
 

 

 
 
 
 
 

«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының  

(«Нұрбанк» АҚ)  

екінші облигациялық бағдарламасының  

шеңберіндегі 

қамтамасыз етілмеген купондық облигациялардың 

төртінші шығарылымының 

ПРОСПЕКТІСІ 

 
Шығарылым төртінші 

Облигация түрі купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар 

Шығарылым көлемі 10 000 000 000,00 (Он миллиард) теңге 

Облигацияның номиналы     100 (Жүз) теңге 

Саны    100 000 000 (Жүз миллион) дана 

Шығарылым формасы құжаттамасыз 

 
 

 
 

 

 

Уəкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығаруды (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама 

шегіндегі облигациялар шығаруды) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған облигацияларды иеленуге 

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

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дəйекті жəне эмитент пен оның орналастырылатын 

облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды. 

Акционерлік қоғам болып табылатын эмитент Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік 

туралы заңнамасына сəйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар 

туралы ақпараттың, акционерлік қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің жəне аудиторлық есептердің, акционерлік 

қоғамның үлестес тұлғалары тізімдерінің, сондай-ақ жылдың қорытындысы бойынша атқарушы орган мүшелеріне 

сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпараттың Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 

тіркелген «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы 

ақпаратты, қаржылық есептілікті жəне аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, 

сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы 

ақпаратты орналастыру қағидалары» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 26 

қаулысымен белгіленген тəртіппен жəне мерзімде орналастырылуын қамтамасыз етеді. 

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 102-бабының 2-тармағындағы өзгерістерді эмитент бағалы қағаздарды 

ұстаушыларға Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік туралы заңнамасына сəйкес 

айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру жəне олар туындаған кезден 

бастап күнтізбелік (15) он бес күн ішінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 тіркелген 

«Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, 

қаржылық есептілікті жəне аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл 

қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты 

орналастыру қағидалары» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 

қаулысында белгіленген тəртіппен бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат жариялау арқылы назарына жеткізеді. 
 

 

Алматы қ., 2018 ж. 



























 

 
 
 

ПРОСПЕКТ 

ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА 
ОБЛИГАЦИЙ 

в пределах  
второй облигационной программы  

 

Акционерного общества «Нурбанк» 
(АО «Нурбанк») 

 
 
 
 
Выпуск   четвертый 
Вид облигаций  купонные облигации без обеспечения 

Объем выпуска  10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) тенге 
Номинал облигации 100 (Сто) тенге 

Количество   100 000 000 (Сто миллионов) штук 

Форма выпуска  бездокументарная 

  
 
 
 
 

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в 

пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций 

инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, 

содержащейся в данном документе. 

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не 

вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций. 

Эмитент, являющийся акционерным обществом, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария 

финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности акционерного общества и 

аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерного общества, а также информации о суммарном размере 

вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные постановлением 

Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения 

на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, 

финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о 

суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года», зарегистрированным в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438. 

Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения 

держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, 

определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и 

опубликования информации в средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их 

возникновения в порядке, установленном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 

января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, 

фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков 

аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов 

исполнительного органа по итогам года», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов под № 13438. 

 

г. Алматы, 2018 
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