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Уəкілетті органның облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітуі инвесторларға 

облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте сипатталған облигацияларды иеленуге қатысты 

қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді жəне осы құжаттағы ақпараттың дəйектілігін растамайды. 

Эмитенттің лауазымды тұлғалары облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте ұсынылған 

бүкіл ақпарат дəйекті болып табылатынын жəне эмитентке жəне оның орналастырылатын акцияларына 

қатысты инвесторлардың қателесуіне əкеп соқпайтынын растайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алматы, 2017 жыл 



                                             

  

 
 

05.12.2016 жылдан бастап 04.06.2017 жылға дейінгі кезеңдегі  

облигациялардың  орналастырудың нəтижелері туралы есеп. 

 

1. Эмитенттің атауы:  
Толық атауы: «Нұрбанк» Акционерлік қоғамы  

Қысқартылған атауы: «Нұрбанк» АҚ. 

2. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəлімет: 

 Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінің Тіркеу қызметі комитеті 2004 жылдың 

09 қарашасында берген заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куəлік № 3868-

1900-АҚ. 

3. Эмитенттің орналасқан жері: Алматы қ., Бостандық ауданы, Абай даңғылы, 10 «В». 

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тiркеу күнi жəне нөмiрi. 
Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуге алынған күні - 2015 жылдың 

14 сəуірі (алғашқы мемлекеттік тіркеуге алынған күні – 2010 жылдың 04 ақпаны). 

Шығарылым Мемлекеттік бағалы қағаздар тізіліміне D73 нөмірімен енгізілген. 

Облигациялардың ұлттық сəйкестендіру нөмірі KZ2C0Y10D737. 

5. Инвесторлардың шектелмеген тобының арасында эмитент олар арқылы 

облигацияны орналастыру туралы хабарды жариялаған бұқаралық ақпарат 

құралдарының атауы, осы хабарды жариялау күнін көрсетумен: 

2013 жылдың 05 маусымында «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның сайтында (www.kase.kz) 

жарияланған. 

 

6. Облигациялар туралы мəліметтер:  
Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі - 160 000 000 (жүз алпыс миллион) дана;    

Шығаруға жарияланған облигациялардың түрі: қамтамасыз етілмеген купонды 

облигациялар;  

Номиналды құны: 100 (Жүз) теңге;  

Купонның жəне (немесе) дисконттың мөлшері: облигациялар айналымының бүкіл 

мерзімінің бойына бекітілгені – жылдығы облигацияның номиналды құнының  7%; 

 

7.  Облигацияларды орналастыру туралы мəліметтер: 

Толтырылмайды, есепті кезең ішінде бір де бір облигация орналастырылмаған. 

 

8. Үлестес тұлғалар орналастырған облигациялардың саны көрсетілген үлестес 

тұлғаларды турал мəліметтерді көрсетумен: 

Толтырылмайды, есепті кезең ішінде бір де бір облигация орналастырылмаған. 

 

9. Төлемі эмитент бұрын шығарған, айналыс мерзімі аяқталған облигациялар 

бойынша талап ету құқықтары жасалған есепті кезең үшін орналастырған 

облигациялардың саны туралы мəліметтер айналыс мерзімі аяқталған облигациялар 

шығаруды мемлекеттік тіркеу күні жəне нөмірін, осы облигация түрін, санын жəне 

номиналды құнын көрсетумен: 

Толтырылмайды, есепті кезең ішінде бір де бір облигация орналастырылмаған. 

 

10. Опционның құны, эмитенттің облигациясының саны, опционның шартын 

жасалған опционның орындау бағасы, эмитент облигацияларын орналастыру кезінде 

эмитент опцион шартын жасау кезінде:  

Толтырылмайды, есепті кезең ішінде бір де бір облигация орналастырылмаған. 





 

 

 

 

Отчет об итогах размещения 

негосударственных облигаций 

за период с 05.12.2016 года  

по 04.06.2017 года 
 
 
 
 
 

Акционерного общества «Нурбанк» 

(АО «Нурбанк») 

 

 

 

 

 
Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения облигаций не означает 

предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в 

отчете об итогах размещения облигаций, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в 

данном документе. Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в отчете 

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

эмитента и его размещаемых облигаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алматы, 2017 год



                                                                                                    

 

 
 

Отчет об итогах размещения облигаций 
за период 05.12.2016 года по 04.06.2017 года. 

 

1. Наименование эмитента:  
полное наименование: Акционерное общество «Нурбанк». 

сокращенное наименование: АО «Нурбанк». 

 

2. Место нахождения эмитента: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, 10 «В». 

 

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: 

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 3868-1900-АО, 

выданное Комитетом регистрационной службы Министерства юстиции Республики 

Казахстан 09 ноября 2004 года. 

 

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций: 
Дата государственной регистрации выпуска облигаций: 14 апреля 2015 года (дата 

первичной государственной регистрации – 04.02.2010 года). Выпуск внесен в 

Государственный реестр ценных бумаг под номером D73. Национальный 

идентификационный номер облигаций KZ2C0Y10D737.  

 

5. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного 

сообщения о выпуске облигаций:  
На сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) – 05.06.2013 года. 

 

6. Сведения об облигациях:  
Общее количество объявленных к выпуску облигаций: 160 000 000 (сто шестьдесят 

миллионов) штук;  

Вид объявленных к выпуску облигаций: купонные облигации без обеспечения; 

Номинальная стоимость: 100 (сто) тенге; 

Размер купона и (или) дисконта: фиксированный на протяжении всего срока обращения 

облигации - 7 % годовых от номинальной стоимости облигаций;  

 

7. Сведения о размещении облигаций: 

Не заполняется, поскольку не было размещения ни одной облигации в отчетном периоде. 

 

8. Количество облигаций, размещенных аффилиированным лицам с указанием 

сведений об указанных аффилиированных лицах: 

Не заполняется, поскольку не было размещения ни одной облигации в отчетном периоде. 

 

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

которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным 

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

государственной регистрации выпуска облигаций, срок обращения которых истек, 

вида, количества и номинальной стоимости данных облигаций: 

Не заполняется, поскольку не было размещения ни одной облигации в отчетном периоде. 

 

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

договор опциона, цену исполнения опциона, в случае заключения эмитентом договора 

опциона при размещении облигаций эмитента: 

Не заполняется, поскольку не было размещения ни одной облигации в отчетном периоде. 
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