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В Проспект десятого выпуска облигаций, выпущенных в пределах первой 
облигационной программы акционерного общества «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Проспект), зарегистрированный «12» 
марта 2009 года, внести следующие изменения и дополнения: 

1. Абзац «ставка вознаграждения по облигациям» подпункта 4) пункта 3 
Проспекта изложить в следующей новой редакции: 

 «Фиксированная, 9,25% годовых от номинальной стоимости». 
2. Абзац «периодичность и даты выплаты вознаграждения» подпункта 4) 

пункта 3 Проспекта изложить в следующей новой редакции: 
 «Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться 1 раз в год по 

истечении каждых двенадцати месяцев;». 
3. Абзац «порядок и условия выплаты вознаграждения» подпункта 4) пункта 

3 Проспекта изложить в следующей новой редакции:  
«Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его 

получение по состоянию на начало последнего дня периода, за которое 
осуществляются эти выплаты. Выплата вознаграждения за каждый купонный 
период, за исключением купонного вознаграждения последнего купонного 
периода, будет производиться в тенге путем перечисления денег с банковского 
счета Эмитента на банковские счета держателей облигаций в течении 5 (пять) 
рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который 
осуществляются выплаты. 

Выплата купонного вознаграждения за последний купонный период будет 
осуществляться одновременно с выплатой номинальной стоимости при их 
погашении в течение 5 (пять) рабочих дней с даты, следующей за последним днем 
срока обращения облигаций.  

Принимая во внимание, что: 
• датой начала обращения облигаций является 13 марта 2009 года - дата, 
когда облигации были включены в официальный список АО «Казахстанская 
фондовая биржа»; 
• 22 августа 2018 года Советом директоров Эмитента принято решение о 
внесении изменений и дополнений в настоящий проспект. На дату принятия 
указанного решения все облигации настоящего выпуска являются 
выкупленными Эмитентом, 
 

даты начала, даты окончания купонных периодов, а также начала выплаты 
купонного вознаграждения по облигациям за каждый купонный период начиная с 
13 марта 2009 года составляют: 

№ 
купонного 

периода 

Дата начала 
купонного 

периода 

Дата окончания 
купонного 

периода 

Дата начала 
выплаты купонного 

вознаграждения 
1 13.03.2009 12.09.2009 13.09.2009 
2 13.09.2009 12.03.2010 13.03.2010 
3 13.03.2010 12.09.2010 13.09.2010 



 
 

4 13.09.2010 12.03.2011 13.03.2011 
5 13.03.2011 12.09.2011 13.09.2011 
6 13.09.2011 12.03.2012 13.03.2012 
7 13.03.2012 12.09.2012 13.09.2012 
8 13.09.2012 12.03.2018 13.03.2013 
9 13.03.2013 12.09.2013 13.09.2013 
10 13.09.2013 12.03.2014 13.03.2014 
11 13.03.2014 12.09.2014 13.09.2014 
12 13.09.2014 12.03.2015 13.03.2015 
13 13.03.2015 12.09.2015 13.09.2015 
14 13.09.2015 12.03.2016 13.03.2016 
15 13.03.2016 12.09.2016 13.09.2016 
16 13.09.2016 12.03.2017 13.03.2017 
17 13.03.2017 12.09.2017 13.09.2017 
18 13.09.2017 12.03.2018 13.03.2018 
19 13.03.2018 12.09.2018 13.09.2018 

Начиная со дня повторного размещения облигаций Эмитента, которые будут 
проведены после государственной регистрации изменений и дополнений в 
настоящий проспект, утвержденных решением Совета директоров Эмитента от 22 
августа 2018 года, начисление и выплата вознаграждения по облигациям, 
находящимся в обращении, будет производиться один раз в год по истечении 
каждых двенадцати месяцев до конца Срока обращения облигаций. 

 
4. В абзаце «срок обращения облигаций и условия их погашения» подпункта 5) 

пункта 3 Проспекта слова «Срок обращения облигаций – 11 (одиннадцать) лет, 
начиная с Даты начала обращения.» заменить словами:  

«Срок обращения облигаций – 188 (сто восемьдесят восемь) месяцев, начиная 
с Даты начала обращения.». 

 
5. В абзаце «срок обращения облигаций и условия их погашения» подпункта 5) 

пункта 3 Проспекта слова «Выплата номинальной стоимости и суммы купонного 
вознаграждения за последний купонный период будет производиться в течение 30 
(тридцати) рабочих дней с даты, следующей за последним днем срока обращения 
облигаций; 

Дата погашения облигаций – дата, следующая за последним срока обращения 
облигаций;» заменить словами:  

«Выплата номинальной стоимости и суммы купонного вознаграждения за 
последний купонный период будет производиться в течение 5 (пять) рабочих дней 
с даты, следующей за последним днем срока обращения облигаций. 

Дата погашения облигаций – 5 (пять) рабочих дней, следующих после 
последнего дня срока обращения облигаций.». 



 
 

 
6. Подпункт 12) пункта 3 Проспекта «досрочное погашение облигаций» 

исключить. 
7. Первый абзац подпункта 13) пункта 3 Проспекта «сведения об 

использовании денег от размещения облигаций» изложить в следующей новой 
редакцией: 

«Привлеченные от размещения облигаций деньги Эмитент планирует 
направить на финансирование мероприятий и проектов в рамках своей основной 
деятельности.». 

8. Пункт 3 Проспекта дополнить подпунктом 14) следующего содержания: 
«14) События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по 

облигациям Эмитента: 
Дефолт по облигациям эмитента – невыполнение обязательств по облигациям 

и невыполнение требований держателей облигаций выкупить облигации при 
нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска 
облигаций.  

В случае наступления дефолта по облигациям эмитент приложит все усилия 
для устранения причин, вызвавших дефолт, и защиты прав держателей облигаций, 
а также выплатит держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, 
исчисляемую исходя из двойной базовой ставки Национального Банка Республики 
Казахстан (в годовом выражении), на день исполнения денежного обязательства 
или его соответствующей части, но не более того, что будет иметь наибольшее 
значение: (i) 10% от номинальной стоимости облигаций или (ii) размер убытков 
(реальный ущерб и упущенная выгода), понесенных держателями облигаций. 

В случае нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в пункте 7 
Проспекта: 

1) держатели облигаций должны подать заявление в произвольной форме с 
указанием всех необходимых реквизитов для осуществления выкупа облигаций;  

2) выкуп облигаций будет проведен только на основании поданных 
держателями облигаций заявлений. Держатели облигаций, не подавшие заявления 
на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании 
срока обращения данного выпуска, предусмотренных условиями настоящего 
проспекта;  

3) Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, 
соответствующий номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного 
вознаграждения;  

4) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента нарушения 
Эмитент примет необходимые корпоративные решения в отношении сроков и 
порядка выкупа облигаций;  





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» 
акционерлік қоғамының («Самұрық-Қазына» АҚ)  

бірінші облигациялық бағдарламасы 

шегіндегі облигацияларының оныншы 
шығарылымы проспектісіне өзгерістер мен 

толықтырулар  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

Астана, 2018 ж. 
  



 
 

2009 жылғы 12 наурызда тіркелген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат 
қоры» акционерлік қоғамының бірінші облигациялық бағдарламасының шегінде 
шығарылған облигациялардың оныншы шығарылымы проспектісіне (бұдан әрі – 
Проспект) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 

1. Проспектінің 3-тармағы 4) тармақшасының «облигациялар бойынша 
сыйақы мөлшерлемесі» абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 

«Тіркелген, номинал құнның жылдық 9,25 %-ы». 
2. Проспектінің 3-тармағы 4) тармақшасының «сыйақыны төлеу кезеңділігі 

мен күні» абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Облигациялар бойынша сыйақы төлемдері әрбір он екі ай өткеннен кейін 

жылына 1 рет  жүргізілетін болады;». 
3. Проспектінің 3-тармағы 4) тармақшасының «сыйақы төлеу тәртібі және 

талаптары» абзацы мынадай редакцияда жазылсын:  
«Сыйақы осы төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің 

басындағы жағдай бойынша оны алуға құқығы бар адамдарға төленеді. Соңғы 
купондық кезеңнің купондық сыйақысын қоспағанда, әрбір купондық кезеңге 
сыйақы төлеу төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың банктік 
шоттарына Эмитенттің банктік шотынан ақшаны аудару арқылы теңгемен 
жүргізілетін болады. 

Соңғы купондық кезеңге купондық сыйақы төлеу облигациялар айналымы 
мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде оларды 
өтеу кезінде номинал құнды төлеумен қатар жүзеге асырылатын болады.  

Мыналарды назарға ала отырып: 
• облигациялар айналымы басталған күн 2009 жылғы 13 наурыз болып 
табылады – облигациялар «Қазақстандық қор биржасы» АҚ-ның ресми 
тізіміне енгізілген күн; 
• 2018 жылғы 22 тамызда Эмитенттің Директорлар кеңесі осы проспектіге 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдады. Көрсетілген 
шешімді қабылдаған күні осы шығарылымының барлық облигацияларын 
Эмитент сатып алған болып табылады. 
  
2009 жылғы 13 наурыздан бастап әрбір купондық кезеңге облигациялар 

бойынша купондық кезеңдердің басталған күні, аяқталған күні, сондай-ақ 
купондық сыйақы төлеу басталған күн мыналарды құрайды: 
№   купондық 

кезең 
Купондық кезең 

басталған күн 
Купондық кезең 
аяқталған күн 

Купондық сыйақы 
төлеу басталған күн 

1 13.03.2009 12.09.2009 13.09.2009 
2 13.09.2009 12.03.2010 13.03.2010 
3 13.03.2010 12.09.2010 13.09.2010 
4 13.09.2010 12.03.2011 13.03.2011 
5 13.03.2011 12.09.2011 13.09.2011 
6 13.09.2011 12.03.2012 13.03.2012 



 
 

7 13.03.2012 12.09.2012 13.09.2012 
8 13.09.2012 12.03.2018 13.03.2013 
9 13.03.2013 12.09.2013 13.09.2013 
10 13.09.2013 12.03.2014 13.03.2014 
11 13.03.2014 12.09.2014 13.09.2014 
12 13.09.2014 12.03.2015 13.03.2015 
13 13.03.2015 12.09.2015 13.09.2015 
14 13.09.2015 12.03.2016 13.03.2016 
15 13.03.2016 12.09.2016 13.09.2016 
16 13.09.2016 12.03.2017 13.03.2017 
17 13.03.2017 12.09.2017 13.09.2017 
18 13.09.2017 12.03.2018 13.03.2018 
19 13.03.2018 12.09.2018 13.09.2018 

Эмитент Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 22 тамыздағы шешімімен 
бекітілген осы проспектіге өзгерістер мен толықтырулар мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін өткізілетін Эмитенттің облигацияларын қайта орналастырған күннен бастап 
айналымдағы облигациялар бойынша сыйақыны есептеу және төлеу 
Облигациялардың айналым мерзімінің соңына дейін әр он екі ай өткен соң жылына 
бір рет жүргізілетін болады. 

4. Проспектінің 3-тармағының 5) тармақшасында «облигациялардың 
айналым мерзімі және оларды өтеу талаптары» абзацында «Облигациялардың 
айналым мерзімі – Айналым басталған күннен бастап 11 (он бір) жыл.» деген 
сөздер мынадай сөздермен ауыстырылсын:  

«Облигациялардың айналым мерзімі – Айналым басталған күннен бастап 
188 (жүз сексен сегіз) ай. 

5. Проспектінің 3-тармағының 5) тармақшасында «облигациялардың 
айналым мерзімі және оларды өтеу талаптары» абзацында «Соңғы купондық 
кезең ішінде номинал құн мен купондық сыйақы сомасын төлеу облигациялардың 
айналым мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні 
ішінде жүргізілетін болады; 

Облигацияларды өтеу күні – облигациялар айналымының соңғы мерзімінен 
кейінгі күн;» мынадай сөздермен ауыстырылсын: 

«Соңғы купондық кезеңге номинал құнды және купондық сыйақы сомасын 
төлеу облигациялар айналымы мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап  
5 (бес) жұмыс күні ішінде жүргізілетін болады. 

Облигацияларды өтеу күні – облигациялар айналымы мерзімінің соңғы 
күнінен кейінгі 5 (бес) жұмыс күні.».  

6. Проспектінің «облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу» 3-тармағының 
12) тармақшасы алып тасталсын. 

7. «Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану 
туралы  мәлімет» Проспектінің 3-тармағы 13) тармақшасының бірінші абзацы 
мынадай жаңа редакцияда жазылсын: 



 
 

«Облигацияларды орналастырудан тартылған ақшаны  Эмитент өзінің 
негізгі қызметі шеңберіндегі іс-шаралар мен жобаларды қаржыландыруға 
бағыттауды жоспарлап отыр.». 

8.  Проспектінің 3-тармағы мынадай мазмұндағы 14) тармақшамен 
толықтырылсын: 

«14) Туындаған кезде Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт 
жариялануы мүмкін оқиғалар: 

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт – облигациялар бойынша 
міндеттемелердің орындалмауы және облигацияларды шығару проспектісінде 
көзделген шектеулер (ковенант) бұзылған кезде облигацияларды сатып алу 
жөніндегі облигация ұстаушылардың қойған талаптарын орындамау.  

Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда, эмитент дефолтқа 
ұшыратқан себептерді жою, облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау 
үшін барлық күш-жігерін салады, сондай-ақ облигация ұстаушыларға әрбір 
мерзімі өткен күнге ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындаған 
күні Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қосарланған базалық 
мөлшерлемесін (жылдық көріністе) ескере отырып есептелетін, бірақ ең үлкен 
мәннен аспайтын мынадай мөлшердегі өсімпұлды төлейді: (i) облигациялардың 
номинал құнының 10%-ын немесе (ii)  облигацияларды ұстаушылар көрген 
шығынның мөлшерін (нақты шығын немесе алынбай қалған  пайда). 

Проспектінің 7-тармағында көзделген шектеулер (ковенант) бұзылған 
жағдайда: 

1) облигацияларды ұстаушылар облигациялардың өтеуін төлеп алуды жүзеге 
асыру үшін барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда 
жазылған өтініш беруі тиіс;  

2) облигациялардың өтеуін төлеп алу тек қана облигацияларды 
ұстаушылардың берген өтініштері негізінде жүргізіледі. Өтеуін төлеп алуға өтініш 
бермеген облигацияларды ұстаушылар аталмыш проспектінің шарттарында 
көзделген осы шығарылымның айналым мерзімі аяқталған соң өздеріне тиесілі 
облигацияларды өтеуге құқылы;  

3) Эмитент жинақталған сыйақыны ескере отырып облигациялардың 
номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша орналастырылған 
облигациялардың өтеуін төлеп алуды жүзеге асыруға міндетті;  

4) шектеулер бұзылған сәттен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде 
Эмитент облигациялардың өтеуін төлеп алу мерзімі мен тәртібіне қатысты қажетті 
корпоративтік шешімдерді қабылдайды;  

5) жоғарыда 4) тармақшада көрсетілген Эмитенттің өкілетті органының 
шешімі облигацияларды ұстаушыларға тиісті хабарламаларды жіберу арқылы 
және (немесе) мұндай шешім туралы ақпаратты Эмитенттің сайтында, (www.sk.kz) 
сондай-ақ қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz) 

http://www.sk.kz/
http://www.dfo.kz/
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