
 
МАҢЫЗДЫ: Осы құжатты оқуды жалғастырмас бұрын төмендегілермен танысыңыз. 

 

 

Проспектінің орыс тілінен қазақ тіліне осы аудармасы ресми аударма болып табылмайды және 
Проспектінің орыс тіліндегі бастапқы нұсқасын ауыстырушы ретінде қарастырылмайды. Осы 
аударма ешқандай да реттеуші органмен тексерілмеді және мақұлданбады. Осы аударманың 
шынайылығы мен толықтығына кепіл берілмейді. 
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Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісі» 

 
 

Эмитенттің толық атауы: «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» Акционерлік қоғамы 

Эмитенттің қысқаша 
атауы: «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 

  

  

 
«Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық 

бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) 
мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды 
иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың 
дәйектілігін растамайды. 
 

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және эмитент пен оның 
орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын 
болып табылатынын растайды. 
 

Мемлекеттік емес облигациялар айналыста болған кезеңде эмитент Қазақстан 
Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық 
есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығында ақпаратты жариялауды 
қамтамасыз етеді.». 
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1-тарау. Эмитенттің атауы және орналасқан жері туралы ақпарат 

 
1.Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат : 

 
1) алғашқы мемлекеттік тіркеу күні 21 ақпан 1997 ж. 
2) соңғы мемлекеттік қайта тіркеу күні 13 сәуір 2005 ж 

 
3) эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдеріндегі толық және қысқартылған атауы  
 

Атауы қазақ тілінде орыс тілінде ағылшын тілінде 

толық 

«Қазатомөнеркәсіп» 
Ұлттық атом 
компаниясы» 

Акционерлік қоғамы 

Акционерное общество 
«Национальная атомная 

компания 
«Казатомпром» 

Joint stock company 
«National atomic company 

«Kazatomprom» 

қысқартылған «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ 

АО «НАК 
«Казатомпром» 

JSC «NAC 
«Kazatomprom» 

 
4) эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқартылған атаулары, 
сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі: Қолданылмайды 
 
5) егер эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, 
онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) эмитентке қатысты құқық мирасқорлығы 
туралы мәліметтер көрсетіледі: Қолданылмайды 

 
6) Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда заңды тұлғалардың филиалдарын 
(өкілдіктерін) есептік тіркеу туралы анықтамаға сәйкес олардың атауы, тіркелген (қайта тіркелген) күні, 
орналасқан жері және эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің пошта мекенжайлары 
көрсетіледі; 
Эмитенттің Америка Құрама Штаттарында, Мэриленд штатындағы, Бетесда қаласында өкілдігі бар. 

Атауы: «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның АҚШ-тағы өкілдігі 
Тіркеу күні: 1 мамыр 2013 жыл 
Орналасқан жері: 7315 Висконсин авеню (Wisconsin Avenue Suite) 700E, Мериленд штаты, 

Бетесда қаласы (MD, Bethesda)   
Пошта индексі: 20814 

 
 
7) эмитенттің бизнессәйкестендіру нөмірі: 970240000816 
 
8) ISO 17442 "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) халықаралық стандартына сәйкес Legal 
Entity Identifier коды (бар болса): Қолданылмайды 

 
2. Эмитенттің заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес байланыс 
телефондары, факстың нөмірлері және электрондық пошта мекенжайы, сонымен қатар эмитенттің нақты 
мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген орналасқан 
жерден өзгеше болған жағдайда, нақты мекенжайын көрсету:  
 

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Е-10 
көшесі, 17/12 ғимарат, пошталық индексі 010000 

БСН: 970240000816 
Байланыс телефоны: +7 (717) 2 45 80 12 
Факс: +7 (717) 2 55 12 29 
Электрондық пошта 
мекен-жайы: 

nac@kazatomprom.kz 

Интернет ресурсы: https://www.kazatomprom.kz 
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2-Тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар туралы, оларды төлеу және олар бойынша кіріс алу тәсілдері туралы 
мәліметтер 
 

3. Облигациялар шығарылымы туралы ақпарат: 
 

1) Облигациялар 
түрі: 

Кепілсізкупондық индекстелген облигациялар  
(әрі қарай – Облигациялар) 

2) Бір 
облигацияның 
номиналды құны:  
 
 (егер бір 
облигацияның 
номиналды құны 
индекстелген шама 
болса, онда 
қосымша бір 
облигацияның 
номиналды құнын 
есептеу тәртібі 
көрсетіледі); 

1 000 (бір мың) теңге. 
 
 
 
Бір Облигацияның индекстелген номиналды құны оның номиналды құны мен 
АҚШ долларының теңгеге(Kd) девальвация/ревальвацияқарқынының 
коэффициентіне көбейтіндісі ретінде есептеледі. 
Бір облигацияның индекстелген номиналды құны келесі формуламен 
есептеледі: 
P= Kd*N, мұндағы: 
P – бір облигацияның индекстелген номиналды құны 
N – бір облигацияның номиналды құны (теңге) 
Kd – девальвация/ревальвацияқарқынының коэффициенті 
 
Девальвация/ревальвация қарқынының коэффициенті Облигациялардың 
купондық сыйақының/өтемннің төлем мерзiмнiң соңғы күнiне Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген АҚШ доллардың теңгеге қатысты 
ресми бағамының(Xt), ,  Облигациялардың айналымы басталатын күніндегі 
ұқсас бағамына (Xо) қатынасы ретінде есептеледі (Kd= Xt/Xо). 
Kd белгісінің дәлдігі екі ондық таңбалы деңгейде белгіленеді. 

3) Облигациялар 
саны; 

70 000 000 (жетпіс миллион) дана 

4) Облигациялар 
шығарылымының 
жалпы көлемі; 

70 000 000 000 (жетпіс миллиард) теңге 

5) Номиналды құн 
валютасы, негізгі 
борыш бойынша 
төлем валютасы 
және (немесе) 
облигация бойынша 
есептелген сыйақы: 

Облигациялардың номиналды және индекстелген номиналды құнының 
валютасы қазақстандық теңге болып табылады. 
Барлық төлемдер (купондық сыйақы төлемдері мен негізгі борыш соммасы) 
Эмитентпен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (қазақстандық 
теңге) қолма-қол ақшасыз тәртібінде жүзеге асырылады. 
Егер Облигация иесі резидент емес болса, онда Облигацияларды ұстаушылар 
тізілімінде көрсетілген облигация ұстаушысы Қазақстан Республикасының 
аумағында теңгедегі банк шотына ие болып, Облигациялар бойынша 
төлемдер деректемелер бойынша теңгемен жүргізіледі. Төлемді жүзеге 
асырған кезде теңгені АҚШ долларына айырбастауға Эмитенттің 
облигацияларды ұстаушыдан – Қазақстан Республикасының бейрезидентінен 
тиісті жазбаша өтініші – тиісті төлемді алғанға дейін 5 (бес) жұмыс күнінен 
кешіктірмей айырбастауғажол беріледі. Бұл айырбастау Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген мөлшерде төлем күнінде 
жүргізіледі. Теңгенің АҚШ долларына айырбасталуы Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті – Облигация ұстаушысының есебінен жүзеге 
асырылады. Эмитенттің айырбастаудан туындайтын шығыстары Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті – Облигация ұстаушысына аударуға тиіс 
сомадан ұсталады. Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын 
Облигацияларды ұстаушысының пайдасына облигациялар бойынша 
төлемдерді  жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға айырбастауға рұқсат 
етілмейді.  

 
4.Орналастырылатын Облигациялар қолма-қол ақшасыз түрде төленеді.  
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облигацияларды 
төлеу тәсілі. 

Облигациялардың орналастырылуы "Қазақстан қор биржасы" АҚ сауда 
жүйесінде сауда-саттық өткізу жолымен жүргізіледі.  
Облигацияларды төлеу тәртібі "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі 
ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. 

 
5. Облигациялар бойынша сыйақы: 
 

1) Облигациялар бойынша 
сыйақы мөлшерлемесі (егер 
облигациялар бойынша 
сыйақы мөлшерлемесі 
индекстелген шама болса, 
онда қосымша облигациялар 
бойынша сыйақы есептеу 
тәртібі көрсетіледі); 

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшері Облигацияның бүкіл 
айналым кезеңі үшін тиянақталады және облигация айналымының 
барлық кезеңінде жылдық 4  (төрт) пайызын құрайды. 

2) Сыйақы төлеудің 
мерзімділігі және (немесе) 
облигациялар бойынша 
сыйақы; 

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Облигациялар айналымының 
басталу күнінен бастап, облигациялар айналымының бүкіл кезеңінде 
әрбір 12 (он екі) ай өткеннен жасалады. 
Сыйақынытөлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің 
басындағы жағдай бойынша облигация ұстаушылардың тізілімінде 
тіркелген жеке тұлғаларалуға құқылы (Эмитент тіркеушісінің 
орналасқан жерінде және сол уақытта) (әрі қарай – «Тіркеу күні»). 

3) Облигациялар бойынша 
сыйақы есептеудің 
басталатын күні; 

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу олардыңайналымының 
басталу күніненбастап жүзеге асырылады.. Сыйақы есептеу 
Облигациялар айналымының бүкіл кезеңінде – бірінші күннен 
бастап, облигациялар айналымының соңғы күніне дейін есептеледі. 

4) Облигациялар бойынша 
сыйақының төлем тәртібі 
мен талаптары, 
Облигациялар бойынша 
сыйақы алудың жолы; 

СыйақыТіркеу күнінен кейінгі күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні 
ішінде облигация ұстаушылардың тізіліміне тіркелген облигация 
ұстаушылардың ағымдағы шоттарына аудару арқылы төленеді. Бір 
Облигация үшін купондық сыйақының мөлшері, соңғы купондық 
сыйақыны алмағанда, мына формула бойынша есептеледі:  

C=P*I, мұндағы: 
C – бір Облигация үшін төленетін купондық сыйақының мөлшері 
(теңге) 
P – бір Облигацияның индекстелген номиналды құны 
I – Облигациялар бойынша сыйақы мөлшері. 
. 
Бір Облигация үшін соңғы купондық сыйақының мөлшері, мына 
формула бойынша есептеледі: C=P*I/360*D, мұндағы: 
C – бір Облигация үшін төленетін купондық сыйақының мөлшері 
(теңге) 
P – бір Облигацияның индекстелген номиналды құны 
I – Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі 
D – тиісті кезеңдекупон төлемі төленген күндер саны (жылына 360 
күн және айына 30 күн деп есептеледі) 
Үтірден кейінгі белгілер саны және дөңгелектеу әдісі "Қазақстан қор 
биржасы" АҚ-ның ішкі құжаттарына сәйкес анықталады.  

Соңғы купондық сыйақы төлемі Облигациялар бойынша борыштың 
негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі. 

5) Облигациялар бойынша 
сыйақы есептеу үшін 
қолданылатын уақыт кезеңі: 

Облигациялар бойынша купондық сыйақы төлемінің мерзімі 
айналыстың барлық кезеңі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн 
және айына 30 (отыз) күн негізінде жүзеге асырылады. 

 
6. Жобаны қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде, қосымша 
көрсетіледі: 
 
1) ақшалай талаптардың сипаттамалары, активтердің құрамдас бөлігі болып 
табылатын талап ету құқықтары бойынша алынған қаражаттардың болжамды 
мерзімідері мен талаптары; Қолданылмайды 

2) облигациялардың ұстаушыларына мүліктің меншік иесінің ауысу жөнінде 
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базалық шарт бойынша ұйымдастырылған ақпарат беру тәртібі, кредиторлардың 
өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына кіргізу және олардың 
өкілеттіктері туралы; 
3) бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын жобалық қаржыландыру 
операциясына қызмет көрсету және активтерді инвестициялық басқару жөніндегі 
арнайы қаржы компаниясының шығындар тізбесі. 
7. Секьюритилендіру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде мына қосымша 
ақпарат ұсынылады: 
 
1) талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жүзеге асыратын тұлғаның, 
кастодиан банкінің, инвестициялық портфельді басқарушысының, арнайы қаржы 
компаниясының атауы мен орналасқан жері; 

Қолданылмайды 

2) секьюритилендіру мәмілесінде оригинатордың қызметі, құқықтары мен 
міндеттері; 
3) талап ету құқықтарының сипаттамалары, талаптары, бөлiнген активтердiң бiр 
бөлiгi болып табылатын талап ету құқықтарына ақшаны алу мерзiмi және оларды 
орындауды бақылау тәртiбi; 
4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос қаражатты инвестициялау тәртібі; 
5) секьюритилендіру мәмілесі бойынша қызметтерді төлеуге байланысты 
шығыстар және арнайы қаржы компаниясы бөлген активтерден осы шығыстарды 
шегеру құқығы; 
6) оригинатор мен мәмілеге тартылған тұлғалардың секьюритилендіруді қолдану 
тәжірибесі; 
7) секьюритилендіру мәмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтердің мөлшері, 
құрамы және болжамды талдауы; 
8) талап ету құқықтарының біртектілік өлшемдері; 
9) облигациялық бағдарламада шығарылған әртүрлі шығарылымдардың 
облигацияларын өтеудің басымдығы. 

 
3-Тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, айналысқа жіберу, өтеу шарттары мен тәртібі, сондай-
ақ бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып 
алудың қосымша шарттары 
 

8. Облигацияларды орналастыру шарттары мен тәртібі: 
 

1) Облигацияларды орналастырудың 
басталу күні; 

 

Облигацияларды орналастырудың басталу күні 
ретінде Облигациялар айналымының басталу күні 
есептеледі 

2) Облигацияларды орналастырудың 
аяқталу күні; 

Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні 
ретінде Облигациялар айналымының аяқталу күні 
есептеледі 

3) жүретін жоспарланған нарық 
(ұйымдастырылған және (немесе) 
ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар 
нарығы). 

Облигациялардың айналысқа шығарылуы бағалы 
қағаздардың ұйымдастырылған нарығында 
жоспарлануда. 

 
9. Облигациялар айналымының шарттары мен тәртібі: 
 

1) облигациялар айналымының 
басталу күні; 

 

Облигациялар айналымының басталу күні "Қазақстан қор 
биржасы" АҚ ішкі құжаттарына сәйкес жүргізілетін 
облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-
саттықтарды өткізу күні болып табылады. 

2) облигациялар айналымының 
аяқталу күні; 

Облигациялардың айналым мерзімінің соңғы күні 
облигациялар айналымының аяқталу күні болып 
табылады 

3) облигациялардың айналым 
мерзімі; 

Облигациялардың айналым мерзімі облигациялардың 
айналымы басталған күннен бастап 61 (алпыс бір) 
күнтізбелік айды құрайды. 

4) облигациялар айналымы 
жоспарланатын нарық (бағалы 

Облигациялар айналымы ұйымдастырылған бағалы 
қағаздар нарығында жоспарланып отыр. 
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қағаздардың ұйымдастырылған 
және (немесе) 
ұйымдастырылмаған нарығы). 

 
10. Облигацияларды өтеу тәртібі: 
 

1) Облигацияларды өтеу күні: айналым мерзімінің соңғы күнінен кейін 5 (бес) жұмыс күні 
ішінде. 

2) Облигацияларды өтеу 
талаптары: 

Облигациялар Облигациялардың индекстелген номиналды 
құнымен облигациялар айналым мерзімінің соңғы күнінен 
кейінгі 5 жұмыс күні ішінде Облигациялар айналымының 
соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша Облигация 
ұстаушылардың тізілімінде тіркелген купондық сыйақының 
төлеміммен қоса (осы Шығарылым талаптарының 5-
тармағының 4 тармақшасына сәйкес есептеледі) облигациялар 
ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы 
(теңгеде) өтеледі. 
Егер Облигация иесі резидент емес болса, онда 
Облигацияларды ұстаушылар тізілімінде көрсетілген 
облигация ұстаушысы Қазақстан Республикасының аумағында 
теңгедегі банк шотына ие болып, Облигациялар бойынша 
төлемдер деректемелер бойынша теңгемен жүргізіледі. Төлемді 
жүзеге асырған кезде теңгені АҚШ долларына айырбастауға 
Эмитенттің облигацияларды ұстаушыдан– Қазақстан 
Республикасының бейрезидентінен тиісті жазбаша өтініші – 
тиісті төлемді алғанға дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей 
айырбастауғажол беріледі. Бұл айырбастау Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген мөлшерде төлем 
күнінде жүргізіледі. Теңгенің АҚШ долларына айырбасталуы 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті – Облигация 
ұстаушысының есебінен жүзеге асырылады. Эмитенттің 
айырбастаудан туындайтын шығыстары Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті – Облигация ұстаушысына 
аударуға тиіс сомадан ұсталады. 
Облигацияларды ұстаушының Қазақстан Республикасының 
резиденті пайдасына облигацияларды төлеген кезде теңгені 
басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді. 
Облигацияларды өтеу іске асырылатын мекен-жай: 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ, Қазақстан Республикасы, Нұр-
Сұлтан қ., Е-10 көш. 17/12, пошталық индекс 010000. 
Негізгі қарызды өтеу және купон сыйақысын төлеу 
Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінің деректеріне 
сәйкес, Облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына 
ақша аудару арқылы жүзеге асырылады 

3) Сыйақы және өзге де 
мүліктік құқықтардың 
номиналды құнын төлеу. 

Қолданылмайды 

 
11. Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып 
алудың қосымша шарттары болған жағдайда, : 
 

1)  Облигацияларды 
сатып алу тәртібін 
шарттарын жүзеге 
асыру; 

Облигация ұстаушысы Эмитенттің осы проспектідегі 12-тармағында 
көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда 
облигациялардың өтелуін талап етуге құқылы; 

Облигация ұстаушы, егер "Самұрық-Қазына "ҰӘҚ" АҚ Эмитенттің жай 
акциясы 50% +1 қатысты меншік құқығын тоқтатқан жағдайда, 
индекстелген номиналды құны мен есептелген сыйақыны төлей отырып, 
облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алуды талап етуге құқылы; 
 
"Самұрық-Қазына "ҰӘҚ" АҚ-ның Эмитенттің 50% +1 қатысты меншік 
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құқығы тоқтатылған не Эмитент осы проспектінің 12-тармағында 
көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда Эмитент 
облигацияларды ұстаушылардың талап етуі бойынша орналастырылған 
облигацияларды жинақталған сыйақыны ескере отырып, 
облигациялардың индекстелген номиналды құнына сәйкес баға бойынша 
сатып алуды жүзеге асыруға міндетті. 

Облигацияларды сатып алу төленуі тиіс соманы облигацияларды 
ұстаушылардың ағымдағы банктік шоттарына аудару жолымен жүзеге 
асырылады. 

Сатып алу облигация ұстаушылары берген жазбаша өтініштер негізінде 
ғана жүргізіледі. Сатып алуға өтініш бермеген облигацияларды 
ұстаушылар облигацияларды шығару шарттарында көрсетілген айналыс 
мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге 
құқылы. 

Сыйақыны және (немесе) негізгі борышты төлеу ақшамен жүргізілетін 
болады.  

Облигацияларды ұстаушылардың эмитенттен өзге мүліктік баламасын не 
өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.  

Облигацияларды ұстаушылардың талап етуі бойынша Эмитенттің 
облигацияларды сатып алуы, облигациялар шығарылымының 
талаптарында көзделгеннен басқа өзге жағдайларда көзделмеген.  

Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы 
қарастырылмаған. 

2) Облигацияларды 
сатып алу құқығын 
іске асыру 
мерзімдері. 

"Самұрық-Қазына "ҰӘҚ" АҚ-ның Эмитенттің 50% +1 қатысты меншік 
құқығы тоқтатылған немесе эмитент осы проспектінің 12-тармағында 
көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда, Эмитент 
облигация ұстаушыларын Эмитенттің корпоративтік интернет-
ресурсында www.kazatomprom.kz хабарламаны орналастыру арқылы 
олардың туындау фактісі туралы хабардар етуі тиіс, "Қазақстан қор 
биржасы" АҚ интернет-ресурсында www.kase.kz және қаржылық 
есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында www.dfo.kz күнінен 
бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде: 

 
 осы оқиғалардың қайсысы Эмитенттің Облигацияларды сатып 
алуына әкелетіні туралы ақпарат; 
 
 Облигацияларды ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру 
үшін ықтимал әрекеттерді, оның ішінде Эмитентке Облигацияларды 
өтеу туралы талаптары бар рәсімдер мен мерзімдерді беру; 
 
 Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат. 

  
Облигацияларды ұстаушы, осы тармақта көзделген,  Облигацияларды 
өтеуге негіз болған факті туралы ақпарат жарияланған күннен бастап 10 
(он) күнтізбелік күн ішінде, Эмитентке оған тиесілі Облигацияларды 
өтеу туралы жазбаша өтініш жібереді. 
 
Облигацияларды өтеу туралы бірінші өтінімді алғаннан кейін, 
Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды өтеу туралы шешім 
қабылдайды. 
 
Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды өтеу туралы шешімі 
Облигацияларды ұстаушылардың назарына осы шешімді қабылдағаннан 
кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде ақпаратты Эмитенттің корпоративтік 
веб-сайтына www.kazatomprom.kz және/немесе Эмитенттің жарғысында 
айқындалған бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жариялау, сондай-ақ 
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ондай-ақ ақпаратты "Қазақстан қор биржасы" АҚ ресми интернет-
ресурсында орналастыру www.kase.kz, Қаржылық есептілік 
басқармасының ресми интернет-ресурсына www.dfo.kz ақпаратты 
орналастыру арқылы жеткізеді. 
 
Эмитент Облигацияларды өтеуді Облигацияларды ұстаушылардан 
Облигацияларды өтеу туралы жазбаша өтінішті алғаннан кейін 60 
(алпыс) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады. 
 

 
4 -тарау. Ковенанттар (шектеулер) бар болса 
 

12. Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген 
жағдайда,: 
 

1) Эмитент 
қабылдайтын және 
бағалы қағаздар 
нарығы туралы 
көзделмеген 
ковенанттардың 
(шектеулердің) 
сипаттамасы; 

Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда көзделген ковенанттардан 
(шектеулерден) басқа, осы шығарылым шарттарында белгіленген 
облигациялардың айналыста болу мерзімі ішінде Эмитент мынадай 
талаптарды сақтауға міндетті: 

1) облигацияларды ұстаушылардың келісімінсіз Эмитенттің 
облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алуына қатысты облигациялар 
шығарылымының проспектісіне өзгерістер және/немесе толықтырулар 
енгізбеуге тиіс. 

Облигациялардың айналыс мерзімі ішінде Эмитент сондай-ақ бағалы 
қағаздар нарығы туралы заңда көзделген талаптарға қарамастан, төменде 
көрсетілген ковенанттарды (шектеулерді) сақтауға міндетті: 

1) облигацияларды ұстаушылардың келісімінсіз Эмитент активтерінің 
құрамына кіретін Эмитент активтерінің жалпы құнының 25% (жиырма 
бес пайыз) асатын сомаға иеліктен айырмау; 

2) облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніндегі Эмитент 
активтерінің жалпы құнының 10% (он пайыз) астамына Эмитенттің 
облигацияларды шығаруына байланысты емес міндеттемелерді 
орындамау фактілеріне жол бермеу; 

3) ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеуге міндетті. 

Облигациялардың айналым мерзімі ішінде Эмитент төменде көрсетілген 
ковенанттарды (шектеулер) сақтауға міндетті.: 

4) эмитент пен қор биржасы арасында жасалатын мемлекеттік емес 
эмиссиялық бағалы қағаздар листингі туралы шартта белгіленген 
жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерінің 
бұзылуына жол бермеуге; 

5) эмитент пен қор биржасы арасында жасалатын эмитенттің бағалы 
қағаздар листингі туралы шартта белгіленген Эмитенттің жылдық 
қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімін 
бұзуға жол бермеу. 

2) ковенанттар 
(шектеулер) бұзылған 
кезде эмитенттің іс-
қимыл тәртібі) 

Эмитент көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде 
эмитенттің іс-қимыл тәртібі осы Проспектінің 11-тармағында 
көрсетілген. 

3) ковенанттар 
бұзылған кезде 

Эмитент көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда 
облигация ұстаушылардың іс-қимыл тәртібі осы Проспектінің 11-
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облигацияларды 
ұстаушылардың іс-
қимыл тәртібі. 

тармағында көрсетілген 

 
5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды (айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару кезінде) 
айырбастау шарттары, мерзімі және тәртібі 
 
13. Айырбасталатын облигациялар шығарылымы кезінде мынадай қосымша мәліметтер көрсетіледі: 

1) облигацияларды айырбастауға жататын акцияларды орналастырудың түрі, саны 
және бағасы, осындай акцияларға құқық; 

Бұл облигациялар 
шығарылымы 
айырбасталмайды. 

 

 
2) Облигацияларды айырбастау тәртібі мен шарттары (егер облигациялардың 
шығарылымы толығымен айырбасталса, онда облигациялар шығарылымы 
айырбастау аяқталған күннен бастап бір ай ішінде жоюға жатады, егер 
облигациялардың шығарылымы толық өтпеген болса, онда осы шығарылымның 
өтелетін облигациялары бұдан әрі орналастыруға жатпайды және айналыстың 
аяқталу уақытында өтелетіні көрсетіледі) 
Төлем қабілеті жоқ банктер санатына жатқызылған Банк "Қазақстан 
Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы 
Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Банктер туралы Заң) 61-10-бабында 
көзделген негізде және тәртіппен уәкілетті органның шешіміне сәйкес 
облигацияларды акцияларға айырбастау шарттарын көрсетеді. 

 
6-тарау. Осы мүліктің құнын көрсете отырып, шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық 
немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын облигациялар эмитентінің мүлкі туралы мәліметтер 
(қамтамасыз етілген облигациялар бойынша) 
 

14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып 
табылатын Эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер: 
 

1) осы мүліктің құнын көрсете отырып, шығарылған 
облигациялар бойынша қамтамасыз етуді сипаттау 

Облигациялардың осы шығарылымы 
толық немесе ішінара қамтамасыз 
етілген болып табылмайды. 2) қамтамасыз ету құнының облигациялар 

шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық 
арақатынасы; 
3) кепіл нысанасынан өндіріп алуды қолдану тәртібі. 

 
15. Кепілдік берген банктің атауы, орналасқан жері, кепілдік шартының деректемелері, кепілдік мерзімі мен 
талаптары көрсетілген деректері (егер облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілген болса): 
Облигациялардың осы шығарылымы банк кепілдігімен қамтамасыз етілмеген. 
 
16. Инфрақұрылымдық облигацияларды шығару кезінде - концессия шартының және мемлекет кепілгерлігін 
беру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысының деректемелері: облигациялардың осы 
шығарылымы инфрақұрылымдық облигацияларды шығару болып табылмайды. 

 
7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты 

 
17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты: 
 

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан 
алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары; 

Эмитент Облигацияларды орналастырудан 
алатын қаражатты ҰСН KZ2C0Y13F960 
(мемлекеттік тіркеу күні 09 қазан 2018 
жыл) шығарылған барлық облигацияларды 
қайта қаржыландыруға пайдаланатын 
болады. 

2) инфрақұрылымдық облигацияларды шығару 
кезінде онымен жасалған шарттың талаптарына 
сәйкес облигацияларды ұстаушылар өкілінің 
қызметтерін төлеуге байланысты шығыстар 
көрсетіледі. 

Қолданылмайды. Облигациялардың бұл 
шығарылымы инфрақұрылымдық болып 
табылмайды. 

 

 
10 

 



18. Төлемі Эмитент бұрын орналастырған (Эмитент сатып алған облигацияларды шегере отырып) 
облигациялар бойынша талап ету құқығымен жүргізілетін, айналыс мерзімі өткен облигацияларды шығару 
кезінде осы облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-
ақ облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы 
сомасы қосымша көрсетіледі: Тармақ қолданылмайды. Облигациялар талап ету құқықтарымен төленбейді. 
 

8-тарау. Эмитенттің ірі акционерлері немесе ірі қатысушылары, эмитенттің органдары, сондай-ақ эмитенттің 
үлестес тұлғалары 
 

19. Эмитенттің ірі акционерлері (акционерлік қоғам болып табылатын эмитент үшін) немесе эмитенттің 
жарғылық капиталына қатысу үлестерінің 10 (он) немесе одан астам пайызына ие эмитенттің қатысушылары 
(сатып алынғандарды қоспағанда акционерлік қоғамы) туралы мәліметтер: 

 
1) ірі акционер немесе ірі қатысушының (жеке тұлға үшін) тегі, 
аты, әкесінің аты (бар болса); 
2) ірі акционер немесе ірі қатысушының (жеке тұлға үшін) 
толық атауы, орналасқан жері; 
 

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-
ауқат қоры» акционерлік 

қоғамы 
 

Қазақстан Республикасы, 
010000,Нұр-Сұлтан қаласы, Е-
10 көшесі, 17/10, 010000  
  

2) ірі акционерге немесе ірі қатысушыға тиесілі, дауыс беретін 
акциялардың жалпы санына немесе эмитенттің жарғылық 
капиталындағы үлестерге дауыс беретін акциялардың немесе 
эмитенттің жарғылық капиталындағы үлестерінің пайыздық 
үлесі, 

28.06.2019ж. сәйкес 99,9% 
дауыс беруші акциялар 

4) эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің 10 (он) 
немесе одан астам дауыс беру акциялар пайызына ие болған 
күн немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлесі. 

19 қаңтар 2009 жылы 

 
9-тарау. Эмитенттің басқару органы және атқарушы органы туралы мәліметтер 
 
20. Эмитенттің басқару органытуралы ақпарат: 
 

1) эмитенттің директорлар кеңесінің 
немесе бақылау кеңесінің 
төрағасының және мүшелерінің 
әрқайсысының (директорлар 
кеңесіндегі тәуелсіз директорды 
(директорларды) көрсете отырып) 
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса); 

 Джон Стивен Джеймс Дудас (Jon Stephen James 
Dudas) (тәуелсіз директор) 

 Сатқалиев Алмасадам Майданұлы 
 Пірматов Ғалымжан Олжаұлы 
 Қарымсақов Бейбіт Еркінбайұлы 
 Құдайберген Қанат Жақыпұлы 
 Нил Чарлз Лонгфеллоу (Neil Charles Longfellow) 

(тәуелсіз директор) 
 Расселл Фрэнсис Банхэм (Russell Francis 

Banham) (тәуелсіз директор) 
 

2) Эмитенттің директорлар кеңесі немесе бақылау кеңесі мүшелерінің хронологиялық тәртіппен соңғы 
3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы лауазымы, оның ішінде қоса атқарған және олардың 
қызметтеріне кірісу күні; 
 

Джон Стивен 
Джеймс Дудас 
(Jon Stephen 
James Dudas) 
 

2018 жылдың 14 тамызынан бастап қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы.  
2015 жылдың 28 қарашасынан бастап «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ  Тәуелсіз 
директоры - Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады.2012 жылдан 
бастап түрлі трансшекаралық тау-кен және сервистік компанияларда 
Корпоративтік Кеңесші болып жұмыс істейді. 

Сатқалиев 
Алмасадам 
Майданұлы 
 

2019 жылдың 30 мамырынан қазіргі уақытқа дейін "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" 
АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі. 

2018 жылдан бастап "Самұрық-Қазына" АҚ активтерін дамыту жөніндегі 
Басқарушы директор болып табылады. Қоса атқару бойынша Директорлар 
кеңесінің мүшесі - "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК"АҚ ірі акционерінің өкілі болып 
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табылады. 

2012 жылғы қаңтардан бастап 2018 жылғы мамырға дейін - "Самұрық-Энерго" 
АҚ Басқарма Төрағасы. 

2009 жылғы желтоқсаннан 2011 жылғы мамырға дейін - "KEGOC"АҚ 
Басқарма Төрағасы. 

Пірматов  
Ғалымжан 
Олжаұлы  

2017 жылдың 29 қыркүйегінен бүгінгі күнге дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі. 
 
2018 жылдың 14 тамызында Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде жаңа 
мерзімге сайланған. 
 
2017 жылдың 31 тамызынан бастап қазіргі уақытқа дейін - 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК »АҚ Басқарма Төрағасы. 
 
2015 жылдың 9 желтоқсаннан 2017 жылдың 29 тамызынаа дейін - Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары  
Қоса атқарылатын жұмысы жоқ. 

Қарымсақов  
Бейбіт 
Еркінбайұлы 

2017 жылдың 23 сәуірінен бастап қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК»АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі. 2018 жылдың 14 тамызында 
Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде жаңа мерзімге сайланған. 
 
2018 жылдың 30 қаңтарынан бастап «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ »АҚ Экономика 
және қаржы жөніндегі басқарушы директоры. Бірлесе отырып, ол 
Директорлар кеңесінің мүшесі, ірі акционердің өкілі болып табылады. 
 
2015 жылдың 19 тамызынан бастап 2018 жылдың 30 қаңтарына дейін «Астана 
ЭКСПО-2017» Ұлттық компаниясы» АҚ басқарушы директоры. 
 
2014 жылдың 1 наурызынан бастап 2015 жылдың 18 тамызына  дейін Алматы 
қаласының әкімі аппаратының басшысы.  
 

Құдайберген  
Қанат 
Жақыпұлы 

2018 жылдың 14 тамызынан қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі. 
 
2018 жылдың 23 сәуірінен бастап қазіргі уақытқа дейін «Тау-Кен Самұрық» 
ҰӘҚ »АҚ  Басқарма Төрағасы.  2018 жылдың сәуір айынан бастап - 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК »АҚ уран өндіру бөлімінің басқарушы директоры. 
 
2016 жылы - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның еншілес кәсіпорны 
«Қаратау» ЖШС-нің бас директоры. 
2015 жылдын бастап - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның еншілес кәсіпорны 
«ТТК» ЖШС-ның бас директорының бірінші орынбасары,.  

Нил Чарлз 
Лонгфеллоу 
(Neil Charles 
Longfellow) 

2017 жылдың 8 тамызынан қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі. 2018 жылдың 14 тамызында Директорлар 
кеңесінің мүшесі ретінде жаңа мерзімге сайланған. 
 
2015 жылдын бастап халықаралық ядролық секторда тәуелсіз 
консультациялық қызметтер көрсетеді. 
2013 жылдың маусымынан бастап 2015 жылдың наурыз айына дейін Costain 
PLC компаниясының ядролық, мұнай және газ секторының директоры. 

Расселл Фрэнсис 
Банхэм (Russell 
Francis Banham) 

2018 жылдың 14 тамызынан қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі. 
 
2014 жылдын бастап халықаралық деңгейдегі әртүрлі компаниялардағы 
тәуелсіз директор болып қызмет етеді. 
2011 жылдын бастап 2014 жылға дейін Мәскеудегі «Делойт» компаниясының 
«Энергетика және ресурстар» бөлімінің меңгерушісі. 

 
3) эмитенттің директорлар кеңесі 
мүшелерінің әрқайсысына тиесілі 

2019 жылғы 28 маусымдағы жағдай бойынша 
эмитенттің Директорлар кеңесінің төрағасы 
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эмитенттің дауыс беруші акцияларының 
пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің 
бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына 
тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына 
қатысу үлестерінің дауыс беруші 
акциялардың немесе эмитенттің жарғылық 
капиталына қатысу үлестерінің жалпы 
саны; 

акциялардың жалпы санына 0,0000077% 
мөлшерінде Эмитенттің дауыс беретін акцияларын 
иеленеді.  
Эмитенттің Директорлар Кеңесінің басқа мүшелері 
Эмитенттің дауыс беру акцияларын иеленбейді. 

4) еншілес және тәуелді ұйымдарда 
эмитенттің директорлар кеңесінің немесе 
бақылау кеңесінің мүшелеріне тиесілі 
акциялардың (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) осы ұйымдардың 
орналастырылған акцияларының 
(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 
жалпы саны. 

Директорлар кеңесінің мүшелері Эмитенттің 
еншілес және тәуелді ұйымдарындағы акцияларды 
(жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) 
иеленбейді 

 
21. Эмитенттің алқалы органы немесе атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлға: 

 
1) эмитенттің жеке-дара атқарушы органының 
функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның тегі, 
аты, әкесінің аты (бар болса) не эмитенттің 
алқалы атқарушы органы мүшелерінің 
әрқайсысының, оның ішінде эмитенттің алқалы 
атқарушы органы басшысының тегі, аты, әкесінің 
аты (бар болса); 

 Ғалымжан Пірматов 
 Дәурен Құнанбаев 
 Бауыржан Ыбыраев 
 Мейіржан Юсупов 
 Риаз Ризви 
 Біржан Дүйсембеков 
 Бексұлтан Бекмұратов 

 
2) эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке өзі жүзеге асыратын тұлғаның немесе 
эмитенттің алқалы атқарушы органы мүшелерінің хронологиялық тәртіппен соңғы 3 (үш) жылдағы және 
қазіргі уақыттағы лауазымдары (өкілеттіктерін және олардың лауазымдарына кірісу күнін көрсете 
отырып), оның ішінде осы тұлғаның (осы тұлғалардың) қоса атқарып отырған қазіргі лауазымдары; 
 

Ғалымжан Пірматов 
 Басқарма Төрағасы 

 Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма 
төрағасы 2017 жылдың 31 тамызынан бастап 
осы уақытқа дейін  
 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 

Төрағасының орынбасары 2015 жылдың 09 
желтоқсанынан 2017 жылдың 29 тамызына 
дейін; 
 «Cameco Kazakhstan» компаниясының 

президенті 2011 жылдың 01 ақпанынан 2015 
жылдың 08 желтоқсанына дейін; 

Дәурен Құнанбаев 
 Өндіріс бойынша бас директор, 
Басқарма мүшесі 

 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бас 
өндірістік директоры, 2019 жылдың 26 
маусымынан бастап осы уақытқа дейін 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының 
мүшесі; 
 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бас 
өндірістік директоры, 2019 жылдың 04 
маусымынан бастап 26 маусымына дейін 
 «Уран өндіру» дивизионының 
басқарушы директоры 2018 жылдың 18 
шілдесінен 2019 жылдың 03 шілдесіне дейін; 
 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ «Сауда-
көлік компаниясы» ЖШС-нің   бас директоры 
2015 жылдың 28 тамызынан 2018 жылдың 17 
шілдесіне дейін; 
 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ  өндіріс 
жөніндегі басқарушы диреторы 2014 жылдың 03 
желтоқсанынан 2015 жылдың 27 тамызына 
дейін; 
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 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ «Сауда-
көлік компаниясы» ЖШС-нің   бас директоры – 
Басқарма Төрағасы 2014 жылдың 03 
қыркүйегінен 2014 жылдың 02 желтоқсанына 
дейін; 
 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
«Бетпак Дала» ЖШС-нің бас директоры 11 мая 
2012 жылдың 11 мамырынан 2014 жылдың 08 
қыркүйегіне дейін; 
              «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
«Сауда-көлік компаниясы» ЖШС-нің   бас 
директоры 2011 жылдың 01 наурызынан 2012 
жылдың 10 мамырына дейін; 

Бауыржан Ыбыраев 
 ЯОЦ және атом энергетикасы 
жөніндегі бас директор, Басқарма мүшесі 

 ЯОЦ (Ядролық отын циклы) және Атом 
энергетикасы жөніндегі бас директоры - 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының 
мүшесі 2018 жылдың 24 қаңтарынан осы 
уақытқа дейін; 
 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның бас 
өндірістік және ЯОЦ директоры - Басқарма 
мүшесі 2015 жылдың 28 тамызынан 2018 
жылдың 23 қаңтарына дейін; 
 Генеральный директор ТОО 
«Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК» АО 
«НАК «Казатомпром» с 23 февраля 2011 по 27 
августа 2015. 

Мейіржан Юсупов 
 Экономика және қаржы жөніндегі бас 
директор, Басқарма мүшесі 

 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 
Экономика және қаржы жөніндегі бас 
директоры, Басқарма мүшесі 2015 жылдың 17 
қарашасынан  бастап қазіргі уақытқа дейін; 
 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 
Қазынашылық департаментінің бастығы, 
Корпоративтік қаржы және қазынашылық 
департаментінің директоры 2010 жылдың 10 
қыркүйегінен  бастап 2015 жылдың 16 
қарашасына  дейін. 

Риаз Ризви 
 Стратегия және маркетинг жөніндегі 

бас директор, Басқарма мүшесі 

 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 
стратегия және маркетинг жөніндегі бас 
директоры, Басқарма мүшесі 2017 жылдың 10 
наурызынан  бастап қазіргі уақытқа дейін; 
 СЕО, NuCap Limited негізін 
қалаушылардың бірі 2009 жылдың 01 
шілдесінен 2017 жылдың 09 наурызына дейін. 

Біржан Дүйсембеков 
 Бизнесті қамтамасыз етудегі бас 

директор, Басқарма мүшесі 

 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ –ның 
Бизнесті қолдау жөніндегі бас директоры, 
Басқарма мүшесі 2011жылдың 04 қаңтарынан  
бастап осы уақытқа дейін; 
 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 
Басқарма Төрағасының кеңесшісі 2017 жылдың 
02 қарашасынан 2018 жылдың 03 қаңтарына 
дейін; 
 «Intelligent Consulting Solutions» 
компаниясының директоры 2016 жылдың 07 
сәуірінен 2017 жылдың 09 қаңтарына  дейін; 
 «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ-ның 
коммерциялық мәселелер жөніндегі басқарушы 
директоры 2013 жылдың 05 наурызынан бастап 
2014 жылдың 14 желтоқсанына  дейін. 

Бексұлтан Бекмұратов 
 Трансформация және ақпараттық 

 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ–ның 
Трансформация және ақпараттық технологиялар 
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технологиялар жөніндегі бас директор, 
Басқарма мүшесі 

жөніндегі бас директор, Басқарма мүшесі 2019 
жылдың 26 маусымынан осы уақытқа дейін; 
 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ–ның 
Трансформация және ақпараттық технологиялар 
жөніндегі бас директор 2018 жылдың 01 
ақпанынан 2019 жылдың 26 маусымына дейін; 
 «Самұрық-Қазына» АҚ-ның 

Трансформациялық жобалар портфелін басқару 
жөніндегі директор 2017 жылдың 01 қазанынан 
2018 жылдың 31 қаңтарына дейін 

 
3) эмитенттің атқарушы органының 
функцияларын жеке өзі жүзеге асыратын 
тұлғаға немесе эмитенттің алқалы атқарушы 
органының мүшелеріне тиесілі дауыс беруші 
акциялардың немесе жарғылық капиталға 
қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың 
немесе эмитенттің жарғылық капиталына 
қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық 
арақатынасы. 

Эмитенттің Басқарма мүшелері (атқарушы 
орган) эмитенттің дауыс беретін акцияларына ие 
емес 

 
22. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) 
берілген болса, онда мыналар көрсетіледі: 

 
1) басқарушы ұйымның толық және қысқартылған атауы, оның 
орналасқан жері; 

Эмитенттің атқарушы 
органының 
өкілеттіктері басқа 
коммерциялық ұйымға 
(басқарушы ұйымға) 
берілмеді 

2) басқарушы ұйымның атқарушы органының функцияларын жеке-
дара жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (егер бар 
болса) немесе алқалық атқарушы орган мүшелерінің тегі, аты, 
әкесінің аты (егер бар болса) басқарушы ұйымның директорлар 
кеңесінің (байқаушы кеңесінің) мүшелері; 
3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген тұлғаларды сайлау 
күні және олардың соңғы 2 (екі) жылдағы еңбек қызметі туралы 
хронологиялық тәртіппен ақпарат; 
4) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғаларға тиесілі 
басқарушы ұйымның дауыс беретін акцияларының (жарғылық 
капиталындағы үлестерінің) басқарушы ұйымның дауыс беретін 
акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестерінің) жалпы санына 
пайыздық қатынасы; 
5) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғаларға тиесілі 
жарғылық капиталдағы акциялардың эмитенттің жарғылық 
капиталындағы акциялардың жалпы санына пайыздық қатынасы.  

 
10 - тарау. Эмитенттің қызметінің негізгі түрлерін көрсететін эмитенттің қаржылық, экономикалық және 
шаруашылық қызметінің көрсеткіштері 
 

23. Эмитент қызметінің түрлері: 
 

1) негізгі қызмет түрі; Қазақстан Республикасының уран және оның 
қосындыларын, атом электр стансаларына арналған 
ядролық отын, арнайы құрал-жабдықтар мен 
технологиялар, қос мақсатты материалдарды 
импорттау және экспорттау жөніндегі ұлттық 
операторы 

 
2) Эмитент қызметінің маусымдық сипаттағы қызмет түрлерін және олардың эмитенттің жалпы 
кірісіндегі үлестерін көрсете отырып, эмитенттің қызметіне қысқаша сипаттама беру; 
 
Жарғыға сәйкес эмитент қызметінің түрлері: 
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 уранды және оның қосындыларын, сирек және сирек жер металдарын барлау, өндіру, өңдеу, 
атом электр станцияларына арналған ядролық отынды, техника мен технологиялар, АЭХА-нің 
материалдарына негізделген қосарлы материалдарды өндіру; 
 уран және оның қосындыларын, сирек және сирек жер металдарын, атом электр стансаларына 
арналған ядролық отынды, арнайы техника мен технологияларды, қосарлы материалдарды тікелей 
және/немесе оның еншілес ұйымдары, тәуелді акционерлік қоғамдары және/немесе заңнамада 
белгіленген тәртіпте бірлесіп бақылайтын ұйымдар арқылы экспорттау және импорттау, өткізу 
нарығының мониторингі; 
 уранды және оның қосындыларын, сирек және сирек жер металдарын және басқа да пайдалы 
қазбаларды өндіруді сумен қамтамасыз ету үшін жер асты суларын барлау және өндіру; 
 өз атынан сенiмгерлiк басқармасына меншiктi иеленуге, пайдалануға және оған билiк етуге 
құқық беру, сондай-ақ эмитенттiң мүлкiн сенiмгерлiк басқармасына беру; 
 әлемдік нарықта Қазақстан Республикасының атом-энергетикалық кешенінің өнімін қосып, 
бірақ онымен шектелмей, өнімдерді сату; 
 ядролық материалдардың мемлекеттік қорын ұстау және оған қызмет көрсету; 
 Қазақстан Республикасының уран кен орындары бойынша геологиялық ақпаратпен 
мониторингке жәрдемдесу; 
 Қазақстан Республикасының мүдделерін эмитентке берілген өкілдік бойынша толыққанды 
көрсету, заңға сәйкес сыртқы және ішкі нарықтарда оларды қорғауды қамтамасыз ету; 
 Қазақстан Республикасының атом-энергетикалық кешенінің сыртқы және ішкі 
нарықтарындағы демпингтік процестердің алдын алу бойынша мемлекеттік саясатты іске асыруға 
қатысу; 
 уран өнімдерін экспорттауға қызмет көрсету; 
 жаңартылатын энергия көздерін пайдалану нысандары мен атом-энергетикалық станцияларын 
жобалау, салу және іске асыру; 
 еншілес ұйымдары және тәуелді акционерлік қоғамдарының инвестициялық жобаларын іске 
асыруды қоса алғандағы, инвестициялық қызмет; 
 эмитенттің коммерциялық құпияларының сақталуын қамтамасыз ету, мемлекеттік құпияларды 
қорғау; 
 меншікті мүлікті жалға беру және басқару; 
 эмитент Қазақстан Республикасының аумағында да, оның шегінен тыс жерлерде де заңмен 
тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлерін заңмен белгіленген тәртіп пен талаптарда жүзеге асыруға 
құқылы. 
 
Эмитенттің  маусымдықсипатына қатысты өзгеретін қызмет түрлері жоқ. 
 

Қызмет түрлері Эмитенттің жалпы кірісіндегі үлесі, % 
3А2019 ж. 12А2018 ж. 12А2017 ж. 12А2016 ж. 

Уран өнімдерін сатудан түсетін 
табыс 75,86% 84,36% 75,00% 67,99% 

Энергия қорын сатудан түсетін 
табыс* 0% 0% 0% 14,60% 

Бериллий өнімдерін сатудан түсетін 
табыс 6,10% 3,98% 4,77% 3,39% 

Тантал өнімдерін сатудан түсетін 
табыс 3,05% 3,28% 4,65% 2,98% 

Көрсетілетін қызметтерден түскен 
табыс 2,76% 1,91% 2,89% 6,16% 

Басқалары 12,23% 6,47% 12,69% 4,88% 
 
2017 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ портфолиосынан шығарылуына дейін энергия ресурстарын 
сатудан түсетін табыстар құрылымында «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС болды.  

3) эмитенттің бәсекелесі болып 
табылатын ұйымдар туралы ақпарат; 

Әлемдік уран нарығын бес уран өнімдерін 
өндірушілер құрайды: «Қазатомөнеркәсіп ҰАК» 
АҚ (жетекші орын, 2018 жылы әлемдік өндірістің 
23%), Orano (Франция), Cameco (Канада), Uranium 
One (Канада) и CNNC / CGN (Қытай). 

4) эмитенттің негізгі қызметінде сату 
(жұмыс, қызмет) пайдасына оң және теріс 
әсер ететін факторлар; 

Эмитенттің және оның еншілес және тәуелді 
ұйымдарының (одан әрі «Топ») қызметінің 
нәтижесіне әсер ететін және Қоғамның пікірінше, 
болашақта Топ қызметінің нәтижелеріне әсер 
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ететін маңызды факторлар мыналарды қамтиды: 
 шығару бағасы;  
 өндірілетін және сатылатын өнімнің, 

жұмыстардың және қызметтердің көлемі; 
 негізгі материалдар мен шикізаттың бағасы 

мен қол жетімділігі; 
 валюта бағамдарының өзгеруі;  
 салық салу, оның ішінде өңдіру үшін. 

 
5) эмитентке берілетін лицензиялар (патенттер) туралы ақпарат және оларды пайдалану мерзімі, зерттеулер 
және зерттемелер шығындары, соның ішінде эмитенттің демеушілік еткен ғылыми зерттемелік жобалары; 
 
Эмитенттің келесі лицензиялары бар: 

 

Лицензияның атауы Лицензияның нөмірі Олардың жарамдылық 
мерзімі 

 «Радиоактивті заттарды, құрылғылар мен 
қондырғыларды радиоактивті заттармен жұмыс істеу» № 19014381 04.07.2014 - 04.12.2019 

«Радиоактивті қалдықтарды басқару» мемлекеттік 
лицензиясы мемлекеттік лицензиясы № 19014444 05.07.2019 - 18.01.2024 

Геодезиялық және картографиялық жұмыстарды 
өндіруге арналған мемлекеттік лицензия № 00283 14.05.2002 - шектеусiз 

 
Эмитенттің келесі патенттері бар: 

 
Патенттің атауы Патенттің нөмірі Олардың жарамдылық мерзімі 

«Күріш қауызын және оның лигнин 
қалдықтарын термиялық өңдеу әдісі» Патенті № 17867 17.03.2005 -17.03.2025 

 
6) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) 
шикізатқа (жұмыстарға, көрсетілетін 
қызметтерге) импортталатын тауарлардың 
(жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) 
жалпы көлемінде эмитентпен экспортқа 
шығарылатын (көрсететін) тауарлардың 
(жұмыстардың, қызметтердің) үлесі; 

2019 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша 
эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізат 
(жұмыстар, қызметтер) импортының үлесі шамамен 
10% құрайды; эмитенттің экспортқа сатқан 
(көрсететін) өнімдердің (жұмыстардың, қызметтердің) 
үлесі шамамен 86% құрайды 

7) эмитенттің қызметін тоқтату немесе 
өзгерту қаупімен байланысты эмитенттің 
қатысуы туралы, эмитенттің қатысуының 
жалпы сомасының 10 (он) және одан көп 
пайызы мөлшеріндегі ақшалай және өзге де 
міндеттемелерді жинау, оның қатысуымен 
сот процесінің мәні; 

Қазіргі уақытта эмитент қызметін тоқтату немесе 
өзгерту тәуекелімен байланысты азаматтық және 
әкімшілік істер бойынша, сондай-ақ одан ақша және 
өзге де міндеттемелерді өндіріп алуға, олар бойынша 
талап қою талаптарының мөлшері 1000 АЕК-тен 
асатын сот процестеріне тартылмаған. 

8) эмитенттің қызметіне әсер ететін басқа да 
тәуекел факторлар 

Эмитент мынадай негізгі тәуекелдерге ұшырайды: 
 уран бағасының құбылмалылығы эмитентке 

теріс әсер етуі мүмкін; 
 атом өнеркәсібіне әсер ететін ірі апаттар уран 

бағасының күрт төмендеуіне әкелуі мүмкін, 
бұл эмитентке елеулі жағымсыз әсер етуі 
мүмкін; 

 атом энергетикасы басқа да энергия 
көздерімен бәсекелеседі; 

 Ядролық энергетика қоғамдық пікірдің 
тәуекеліне ұшырайды 

 эмитент басқа жеткізушілерден бәсекелестікке 
тап болады; 

 Қазіргі уақытта эмитент эмитенттің уранының 
елеулі бөлігін сатып алатын шағын 
тұтынушылар санына байланысты және 
тұтынушылардың бұл концентрациясы артуы 
мүмкін; 
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 эмитент ұлттық оператор мәртебесін жоғалтуы 
мүмкін; 

 қолайсыз болжамдар эмитенттің ағымдағы 
және / немесе жаңа уран қорлары мен 
ресурстарын ашу тұрғысынан растауы мүмкін; 

 уран өндіру және тасымалдау жөніндегі 
эмитенттің қызметі операциялық тәуекелдерге, 
қауіптерге және күтпеген бұзылуларға 
байланысты; 

 күкірт қышқылының болуы және құны 
эмитенттің қызметін үздіксіздікке және 
коммерциялық тұрақтылығына айтарлықтай 
әсер етеді; 

 эмитенттің дамудан күтетін уран қорларының 
маңызды бөлігі бірлескен бақыланатын 
компанияларға және эмитенттің қауымдасқан 
компанияларына жатады және бірлескен 
өнімді дамыту тәуекеліне ұшырайды; 

 эмитент Қазақстанды көрші елдермен немесе 
басқа көлік инфрақұрылымымен 
байланыстыратын теміржолдарды 
пайдалануда қиындықтарға тап болуы мүмкін 

 Эмит Эмитенттің қызметі Қытай, Үндістан 
және Оңтүстік-Шығыс Азияда экономикалық, 
саяси және құқықтық өзгерістерге ұшырайды; 

 Эмитент қоршаған ортаны қорғау, пайдалану, 
қауіпсіздік және басқа да ережелер бойынша 
ұлттық және халықаралық стандарттарға 
өзгерістер енгізілуі мүмкін; 

 Эмитенттің стратегиясын табысты іске асыру 
эмитенттің жоғарғы басшылығының 
тәжірибесі мен тәжірибесіне, сондай-ақ 
эмитенттің тәжірибелі және білікті кадрларды 
тартуға және сақтауға қабілеттілігіне 
байланысты; 

 Эмитент коммерциялық тұрғыдан қолайлы 
жағдайларда немесе тұтастай алғанда оның 
қызметін қаржыландыруды, стратегияны 
жүзеге асыруды, бизнес пен жергілікті 
инфрақұрылымды кеңейтуді қамтамасыз ете 
алмайды; 

 Эмитенттің кейбір клиенттері мен іскери 
серіктестері АҚШ пен ЕО санкцияларына 
ұшырауы мүмкін. 

 
24. Тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) тұтынушылармен және жеткізушілермен 
жасалатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) тауарларымен (жұмыстарымен, 
көрсетілетін қызметтерімен) олар өндіретін немесе тұтынған тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) 
жалпы құнының 10 (он) және одан көп пайызы:  
2019 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша эмитенттің негізгі тұтынушылары орналасқан ел бойынша 
сатылымы мынадай: 

                                                     млн.теңге 
 31 наурыз 2019 ж. (аудиттелмеген) 
Қытай 12,663 
Франция 11,263 
Ресей 9,854 
Қазақстан 8,085 
Канада 6,876 
АҚШ 4,240 
Украина 2,668 
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Германия 610 
Индия 8 
Басқа елдер 956 
 
Жалпы 
шоғырландырылған кіріс 57,223 

 

Эмитентте оның шоғырландырылған кірісінің 10% -ын құрайтын жалпы бақылаудағы сатып алушылар тобы 
бар. 12,663 миллион АҚШ доллары көлеміндегі бұл табыс уран өнімдерінің түсіміне қатысты. 

2019 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуға 
байланысты эмитенттің жалпы шығындары 46,801 млн. теңгені құрайды (өзіндік құны 39,118 млн. теңге, сату 
құны 1,454 млн. теңге, жалпы және әкімшілік шығыстар 6,229 млн.) оның ішінде шикізат пен материалдарға 
жұмсалатын шығындары ең үлкен үлесін құрайды. 

Осы мақаланың негізгі жеткізушілері - еншілес ұйымдар, еншілес компаниялар және басқа да ұйымдар, 
эмитент олардан уран өнімдерін өз келісім-шарттары бойынша сату үшін сатып алады. 

25. Эмитенттің активтері, әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, эмитенттің активтерінің 
жалпы көлемінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын активтері. 

2019 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша эмитенттің активтерінің жалпы құны 1 352 035 млн. теңгені 
құрайды. 
Активтердің жиынтық активтерінің 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын активтері келесі баптармен 
ұсынылған: 

- жер қойнауын пайдалану құқығы 26,72% немесе 361 301 млн. Теңге 
- 14,42% немесе 194 896 млн. теңге сомасындағы резервтер 
- негізгі құралдар 12,5% немесе 169 066 млн. теңге мөлшерінде 
- 10,07% немесе 136 202 млн. теңге көлемінде өндіріс шығындарын дайындау. 
 
26. Эмитенттің активтерінің баланстық құнының 10 (он) немесе одан көп пайызы мөлшеріндегі дебиторлық 
берешек: 

2019 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша эмитенттің активтерінің жиынтық баланстық құны 1 352 035 
млн. теңгені құрайды. 
 
Дебиторлық берешектің жалпы сомасы 41 725 млн. теңгені немесе активтердің баланстық құнының 3,09% -
ын құрайды, оның ішінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек – 41 645 млн. теңге немесе 3,08%. 
 
Сонымен бірге, эмитенттің дебиторлары жоқ, борыш активтердің баланстық құнының 10 (бес) пайызын 
немесе одан да көп пайызын құрайды 
 
27. Эмитенттің міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) немесе одан көп пайызын құрайтын эмитенттің 
кредиторлық берешегі: 
 

2019 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша эмитенттің міндеттемелерінің жиынтық баланстық құны 376 359 
миллион теңгені құрайды. 
 
Кредиторлық берешектің жалпы сомасы 42 477 миллион теңге немесе міндеттемелердің баланстық құны 
11,29%, оның ішінде 41 822 млн. теңгенің қысқа мерзімді берешегі немесе 11,11%. 
 
Бұл ретте, эмитенттің кредиторларының жоқтығы, борыш міндеттемелердің баланстық құнының 10 (он) 
пайызын құрайды. 

 
28. Эмитенттің левереджінің көлемі: 
 

Эмитенттің левередж шамасы соңғы әр аяқталған екі қаржы жылының соңғы күніндегі жағдай бойынша, 
сондай-ақ облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды 
беру алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша не облигациялар шығарылымын немесе 
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы 
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тоқсанның қорытындылары бойынша эмитенттің қаржылық есептілігі проспектінің ажырамас бөлігі болса - 
облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру 
алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша көрсетіледі. 

Эмитент левереджінің шамасы: 
31.12.2017 31.12.2018 31.03.2019 

0,46 0,43 0,39 
 

29. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігіне сәйкес соңғы аяқталған қаржы жылында 
эмитент қызметінен алынған ақша қаражатының таза ағыны көрсетіледі. 
2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша ақша қаражатының таза ағымы мен олардың баламалары 
121 245 млн теңгені құрайды. 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша ақша қаражатының таза ағымы 
мен олардың баламалары 164 049 млн теңгені құрады. 

              миллион теңгеде 
 2017 г. 

(тексерілді) 
2018 г. 

(тексерілді) 
Операциялық қызметтен ақша ағымдары 23 355 58 327 
Инвестициялық қызметтен ақша ағымдары 215 575 (40 279) 
Қаржылық қызметтен ақша ағымдары (74 881) (139 272) 
Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының таза артуы 164 049 (121 245) 
Жыл басындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары 75 052 239 936 
Валюта бағамдарының өзгеруінің ақша қаражаттары мен олардың 
баламаларына әсері 

835 10 128 

Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының құнсыздануына 
резервтің өзгеруі 

- (21) 

Жыл соңындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары 239 936 128 819 
 

30. Эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдары туралы 
(облигациялардың өтелетін және өтелетін шығарылымдарын қоспағанда) облигациялардың осы шығарылымы 
туралы шешім қабылдағанға дейін: 
 

борыштық бағалы қағаздардың әрбір 
шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні, 
әрбір шығарылым бойынша 
орналастырылған борыштық бағалы 
қағаздардың саны, сондай-ақ борыштық 
бағалы қағаздарды орналастыру кезінде 
туындаған ақшаның жалпы сомасы, 
есептелген және төленген сыйақы 
сомасының жалпы саны, түрі мен 
номиналды құны борыштық бағалы 
қағаздардың әрбір шығарылымы, оларды 
өтеу күнін көрсете отырып, сатып алынған 
борыштық бағалы қағаздардың саны; 

Номиналды құны 1000 теңгелік индекстелген 
70 000 000 (жетпіс миллион) дана купондық 
облигациялар. 
Шығарылымды мемлекеттік тіркеу күні - 
09.10.2018 (KZ2C0M13F960). 
Шығарма толық шығарылды. 
Орналастыру кезінде көтерілген ақшаның 
жалпы сомасы 70 000 млн. теңгені құрайды, 
2019 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша 
есептелген сыйақы сомасы - 1 577 млн 
Шығарылым проспектісіне сәйкес (ҰСН: 
KZ2C0YM13F960), сыйақы төленбеді. 
Облигациялардың шығарылымы бойынша 
(ҰСН: KZ2C0YM13F960) сыйақы төлеу 
облигациялар айналымы басталған күннен 
бастап әр 12 (он екі) ай өткен соң жүргізіледі. 
Облигациялардың шығарылымын 
(ҰСН:KZ2C0YM13F960) сатып алу жүзеге 
асырылған жоқ. 

эмитент бағалы қағаздарды ұстаушылар 
алдындағы өз міндеттемелерін 
орындамағаны туралы (сыйақы төлеуді 
кешіктіру), оның ішінде орындалмаған 
міндеттемелер сомалары және олардың 
орындалу мерзімінің кешігуі, бағалы 
қағаздар бойынша есептелген, бірақ 
төленбеген пайыздар (жеке және мәселелер) 

Эмитенттің шығарылған облигациялар 
бойынша дефолт фактілері жоқ 

егер қандай да бір эмиссиялық бағалы 
қағаздардың шығарылымы мемлекеттік 
бағалы қағаздарды орналастыруды немесе 

Облигациялар шығарылымын орналастыруды 
немесе айналымды тоқтата тұру (қайта 
ресімдеу) жағдайлары жоқ 
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айналдыруды тоқтата тұрса (қайта 
жаңартса), мұндай шешімдер қабылдаған 
мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың 
негізі мен күні көрсетіледі; 
эмитенттің бағалы қағаздары сауда-саттық 
ұйымдастырушыларының атауын қоса 
алғанда нарықтар 

Эмитенттің шығарылған облигациялары 
ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар 
нарығында сатылады. 

бұған дейін шығарылған облигациялардың 
әрбір түрі олардың ұстаушыларына, соның 
ішінде ұстаушылармен жасалатын бағалы 
қағаздарды сату шарттарымен көзделген 
шектеулерді (ковенантты) бұза отырып 
жүзеге асырылатын құқық иелерінің осы 
құқықтарын жүзеге асыру тәртібі. 

Шығарылған облигацияларды ұстаушыларға 
берілген құқықтар: 

• облигациялар шығарылымы 
проспектісінің (ҰСН:KZ2C0YM13F960) 
талаптарында көзделген тәртіпте және 
мерзімде облигацияларды өтеу кезінде 
индекстелген номиналды құнды алу құқығы; 

• облигациялар бойынша белгіленген 
купондық сыйақыны облигацияларды шығару 
проспектісінде (ҰСН:KZ2C0YM13F960) 
көзделген тәртіппен және мерзімде алуға; 

• облигацияларды еркін сатуға және басқа 
түрде басқаруға; 

• Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген жағдайларда және 
тәртіпте облигацияларды өтеуді талап ету 
туралы талаптарын қанағаттандыруға; 

• эмитенттің қызметі туралы және 
Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес оның қаржылық жағдайы туралы, 
сондай-ақ эмитенттің ішкі ережелерімен 
белгіленген тәртіпте ақпарат алу құқығы; 

• «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 
шілдедегі Заңының 15-бабының және 18-4-
бабы 2-тармағының 1) және 2) 
тармақшаларында көзделген облигацияларды 
өтеуге негіз болған жағдайда облигацияларды 
өтеуді талап ету құқығы; эмитент 
облигациялар шығарылымының 
проспектісінің (ҰСН:KZ2C0YM13F960) 11-
тармағында көрсетілген шектеулерді 
(ковенантты) бұзу;егер «Самұрық-Қазына» 
ҰӘҚ» АҚ эмитенттің қарапайым 
акцияларының 50% -ы +1-ға тиесілі болса, 
индекстелген номиналды соманы және 
есептелген сыйақыны төлеу арқылы 
облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді 
талап ету құқығы; 

• облигация иеленуінен туындайтын өзге 
де құқықтар. 

эмитенттің облигацияларын сатып алу үшін 
негіз болып табылатын жағдайлар болған 
жағдайда, Қазақстан Республикасының 2003 
жылғы 2 шілдедегі «Бағалы қағаздар нарығы 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-
бабында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) 
және 2) тармақшаларында, сондай-ақ 
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның эмитенттің 

 
21 

 



50% -дық +1 жай акциясына немесе 
облигациялар шығару проспектісінің 11-
тармағында (ҰСН:KZ2C0YM13F960) 
көрсетілген шектеулерді (ковенантты) бұзғаны 
үшін эмитенттің (бұдан әрі - «Оқиғалар») 
меншік құқығы туралы эмитент осы фактіні 
ұстаушыларға кірістіру орналастыру арқылы 
эмитенттің www.kazatomprom.kz 
корпоративтік интернет-ресурсында 
және www.dfo.kz қаржылық есептілік 
Депозитарийінің веб-сайтында шыққан күннен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде 
ұстаушыларды хабардар етуі тиіс, соның 
ішінде: 

 эмитенттің облигацияларын өтеуге 
әкелетін аталған оқиғалардың қайсысы 
туралы ақпарат; 

 облигацияларды ұстаушылардың 
талаптарын қанағаттандыруға, соның ішінде 
эмитентке облигацияларды кері сатып алу 
туралы талап қою тәртібі мен мерзімін 
көрсетуге болатын ықтимал әрекеттерді 
көрсету; 

 эмитенттің шешімі бойынша өзге де 
ақпарат. 

 
Эмитенттің «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 
2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 18-4-бабының 2-
тармағының 1) және 2) тармақшаларында 
көзделген облигацияларды сатып алуға негіз 
болған жағдайда эмитент орналастырылған 
облигацияларды есептелген сыйақыны ескере 
отырып, сатып алу күніндегі облигациялардың 
тиісті индекстелген номиналды құны бойынша 
сатып алуға міндетті. 
 
Эмитенттің Қазақстан Республикасының 
«Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 
2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 15-бабында 
көзделген облигацияларды сатып алуы үшін 
негіздер пайда болған жағдайда, сондай-ақ 
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ-ның меншік 
құқығын 50% эмитенттің +1 жай акциясы 
немесе эмитент облигациялар шығару 
проспектісінің 11-тармағында 
(ҰСН:KZ2C0YM13F960) көрсетілген 
шектеулерді (ковенантты) бұзған жағдайда 
эмитент облигацияларды ұстаушылардың 
өтініші бойынша облигациялардың 
жинақталған сыйақыларды ескере отырып, 
индекстелген номиналды құнына сәйкес 
бағамен орналастырылған облигацияларды 
сатып алуға міндетті 

Облигациялар шығару проспектісінің (ҰСН: 
KZ2C0YM13F960) талаптарында көзделгеннен 
басқа өзге жағдайларда облигацияларды 
ұстаушылардың талап етуі бойынша 
эмитенттің облигацияларды сатып алуы 
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көзделмеген. 

Облигация ұстаушысының осы тармақта 
көзделген облигацияларды өтеу үшін 
негіздердің пайда болуы фактісі туралы 
ақпарат жарияланған күннен бастап 10 (он) 
күнтізбелік күн ішінде эмитентке өзінің 
облигацияларын өтеу туралы жазбаша өтініш 
жіберуге құқығы бар.  

Облигацияларды өтеу туралы бірінші өтінімді 
алғаннан кейін эмитенттің Директорлар кеңесі 
облигацияларды өтеу туралы шешім 
қабылдайды. 

Эмитенттің облигацияларды өтеу туралы 
шешімі облигацияларды ұстаушыларға 
эмитенттің корпоративтік веб-
сайтында www.kazatomprom.kz және / немесе 
эмитенттің Жарғысымен көрсетілген 
ақпаратты жариялау арқылы қабылданған 
күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде 
жіберіледі, сондай-ақ www.dfo.kz қаржылық 
ақпарат депозитарийінің ресми сайтында 
жарияланған. 

Облигацияларды өтеуді эмитент 
облигацияларды өтеу туралы жазбаша өтiнiш 
алған күннен бастап 60 (алпыс) күнтiзбелiк 
күннен аспайтын мерзiмде жүзеге асырады. 

Облигацияларды өтеу облигацияларды 
ұстаушылардың ағымдағы банктік шоттарына 
төленетін соманы аудару жолымен жүзеге 
асырылады. 

Сатып алу облигация ұстаушылары берген 
жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі. 
Сатып алуға өтініш бермеген облигацияларды 
ұстаушылар облигацияларды шығару 
проспектісінің (ҰСН: KZ2C0YM13F960) 
шарттарында көрсетілген айналыс мерзімі 
аяқталғаннан кейін оларға тиесілі 
облигацияларды өтеуге құқылы. 

Сыйақы мен / немесе негізгі қарызды төлеу 
ақшалай нысанда жүргізіледі. 

Облигацияларды ұстаушылардың эмитенттен 
басқа меншікке балама немесе басқа да 
мүліктік құқықтарын алуға құқығы жоқ. 

 
 
 
 
11-тарау. Эмитент туралы және эмиссиялық бағалы қағаздар туралы қосымша ақпарат  

 
 
 
 

31. Облигациялар ұстаушысына берілетін құқықтар: 
 

1)  Эмитенттен облигациялар 
шығарылымының проспектiсiнде көзделген 
облигацияның номиналды құны не 

• Облигациялар шығарылымының талаптарында 
көзделген тәртіппен және мерзімде, облигациялар 
шығарылымын өтеу кезінде, индекстелген 
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эмитенттiң облигациялар шығарылымының 
проспектiсiнде белгiленген облигациялардың 
немесе өзге де мүлiктiк құқықтардың 
белгiленген құнының белгiлi бiр пайызын 
алу құқығы; 
 

номиналды құнды алу құқығы; 
• Облигация шығарылымының талаптарында 
көзделген тәртіппен және мерзімде 
облигациялардың белгіленген купондық 
сыйақысын алу құқығы; 
• Облигацияларды ұстаушылардың эмитенттен 
басқа мүлікке баламалы немесе басқа меншік 
құқығына ие болу құқығы қарастырылмаған. 

2) облигациялар шығарылымының 
проспектісінде көзделген ковенанттар 
(шектеулер) бұзылған жағдайда, осы 
құқықты жүзеге асырудың талаптары, тәртібі 
мен мерзімдерін көрсете отырып 
облигациялар эмитентінің өтеуін талап ету 
құқығы; 
 

• 2003 жылғы 2 шiлдедегi № 461-II «Бағалы 
қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 15-бабының және 18-4-бабында 
көзделген, сондай-ақ эмитент осы шығарылым 
талаптарының 12-тармағында көрсетілген 
шектеулерді (ковенантты) бұзған жағдайдағы, 
облигацияларды өтеуге негіз болған жағдайда, 
облигацияларды өтеуді талап ету құқығы; 
• Эмитенттің 50%+1 қарапайым акциясына 
қатысты «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат 
қоры» акционерлік қоғамның меншік құқығын 
тоқтатқан жағдайда индекстелген номиналды құны 
мен есептелген сыйақыны төлеу арқылы 
Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап 
ету құқығы; 

Егер мына жағдайлар пайда болғанда, Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі «Бағалы 
қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі 
Заңының 15-бабында және 18-4-бабының  
2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында 
көзделген эмитенттің облигацияларды өтеуге негіз 
болған жағдайда, Эмитенттің 50%+1 қарапайым 
акциясына қатысты «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-
ауқат қоры» акционерлік қоғамның меншік 
құқығын тоқтатқан жағдайда, немесе Эмитент осы 
шығарылым талаптарының 12-тармағында 
көрсетілген (әрі қарай – Оқиғалар) шектеулерді 
(ковенантты) бұзған жағдайда, Эмитент 
Облигацияларды ұстаушыларға сол жағдайлардың 
пайда болу фактісін Эмитенттің корпоративтік 
интернет-ресурсына www.kazatomprom.kz, 
«Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-
ресурсына www.kase.kz және Қаржылық есептілік 
басқармасының интернет-ресурсына www.dfo.kz 
хабарландыру пайда болған күннен бастап 3 (үш) 
жұмыс күні ішінде жариялау арқылы хабарлауға 
міндетті, соның ішінде: 

 осы оқиғалардың қайсысы Эмитенттің 
Облигацияларды сатып алуына әкелетіні туралы 
ақпарат; 

 
 Облигацияларды ұстаушылардың 

талаптарын қанағаттандыру үшін ықтимал 
әрекеттерді, оның ішінде Эмитентке 
Облигацияларды өтеу туралы талаптары бар 
рәсімдер мен мерзімдерді беру; 
 
 Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат. 
 
Эмитенттің Қазақстан Республикасының 2003 
жылғы 2 шілдедегі «Бағалы қағаздар нарығы 
туралы» Заңының 18-4-бабының 2 тармағының 1 

 
24 

 

http://www.kazatomprom.kz/
http://www.kase.kz/
http://www.dfo.kz/


және 2 тармақшаларының көзделген 
облигацияларды сатып алуға негіз болған 
жағдайда, эмитент орналастырылған 
облигацияларды төмендегі бағалардың ең жоғары 
мөлшерінде сатып алуға міндетті: 

есептелген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік 
емес облигациялардың атаулы құнына сәйкес 
келетін баға; 

Эмитенттің «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 
жылғы 2 шілдедегі № 461-II Заңының 15-бабында 
көзделген облигацияларды сатып алуға негіз 
болған жағдайда, сондай-ақ «Самұрық-Қазына» 
ҰӘҚ-ның меншік құқығын 50% +1 Эмитенттің жай 
акциялары немесе эмитенттің осы Проспектінің 12-
тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенантты) 
бұзуы туралы Эмитент облигацияларды 
ұстаушылардың талабы бойынша облигациялардың 
индекстелген номиналды құнына сәйкес бағамен 
орналастырылған облигацияларды сатып алуға 
міндетті жинақталған сыйақы көлемі. 

Облигация ұстаушысының осы тармақта көзделген 
облигацияларды өтеу үшін негіздердің пайда болуы 
фактісі туралы ақпарат жарияланған күннен бастап 
10 (он) күнтізбелік күн ішінде эмитентке өзінің 
облигацияларын өтеу туралы жазбаша өтініш 
жіберуге құқығы бар. 

Облигацияларды өтеу туралы бірінші өтінімді 
алғаннан кейін Эмитенттің Директорлар кеңесі 
Облигацияларды өтеу туралы шешім қабылдайды. 

Эмитенттің Облигацияларды өтеу туралы шешімі 
Облигацияларды ұстаушыларға Эмитенттің 
корпоративтік веб-сайтында www.kazatomprom.kz  
және / немесе эмитенттің Жарғысымен көрсетілген 
ақпаратты жариялау арқылы қабылданған күннен 
бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберіледі, 
сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» 
АҚ www.kase.kz  ресми интернет-
ресурсында, www.dfo.kz қаржылық есептілік 
депозитарийінің ресми интернет-ресурсында 
орналастыру туралы ақпарат жаряланады. 

Облигацияларды өтеу, Эмитент Облигациялар 
ұстаушыларынан Облигацияларды өтеу туралы 
жазбаша өтiнiш алған күннен бастап 60 (алпыс) 
күнтiзбелiк күннен аспайтын мерзiмде жүзеге 
асырады. 

Облигацияларды өтеу Облигациялар 
ұстаушыларының ағымдағы банктік шоттарына 
төленетін соманы аудару жолымен жүзеге 
асырылады. 

Өтеу тек қана облигацияларды ұстаушылар 
ұсынған жазбаша өтініштер негізінде жүзеге 
асырылады. Облигацияларды өтеу туралы 
өтінімдерді ұсынбаған облигациялар ұстаушылары 
өз облигацияларын Облигациялар 
шығарылымының шарттарында көрсетілген 
айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін өтеуге құқылы. 

3) өзге де құқықтар. 
• Облигацияларды еркін сатуға және басқаша 
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иеліктен шығару;  

• Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес эмитенттің қызметі туралы және оның 
қаржылық жағдайы туралы, сондай-ақ «Қазақстан 
қор биржасы» АҚ Эмитенттің ішкі ережелерімен 
және ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте 
ақпаратты алу құқығы;  

• Облигациялармен «репо» операцияларын 
жүргізу құқығы;  

• Облигациялардың меншік құқығынан 
туындайтын өзге де құқықтар. 

 
32. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт ықтималдығы туындайтын оқиғалар туралы ақпарат:  
 

1) эмитенттің 
облигациялар бойынша 
дефолт ықтималдығы 
бар болып табылатын 
оқмғалар тізімі;  

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға 
(бұдан әрі - "дефолт оқиғасы") облигациялар шығарылымының осы 
талаптарында белгіленген сыйақы және/немесе индекстелген номиналды 
құнын төлеу мерзімдерінде негізгі борыш және (немесе) облигациялар 
бойынша купондық сыйақы сомасын төлеу бойынша эмитенттің 
міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы болып табылады.  
Осы проспектінің 12 тармағында көрсетілген кез келген шектеулерді 
(ковенанттарды) сақтамау дефолт оқиғаларына теңестіріледі. 
Егер мұндай төлемеу және (немесе) толық төлемеу эмитенттің 
облигациялар ұстаушылардың банктік шотының дұрыс емес не толық емес 
деректемелерін алуы нәтижесінде болса, эмитенттің облигациялар 
шығарылымының осы талаптарында белгіленген мерзімде сыйақы және 
(немесе) облигациялардың индекстелген номиналды құнын төлемеу не 
толық төлемеу, «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ 
облигацияларды ұстаушылардың тізілімін эмитентке заңнамада және 
онымен жасалған шартта белгіленген мерзімде ұсынбауы облигациялар 
бойынша дефолт оқиғасы болып табылмайды. 

2) меры, которые будут 
предприняты 
эмитентом в случае 
наступления дефолта 
по облигациям, 
включая процедуры 
защиты прав 
держателей облигаций 
при неисполнении или 
ненадлежащем 
исполнении 
обязательств по 
выплате 
вознаграждения по 
облигациям, в том 
числе порядок и 
условия 
реструктуризации 
обязательств; 

Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы орын алған кезде эмитент дефолт 
оқиғасын туғызған себептерді жою және облигация ұстаушылардың 
құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық күш-жігерін жұмсауға 
міндеттенеді. 
Дефолт оқиғасы орын алған жағдайда, Эмитент облигация ұстаушыларына 
ақшалай міндеттеме немесе оның тиісті бөлігі орындалған күнге Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің қосарланған базалық ставкасына (жылдық 
мәнде) сүйене отырып есептелетін әрбір кешіктірілген күн үшін өсімпұл 
төлейді, бірақ ең көп мәнге ие болатын аспайтын: (і) облигациялардың 
индекстелген номиналды құнының 10%-ы немесе (іі) облигация 
ұстаушылары шеккен шығындардың мөлшері (нақты залал және 
қолданбаған пайда). 
Эмитент облигация ұстаушыларына Эмитенттің корпоративтік интернет-
ресурсында хабарламаны орналастыру арқылы дефолт оқиғасының 
туындау фактісі туралы хабарлауға тиіс www.kazatomprom.kz "Қазақстан 
қор биржасы" АҚ интернет-ресурсында www.kase.kz және қаржылық 
есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында www.dfo.kz ескерту. 
Облигацияларды ұстаушылар дефолт оқиғасының басталу фактісі туралы 
ақпаратты бірінші жариялаған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн 
ішінде өздеріне тиесілі облигацияларды немесе облигациялар бойынша 
талап ету құқықтарын жинақталған купондық сыйақыны ескере отырып, 
облигациялардың индекстелген атаулы құнына сәйкес келетін баға 
бойынша облигацияларды сатып алу туралы тиісті жазбаша талап немесе 
облигациялар бойынша талап ету құқықтарын беру арқылы сатып алуды 
талап етуге құқылы. 
Осындай талаптардың бірін алғаннан кейін Эмитент осындай талапты 
алған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде сатып алуды жүзеге 
асырады және алдағы облигацияларды не облигацияларды ұстаушылардың 
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облигациялары бойынша талап ету құқықтарын сатып алу күні туралы 
тиісті хабарламаны интернет - ресурстарда www.kazatomprom.kz, 
"Қазақстан қор биржасы" АҚ www.kase.kz  және қаржылық есептілік 
депозитарийін (www.dfo.kz) Эмитенттің Директорлар кеңесі 
облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейін 3 (үш) 
жұмыс күні ішінде орналастыру арқылы хабардар етеді.. 
Облигациялардың айналыс мерзімі аяқталғанға дейін жіберілген купондық 
сыйақыны төлеу бойынша дефолт болған жағдайда, оларға тиесілі 
облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап бермеген облигация 
ұстаушылар олардың айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі 
облигацияларды өтеуге құқылы. 
Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитенттің 
міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, оның 
ішінде облигациямен оның ұстаушысына берілетін құқықтарды ескере 
отырып, Эмитенттің уәкілетті органы қабылдайды. Міндеттемелерді қайта 
құрылымдау тәртібі мен шарттарын Эмитент облигациялар бойынша 
дефолт басталған жағдайда, келіссөздер жүргізу жолымен облигация 
ұстаушыларымен келіседі. 
Эмитент өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, 
егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш жағдайларының салдары болып 
табылса, жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмес күш жағдайлары деп 
болжауға немесе алдын алуға мүмкін болмаған жағдайлар түсініледі (қоса 
алғанда, бірақ онымен шектелмей: дүлей құбылыстар, әскери іс-
қимылдар). Еңсерілмес күш жағдайлары туындаған жағдайда, эмитенттің 
өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың 
салдарлары әрекет ететін уақыт кезеңіне тең жылжытылады. 

3) Эмитенттің 
облигация 
ұстаушыларына 
орындалмаған 
міндеттемелердің 
көлемі, 
міндеттемелердің 
орындалмау себебі, өз 
талаптарын 
қанағаттандыру 
бойынша облигация 
ұстаушыларының 
ықтимал іс-
қимылдарын аудару, 
облигация 
ұстаушыларының 
эмитентке, Эмитент 
облигациялар бойынша 
міндеттемелерді 
орындамаған не 
тиісінше орындамаған 
жағдайда эмитенттің 
міндеттемелері 
бойынша ортақ немесе 
субсидиарлық 
жауапкершілік 
атқаратын тұлғаларға 
талаппен жүгіну 
тәртібі туралы 
мәліметтерді қамтитын 
дефолт фактілері 
туралы ақпаратты 
жеткізу тәртібі, мерзімі 
және тәсілдері; 

Дефолт оқиғасы орын алған жағдайда, Эмитент облигация ұстаушыларына 
3 (үш) жұмыс күні ішінде егер басқасы заңмен немесе өзге де нормативтік 
құжаттармен анықталмаса дефолт оқиғасы туралы Эмитенттің 
корпоративтік веб-сайтында www.kazatomprom.kz хабарлама орналастыру 
арқылы осындай ақпарат түрі үшін хабарлайды, "Қазақстан қор биржасы" 
АҚ www.kase.kz эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерімен және 
"Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі талаптарымен белгіленген тәртіпте, 
сондай-ақ қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-
ресурсында www.dfo.kz тәртіппен, Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген. Хабарламада болуы тиіс: 
  

• дефолт фактісі туралы ақпарат;  
• дефолт туындаған күнгі Эмитенттің орындалмаған 

міндеттемелерінің көлемі;  
• дефолт оқиғасының туындауына әкелген міндеттемелерді 

орындамау себептері; 
• эмитентке талаппен айналыс тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, 

өз талаптарын қанағаттандыру бойынша облигация 
ұстаушыларының ықтимал іс-қимылдарын аудару;  

• дефолт оқиғасын жою үшін эмитент қабылдаған немесе 
қолданатын шаралар;  

• эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпарат.  
Өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты ашу тапсырмасы көзделмеген. 
Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не 
тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша 
ортақ немесе субсидиялық жауапкершілікте болатын тұлғалар-жоқ. 
Эмитенттің қызметі, оның қаржылық жай-күйі, оның ішінде ағымдағы 
қызметі, облигациялар ұстаушылардың мүдделерін елеулі түрде қозғайтын 
оқиғалар туралы, Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызмет үшін жағдайды 
түбегейлі жақсарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы ақпарат Эмитенттің корпоративтік веб-
сайтында www.kazatomprom.kz, "Қазақстан қор биржасы" АҚ интернет-
ресурсында эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерімен белгіленген 
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тәртіпте қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-
ресурсында www.kase.kz және www.dfo.kz орналастырылады. 

4) Эмитент 
облигациялар бойынша 
міндеттемелерді 
орындамаған не 
тиісінше орындамаған 
жағдайда эмитенттің 
міндеттемелері 
бойынша ортақ немесе 
субсидиарлық 
жауапкершілікті 
орындайтын 
тұлғалармен жасалған 
шарттың күні мен 
нөмірі, осы 
тұлғалардың толық 
атауы, сондай-ақ 
олардың мемлекеттік 
тіркелген күні 
(осындай тұлғалар 
болған жағдайда). 

Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не 
тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша 
ортақ немесе субсидиялық жауапкершілікте болатын тұлғалар - жоқ. 

 
33. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақы төлеудің әрбір кезеңі бөлігінде сыйақы төлеу және негізгі 
борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы. 

Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақыны төлеудің әрбір кезеңі бөлігінде сыйақы төлеу және негізгі 
борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражаты көздері мен ағындарының болжамы 
облигациялар шығарылымының проспектісінің № 1 қосымшасында берілген. 

 
34. Эмитент орналастыратын облигацияларды сатып алуға байланысты тәуекелдер: 
 

1) салалық тәуекелдер-Эмитент саласындағы 
жағдайдың оның қызметіне және оның бағалы 
қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына 
ықтимал нашарлауының әсері сипатталады. 
Эмитенттің пікірінше, саладағы (жекелей ішкі 
және сыртқы нарықтарда) мүмкін болатын 
өзгерістер неғұрлым маңызды болып табылады. 
Эмитент өз қызметінде (жекелей ішкі және 
сыртқы нарықтарда) пайдаланатын шикізатқа, 
қызметтерге бағаның ықтимал өзгеруіне 
байланысты тәуекелдер және олардың 
Эмитенттің қызметіне және оның бағалы 
қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына 
әсері жеке сипатталады. 
Эмитенттің өніміне және (немесе) қызметіне 
(жекелей ішкі және сыртқы нарықтарға) бағаның 
ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер және 
олардың Эмитенттің қызметіне және олардың 
бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді 
орындауына әсері жеке сипатталады; 

• уран бағасының құбылмалылығы 
эмитентке елеулі қолайсыз әсер етуі 
мүмкін; 

• ядролық өнеркәсіпті қозғайтын ірі апаттар 
уран бағасының күрт төмендеуіне әкелуі 
мүмкін, бұл эмитентке елеулі қолайсыз 
әсер етуі мүмкін; 

• ядролық энергия басқа энергия көздерінен 
бәсекелесе алады; 

• эмитент басқа жеткізушілер тарапынан 
бәсекелестікке тап болады; 

• Эмитенттің ағымдағы және/немесе 
уранның жаңа қорлары мен ресурстарын 
растауы бөлігінде қолайсыз болжамдар 
болуы мүмкін; 

 

2) қаржылық тәуекелдер - эмитенттің қаржылық 
жай-күйінің пайыздық ставкалардың, шетел 
валюталарын айырбастау бағамының, сондай-ақ 
бағалы қағаздар мен туынды қаржы 
құралдарына нарықтық бағалардың қолайсыз 
өзгеруіне байланысты тәуекелдерге ұшырауы 
сипатталады. 
Эмитенттің қаржылық активтері мен қаржылық 
міндеттемелерінің тепе-теңсіздігі (оның ішінде 

• эмитент коммерциялық қолайлы 
шарттарда немесе өз қызметі, стратегияны 
іске асыру, оның бизнесі мен жергілікті 
инфрақұрылымын кеңейту үшін жалпы 
қажетті қаржыландыруды ала алмайды; 

• өнімді сатудан түскен Эмитенттің кірісінің 
төмендеуі 
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Эмитенттің бір немесе бірнеше 
контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін 
уақтылы орындамауы салдарынан) және 
(немесе) эмитенттің өз қаржылық 
міндеттемелерін дереу және бір мезгілде 
атқаруының күтпеген қажеттілігі туындауының 
нәтижесінде туындайтын эмитенттің өз 
міндеттемелерін толық көлемде орындауды 
қамтамасыз етуге қабілетсіздігі салдарынан 
Эмитенттің залалдарының туындауына 
байланысты тәуекелдер жеке сипатталады. 
Қаржылық тәуекелдердің әсері нәтижесінде 
эмитенттің қаржылық есептілік 
көрсеткіштерінің қайсысы өзгеріске анағұрлым 
ұшырағандығы, олардың туындау ықтималдығы 
және есептіліктегі өзгерістердің сипаты 
көрсетіледі; 
3) құқықтық тәуекел - эмитентте пайда болу 
тәуекелі сипатталады.: 
• Қазақстан Республикасының валюталық, 
салық, кеден заңнамасының өзгерістері; 

• Эмитенттің негізгі қызметін 
лицензиялау бойынша талаптар; 

• Эмитенттің Қазақстан 
Республикасының азаматтық 
заңнамасының талаптарын және 
жасалған шарттардың талаптарын 
сақтамауы; 

• қызметті жүзеге асыру кезінде жол 
берілетін құқықтық қателер (дұрыс емес 
заң консультацияларын алу немесе 
құжаттарды дұрыс жасамау, оның 
ішінде сот органдарында даулы 
мәселелерді қарау кезінде); 

• Эмитенттің кәсіпорындар тобының жер 
қойнауын пайдалану келісім-шарттары 
бойынша көзделген шарттарды немесе 
заңнаманы орындамауы. 

• заңнамада көзделген рәсімдерді 
орындамау/уақтылы орындамау. 

 

4) іскерлік беделін жоғалту тәуекелі (бедел 
тәуекелі) - Эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, 
қаржылық жағдайы, оның өнімінің 
(жұмыстарының, қызметтерінің) сапасы немесе 
тұтастай алғанда оның қызметінің сипаты 
туралы теріс түсініктің қалыптасуы салдарынан 
клиенттер (контрагенттер) санының азаюы 
нәтижесінде эмитентте шығындардың туындау 
тәуекелі сипатталады.; 

• ядролық энергия қоғамдық пікір 
тәуекеліне ұшырайды; 

• эмитент ұлттық оператор мәртебесін 
жоғалтуы мүмкін; 

5) стратегиялық тәуекел - Эмитенттің қызметі 
мен даму стратегиясын (стратегиялық басқару) 
айқындайтын және эмитент қызметіне қауіп 
төндіруі мүмкін ықтимал қауіптерді 
ескермегенде немесе жеткіліксіз есепте 
көрінгенде, эмитент бәсекелестер алдында 
артықшылыққа қол жеткізе алатын қызметтің 
перспективалық бағыттарын дұрыс немесе 
жеткіліксіз негіздемегенде, қажетті 
ресурстардың (қаржылық, материалдық-
техникалық, адами) болмауы немесе толық 
көлемде қамтамасыз етілмегенде, тәуекелдің 
пайда болу тәуекелі сипатталады, және 
ұйымдастырушылық шаралар (басқарушылық 
шешімдер Эмитент қызметінің стратегиялық 
мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз етуге 
тиіс; 

• Эмитент стратегиясын табысты іске асыру 
Эмитенттің жоғары басшылығының 
тәжірибесіне, сондай-ақ Эмитенттің 
тәжірибелі және білікті қызметкерлерді 
тарту және ұстап тұру қабілетіне 
байланысты.; 

6) Эмитенттің қызметіне байланысты тәуекелдер • қазіргі уақытта эмитент уранның едәуір 
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- Эмитенттің қызметіне ғана тән немесе негізгі 
қаржы-шаруашылық қызметіне байланысты 
тәуекелдер, оның ішінде Эмитенттің қызметіне 
байланысты тәуекелдер сипатталады.: 

• Эмитенттің белгілі бір қызмет түрін 
жүргізуге немесе айналыста болуы 
шектелген объектілерді (табиғи 
ресурстарды қоса алғанда) пайдалануға 
арналған лицензиясының қолданылуын 
ұзарту мүмкіндігінің болмауы; 

• Эмитенттің үшінші тұлғалардың, оның 
ішінде Эмитенттің еншілес 
ұйымдарының қарыздары бойынша 
ықтимал жауапкершілігі; 

• Эмитенттің өнімдерін (жұмыстарын, 
қызметтерін) сатудан түскен жалпы 
түсімнің кемінде 10 (он) пайызы 
айналымға түсетін тұтынушыларды 
жоғалту мүмкіндігі; 

бөлігін сатып алатын клиенттердің аздаған 
санына байланысты және клиенттердің бұл 
шоғырлануы артуы мүмкін; 

• күкірт қышқылының болуы және құны 
Эмитент қызметінің үздіксіздігі мен 
коммерциялық өміршеңдігіне елеулі әсер 
етеді; 

• эмитент әзірлеуден күтілетін уран 
қорының материалдық бөлігі бірлескен 
бақыланатын компаниялар мен Эмитенттің 
байланысты компанияларына тиесілі және 
өнімді бірлесіп әзірлеу тәуекеліне 
ұшырайды; 

7) елдік тәуекел - экономикалық, саяси, 
әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетел 
контрагенттерінің (заңды, жеке тұлғалардың) 
міндеттемелерді орындамауы нәтижесінде, 
сондай-ақ контрагентке оның резиденттік елі 
заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты 
ақшалай міндеттеме валютасы қол жетімсіз 
болуы салдарынан (контрагенттің өзінің 
қаржылық жағдайына қарамастан) эмитентте 
шығындардың туындау тәуекелі сипатталады.); 

• Эмитент қызметінің нәтижелері Қытайда, 
Үндістанда және Оңтүстік-Шығыс Азияда 
экономикалық, саяси және құқықтық 
өзгерістерге ұшырауы мүмкін; 

• эмитент қоршаған ортаны қорғаудың, 
пайдаланудың, қауіпсіздіктің және басқа 
да ережелердің ұлттық және халықаралық 
нормаларының өзгеруіне бейім; 

• эмитент Қазақстанды көрші елдермен 
немесе басқа көлік инфрақұрылымымен 
байланыстыратын темір жолдарды 
пайдалану қиындықтарына тап болуы 
мүмкін; 

8) операциялық тәуекел - Эмитент 
қызметкерлері тарапынан жіберілген ішкі 
процестерді жүзеге асыру барысында 
кемшіліктер немесе қателер нәтижесінде, 
Ақпараттық жүйелер мен технологиялардың 
тиісінше жұмыс істемеуінен, сондай-ақ сыртқы 
оқиғалар салдарынан шығыстардың 
(шығындардың) туындау тәуекелі сипатталады. 

• Эмитенттің уран өндіру және тасымалдау 
жөніндегі қызметі операциялық 
тәуекелдерге, қауіптерге және күтпеген 
іркілістерге байланысты; 

 
35. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, 
консорциумдар туралы ақпарат: 
 

1) эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, 
қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, 
қауымдастықтар, консорциумдар, 
Эмитенттің осы ұйымдардағы рөлі (орны), 
функциялары және қатысу мерзімі 
көрсетіледі; 

Эмитент "Самұрық-Қазына "Ұлттық әл-ауқат 
қоры" АҚ компаниялар тобының мүшесі болып 
табылады. 
 
Эмитент қауымдастық мүшесі болып табылады: 

• World Nuclear Association (WNA); 
• World Nuclear Fuel Cycle (WNFC); 
• World Nuclear Fuel Market (WNFM); 
•    World Nuclear Transport Institute (WNTI); 
•    Nuclear Energy Institute (NEI) 
• "Қазақстанның ядролық қоғамы" 

қауымдастығы; 
• Tantalum Niobium International Study 

Center;  
• "Қазақстан Салық 

Төлеушілері"Қауымдастығы. 
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Эмитент өнеркәсіптік ұйымның мүшесі болып 
табылады: 

• Тау-кен өндіруші және тау-кен 
металлургия кәсіпорындары 
қауымдастығының ЗТБ (АГМП); 

• ОЮЛ KAZENERGY. 
Эмитент банктік, қаржылық топтарға, концерндер 
мен консорциумдарға қатыспайды. 

2) Егер Эмитенттің қаржы-шаруашылық 
қызметінің нәтижелері өнеркәсіптік, 
банктік, қаржылық топтардың, 
холдингтердің, концерндердің, 
қауымдастықтардың, консорциумдардың 
өзге де мүшелеріне айтарлықтай тәуелді 
болған жағдайда, осындай тәуелділік 
сипатын егжей-тегжейлі баяндау 
келтіріледі. 

Қолданылмайды . 

 
36. Егер Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары болған жағдайда, әрбір осындай заңды 
тұлға бойынша ақпарат көрсетіледі: 
 
2019 жылғы 28 маусымдағы жағдай бойынша "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ еншілес және (немесе) тәуелді 
заңды тұлғалары туралы мәліметтер осы Проспектіге № 2 қосымшада келтірілген. 
 
37. Әрбір осындай ұйым бойынша ақпаратты көрсете отырып, эмитенттің жарғылық капиталының он және одан 
да көп пайызын иеленетін ұйымдар (осы қосымшаның 35-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды 
қоспағанда) туралы мәліметтер: 
 
2019 жылғы 28 маусымдағы жағдай бойынша эмитент "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ жарғылық капиталының 
он және одан да көп пайызын иеленетін ұйымдар туралы мәліметтер осы Проспектіге № 3 қосымшада 
келтірілген. 
 
38. Эмитенттің кредиттік рейтингі туралы мәліметтер: 

 
1) эмитентке және (немесе) эмитенттің 
бағалы қағаздарына соңғы аяқталған үш 
есепті жылда эмитентке берілген кредиттік 
рейтингтердің әрқайсысы бойынша кредиттік 
рейтинг (рейтингтер) берілген жағдайда, ал 
егер эмитент өз қызметін 3 (үш) жылдан аз 
жүзеге асырса-әрбір аяқталған есепті жыл 
үшін көрсетіледі.: 
кредиттік рейтингті беру объектісі (эмитент, 
Эмитенттің бағалы қағаздары); 
облигациялар шығарылымын (облигациялық 
бағдарламаны) тіркеуге уәкілетті органға 
құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы күнгі 
кредиттік рейтинг мәні); 
облигациялар шығарылымын (облигациялық 
бағдарламаны) тіркеуге уәкілетті органға 
құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы соңғы 
аяқталған 3 (үш) есептік жыл үшін кредиттік 
рейтинг мәндерінің өзгеру тарихы, ал егер 
эмитент өз қызметін 3 (үш) жылдан аз жүзеге 
асырса - кредиттік рейтингтің мәнін және 
облигациялар шығарылымын (облигациялық 
бағдарламаны) тіркеу үшін уәкілетті органға 
құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы әрбір 
аяқталған есепті жыл үшін кредиттік рейтинг 
мәні; 

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК " АҚ эмитент 
дефолтының ұзақ мерзімді рейтингі»: 

 Fitch Ratings Moody’s 
Investors Service 

2016г. BBB-, болжам 
"Тұрақты» 

Baa3, болжам 
"Теріс» 

2017г. BBB-, болжам 
"Тұрақты» 

Baa3, болжам 
"Тұрақты» 

2018г. BBB-, болжам 
"Тұрақты» 

Baa3, болжам 
"Тұрақты» 

 

Moody's Investors Service Ltd 
One Canada Square 
Canary Wharf 
London E14 5FA 
United Kingdom 
 
Fitch Ratings Ltd 
30 North Colonnade 
London E14 5GN 
Great Britain 
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кредиттік рейтингті берген ұйымның толық 
және қысқартылған атауы, орналасқан жері; 
Эмитент өз қалауы бойынша көрсететін 
кредиттік рейтинг туралы өзге де мәліметтер; 
2) егер кредиттік рейтинг берілген объект 
эмитенттің бағалы қағаздары болып табылса, 
қосымша халықаралық сәйкестендіру нөмірі 
(ISIN коды) және оның берілген күні, сондай-
ақ кредиттік рейтингті берген рейтингтік 
агенттіктің атауы көрсетіледі. 

Проспектіні жасау күніне эмитенттің айналыста 
кредиттік рейтинг берілген бағалы қағаздары 
жоқ. 

 
39. Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, 
инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылған жағдайда):  
 

1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің 
толық және қысқартылған атауы; 

Қолданылмайды. 

2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің 
орналасқан жері, байланыс 
телефондарының нөмірлері; 
3) Эмитент облигация ұстаушыларының 
өкілімен жасалған шарттың күні мен 
нөмірі. 

40. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса): 
1) төлем агентінің толық атауы; 

Қолданылмайды. 2) бағалы қағаздар бойынша кіріс 
(облигациялардың номиналды құны) 
төлеуді жүзеге асыратын төлем агентінің 
және оның барлық филиалдарының 
орналасқан жері, байланыс 
телефондарының нөмірлері, деректемелері; 
3) эмитенттің төлем агентімен жасалған 
шартының күні мен нөмірі. 

 
41. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (егер бағалы қағаздар нарығы туралы Заңға сәйкес 
эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және онда болу мәселелері бойынша 
консультациялық қызметтер көрсету жөнінде шарт жасасу жөніндегі міндет белгіленген жағдайда): 

 
1) эмитенттің бағалы қағаздарын қор 
биржасының ресми тізіміне енгізу және 
болу мәселелері бойынша консультациялық 
қызметтер көрсететін тұлғаның толық және 
қысқартылған атауы; 

"Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы" Halyk 
Finance " акционерлік қоғамы» 

2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор 
биржасының ресми тізіміне енгізу және 
болу мәселелері бойынша консультациялық 
қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан 
жері, байланыс телефондарының нөмірлері; 

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 
Абай к-сі, 109«В» 
Тел.: +7 727 357 31 77 (ішкі.: 3326) 

3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор 
биржасының ресми тізіміне енгізу және 
болу мәселелері бойынша консультациялық 
қызметтер көрсететін тұлғамен жасалған 
Эмитент шартының күні мен нөмірі. 

18.07.2019 жылғы № 291/НАК-19 келісімшарты 

 
Эмитенттің өзге консультанттары туралы мәліметтер, егер Эмитенттің пікірі бойынша, осындай мәліметтерді 
ашу эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болып табылса, осы 
тармақта көрсетіледі. 
 
42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер: 
 

1) Эмитенттің соңғы 2 (екі) аяқталған «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС, «Қазақстан 
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қаржы жылының қаржылық есептілігінің 
аудитін жүзеге асырған (жүзеге асыратын) 
аудиторлық ұйымдардың толық ресми 
атауы (аудитордың Тегі, Аты, Әкесінің аты 
(бар болса), олардың тиісті аккредиттелген 
кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиесілігін 
көрсете отырып; 

Республикасының Аудиторлар палатасы» кәсіби 
аудиторлық ұйымы. 

2) номера телефона и факса, адрес 
электронной почты (при наличии). 

Т: +7 727 330 3200 Ф: +7 727 244 6868, www.pwc.kz 

 
43. Осы қосымшаның 19, 20, 21 және 22-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ Қазақстан Республикасының 
"жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" 1998 жылғы 22 сәуірдегі 
және "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы заңдарына сәйкес эмитенттің үлестес 
тұлғалары болып табылатын Эмитенттің үлестес тұлғалары: 

2019 жылғы 28 маусымдағы жағдай бойынша "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ-ның аффилиирленген 
тұлғалары туралы мәліметтер осы проспектінің № 4 қосымшасында келтірілген. 

2019 жылғы 28 маусымдағы жағдай бойынша эмитент акцияларының немесе жарғылық капиталға 
қатысу үлестерінің 10 (он) немесе одан көп пайызын иеленетін заңды тұлғалар болып табылатын 
"Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ-ның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер осы проспектінің                
№ 5 қосымшасында келтірілген. 

Эмитент осы заңды тұлғаның акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің он немесе 
одан көп процентін иеленетін заңды тұлға болып табылатын Эмитенттің аффилиирленген тұлғасына қатысты 
қосымша көрсетіледі: 
эмитент акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің он немесе одан көп процентін 
иеленетін заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері және бірінші басшысының, тегі, аты, әкесінің аты 
(бар болса); 
эмитентке тиесілі акциялардың немесе жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің осы заңды тұлғаның 
орналастырылған акцияларының немесе жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық 
арақатынасы; 
эмитент осы заңды тұлғаның акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің он немесе 
одан көп пайызын иеленетін заңды тұлға қызметінің негізгі түрлері; 
эмитент осы заңды тұлғаның акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің он немесе 
одан да көп процентін иеленген күн; 
егер заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған жағдайда, 
қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің он немесе 
одан да көп процентін иеленетін оның өзге қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі: 
жеке тұлға үшін-тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)); 
заңды тұлға үшін-толық атауы, орналасқан жері. 
Облигацияларды шығару кезінде арнайы қаржы компаниясы секьюритилендіру мәмілесі тараптарының 
аффилиирленуі туралы ақпаратты, оның аффилиирленуін және туындаған күнін тану үшін негіздердің 
көрсетілуімен. 
 
44. Эмитенттің облигациялар шығаруға және оларға қызмет көрсетуге арналған шығындарының сомасы, 
сондай-ақ осы шығындар қалай төленетіні туралы мәліметтер: 
 

«Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ 
қызметтері 

Тарифтер мен алымдар туралы ережеге сәйкес 
көрсетілген қызметтер көлемінен 

Облигацияларды ұстаушылар өкілінің 
қызметтері 

Қолданылмайды 

Қаржылық кеңесшінің қызметтері Келісімшартқа сәйкес 
Осы шығындар Эмитенттің меншікті қаражатынан төленетін болады 
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45. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 тармақтары облигациялық 
бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды. 
 
46. Тұрақтандыру банкінің 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44 
осы қосымшаның тармақтарды толтырмайды  
 
 
 
 
 
Экономика және қаржы  
жөніндегі бас директор М.Б. Юсупов 
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