеу мерзіміне дейін тиісінше айналым басталған 

күннен бастап әрбір алты айдан соң жылына екі рет 

жүргізіледі.  
 
Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 

тізілім тіркелгеннен кейінгі келесі күннен бастап 10 

күнтізбелік күннің ішінде ақшаны купондық 

сыйақыны төлеу үшін облигация ұстаушыларының 

ағымдағы шоттарына аудару арқылы теңгеде 

төленеді.  
 
Тізілім тіркелген күн – төлем жасалатын кезеңнің 

соңғы күні. 
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Облигациялар бойынша купондық сыйақыны алу 

құқығы төлем жасалып жатқан кезеңнің соңғы күні 

басталғандағы жағдай бойынша облигация 

ұстаушыларының тізіліміне тіркелген тұлғаларға 

беріледі. 
 
Егер облигация ұстаушылары Қазақстан 

Республикасының бейрезиденті болса, онда 

купондық сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасы 

аумағында банктік шоты болған кезде теңгеде 

жүргізіледі. Теңгені басқа валютаға айырбастау 

инвестордан тиісті сұраным алған кезде осы төлем 

жасалатын күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық 

Банкі белгілеген бағам бойынша жүргізілуі мүмкін. 

Теңгені басқа валютаға айырбастау инвестордың 

есебінен жүргізіледі. 

Сыйақы есептеу үшін қолданылатын 

уақыт кезеңі: 
Банк облигациялар бойынша купондық сыйақы 

есебін  360/30 (бір жылда 360 күн / бір айда 30 күн) 

уақытша база есебінен жүргізеді. 

Индекстелген облигациялар 

шығарылымы кезіндегі есеп айырысу 

тәртібі: 

Облигациялардың осы шығарылымы 

индекстелмеген. 
 

5) Облигациялардың айналымы және өтеу туралы мәліметтер: 

 Айналым мерзімі: Облигациялардың айналым мерзімі - айналым 

басталған күннен бастап  5 (бес) жыл. 
 
Айналым басталған күн – облигациялар «Қазақстан 

қор биржасы» АҚ ресми тізіміне қосылған күннен 

бастап. 
 
Орналастыру басталған күн – айналым басталған 

күннен бастап, айналымның барлық мерзімі бойы. 
 

Облигацияларды өтеу талаптары мен 

тәсілі: 
Облигациялар олардың номиналдық құны бойынша 

төлем жасалатын кезеңнің соңғы күні басталғандағы 

жағдай бойынша облигация ұстаушыларының 

тізілімінде тіркелген облигация ұстаушыларының 

ағымдағы шотына ақша аудару арқылы соңғы 

купондық біржолғы сыйақы төлене отырып, 

облигациялардың соңғы айналым күнінен кейін 10 

күнтізбелік күннің ішінде теңгеде өтеледі. 
 
Егер инвестор Қазақстан Республикасының 

бейрезиденті болса, негізгі қарыз бен  купондық  

сыйақы сомасы Қазақстан Республикасының 

аумағында банктік шоты болған кезде теңгеде 

төленетін болады.  
 
Теңгені басқа валютаға айырбастау инвестордан 

тиісті сұраным алған кезде осы төлем жасалатын 

күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 

белгілеген бағам бойынша жүргізілуі мүмкін. 

Теңгені басқа валютаға айырбастау инвестордың 

есебінен жүргізіледі. 
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Банктің кінәсінен облигациялар бойынша 

және/немесе облигациялардың оларды өтеу кезіндегі 

номиналды құны бойынша сыйақы төленбеген, 

сондай-ақ толық төленбеген жағдайда, Банк 

облигация ұстаушыларына облигациялар бойынша 

негізгі қарыз және/немесе купондық  сыйақы 

сомасын және мерзімі өткен әр күн үшін Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің ақшалай міндеттеме 

немесе оның тиісті бөлігі орындалатын күнгі қайта 

қаржыландыру ресми мөлшерлемесіне байланысты 

есептелетін өсімді төлеуге міндетті. 

Облигацияларды өтеу күні: Облигацияларды өтеу облигациялар айналымы 

басталған күннен бастап 5 (бес) жылдан соң 

жүргізіледі. 

Облигацияларды өтеу жүргізілетін 

орын: 
 

 «Жинақ банкі» АҚ ЕБ: Алматы қ., 

Гоголь/Қалдаяқов к., 30/26 

6) Облигациялар бойынша 

қамсыздандыру: 
Облигациялардың осы шығарылымы 

қамсыздандырылмаған. 

7) Облигация ұстаушыларының өкілі 

туралы мәліметтер: 
«Сентрас Секьюритиз» АҚ, номиналды ұстаушы 

ретінде бағалы қағаздар нарығында клиенттердің 

шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және 

делдалдық қызметпен айналысуға Қазақстан 

Республикасы Қаржы нарығын және қаржы 

ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігімен 

берілген 22.09.2004 жылғы мемлекеттік 

лицензиясының № 0401200886, мекенжайы:  

(заңды/нақты) Алматы қ., Манас к., 32 А, телефоны 

(+7) (727) 259 88 77, факс (+7) (727) 259 88 87,. 
2013 жылғы 11 сәуірдегі №н/с Облигация 

ұстаушылары өкілінің қызмет көрсетуі туралы шарт 

8) Тіркеуші туралы мәліметтер: «Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші» АҚ, 

мекенжайы: Алматы қ., Абылай хан даңғ., 141. 
Басқарма төрағасы Кайрат Тлеугазинович Жакупов. 
2012 жылғы 27 қыркүйектегі № 00123-АО Бағалы 

қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесін 

жүргізу шарты. 

9) Облигациялар орналастыруға 

қатысатын ұйымдар туралы 

мәліметтер: 

Банк облигацияларды орналастыруды өздігінен 

жүзеге асырады. 

10) Төлем агенті туралы мәліметтер: Банк купондық сыйақы мен номиналды құнды 

төлеуді өздігінен жүзеге асырады. 

11) Облигация ұстаушыларының 

құқықтары 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облигация ұстаушылары: 
- облигацияны өтеген кезде номиналды құнын алуға; 
- Банктен осы Проспектіде қарастырылған мерзімде 

облигациялар бойынша купондық сыйақыны алуға; 
- облигацияларды еркін сатуға және басқа түрде 

иелігінен шығаруға; 
- заңнамада және облигациялар шығарылымы 

проспектісінде қарастырылған тәртіпте өз 

талаптарын қанағаттандыруға; 
- Қазақстан Республикасының заңнамасында 

қарастырылған ақпаратты белгіленген тәртіпте 

алуға; 
   - Қазақстан Республикасының заңнамасында 

қарастырылған жағдайда және тәртіпте Банкке 
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Эмитенттен  облигацияларды 

мерзімінен бұрын толық өтеуін талап 

ету құқығы 

қойған өз талаптарын қанағаттандыруға; 
- облигацияларды  иеленуге, пайдалануға және 

билеуге құқылы. 
Облигациялардың осы шығарылымын сатып алуды 

талап ету құқығы қарастырылмаған.  
 

 

 Облигация ұстаушылары Банк облигациялар 

бойынша купондық сыйақыны төлеу мерзімін осы 

Проспектіде белгіленген облигациялар бойынша 

купондық сыйақыны төлеу мерзімі біткен күннен 

кейін 10 жұмыс күнінен аса бұзған жағдайда, 

Банктен  облигацияларды мерзімінен бұрын толық 

өтеуін талап етуге құқылы. 
 

 Банк облигациялар бойынша купондық сыйақыны 

төлеу мерзімін осы Проспектіде белгіленген 

облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу 

мерзімі біткен күннен кейін 10 жұмыс күнінен астам 

бұзған жағдайда, инвестор көрсетілген оқиға 

басталған күннен бастап, 30 күнтізбелік күннің 

ішінде Банктің мекенжайына оған тиесілі 

облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу туралы 

жазбаша өтініш жіберуге құқылы. 
Облигация ұстаушысының өтінішін Банк өтінішті 

алған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде 

қарастырады. 
Банк облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді 

Банктің Директорлар кеңесі облигацияларды 

мерзімінен бұрын өтеу мерзімі мен тәртібі туралы 

тиісті шешім қабылдаған соң жүзеге асырады. 

Банктің Директорлар кеңесінің шешімі оны 

қабылдаған күннен бастап, 5 жұмыс күні ішінде 

ақпаратты www.sberbank.kz. сайтында, басқа 

бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау және 

ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ мен 

Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz. 

ресми сайттарында орналастыру арқылы облигация 

ұстаушысына жеткізіледі. 
Банк белгіленген шектеулерді (ковенант) бұзған 

жағдайда, мерзімінен бұрын толық өтеу осы 

Проспектінің 3-2 тармағына сәйкес жүзеге 

асырылады. 

 Облигациялар сатып алу: Банк Директорлар кеңесінің шешімі бойынша 

Қазақстан Республикасы заңнамасының 

талаптарына сәйкес, облигациялар айналымға 

түскен барлық мерзімі ішінде өз облигацияларын 

сатып алуға және сатуға құқылы. Мәміленің мерзімі 

мен бағасы мәміле жасалған сәтте туындаған 

нарықтық талаптарға қарай анықталады. Ақшаны 

төлеу және/немесе қайтару осы облигацияларды 

сатушының шотына аудару арқылы қолма-қол 

ақшасыз түрде жүзеге асырылады. 
Сатып алынған облигациялар өтелді деп 

есептелмейді және Банк қайтадан орналастыруы 

мүмкін. 
Банктің облигацияларды сатып алуы басқа 

http://www.dfo.kz/
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облигация ұстаушыларының құқықтарын бұзбауы 

тиіс. 
Банк орналастырылған (сатып алынғанын 

шегергенде) Облигациялардың саны туралы 

ақпаратты Банк «Қазақстан қор биржасы» АҚ 

ережелеріне сәйкес «Қазақстан қор биржасы» АҚ 

айқындайды.  

 «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 

жылғы 2 шілдедегі № 461-II Қазақстан 

Республикасы Заңының 18-4 бабында 

қарастырылған жағдайларда, 

Эмитенттің орналастырылған 

облигацияларын сатып алу тәртібі 
 

Орналастырылған облигацияларды сатып алуды 

Банк келесі жағдайларда жүргізуі мүмкін: 
1) Банктің Директорлар кеңесі облигациялардың 

делистингі туралы шешім қабылдаса; 
2) тізбесі уәкілетті органның нормативтік- құқықтық 

актілерінде және қор биржасының ішкі 

құжаттарында анықталған ақпаратты қор 

биржасының ұсынуы туралы арнайы талаптардың 

(листингтік) орындалмау себептері бойынша Банк 

облигацияларының делистингі туралы қор биржасы 

шешім қабылдаса; 
3) Банк бұрынғы облигация ұстаушысының өкілімен 

жасалған шарт бұзылған немесе күші тоқтатылған 

күннен бастап отыз күнтізбелік күннен асатын 

мерзімде облигация ұстаушыларының өкілдерімен 

шарт жасамаса; 
4) осы Проспектінің 3-2 тармағында көрсетіліп 

белгіленген шектеулер (ковенант) бұзылса 
 
Банк орналастырылған Облигацияларды жиналып 

қалған сыйақыны ескере отырып облигациялардың 

номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша 

немесе қай көлемі анағұрлым жоғары болуына қарай 

облигациялардың әділ нарық бағасы бойынша сатып 

алуға міндетті. 

11-1) Төмендегі жағдайлар орнаған кезде 

дефолт жариялануы мүмкін: 
 

 

 

 

 

 

 

Банктің облигациялары бойынша дефолт – бұл осы 

проспектіде белгіленген сыйақыны және/немесе 

негізгі қарызды төлеу мерзімі аяқталғаннан кейінгі 

келесі күннен бастап есептелетін 10 күнтізбелік күн 

ішінде облигациялар бойынша сыйақының 

(купонды) және/немесе номиналды құнының 

төленбеуі немесе толық төленбеуі. 
Банктің кінәсінен осы проспектіде белгіленген 

мерзімде облигациялар бойынша купондық сыйақы 

және/немесе негізгі қарыз төленбеген немесе толық 

төленбеген жағдайда, Банк шығарылым 

облигацияларының ұстаушыларына ақшалай 

міндеттемені немесе оның бір бөлігін орындау 

күніне (яғни төлем жасалатын кезеңнің соңғы күніне 

кейінгі келесі күнге) Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми 

мөлшерінің есебінен мерзімі кешіктірілген әрбір күн 

үшін өсімпұл төлейді. 
Инвестор облигациялар бойынша дефолт басталған 

кезде Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына сәйкес, осы облигациялар бойынша 

қарызды талап етуге құқылы.  
Банк өзінің міндеттемелері бойынша дефолтқа жол 

бермеу мақсатында, барлық қажетті іс-шараларды 

жүзеге асырады және бүкіл қажетті шараларды 
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қабылдайды. 
Банк облигациялар бойынша дефолт басталған кезде  

дефолт тудыратын себептерді жою үшін барлық 

күшін салады, оның ішінде, төмендегідей шаралар 

қабылдайды: 
1) болған жағдайда Банктің өтімділігін тиімді 

басқару бойынша; 
2) депозиттердің жылыстауына жол бермеу 

бойынша; 
3) берілген несиелердің қайтарымдылығын 

қамтамасыз ету мақсатында кредиттік  портфельді 

оңтайландыру бойынша; 
4) Банк міндеттемелерін одан әрі орындау үшін 

жеткілікті өтімділік деңгейін қамтамасыз етуге 

байланысты іс-шараларды орындау бойынша; 
5) басталған оқиғаларға байланысты басқа да 

шаралар. 

 Міндеттемелерді қайта 

құрылымдастыру тәртібі мен 

талаптары 

Банк міндеттемелерін қайта құрылымдастыру 

туралы шешім ҚР қабылданатын заңнамаға сәйкес 

Эмитенттің Директор кеңесімен және 

кредиторлардың келісімімен қабылданады.  

Міндеттемелерді қайта құрылымдастыру тәртібі мен 

талаптарын Эмитент  облигация ұстаушыларымен 

облигациялар бойынша дефолт басталған кезде 

облигация ұстаушының өкілінің міндетті түрде 

қатысуымен келіссөз жүргізу арқылы  жүзеге 

асырады. 

12) Облигацияларды мерзімінен бұрын 

толық өтеу  
Банк облигацияларды мерзімінен бұрын толық 

өтеуге құқылы.   
Облигациялар облигация айналымға түскен күннен 

бастап 2 (екі) жыл өткен соң мерзімінен бұрын 

толық өтелуі мүмкін. Облигацияларды мерзімінен 

бұрын толық өтеу облигациялардың номиналды 

құнын және соңғы жинақталған купондық 

сыйақыны төлеу үшін тізілім тіркелгеннен кейінгі 

күннен бастап 10 күнтізбелік күннің ішінде 

инвестордың ағымдағы шотына ақшаны аудару 

арқылы біржолғы соңғы жинақталған купондық 

сыйақыны төлей отырып, номиналды құны бойынша 

теңгеде жүзеге асырылады. Мерзімінен бұрын өтеу 

кезінде төлем жасалатын кезеңнің соңғы күні 

басталғандағы жағдай бойынша облигация 

ұстаушысының тізілімінде тіркелген тұлға 

номиналды құнды және тиісті купондық сыйақыны 

алуға құқылы. 
 
Банктің Директорлар кеңесі облигацияларды 

мерзімінен бұрын толық өтеу туралы шешім 

қабылдаған кезде Банк осы процедура өткізілген 

күнге дейін 30 күн бұрын осы облигациялардың 

ұстаушыларына облигацияларды өтеу талаптары, 

мерзімдері және тәртібі туралы «Қазақстан қор 

биржасы» АҚ-ның ресми сайтында хабарлау және 

бұқаралық ақпарат құралдарында («Казахстанская 

правда» және «Егемен Қазақстан» газеттерінде) 

және Қаржылық есептілік депозитарийінің 

www.dfo.kz жариялау арқылы хабарлайды. 

http://www.dfo.kz/
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Егер инвестор Қазақстан Республикасының 

бейрезиденті болса, теңгені басқа валютаға 

айырбастау инвестордан тиісті сұраным алған кезде 

осы төлем жасалатын күнгі Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүргізілуі 

мүмкін. Теңгені басқа валютаға айырбастау 

инвестордың есебінен жүргізіледі. 
 

12-1) Облигация ұстаушылары  Эмитентінің  

өз қызметі және қаржылық жағдайы 

туралы ақпарат беру тәртібі: 

Банк өзінің инвесторларына өз қызметі және 

қаржылық жағдайы туралы ақпаратты келесі 

бұқаралық ақпарат құралдары: «Казахстанская 

правда» және/немесе «Егемен Қазақстан» арқылы 

жеткізеді. Бұдан басқа, Банк өз қызметі туралы 

ақпаратты www.sberbank.kz Интернет желісіндегі 

web-сайтында, сонымен қатар, «Қазақстан қор 

биржасы» АҚ-ның www.kase.kz және Қаржылық 

есеп депозитарийінің dfo.kz. ресми сайтында 

жариялауға құқылы.  
 

13) Облигацияларды орналастырудан 

түскен ақшаны пайдалану: 
 

Мақсаты: Банк облигациялар шығарылымын ұзақ 

мерзімді өтімділікті қолдау үшін ресурстарды ұзақ 

мерзімге тарту мақсатында жүзеге асырады. 
Тәртібі: Облигация орналастырудан алынған ақша 

нақты экономика секторының шағын және орта 

бизнесті кредиттеу, ірі кәсіпорындарды кредиттеу, 

сонымен қатар, кредиттеу бағдарламасын іске асыру 

арқылы инвестициялық жобаларды ұзақ мерзімді 

кредиттеу және Банк ұсынатын қызмет ауқымын 

кеңейту саласындағы Банктің қызметін 

жандандыруға жұмсалатын болады, бұл белсенді 

операцияларды, сондай-ақ қор көздерін де барынша 

түрлендіруге мүмкіндік береді. 
Банк облигация орналастырудан алынған ақшаны 

бөлу тәртібіне өзгеріс енгізуді жоспарламайды. 
 

3-1. Эмитенттің сыйақы төлеу және негізгі 

қарыз сомасын өтеу үшін қажетті ақша 

қаражаттарының көздері мен 

ағыстарының болжамы. 

Есептер Проспектінің №1 Қосымшасында 

келтірілген. 

3-2. Эмитент қабылдайтын шектеулер 

(ковенанттер) (егер бұл Эмитент 

органының облигациялар шығару 

туралы шешімінде қарастырылса). 
 

Облигациялардың қандай да бір шығарылымына 

қатысты сол бойынша төлем мерзімі 10 (он) жұмыс 

күнінен асып кеткен жағдайда, кез келген сыйақыны 

төлеу бойынша міндеттемелердің  орындалмауына 

жол берілмейді. 
Банк пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында 

жасалған листингтік шарттарда белгіленген жылдық 

және қаржылық аралық есептерді беру мерзімінің 

бұзылуына жол берілмейді; 
Банк пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында 

жасалған листингтік шарттарда белгіленген Банктің 

жылдық қаржылық есебі бойынша  аудиторлық есеп 

беру мерзімінің бұзылуына жол берілмейді,  бұл 

аудиторлық есеп беру мерзімінің бұзылу себебіне 

аудиторлық компания кінәлі болған жағдайдан басқа 

кезде. 
 
Банк бір немесе бірнеше Ковенанттарды бұзған 

http://www.kase.kz/
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жағдайда, 10 (он) жұмыс күні ішінде барлық 

Облигация  ұстаушыларына осы оқиғаның 

басталғаны туралы жазбаша түрде немесе оқиғаны 

Банктің ішкі нормативтік құжаттарында және 

«Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелерінде 

белгіленген тәртіпте, Банк пен  «Қазақстан қор 

биржасы» АҚ және Қаржылық есептілік 

депозитарийінің www.dfo.kz ресми сайттарында 

хабарды Қазақстан Республикасының заңнамасында, 

Банктің ішкі ережелері мен «Қазақстан қор 

биржасы» АҚ ережелерінде белгіленген тәртіпте  

орналастыру арқылы хабарлайды. 
Эмитент Облигация  ұстаушыларының  құқықтарын 

қамтамасыз ету мақсатында, белгіленген 

Ковенанттардың бұзылуына әкеп соқтырған 

себептерді жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын 

әзірлейді және Эмитенттің уәкілетті органының 

тиісті шешімімен бекітіледі. Эмитент бір немесе 

барлық Ковенанттар бұзылған күннен бастап 60 

(алпыс) күнтізбелік күннің ішінде осы бұзылымға 

әкеп соқтырған себептерді жоюға болатын барлық 

шараларды қабылдауға міндетті («Ковенанттарды 

кейінге қалдыру кезеңі»). 
 
Егер Банк Ковенанттарды кейінге қалдыру кезеңінен 

кейін белгіленген шектеулер (ковенанттар) 

бұзылымын жоймаса, егер басқасы Банк пен 

Облигация  ұстаушылары арасында келісілмесе, 

Облигация  ұстаушылары осындай талап қойылған 

күннен бастап есептелетін 30 (отыз) жұмыс күні 

ішінде, айналымдағы барлық Облигациялар 

бойынша осы Проспектінің тиісті тармақтарында 

көрсетілгендей сатып алу күнгі жинақталған 

купондық сыйақыны ескере отырып, 

Облигацияларды номиналды құны бойынша  сатып 

алуды талап етуге құқылы. 
  

4. Опциондар туралы ақпарат: Облигациялардың осы шығарылымы бойынша  

опциондар қарастырылмаған. 
 

5.   Айырбасталатын облигациялар: 
 

Облигациялардың осы шығарылымы 

айырбасталмайды. 

6.   Облигацияларды орналастыру тәсілі: 

1) Облигацияларды орналастыру мерзімі 

мен тәртібі: 
Облигациялар Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына және «Қазақстан қор 

биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес, «Қазақстан 

қор биржасы» АҚ-да аукцион немесе арнайы сауда-

саттық өткізу арқылы ұйымдастырылған нарықта 

барлық айналым мерзімі ішінде орналастырылады. 

Облигациялар ақшамен төленеді.  
 

2) Жазба жүргізу арқылы акцияға 

айырбасталатын облигацияларды 

орналастыру кезінде айырбастау 

талаптары көрсетіледі: 
 

Облигациялардың осы шығарылымы 

айырбасталмайды. 

http://www.dfo.kz/
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                         №1 Қосымша. 

3-1. Эмитенттің сыйақы төлеу және негізгі қарыз сомасын өтеу үшін қажетті ақша қаражаттарының ағыстары және төлем көздерінің болжамы  

2013 жыл мен 2020 жыл аралығындағы ақша қаражаттары ағысының болжамы Банктің бекітілген даму стратегиясы негізінде құрылды, 2020 жылға дейінгі 

болжам Банк стратегияда пайдаланылатын Банк активтерінің қарқынды өсу динамикасы негізінде жасалды.       
                                                                                                                 млн.теңге 

  1 

жарты- 

жылдық 

2 

жарты- 

жылдық 

1 

жарты- 

жылдық 

2 

жарты- 

жылдық 

1 жарты- 

жылдық 

2 жарты- 

жылдық 

1 

жарты- 

жылдық 

2 

жарты- 

жылдық 

1 жарты- 

жылдық 

2 жарты- 

жылдық 

1 жарты- 

жылдық 

2 жарты- 

жылдық 

1 жарты- 

жылдық 

2 жарты- 

жылдық 

1 

жарты- 

жылдық 

2 

жарты- 

жылдық 

2013 ж. 2013 ж. 2014 ж. 2014 ж. 2015 ж. 2015 ж. 2016 ж. 2016 ж. 2017 ж. 2017 ж. 2018 ж. 2018 ж. 2019 ж. 2019 ж. 2020 ж. 2020 ж. 

Бағалы қағаздар 2 137 2 612 8 701 10 635 7 605 9 296 10 619 12 978 11 393 13 924 13 671 16 709 16 405 20 051 19 686 24 061 

БАК      3 369 4 117 1 839 2 247 4 216 5 153 3 868 4 727 4 641 5 672 5 569 6 807 6 683 8 168 

Бағалы қағаздарды 

орналастыру/өтеу: оның 

ішінде 

930 3 760 3 760 3 760 3 985 3 985 3 985 3 985 3 985 3 985 3 135 3 135 1 600 1 600 1 600 1 600 

2 обл бағдарламаның   
4 шығарылымы  

  1 125 1 125 1 125 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 

2 обл бағдарламаның   
3 шығарылымы  

  975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975         

2 обл бағдарламаның   

2 шығарылымы  

  625 625 625 625 625 625 625 625 625             

2 обл бағдарламаның   

1 шығарылымы 

455 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560         

1 обл бағдарламаның   

1 шығарылымы 

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

1 обл бағдарламаның   

2 шығарылымы  

225 225 225 225 225 225 225 225 225 225             

Реттелген  
 заемды өтеу  

                  25 000   46 000   5 000   30 000 

Кредиттер (нетто) 75 922 113 349 62 195 76 016 74 646 91 233 78 542 95 995 69 066 84 415 82 880 101 297 99 456 121 557 119 347 145 868 

Барлық шығатын ақша 78 989 119 721 78 024 94 527 88 075 106 761 97 362 118 112 88 312 132 051 104 327 172 814 123 030 155 015 147 316 209 698 

Депозиттер 38 044 46 499 59 628 72 878 71 178 86 995 74 802 91 424 66 708 81 532 80 050 97 838 96 060 117 406 115 271 140 887 

БАД     1 962 2 399 2 374 2 901 1 602 1 958     1 922 2 350 2 307 2 820 2 768 3 383 

Банктің меншік 
облигацияларын 

орналастыру 

80 000                               

Пайда  7 186 9 777 11 282 11 282 15 684 15 684 20 689 20 689 26 337 26 337 31 604 31 604 37 925 37 925 45 509 45 509 

Қос. капитализация  15 000                            

Барлық түсетін ақша  125 230 71 276 72 872 86 559 89 235 105 580 97 092 114 071 93 045 107 869 113 576 131 792 136 291 158 150 163 549 189 780 

Кезең басындағы кэш  75 620 121 861 73 416 68 264 60 295 61 455 60 274 60 004 55 963 60 696 36 514 45 762 4 740 18 001 21 136 37 369 

Кезең соңындағы кэш  121 861 73 416 68 264 60 295 61 455 60 274 60 004 55 963 60 696 36 514 45 762 4 740 18 001 21 136 37 369 17 451 

 



 

 

 

 

 

 




