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Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу 
проспектісінде жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты 
инвесторларға қандай да бір ұсынымдар ұсынуды білдірмейді. Облигациялар 
шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы 
құжаттағы ақпараттың шынайылығына жауап бермейді. Облигациялар 
шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңдарының 
талаптарына сәйкес келуі үшін ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды 
тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығына жауап береді және 
онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын және эмитент пен оның 
облигацияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын 
растайды. 

 
 
 
 

 АСТАНА қ. 
 

 2008 ж. 

“АГРАРЛЫҚ  НЕСИЕ АО «АГРАРНАЯ      
КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ» КОРПОРАЦИЯСЫ” АҚ 



“АГРАРЛЫЌ  НЕСИЕ
 КОРПОРАЦИЯСЫ” АЌ

АО “АГРАРНАЯ 
КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ”

 
 

 2 

 
7, 8, 9, 13, 14, 17, 18 тармақтар, 37-тармақтың 2) тармақшасы, 38-тармақтың 
5.2) тармақшасы, 41 және 44 тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 

 
«7. Қызмет түрі: 
1) кредиттік серіктестіктер желілерін ұйымдастыру және оларға кредит беру; 
2) берілген қаражатты өтеу есебіне алынған кепіл мүлікті және ауыл 

шаруашылығы өнімдерін өткізу қызметі; 
3) кредиттік серіктестіктерге кеңес беру және ақпараттық қызмет көрсету; 
4) ауыл шаруашылығы өнімдерін дайындау, қайта өңдеу, сақтау, жабдықтау 

және өткізу бойынша инфрақұрылымға кредит беру; 
5) ауылдық жердегі кәсіпкерлік қызметтің ауыл шаруашылығына жатпайтын 

түрлеріне кредит беру.» 
 
«8. Корпорацияға немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық 
және  (немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері берген 
рейтингтердің болуы туралы мәлімет. Егер Корпорацияға қаржы агенттігі 
мәртебесі берілген болса, уәкілетті органның қаулысының уақыты, нөмірі 
көрсетілуі тиіс:  

2006 жылғы 18 қазанда «Standard&Poor's» халықаралық рейтингілік 
агенттігі Корпорацияға міндеттемелер бойынша ұлттық валютада мынадай 
рейтинг берді: ВВВ/Оң/А-3; міндеттемелер бойынша шетел валютасында 
рейтинг: ВВВ-/Оң/А-3; ұлттық шәкіл бойынша рейтинг kzААА, халықаралық 
шәкіл бойынша ұзақ мерзімді кредиттік рейтинг «ВВ+». Сондай-ақ 
Корпорацияға ұлттық шәкіл бойынша қысқа мерзімді «В» және «kz АА» 
рейтингі берілді. Болжам - «Оң». 

Басым қамтамасыз етусіз қарыз рейтингі: «ВВВ-». Болжам «Тұрақты». 
2006 жылғы 8 қарашада «Standard&Poor's» Корпорацияның ұзақ мерзімді 

кредит рейтингін «ВВ+»-дан «ВВВ-»-ге дейін көтерді. Бір мезгілде компанияның 
қысқа мерзімді рейтингі «В»-дан «А-3» дейін көтерілді, ал ұлттық шәкіл 
бойынша рейтинг «kzАА» деңгейінде «Тұрақты» болжамымен расталды.   

2007 жылғы 2 қазанда Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингі 
төмендеуі күтілуіне байланысты «Standard&Poor's» халықаралық рейтингілік 
агенттігі Корпорацияның кредит рейтингтерін және басым қамтамасыз етусіз 
қарыз рейтингтерін жағымсыз болжаммен CreditWatch тізіміне енгізді.  

2007 жылғы 9 қазанда «Standard&Poor's» Корпорацияның міндеттемелер 
бойынша рейтингін қайта қарады, ұлттық валютада ВВВ+/тұрақты/А-3, шетел 
валютасында ВВВ/тұрақты/А-3; ұлттық шәкіл бойынша рейтинг kzААА; 
халықаралық шәкіл бойынша ұзақ мерзімді кредиттік рейтинг «ВВ+»; болжамы 
«Тұрақты» қысқа мерзімді рейтинг «В» және ұлттық шәкіл бойынша рейтинг 
«kzАА». басым қамтамасыз етусіз қарыз рейтингі: «ВВ+». Болжам  «Тұрақты». 

2007 жылғы 2 қарашада «Moody’s Investors Service Limited» халықаралық 
рейтингілік агенттігі Корпорацияға «Ваа2/Р-2» рейтингін тағайындады, болжам 
«Тұрақты».        
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Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы және қаржылық ұйымдарды реттеу 
мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 30 шілдедегі № 274 
қаулысымен Корпорацияға қаржы агенттігі мәртебесі берілді.» 

 
9. Корпорацияның барлық филиалдары мен өкілеттіктерінің атауы, 
тіркелген күні, орналасқан жері мен почталық мекен-жайлары:  

 

№ Филиалдың, 
өкілдіктің атауы 

Әділет 
органдарында  

тіркеу  күні және 
нөмірі 

Филиалдың, өкілдіктің 
орналасқан жері және 
почталық мекен-жайы 

1 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 

Алматы облысы 
бойынша филиалы 

2 ақпан 2007 жыл 
№ 3843-1910-Ф-л 

050000, Қазақстан 
Республикасы, Алматы 
қ-сы, Қайырбеков к-сі, 6 

2 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 
Қарағанды облысы 
бойынша филиалы 

6 ақпан 2007 жыл 
№ 2985-1930-Ф-л 

100012, Қазақстан 
Республикасы, Қарағанды 
қ-сы, Ленин к-сі, 72/2, 510 

3 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 
Павлодар облысы 
бойынша филиалы 

12 ақпан 2007 
жыл № 1891-

1945-Ф-л 

140000, Қазақстан 
Республикасы, 
Павлодар қ-сы, 

Академик Сәтбаев к-сі, 46 

4 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 
Қостанай облысы 

бойынша филиалы 

02 ақпан 2007 
жыл №2417-1937-

Ф-л 

110000, Қазақстан 
Республикасы, Қостанай 
қ-сы, Баймағамбетов к-сі, 

195 

5 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 

Солтүстік Қазақстан 
облысы бойынша 

филиалы 

16 ақпан 2007 
жыл № 1623-

1948-Ф-л 

150000, Қазақстан 
Республикасы, 

Петропавл қ-сы,  
Казахстанская Правда 

к-сі, 66 

6 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 
Оңтүстік Қазақстан 
облысы бойынша 

филиалы 

8 ақпан 2007 жыл 
№ 2925-1958-Ф-л 

160000, Қазақстан 
Республикасы, 
Шымкент қ-сы, 
Г. Иляев к-сі, 
4-үй, 2-пәтер 

7 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 
Қызылорда облысы 
бойынша өкілдігі 

28 ақпан 2008 
жыл № 1314-

1933-Ө-к 

120008, Қазақстан 
Республикасы, 

Қызылорда қ-сы, 
Абай д-лы, 48 

8 
«Аграрлық несие 

корпорациясы» АҚ 
Батыс Қазақстан 

23 қаңтар 2008 
жыл№ 1289-1926- 

Ө-к 

090000, Қазақстан 
Республикасы, 

Орал қ-сы, Қасым 
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облысы бойынша 
өкілдігі 

Аманжолов к-сі, 75-үй 

9 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 

Ақмола облысы 
бойынша өкілдігі 

14 ақпан 2008 
жыл№1424-1902- 

Ө-к 

020000, Қазақстан 
Республикасы, 
Көкшетау қ-сы, 

Әуезов к-сі, 222-үй, 7-пәтер 

10 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 

Жамбыл облысы 
бойынша өкілдігі 

29 қаңтар 2008 
жыл 

№2138-1919- Ө-к 

080012, Қазақстан 
Республикасы Жамбыл 

облысы, Тараз қ-сы, 
Пушкин к-сі, д. 33 

11 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 
Шығыс Қазақстан 
облысы бойынша 

өкілдігі 

11 қаңтар 2008 
жыл №3129-1917- 

Ө-к 

070000, Қазақстан 
Республикасы,  Өскемен 

қ-сы, Пролетарская к-сі, 72 

12 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 

Ақтөбе облысы 
бойынша өкілдігі 

22 қаңтар 2008 
жыл 

№2234-1904- Ө-к 

030000, Қазақстан 
Республикасы, 
Ақтөбе қ-сы, 

Маресьев к-сі, 95/а 

13 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 

Атырау облысы 
бойынша өкілдігі 

7 ақпан 2008 жыл 
№2454-1915- Ө-к 

060011, Қазақстан 
Республикасы, 
Атырау қ-сы, 

Досмұхамедов к-сі, 33-үй 
 
«13. Корпорацияның Директорлар кеңесінің мүшелері: 
 

2 кесте. Корпорацияның Директорлар кеңесінің мүшелері* 
 

 
№ 

Аты-жөні, 
туған жылы 

Соңғы үш жылда және 
қазіргі уақытта 

атқаратын 
лауазымдары 

Корпорациян
ың жарғылық 
капиталдағы 

үлесі 
(%) 

Еншілес және 
тәуелді 

ұйымдардың 
жарғылық 

капиталдары
ндағы үлесі 

(%) 

1 

Смаилов Әлихан 
Асханұлы, 
1972 т.ж.- 
«Аграрлық 

несие 
корпорациясы» 

АҚ Директорлар 
кеңесінің 
төрағасы 

08.2003 ж.-01.2006 ж. – 
«Сараптама кредиттер 
мен инвестицияларды 
сақтандыру бойынша 

мемлекеттік сақтандыру 
корпорациясы» АҚ 

Директорлар кеңесінің 
мүшесі, Басқарма 

төрағасы; 
01.2006 ж.-01.2007 ж.- 

Қазақстан Республикасы 
Қаржы Вице-министрі; 

жоқ жоқ 
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01.2007 ж. бастап қазіргі 
уақыт аралығында 
«ҚазАгро» ұлттық 

холдингі» АҚ Басқарма 
төрағасы 

2 

Қаражігітов 
Асқарбек 

Райысұлы,  
1962 т.ж. 

2003 ж. бастап қазіргі 
уақыт аралығында – 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 
Басқарма төрағасы 

жоқ жоқ 

3 

Мырзабеков 
Шаттықберген 
Жұмаділұлы, 

1955 т.ж.- 
«Аграрлық 

несие 
корпорациясы» 

АҚ тәуелсіз 
директоры 

1997 ж. бастап қазіргі 
уақыт аралығында 

Астана қ. «Банк Центр 
Кредит» АҚ филиал 

директоры 

жоқ жоқ 

4 

Жұмабекова 
Багит 

Шәкіржанқызы 
1958 т.ж.- 
«Аграрлық 

несие 
корпорациясы» 

АҚ тәуелсіз 
директоры 

2004 ж. бастап қазіргі 
уақыт аралығында 

Астана қ. «Алма-Ата» 
Халықаралық банкі» АҚ 

филиал директоры 
 

жоқ жоқ 

 
*2006-2007 жылдар ішінде Корпорацияның Директорлар кеңесінің құрамында мынадай 

өзгерістер орын алды: 
1) 2006 жыл ішінде: 

-  М.А. Өтеғұлов (Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау 
министрлігі Мемлекеттік қарыз алу және кредит беруді жоспарлау департаментінің 
директоры) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 10.03.2006 ж. № 
140 бұйрығына сәйкес басқа лауазымға ауыстырылуына байланысты құрамынан 
шығарылды; 

-  Р. И. Ибраимов (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік қарыз және 
кредиттеу департаментінің директоры) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің 10.03.2006 ж. № 140 бұйрығына сәйкес атқаратын лауазымынан 
босатылуына байланысты құрамынан шығарылды; 

-  М.К. Сағындықов осы жылы құрамына кірді және шығарылды – (Қазақстан Республикасы 
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі Инвестициялық саясат және 
жоспарлау департаментінің директоры), Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің 10.03.2006 ж. № 140 бұйрығына сәйкес тағайындау туралы және 
21.04.2006 ж. № 260 бұйрығына сәйкес құзыретін тоқтату туралы бұйрығына сәйкес 
атқаратын лауазымынан босатылуына байланысты құрамынан шығарылды; 

-  С.А. Сағындықов (Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау 
министрлігі Инвестициялық саясат және жоспарлау департаменті директорының 
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орынбасары) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 21.04.2006 ж. 
№ 260 тағайындау туралы бұйрығына сәйкес құамына кірді; 

-  М.А. Оразаев (Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Бюджет 
департаментінің директоры) ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің 10.03.2006 ж. № 140 
бұйрығына сәйкес құрамына кірді. 

 
Қазақстан Республикасы Президентінің «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың кейбір 

мәселелері туралы» 11.12.2006 ж. № 220 жарлығына сәйкес құрамына «Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ кіретін «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ құрылды.  

2) 2007 жыл ішінде:  
-  Л.С. Мусина (Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығының Вице-министрі) Ауыл 

шаруашылығы министрінің 22.02.2007 ж. № 128 бұйрығына сәйкес атқаратын 
лауазымынан босатылуына байланысты құрамынан шықты; 

-  А.К. Күрішбаев осы жылы құрамына кірді және шығарылды (Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығының Вице-министрі), ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
22.02.2007 ж. № 128 бұйрығына сәйкес тағайындалды, «Аграрлық несие корпорациясы» 
АҚ акциялар пакетін «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ орналастыратын акциялар төлеміне 
тапсыруға байланысты өз құзыретін мерзімінен бұрын тоқтатты; 

-  Д.В. Чумаков шықты (Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 
Құқықтық қамтамасыз ету және мемлекеттік сатып алу стратегиясы департаментінің 
директоры), «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ акциялар пакетін «ҚазАгро» ұлттық 
холдингі» АҚ орналастыратын акциялар төлеміне тапсыруға байланысты өз құзыретін 
мерзімінен бұрын тоқтатты; 

-  М.А. Оразаев шықты (Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 
Қаржылық қамтамасыз ету департаментінің директоры) «Аграрлық несие корпорациясы» 
АҚ акциялар пакетін «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ орналастыратын акциялар төлеміне 
тапсыруға байланысты өз құзыретін мерзімінен бұрын тоқтатты; 

- Б.С. Оспанов шықты (Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі АӨК 
және аграрлық саясатты дамыту стратегиясы департаментінің директоры), «Аграрлық 
несие корпорациясы» АҚ акциялар пакетін «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ 
орналастыратын акциялар төлеміне тапсыруға байланысты өз құзыретін мерзімінен бұрын 
тоқтатты; 

-  С. А. Сағындықов шықты (Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік 
жоспарлау министрлігі Инвестициялық саясат және жоспарлау департаменті 
директорының орынбасары), «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ акциялар пакетін 
«ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ орналастыратын акциялар төлеміне тапсыруға 
байланысты өз құзыретін мерзімінен бұрын тоқтатты; 

-  Е.К. Жаманбаев осы жылы құрамына кірді және шығарылды («ҚазАгро» ұлттық 
холдингі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары); «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ 
Басқарма отырысының 30.05.2007 ж. № 16 шешіміне сәйкес тағайындалды, «ҚазАгро» 
ұлттық холдингі» АҚ Басқарма отырысының 09.08.2007 ж. № 36 шешіміне сәйкес басқа 
жұмыс орнына ауыстырылуына байланысты құрамынан шығарылды; 

-  Е.Ш. Қарашөкеев осы жылы құрамына кірді және шығарылды («ҚазАгро» ұлттық 
холдингі» АҚ басқарушы директор); «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ қызметінің негізгі 
принциптері туралы меморандумға сәйкес тағайындалды, «ҚазАгро» ұлттық холдингі» 
АҚ Басқарма отырысының 30.05.2007 ж. № 16 шешімі, «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ 
Басқарма отырысының 09.08.2007 ж. № 36 шешіміне сәйкес басқа жұмыс орнына 
ауыстырылуына байланысты құрамынан шығарылды; 

-  А.А. Смаилов кірді («ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ Басқарма төрағасы), «Аграрлық 
несие корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің 07.09.2007 ж. № 6 сырттай отырысының 
шешіміне сәйкес тағайындалды. 
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-  Ш.Ж. Мырзабеков кірді (Астана қ. «БанкЦентрКредит» АҚ филиал директоры), 
«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің 07.09.2007 ж. № 6 сырттай 
отырысының шешіміне сәйкес тағайындалды. 

-  Б.Ш. Жұмабекова кірді (Астана қ. «Алма-Ата» халықаралық банкі» АҚ филиал 
директоры), «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің 07.09.2007 ж. № 
6 сырттай отырысының шешіміне сәйкес тағайындалды. 

 
3) 2008 жылдың басынан 1 сәуірге жағдай бойынша Директорлар кеңесінің құрамында 

өзгерістер болған жоқ.» 
 

14. Корпорацияның атқарушы органы: 
 

3 кесте. Корпорация Басқармасының мүшелері 
 

 
№ 

Басқарма 
мүшелерінің аты-
жөні, туған жылы 

Соңғы үш жылда және қазіргі 
уақытта атқаратын лауазымдары 

Акционерлік 
қоғамның 
жарғылық 

капиталындағы 
үлесі (пайызы) 

1 
Қаражігітов 

Асқарбек Райысұлы, 
1962 т.ж. 

2005 ж. бастап қазіргі уақыт 
аралығында – «Аграрлық несие 

корпорациясы» АҚ Басқарма төрағасы 
жоқ 

2 
Тарабаев Балташ 

Кәрімұлы, 
1950 т.ж. 

2005 ж. бастап қазіргі уақыт 
аралығында - «Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ Басқарма 

төрағасының орынбасары 

жоқ 

3 
Қабылова Ажар 

Өтегенқызы, 
1963 т.ж. 

2005 ж. бастап қазіргі уақыт 
аралығында - «Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ Басқарма 

төрағасының орынбасары 

жоқ 

4 
Зайтуллаева Ирина 

Николаевна, 
1965 т.ж. 

2005-2006 жылдары – «Аграрлық 
несие корпорациясы» АҚ бас 

бухгалтері; 
2007 ж. қазіргі уақыт аралығында 

қаржы басқармасының бастығы – бас 
бухгалтер. 

жоқ 

5 
Әлмағанбетова 

Айман Тәпенқызы, 
1956 т.ж. 

2005-2006 жылдары – «Аграрлық 
несие корпорациясы» АҚ мониторинг 

бөлімінің бастығы; 
2007 жылдан бастап қазіргі уақыт 

аралығында – кредиттендіру 
басқармасының бастығы. 

жоқ 

 
 
 
 
«17. Корпорацияның ұйымдық құрылымы:  
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1) құрылымдық бөлімшелер: Басқарма Төрағасы; Басқарма төрағасының 
орынбасарлары; қаржы басқармасы (бухгалтерлік есеп және есеп-қисап бөлімі, 
бюджеттендіру және жиынтық талдау бөлімі); кредиттендіру басқармасы (заңды 
және жеке тұлғаларға кредит беру бөлімі, аффилиирленген тұлғаларға кредит 
беру бөлімі, әкімшілік бөлімі); мониторинг басқармасы (мониторинг және 
кредит тәуекелін бағалау бөлімі, қиын кредиттермен жұмыс жөніндегі бөлім); 
стратегиялық жоспарлау және қарыз алу бөлімі; құқықтық жұмыс және 
мемлекеттік сатып алу бөлімі; филиалдар мен АӨК субъектілерін ұйымдастыру 
жұмысы жөніндегі бөлім; ішкі аудит қызметі; шаруашылық қызмет көрсету 
бөлімі; персоналмен жұмыс істеу бөлімі; корпоративтік хатшы; баспасөз 
хатшысы; облыстардағы филиалдар мен өкілдіктер.    

Корпорацияның ұйымдық құрылымын 1 Қосымшадан қараңыз. 
2) Корпорация қызметкерлерінің, оның ішінде филиалдар мен өкілдік 
қызметкерлерінің жалпы саны: қызметкерлердің  жалпы саны, оның ішінде 
филиалдар мен өкілдік қызметкерлері 153 адам құрайды. 
3) Корпорацияның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары туралы 
мәліметтер:  

- Басқарма Төрағасының орынбасары – Тарабаев Балташ Кәрімұлы, 1950 
жылы туған; 

- Басқарма Төрағасының орынбасары – Қабылова Ажар Өтегенқызы, 1963 
жылы туған; 

- Қаржы басқармасының бастығы – бас бухгалтер – Зайтуллаева Ирина 
Николаевна, 1965 жылы туған; 

- Кредиттендіру басқармасының бастығы – Әлмағанбетова Айман 
Тәпенқызы, 1956 жылы туған; 

- Мониторинг басқармасының бастығы бастығы – Кәрімов Ержан 
Балықбайұлы, 1963 жылы туған; 

- Бухгалтерлік есеп және есеп-қисап бөлімінің бастығы – Таңжарықова 
Бақыт Еркінқызы, 1960 жылы туған; 

- Бюджеттендіру және жиынтық талдау бөлімінің бастығы – Зейнуллина 
Салтанат Жолдыбекқызы, 1977 жылы туған;  

- Заңды және жеке тұлғаларға кредит беру бөлімінің бастығы – Раев Ерлан 
Ахмедұлы, 1977 жылы туған; 

- Аффилиирленген тұлғаларға кредит беру бөлімі – Тәжиев Қайрат 
Сағатбекұлы, 1978 жылы туған; 

- Әкімшілік бөлімінің бастығы – Жавгашева Гүлнәр Нартасқызы, 1965 
жылы туған; 

- Мониторинг және кредит тәуекелін бағалау бөлімінің бастығы – 
Дәулетбеков Ардақ Ермекұлы, 1976 жылы туған; 

- Қиын кредиттермен жұмыс жөніндегі бөлімінің бастығы – Хасенов 
Еркеболат Хайрушұлы, 1964 жылы туған; 

- Стратегиялық жоспарлау және қарыз алу бөлімінің бастығы – Ақылбекова 
Айна Зейноллақызы, 1967 жылы туған; 
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- Филиалдар мен АӨК субъектілерін ұйымдастыру жұмысы бөлімінің 
бастығы – Цай Виталий Юрьевич, 1978 жылы туған; 

- Құқықтық жұмыс және мемлекеттік сатып алу бөлімінің бастығы – 
Айтқазина Шолпан Тілеуқабылқызы, 1981 жылы туған; 

- Шаруашылық қызмет көрсету бөлімінің бастығы – Сақтағанов Ғизат 
Қуанышбекұлы, 1962 жылы туған. 

- Персоналмен жұмыс істеу бөлімінің бастығы – Сейдахметова Төлеу 
Арғынғазықызы, 1958 жылы туған; 

- Ішкі аудит қызметінің бастығы – Баймырзина Ләззат Қонысбайқызы, 1968 
жылы туған.» 

 
«18. Корпорацияның акционерлері. 
1) Корпорация акционерлерінің жалпы саны және Корпорация 
акцияларының он немесе одан да көп пайыздық үлесіне ие акционерлері 
туралы ақпарат: 

 

5 кесте. Корпорацияның акционерлері  
 

Заңды тұлға – акционерлердің 
толық атауы немесе жеке тұлға – 

акционерлердің аты-жөні 

Заңды тұлға –
акционерлердің 

орналасқан жері немесе 
жеке тұлға – 

акционерлердің 
төлқұжат бойынша 

деректері мен мекен-
жайы 

Корпорацияның 
жарғылық 

капиталындағы 
акционерлердің 

үлесі, % 
 
 

«ҚазАгро» ұлттық холдингі» 
акционерлік қоғамы 

(Корпорация акцияларының 
мемлекеттік пакетін иемдену және 

қолдану құқығы) 

010000, Астана қ., 
Кенесары д-лы, 36 100 

 

2) Корпорацияның акционерлері болып табылмайтын, бірақ басқа ұйымдар 
арқылы Корпорацияның қызметін бақылау құқығына ие тұлғалар туралы 
мәліметтер: 
 Корпорацияның акционерлері болып табылмайтын, бірақ басқа ұйымдар 
арқылы Корпорацияның қызметін бақылау құқығына ие тұлғалар жоқ.» 

 
«37. Облигациялар шығарылымы туралы шешім қабылдау күніне дейін 
Корпорацияның тіркелген эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымдары:  
2) құрылтайшылар төлеген акциялардың жалпы саны, түрі және 
номиналдық құны, сондай-ақ акцияларды орналастыру кезінде тартылған 
ақшалардың жалпы сомасы. Айналыстағы, сатып алынған акциялардың 
саны, соңғы күніне сатып алу бағасын көрсетіп. Акцияларды сатып алу 
әдістемесін бекіту күні. Акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуді 
жүзеге асырған орган, шығарылымды мемлекеттік тіркеу нөмірі және 
шығарылымды мемлекеттік тіркеу күні:  
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1. Бағалы акциялардың бірінші эмиссиясы Бағалы қағаздардың мемлекеттік 
тізілімінде 2001 жылғы 17 мамырда А4521 нөмірмен тіркелген. 

Бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган – 
Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы. 

Акция эмиссиясының көлемі 1 000 (бір мың) теңге орналастыру бағасымен 
150 000 000 (бір жүз елу миллион) теңге құрайды.  

Эмиссия 150 000 (бір жүз елу мың) жай атаулы акцияларға бөлінген. 
Акциялар шығарылымы құжатсыз нысанда жүргізіледі. 
Бағалы қағаздарды орналастырудың аяқталу күні – 2001 жылғы 22 мамыр. 

2. Акциялар шығарылымы Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік 
тізілімінде 2003 жылғы 6 тамызда А4521-1 нөмірмен тіркелген. 

Орналастыру бағасы 1 000 (бір мың) теңге акциялардың көлемі  409 000 000 
(төрт жүз тоғыз миллион) теңге құрайды. 

Шығарылым 409 000 (төрт жүз тоғыз мың) жай акцияларға бөлінген. 
Бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган – 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі. 
Акциялар шығарылымы құжатсыз нысанда жүргізіледі. 
Акцияларды орналастырудың аяқталу күні – 2003 жылғы 9 желтоқсан. 

3. Акциялар шығарылымы Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік 
тізілімінде 2004 жылғы 4 наурызда А4521 нөмірмен тіркелген. 

Орналастыру бағасы 1 000 (бір мың) теңге акциялар эмиссиясының көлемі  
121 000 000 (бір жүз жиырма бір миллион) теңге құрайды. 

Шығарылым 680 000 (алты жүз сексен мың) жай акцияларға бөлінген, 
акцияларға KZ1C45210016 ұлттық бірдейлендіру нөмірі берілді.  

Бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган – 
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен 
қадағалау агенттігі. 

Акциялар шығарылымы құжатсыз нысанда жүргізіледі. 
Акцияларды орналастырудың аяқталу күні – 2004 жылғы 20 мамыр 

4. Акциялар шығарылымы Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік 
тізілімінде 2005 жылғы 25 наурызда А4521 нөмірмен тіркелген. 

Орналастыру бағасы 1 000 (бір мың) теңге акциялар эмиссиясының көлемі 5 
610 000 000 (бес миллиард алты жүз он миллион) теңге құрайды. 

Шығарылым 6 290 000 (алты миллион екі жүз тоқсан мың) жай акцияларға 
бөлінген. 

Бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган – 
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен 
қадағалау агенттігі. 

Акциялар шығарылымы құжатсыз нысанда жүргізіледі. 
Акцияларды орналастырудың аяқталу күні – 2005 жылғы 26 сәуір. 

5. Акциялар шығарылымы Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік 
тізілімінде 2006 жылғы 12 шілдеде А4521 нөмірмен тіркелген. 
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Орналастыру бағасы 1 000 (бір мың) теңге акция эмиссиясының көлемі 8 941 
571 000 (сегіз миллиард тоғыз жүз қырық бір миллион бес жүз жетпіс бір мың) 
теңге құрайды. 

Шығарылым 15 231 571 (он бес миллион екі жүз отыз бір мың бес жүз жетпіс 
бір) жай акцияларға бөлінген, акцияларға KZ1C45210016 ұлттық бірдейлендіру 
нөмірі берілді. 

Бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган – 
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен 
қадағалау агенттігі. 

Акциялар шығарылымы құжатсыз нысанда жүргізіледі. 
Акцияларды орналастырудың аяқталу күні – 2006 жылғы 26 шілде. 

6. Акциялар шығарылымы Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік 
тізілімінде 2007 жылғы 21 ақпанда А4521 нөмірмен тіркелген. 

Орналастыру бағасы 1 000 (бір мың) теңге акция эмиссиясының көлемі 9 208 
900 000 (тоғыз миллиард екі жүз сегіз миллион тоғыз жүз мың) теңге құрайды. 

Шығарылым 24 440 471 (жиырма төрт миллион төрт жүз қырық мың төрт 
жүз жетпіс бір) жай акцияларға бөлінген, акцияларға KZ1C45210016 ұлттық 
бірдейлендіру нөмірі берілді. 

Бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган – 
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен 
қадағалау агенттігі. 

Акциялар шығарылымы құжатсыз нысанда жүргізіледі. 
Акцияларды орналастырудың аяқталу күні – 2007 жылғы 14 наурыз. 

7. Акциялар шығарылымы Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік 
тізілімінде 2008 жылғы 22 ақпанда А4521 нөмірмен тіркелген. 

Орналастыру бағасы 1 000 (бір мың) теңге акция эмиссиясының көлемі 5 208 
900 000 (бес миллиард екі жүз сегіз миллион тоғыз жүз мың) теңге құрайды. 

Шығарылым  29 649 371 (жиырма тоғыз миллион алты жүз қырық тоғыз мың 
үш жүз жетпіс бір) жай акцияларға бөлінген, акцияларға KZ1C45210016 ұлттық 
бірдейлендіру нөмірі берілді. 

Бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган – 
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен 
қадағалау агенттігі. 

Акциялар шығарылымы құжатсыз нысанда жүргізіледі.» 
 

«38. Облигациялар туралы мәліметтер:  
5-2) облигациялар бойынша құқықты есепке алу тәртібі: 
Тіркеуші: 
Толық атауы: «Бағалы қағаздарды тіркеу жүйесі» акционерлік  қоғамы. 
Қысқартылған атауы: «Бағалы қағаздарды тіркеу жүйесі» АҚ. 
Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050096, Алматы қ., Әуезов ауданы, 
Астана шағын ауданы, 8а, тел. 8 (727) 333-40-14, 333-40-10. Қазақстан 
Республикасы Қаржы нарығы және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау 
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агенттігімен 10.03.2005 ж. берілген № 0406200345 лицензия. 29.03.2001 ж. № 
001-А-33 тізілім жүргізу шарты.» 

 
«41. Облигациялар орналастырудан түскен ақшаларды қолдану: 

Облигациялар шығарылымынан және орналастырудан түскен сомасы           
3 млрд. теңге ақша қаражаты аграрлық өнеркәсіп кешенінің субъектілеріне, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ауылдық жерде ауыл 
шаруашылығына жатпайтын қызметті жүргізетін кәсіпорындарға кредит беруге 
бағытталады.  

Кредиттендіру мерзімі 5 жылға дейін, түпкі қарыз алушылар үшін 
пайыздық ставка республиканың негізгі экономикалық көрсеткіштеріне және 
бағалы қағаздар нарығындағы сұранысқа жүгіне отырып белгіленеді. 
Облигациялар шығарылымы мен орналастыру есебінен тартылған кредит 
ресурстары түпкі қарыз алушыларға Корпорацияның Ішкі кредит саясаты туралы 
ережесіне және Кредит беру тәртібіне сәйкес ұсынылады.»  

 
«44. Инвестор Корпорация жарғысының көшірмесімен, облигациялар 
шығарылымы проспектісімен, облигациялар орналастыру 
қорытындылары туралы есеппен танысуға болатын орындар туралы және 
Корпорация қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін қолданылатын 
бұқаралық ақпарат құралдары туралы ақпарат: 

Корпорация жарғысының көшірмесімен, облигациялар шығарылымы 
проспектісімен және басқа құжаттармен мына мекен-жай бойынша танысуға 
болады: Қазақстан Республикасы, 010000 Астана қ., Желтоқсан к-сі., 28а, 
«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ. Корпорация өз қызметі туралы ақпаратты 
www.agrocredit.kz WEB-сайтында жариялайды.» 

 
 

 
Басқарма төрағасы     А. Қаражігітов 

 
 

Бас бухгалтер      И. Зайтуллаева 
 



 

 
1 қосымша 

"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ қолданыстағы ұйымдастыру құрылымы 
(Қызметкерлердің жалпы саны – 153 бірлік, оның ішінде Орталық аппарат – 86 бірлік., Филиалдар – 48 бірлік, Өкілдіктер – 19 бірлік) 

 
 

 
  

 
 
 

 

Акционерлердің жалпы жиналысы 
 

Басқарма төрағасы 
Басқарма төрағасының 

орынбасары 
Басқарма төрағасының 

орынбасары 

Бюджеттендіру және жиынтық 
талдау бөлімі (4): 

- Бөлім бастығы – 1,  
- Бас маман  -2, 
- Жетекші маман – 1. 
 

Қаржы басқармасы – 
бастық-бас бухгалтер (11)   

 

Директорлар кеңесі 
Ішкі аудит қызметі (6): 

- Қызмет бастығы  – 1, 
- Бас маман - 3, 
- Жетекші маман – 2. 
 

АӨК филиалдары мен субъектілерін ұй-
ымдастыру жұмысы жөніндегі бөлім (4): 

Бөлім бастығы – 1, Бас маман – 2,  Жетекші маман 
– 1. 

6 Филиал (48): 
- Директор - 6, бас маман- 14,   жетекші 
маман - 14,   
Бухгалтер - 8, Заңгер - 6. 

Шаруашылық қызмет көрсету бөлімі 
(13) 

Бөлім бастығы – 1, жетекші маман – 1, 
маман – 1, бағдарламашы -1, жүйе әкімгері – 
1, вахтер – 2, жүргізуші – 2, ғимарат 
тазалаушы – 2, сантехник-электрик – 1, аула 
тазалаушы – 1. 
 

Кредиттендіру басқармасы 
– бастық (18 бірлік) 

Мониторинг және кредит 
тәуекелін бағалау бөлімі  (5): 
- Бөлім бастығы – 1, 
- Бас маман – 3, 
- Жетекші маман - 1. 

Стратегиялық жоспарлау және қарыз 
алу бөлімі (5): 

- Бөлім бастығы – 1, 
- Бөлім бастығының орынбасары – 1, 
- Бас маман – 2, 
- Жетекші маман – 1.  

Басқарма 

Қиын кредиттермен 
жұмыс жөніндегі бөлім (4): 
- Бөлім бастығы – 1, 
- Бас маман – 2, 
- Жетекші маман – 1. 

Құқықтық жұмыс және мемлекеттік сатып 
алу бөлімі (7): 
- Бөлім бастығы – 1, 
- Аға заң кеңесшісі – 2, 
- 1 санатты заң кеңесшісі – 1, 
-  2 санатты заң кеңесшісі – 1, 
- мемлекеттік сатып алу бойынша бас маман – 1 
- мемлекеттік сатып алу бойынша жетекші маман -1. 
. 

Бухгалтерлік есеп және есеп-
қисап бөлімі (6): 

- Бөлім бастығы – 1, 
- Жетекші бухгалтер – 3, 
- Аға бухгалтер – 2. 

Баспасөз хатшысы              
(1  бірлік.) 

Заңды және жеке тұлғаларға 
кредит беру бөлімі (5): 

- Бөлім бастығы – 1, 
- Бас маман – 3, 
- жетекші маман – 1. 
 
 

Аффилиирленген тұлғаларға 
кредит беру бөлімі (6): 

- Бөлім бастығы – 1, 
- Бас маман – 3, 
- Жетекші маман  - 2. 

Әкімшілік бөлімі (6): 
- Бөлім бастығы – 1, 
- Бас маман – 2, 
- Жетекші маман – 3. 

Персоналмен жұмыс істеу 
бөлімі  (7): 

- бөлім бастығы – 1,  кадрлар жөніндегі 
инспектор – 1, референт-аудармашы– 1,  
хатшы-референт – 1, аға іс жүргізуші – 1, 
іс жүргізуші – 1, мұрағатшы – 1. Мониторинг 

басқармасы - бастық 
(10 бірлік) 

 

7 Өкілдік (19): 
- Директор–7, Бас маман –6, 
- Жетекші маман  – 6. 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 

Басқармасының  
19.12.2007ж. №53 шешімімен 

бекітілген  
  

Корпоративтік 
хатшы (1 бірлік) 
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АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
 

«АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ» 
 

АО «Аграрная кредитная корпорация» 
 
 

3 000 000 000  тенге 
3 000 000 штук 

 
 
 

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом 
не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно 
приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, 
осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет 
ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном 
документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на 
соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. 
Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся 
информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в 
заблуждение инвесторов относительно  эмитента и его облигаций. 

 
 
 
 

г. АСТАНА 
 

 2008 г. 
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Пункты 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, подпункт 2) пункта 37, подпункт 5.2) пункта 38, 
пункты 41 и 44 изложить в следующей редакции: 
 
«7. Вид деятельности:  
1) организация сети кредитных товариществ и их кредитование; 
2) деятельность, связанная с реализацией залогового имущества и 
сельхозпродукции, полученной в счет погашения выданных средств; 
3) консультирование  и  информационное обслуживание кредитных товариществ; 
4) кредитование инфраструктуры по заготовке, переработке, хранению, снабжению 
и сбыту сельскохозяйственной продукции; 
5) кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской 
деятельности в сельской местности.» 
 
«8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных Корпорации или 
выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми 
агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. В 
случае, если Корпорации присвоен статус финансового агентства, указать 
дату, номер постановления уполномоченного органа: 

18 октября 2006 года Международное рейтинговое агентство 
«Standard&Poor`s» присвоило рейтинги Корпорации по обязательствам в 
национальной валюте: ВВВ/Позитивный/А-3; рейтинг по обязательствам в 
иностранной валюте: ВВВ-/Позитивный/А-3; рейтинг по национальной шкале kz 
ААА, долгосрочный кредитный рейтинг «ВВ+» по международной шкале. Кроме 
того, Корпорации был присвоен краткосрочный «В» и рейтинг «kz AA» по 
национальной шкале. Прогноз – «Позитивный». 

Рейтинг приоритетного необеспеченного долга: «ВВВ-». Прогноз 
«Стабильный». 

8 ноября 2006 года «Standard & Poor's» повысил долгосрочный кредитный 
рейтинг Корпорации с «ВВ+» до «ВВВ-». Одновременно краткосрочный рейтинг 
компании повышен с «В» до «А-3», а рейтинг по национальной шкале – 
подтвержден на уровне «kzAA» с прогнозом «Стабильный». 

2 октября 2007 года в связи с ожидаемым понижением суверенного рейтинга 
Республики Казахстан Международным рейтинговым агентством 
«Standard&Poor`s» кредитные рейтинги и рейтинги приоритетного 
необеспеченного долга Корпорации введены в список CreditWatch с негативным 
прогнозом. 

9 октября 2007 года «Standard&Poor`s» пересмотрело рейтинги     
Корпорации по обязательствам в национальной валюте ВВВ+/стабильный/А-3,        
в иностранной валюте ВВВ/стабильный/А-3; рейтинг по национальной                      
шкале kz ААА; долгосрочный кредитный рейтинг «ВВ+» по международной 
шкале; краткосрочный рейтинг «В» и рейтинг по национальной шкале «kz                  
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AA» с прогнозом «Стабильный». Рейтинг приоритетного необеспеченного долга: 
«ВВ+». Прогноз «Стабильный». 

2 ноября 2007 года Международным рейтинговым агентством «Moody’s 
Investors Service Limited» Корпорации присвоен рейтинг «Ваа2/Р-2», прогноз 
«Стабильный». 

Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 
июля 2005 года № 274, Корпорации присвоен статус финансового агентства.» 

 
9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса 
всех филиалов и представительств Корпорации:  

№ 
Наименование 

филиала, 
представительства 

Дата и номер 
регистрации в 

органах юстиции 

Местонахождение и 
почтовый адрес  

филиала, 
представительства 

1 

Филиал АО «Аграрная 
кредитная корпорация» 

по Алматинской 
области 

2 февраля 2007 года 
№ 3843-1910-Ф-л 

050000, Республика 
Казахстан, г. Алматы, 

ул. Каирбекова, 6 

2 

Филиал АО «Аграрная 
кредитная корпорация» 

по  Карагандинской 
области 

6 февраля 2007 года 
№ 2985-1930-Ф-л 

100012, Республика 
Казахстан, город 
Караганда, улица 
Ленина72/2, 510 

3 

Филиал АО «Аграрная 
кредитная корпорация» 

по  Павлодарской 
области 

12 февраля 2007 года 
№ 1891-1945-Ф-л 

140000, Республика 
Казахстан, г. Павлодар, 
ул.Академика Сатпаева, 

46 

4 

Филиал АО «Аграрная 
кредитная корпорация» 

по  Костанайской 
области 

2 февраля 2007 года 
№ 2417-1937-Ф-л 

110000, Республика 
Казахстан, г. Костанай, 
ул. Баймагамбетова 195 

5 

Филиал АО «Аграрная 
кредитная корпорация» 

по  Северо-
Казахстанской области 

16 февраля 2007 года 
№ 1623-1948-Ф-л 

150000, Республика 
Казахстан, 

г. Петропавловск, 
ул. Казахстанской 

Правды, 66 

6 

Филиал АО «Аграрная 
кредитная корпорация» 

по  Южно-
Казахстанской области 

8 февраля 2007 года 
№ 2925-1958-Ф-л 

160000, Республика 
Казахстан, г. Шымкент, 

ул. Г. Иляева дом 4, кв. 2 

7 

Представительство АО 
«Аграрная кредитная 

корпорация» 
Кызылординской 

области 

28 февраля 2008 года 
№ 1314-1933-П-о 

120008, Республика 
Казахстан, г. Кызылорда, 

пр-т Абая, 48 
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8 

Представительство АО 
«Аграрная кредитная 

корпорация» по  
Западно-Казахстанской 

области 

23 января 2008 года 
№ 1289-1926-П-о 

090000, Республика 
Казахстан, г. Уральск, 

ул. Касыма Аманжолова 
д. 75 

9 

Представительство АО 
«Аграрная кредитная 

корпорация» по  
Акмолинской области 

14 февраля 2008 года 
№1424-1902-П-о 

020000, Республика 
Казахстан, г. Кокшетау, 
ул. Ауэзова, 222, кв. 7 

10 

Представительство АО 
«Аграрная кредитная 

корпорация» по  
Жамбылской области 

29 января 2008 года 
№2138-1919-П-о 

080012, Жамбылская 
область, г. Тараз, 

ул. Пушкина, д. 33 

11 

Представительство АО 
«Аграрная кредитная 

корпорация» по  
Восточно-

Казахстанской области 

11 января 2008 года 
№3129-1917-П-о 

070000, Республика 
Казахстан, г. Усть-

Каменогорск, 
ул. Пролетарская, 72 

12 

Представительство АО 
«Аграрная кредитная 

корпорация» по  
Актюбинской области 

22 января 2008 года 
№2234-1904-П-о 

030000, Республика 
Казахстан, г. Актобе,  
ул. Маресьева, 95/а 

13 

Представительство АО 
«Аграрная кредитная 

корпорация» по  
Атырауской области 

7 февраля 2008 года 
№2454-1915-П-о 

060011, Республика 
Казахстан, г. Атырау, 

ул. Досмухамедова, д. 33 

 
«13. Члены Совета директоров Корпорации:  
 

Таблица 2. Члены Совета директоров Корпорации* 
 

№ 
Фамилия, имя, 
отчество, год 

рождения 

Занимаемые должности 
в настоящее время и за 

последние 
три года 

Доля в 
уставном 
капитале 

Корпорации, 
(%) 

Доля в 
уставных 
капиталах 
дочерних и 
зависимых 

организации, 
(%) 

1 

Смаилов 
Алихан 

Асханович, 
1972 г.р. –

Председатель 
Совета 

директоров АО 
"Аграрная 
кредитная 

корпорация" 

08.2003 г. – 01.2006 г. – 
Председатель Правления, 
Член Совета директоров 

АО «Государственная 
страховая корпорация по 
страхованию экспертных 
кредитов и инвестиций»; 
01.2006 г. – 01.2007 г. – 
Вице-министр финансов 
Республики Казахстан; 

Нет Нет 
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 с 01.2007 г. по настоящее 
время – Председатель 

Правления АО 
«Национальный холдинг 

«КазАгро» 

2 

Каражигитов 
Аскарбек 
Раисович, 
1962 г.р. 

с 2003 года по настоящее 
время – Председатель 

Правления АО «Аграрная 
кредитная корпорация» 

Нет Нет 

3 

Мурзабеков 
Шаттыкберген 

Жумадильдович, 
1955 г.р. – 

независимый 
директор АО 

"Аграрная 
кредитная 

корпорация" 

с 1997 года по настоящее 
время директор филиала 
АО «Банк ЦентрКредит» 

в г. Астана 

Нет Нет 

4 

Жумабекова 
Багит 

Шакиржановна 
1958 г.р. – 

независимый 
директор АО 

"Аграрная 
кредитная 

корпорация" 

с 2004 года по настоящее 
время директор филиала 

АО «Международный 
банк «Алма-Ата» в г. 

Астана 

Нет Нет 

    
*В течение 2006-2007 годов в составе Совета директоров Корпорации произошли следующие 

изменения: 
1) в течение 2006 года:  

- выбыл Утегулов М.А. (Директор департамента планирования государственного 
заимствования и кредитования Министерства экономики и бюджетного планирования 
Республики Казахстан), в связи с переводом на другую должность согласно Приказу 
Министерства сельского хозяйства от 10.03.2006 г. № 140;  

- выбыл Ибраимов Р.И. – (Директор департамента государственного долга и кредитования 
Министерства финансов Республики Казахстан), в связи с освобождением от занимаемой 
должности согласно Приказу Министерства сельского хозяйства от 10.03.2006 г. № 140; 

- введён и в тот же год выбыл Сагиндыков М.К. – (Директор департамента инвестиционной 
политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики 
Казахстан), избран согласно Приказу Министерства сельского хозяйства от 10.03.2006 г. № 
140 об избрании, выбыл в связи с освобождением от занимаемой должности согласно 
Приказу и от 21.04.2006 г. № 260 о прекращении полномочий; 

- введен Сагындыков С.А. (Заместитель директора Департамента инвестиционной политики и 
планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан) 
согласно Приказу Министерства сельского хозяйства от 21.04.2006 г. № 260 об избрании; 
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- введен Оразаев М.А. (Директор Бюджетного департамента Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан) согласно Приказу Министерства сельского хозяйства от 
10.03.2006 г. № 140. 

Согласно Указу Президента Республики Казахстан от 11.12.2006 г. № 220 «О некоторых 
вопросах развития агропромышленного комплекса» было создано АО «Национальный холдинг 
«КазАгро», в состав которого входит АО "Аграрная кредитная корпорация". 

2) в течение 2007 года: 
- выбыла Мусина Л.С. (Вице-Министр сельского хозяйства Республики Казахстан), в связи с 

освобождением от занимаемой должности согласно Приказу Министерства сельского 
хозяйства от 22.02.2007 г. № 128;  

- введен и в тот же год выбыл Куришбаев А.К. (Вице-Министр сельского хозяйства 
Республики Казахстан), избран согласно Приказу Министерства сельского хозяйства от 
22.02.2007 г. № 128 об избрании, досрочно прекратил свои полномочия в связи с передачей 
пакета акций АО "Аграрная кредитная корпорация" в оплату размещаемых акций АО 
«Национальный холдинг «КазАгро»; 

- выбыл Чумаков Д.В. (Директор департамента правового обеспечения и стратегии 
государственных закупок Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан), 
досрочно прекратил свои полномочия в связи с передачей пакета акций АО "Аграрная 
кредитная корпорация" в оплату размещаемых акций АО «Национальный холдинг 
«КазАгро»; 

- выбыл Оразаев М.А. (Директор департамента финансового обеспечения Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан досрочно прекратил свои полномочия в связи с 
передачей пакета акций АО "Аграрная кредитная корпорация" в оплату размещаемых акций 
АО «Национальный холдинг «КазАгро»; 

- выбыл Оспанов Б.С. (Директор департамента стратегии развития АПК и аграрной политики 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан), досрочно прекратил свои 
полномочия в связи с передачей пакета акций АО "Аграрная кредитная корпорация" в оплату 
размещаемых акций АО «Национальный холдинг «КазАгро»; 

- выбыл Сагындыков С.А. (Заместитель директора Департамента инвестиционной политики и 
планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан), 
досрочно прекратил свои полномочия в связи с передачей пакета акций АО "Аграрная 
кредитная корпорация" в оплату размещаемых акций АО «Национальный холдинг 
«КазАгро»; 

- введен и в тот же год выбыл Жаманбаев Е.К. (Заместитель Председателя Правления АО 
«Национальный холдинг «КазАгро»); избран согласно решения заседания Правления АО 
«Национальный холдинг «КазАгро» от 30.05.2007 г. № 16, выбыл в связи с переходом на 
другое место работы, решение заседания Правления АО «Национальный холдинг «КазАгро» 
от 09.08.2007 г. № 36;    

- введен и в тот же год выбыл Карашукеев Е.Ш. (управляющий директор АО «Национальный 
холдинг «КазАгро»); избран согласно решения заседания Правления АО «Национальный 
холдинг «КазАгро» от 30.05.2007 г. № 16, выбыл в связи с переходом на другое место работы, 
решение заседания Правления АО «Национальный холдинг «КазАгро» от 09.08.2007 г. № 36; 

- введен Смаилов А.А. (Председатель Правления АО «Национальный холдинг «КазАгро»), 
избран согласно решению заочного заседания Совета директоров АО "Аграрная кредитная 
корпорация" от 07.09.2007 г. № 6. 

- введен Мурзабеков Ш.Ж. (директор филиала АО «БанкЦентрКредит» г. Астана), избран 
согласно решению заочного заседания Совета директоров АО "Аграрная кредитная 
корпорация" от 07.09.2007 г. № 6; 
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- введена Жумабекова Б.Ш. (директор филиала АО «Международный банк «Алма-Ата» в г. 
Астана), избрана согласно решению заочного заседания Совета директоров АО "Аграрная 
кредитная корпорация" от 07.09.2007 г. № 6. 
3) с начала 2008 года по состоянию на 1 апреля изменений в составе Совета директоров не 

было.» 
 
 14. Исполнительный орган Корпорации: 
 
 

Таблица 3. Члены Правления Корпорации 
 

 

№ 

Фамилия, имя, 
отчество, год 

рождения  
исполнительного 

органа 

Занимаемые должности в 
настоящее время и за 

последние три года 

Доля в уставном 
капитале 

Корпорации 
(в процентах) 

1 
Каражигитов 

Аскарбек Раисович, 
1962 г.р. 

с 2005 года по настоящее время 
– Председатель Правления АО 

"Аграрная кредитная 
корпорация" 

Нет 

2 
Тарабаев Балташ 

Каримович, 
1950 г.р. 

с 2005 года по настоящее время 
–  Заместитель Председателя 

Правления АО "Аграрная 
кредитная корпорация" 

Нет 

3 
Кабылова Ажар 

Утюгеновна, 
1963 г.р. 

с 2005 года по настоящее время 
– Заместитель Председателя 

Правления АО "Аграрная 
кредитная корпорация" 

Нет 

4 
Зайтуллаева Ирина 

Николаевна, 
1965 г.р. 

2005-2006 годы – главный 
бухгалтер АО "Аграрная 

кредитная корпорация", с 2007 
года по настоящее время – 

начальник финансового 
управления – главный 

бухгалтер 

Нет 

5 
Альмаганбетова 

Айман Тапеновна, 
1956 г.р. 

2005-2006 годы – начальник 
отдела мониторинга АО 

"Аграрная кредитная 
корпорация", с 2007 года по 

настоящее время – начальник 
управления кредитования 

Нет 

 
«17. Организационная структура Корпорации: 
1) структурные подразделения: Председатель Правления;  заместители 
Председателя Правления; финансовое управление (отдел бухгалтерского учета и 
отчетности, отдел бюджетирования и сводного анализа); управление кредитования 
(отдел кредитования юридических и физических лиц, отдел кредитования 
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аффилиированных лиц, отдел администрирования); управление мониторинга 
(отдел мониторинга и оценки кредитных рисков, отдел по работе с проблемными 
кредитами); отдел стратегического планирования и заимствования; отдел правовой 
работы и государственных закупок;  отдел организационной работы с филиалами и 
субъектами АПК; служба внутреннего аудита; отдел по хозяйственному 
обслуживанию; отдел по работе с персоналом; корпоративный секретарь; пресс-
секретарь; филиалы и представительства в областях. 

Организационную структуру Корпорации см. Приложение 1. 
2) общее количество сотрудников Корпорации, в том числе работников 
филиалов и представительств: общее количество работников,  в том числе 
работников филиалов и представительств составляет 153 человек.  
3) сведения о руководителях подразделений Корпорации:  

- Заместитель Председателя Правления – Тарабаев Балташ Каримович, 1950 
года рождения; 

- Заместитель Председателя Правления – Кабылова Ажар Утюгеновна, 1963 
года рождения; 

- Начальник финансового управления – главный бухгалтер – Зайтуллаева 
Ирина Николаевна, 1965 года рождения; 

- Начальник управления кредитования – Альмаганбетова Айман Тапеновна, 
1956 года рождения;  

- Начальник управления мониторинга – Каримов Ержан Балыкбаевич, 1963 
года рождения;  

- Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – Танжарыкова Бахыт 
Еркиновна, 1960 года рождения; 

- Начальник отдела бюджетирования и сводного анализа – Зейнуллина 
Салтанат Жолдыбековна, 1977 года рождения; 

- Начальник отдела кредитования юридических и физических лиц – Раев 
Ерлан Ахмедович, 1977 года рождения; 

- Начальник отдела кредитования аффилиированных лиц – Тажиев Кайрат 
Сагатбекович, 1978 года рождения; 

- Начальник отдела администрирования – Жавгашева Гульнара Нартасовна, 
1965 года рождения; 

- Начальник отдела мониторинга и оценки кредитных рисков – Даулетбеков 
Ардак Ермекович, 1976 года рождения; 

- Начальник отдела по работе с проблемными кредитами – Хасенов 
Еркеболат Хайрушевич, 1964 года рождения; 

- Начальник отдела стратегического планирования и заимствования – 
Акильбекова Айна Зейнулловна, 1967 года рождения; 

- Начальник отдела организационной работы с филиалами и субъектами АПК 
– Цай Виталий Юрьевич, 1978 года рождения;  

- Начальник отдела правовой работы и государственных закупок – Айтказина 
Шолпан Тлеугабыловна, 1981 года рождения; 
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- Начальник отдела по хозяйственному обслуживанию – Сактаганов Гизат 
Куанышбекович, 1962 года рождения; 

- Начальник отдела по работе с персоналом – Сейдахметова Толеу 
Аргынгазиевна, 1958 года рождения; 

- Начальник службы внутреннего аудита – Баймурзина Ляззат Конысбаевна, 
1968 года рождения.» 
 
«18. Акционеры Корпорации:  
1) Общее количество акционеров Корпорации и информация об акционерах, 
которые владеют 10 и более процентами долей акций Корпорации: 

Таблица 5. Акционеры Корпорации 
 

Полное наименование акционеров 
– юридических лиц или Ф.И.О. 
акционеров – физических лиц 

Местонахождение 
акционеров – 

юридических лиц или 
паспортные данные и 

место жительства 
акционеров – 

физических лиц 

Доля 
акционеров 
в уставном 
капитале 

Корпорации, 
% 

Акционерное общество 
«Национальный холдинг 

«КазАгро» 
(право владения и пользования 

государственным пакетом акций 
Корпорации) 

010000, г. Астана, 
пр-т Кенесары, 36 100 

 

2) Сведения о лицах, не являющихся акционерами Корпорации, но 
обладающие правом контролировать деятельность Корпорации через другие 
организации:  

Лица, не являющиеся акционерами Корпорации, но обладающие правом 
контролировать деятельность Корпорации через другие организации не имеются.» 
 
«37. Зарегистрированные выпуски эмиссионных ценных бумаг Корпорации до 
даты принятия решения о выпуске облигаций: 
2) общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных 
учредителями, а также общая сумма денег, привлеченных при размещении 
акций. Количество акций, находящихся в обращении, выкупленных, с 
указанием цены выкупа на последнюю дату. Дата утверждения методики 
выкупа акций. Орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска акций, государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации такого выпуска: 
1. Первая эмиссия ценных акций внесена в Государственный реестр ценных бумаг 
за номером А4521 от 17 мая 2001 года. 
    Орган, осуществивший государственную регистрацию эмиссии ценных бумаг – 
Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам. 
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      Объем эмиссии акций с ценой размещения 1 000 (одна тысяча) тенге составляет 
150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге. 

Эмиссия разделена на 150 000 (сто пятьдесят тысяч) простых именных акций. 
Выпуск акций осуществляется в бездокументарной форме.   
Дата окончания размещения ценных бумаг – 22 мая 2001 года. 

2.  Выпуск акций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг 
под номером А4521-1 от 6 августа 2003 года. 
      Объем акций с ценой размещения 1 000 (одна тысяча) тенге составляет 409 000 
000 (четыреста девять миллионов) тенге. 
      Выпуск разделен на 409 000 (четыреста девять тысяч) простых акций; 

Орган, осуществивший государственную регистрацию эмиссии ценных бумаг – 
Национальный банк Республики Казахстан. 

Выпуск акций осуществляется в бездокументарной форме.   
Дата окончания размещения акций –  9 декабря 2003 года. 

3.  Выпуск акций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг 
под номером А4521 от 4 марта  2004 года. 
      Объем эмиссии акций с ценой размещения 1 000 (одна тысяча) тенге составляет 
121 000 000 (сто двадцать один миллион) тенге. 
       Выпуск разделен на 680 000 (шестьсот восемьдесят тысяч) простых акций, 
которым присвоен национальный идентификационный номер KZ1C45210016. 

Орган, осуществивший государственную регистрацию эмиссии ценных бумаг – 
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций. 

Выпуск акций осуществляется в бездокументарной форме.   
Дата окончания размещения акций –  20 мая 2004 года. 

4.  Выпуск акций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг 
под номером А4521 от 25 марта 2005 года. 

Объем эмиссии акций с ценой размещения 1 000 (одна тысяча) тенге составляет 
5 610 000 000 (пять миллиардов шестьсот десять миллион) тенге. 

Выпуск разделен на 6 290 000 (шесть миллионов двести девяносто тысяч) 
простых акций.  

Орган, осуществивший государственную регистрацию эмиссии ценных бумаг – 
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций. 

Выпуск акций осуществляется в бездокументарной форме.   
Дата окончания размещения акций –  26 апреля 2005 года. 

5.  Выпуск акций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг 
под номером А4521 от 12 июля  2006 года. 
      Объем эмиссии акций с ценой размещения 1 000 (одна тысяча) тенге составляет 
8 941 571 000 (восемь миллиардов девятьсот сорок один миллион пятьсот 
семьдесят одна тысяча) тенге. 

Выпуск разделен на 15 231 571 (пятнадцать миллионов двести тридцать одна 
тысяча пятьсот семьдесят одну) простую акцию, которым присвоен национальный 
идентификационный номер KZ1C45210016. 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию эмиссии ценных бумаг – 
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций. 

Выпуск акций осуществляется в бездокументарной форме.   
Дата окончания размещения акций –  26 июля 2006 года. 

6.  Выпуск акций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг 
под номером А4521 от 21 февраля  2007 года. 
      Объем эмиссии акций с ценой размещения 1 000 (одна тысяча) тенге составляет 
9 208 900 000 (девять миллиардов двести восемь миллионов девятьсот тысяч) 
тенге. 

Выпуск разделен на 24 440 471 (Двадцать четыре миллиона четыреста сорок 
тысяч четыреста семьдесят одну) простую акцию, которым присвоен 
национальный идентификационный номер KZ1C45210016. 

Орган, осуществивший государственную регистрацию эмиссии ценных бумаг – 
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций. 

Выпуск акций осуществляется в бездокументарной форме.   
Дата окончания размещения акций –  14 марта 2007 года. 

7.  Выпуск акций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг 
под номером А4521 от 22 февраля  2008 года. 
      Объем эмиссии акций с ценой размещения 1 000 (одна тысяча) тенге составляет 
5 208 900 000 (пять миллиардов двести восемь миллионов девятьсот тысяч) тенге. 

Выпуск разделен на 29 649 371 (двадцать девять миллионов шестьсот сорок 
девять тысяч триста семьдесят одну) простую акцию, которым присвоен 
национальный идентификационный номер KZ1C45210016. 

Орган, осуществивший государственную регистрацию эмиссии ценных бумаг – 
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций. 

Выпуск акций осуществляется в бездокументарной форме.» 
 
«38. Сведения об облигациях:  
5-2) порядок учета прав по облигациям: 
Регистратор:  
Полное наименование: Акционерное общество «Регистраторская   система 
ценных бумаг». 
Сокращенное наименование: АО «Регистраторская система ценных бумаг». 
Место нахождение: Республика Казахстан, 050096, г. Алматы, Ауэзовский район, 
мкр. Астана, д. 8а, тел. 8 (727) 333-40-14, 333-40-10. Лицензия № 0406200345 от 
10.03.2005 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций; Договор на ведение 
реестра от 29.03.2001 г. № 001-А-33.» 
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«41. Использование денег от размещения облигаций: 
  Денежные средства, полученные от выпуска и размещения облигаций в 
сумме 3 млрд. тенге будут направлены на кредитование субъектов 
агропромышленного комплекса, а также предпринимательства, осуществляющего 
несельскохозяйственную деятельность в сельской местности, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.  

 Срок кредитования – до 5 лет, процентная ставка для конечного заемщика 
определяется исходя из основных экономических показателей республики и спроса 
на рынке ценных бумаг. Кредитные ресурсы, привлеченные за счет выпуска и 
размещения облигаций,  будут предоставляться конечным заемщикам в 
соответствии с Положением о внутренней кредитной политике и Порядка 
кредитования Корпорации.»  
 
«44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией 
устава Корпорации, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах 
размещения облигаций и средствах массовой информации, используемых для 
публикации информации о деятельности Корпорации: 

Ознакомиться с копией устава Корпорации, проспектом выпуска облигаций и 
другими документами можно по адресу: Республика Казахстан, 010000 г. Астана, 
ул. Желтоксан, 28а, АО "Аграрная кредитная корпорация". Корпорация публикует 
информацию о своей деятельности на WEB-сайте www.agrocredit.kz.» 
 
 
 

Председатель Правления    А. Каражигитов 
 

 
Главный бухгалтер     И. Зайтуллаева       



 
Приложение 1 

Общая организационная структура АО "Аграрная кредитная корпорация" на 2008 год 
(Общая численность сотрудников – 153 единиц, в т.ч. Центральный аппарат – 86 ед., Филиалы – 48 ед., Представительства – 19 ед.) 

 
 

 
  

 

Пресс секретарь (1 ед.) 

Финансовое управление–
начальник – главный 

бухгалтер (11 ед.) 

Общее собрание  
акционеров 

 

Председатель 
Правления 

Зам. Председателя 
Правления 

Зам. Председателя 
Правления 

 

Отдел бюджетирования и 
сводного анализа (4): 

- Начальник отдела – 1,  
- Главный специалист -2, 
- Ведущий специалист – 1. 

 

Совет директоров 

Служба внутреннего 
аудита (6): 

- Начальник службы – 1, 
- Главный специалист- 3, 
- Ведущий специалист – 2. 
 

 

Отдел по организационной работе с 
филиалами и субъектами АПК (4): 

Начальник отдела – 1,  Главный специалист 
– 2,  Ведущий специалист – 1. 

6 Филиалов (48): 
- Директор - 6, Главный специалист - 14,   
Ведущий специалист - 14,   
Бухгалтер - 8, Юрист - 6. 

Отдел по хозяйственному 
обслуживанию (13) 

Начальник отдела – 1, ведущий специалист – 
1, специалист – 1,  программист – 1, 
системный администратор – 1,  вахтер – 2, 
водитель – 2, уборщик служебных помещений 
– 2, сантехник - электрик – 1, уборщик 
территории – 1. 

 

Управление кредитования 
– начальник (18 ед.) 

Отдел мониторинга и 
оценки кредитных рисков 

(5): 
- Начальник отдела – 1, 
- Главный специалист – 3, 
- Ведущий специалист - 1. 

 

Отдел стратегического планирования 
и заимствования (5): 

- Начальник отдела – 1, 
- Заместитель начальника отдела – 1, 
- Главный специалист – 2, 
- Ведущий специалист – 1.  

Правление 

Отдел по работе с 
проблемными кредитами 

(4): 
- Начальник отдела – 1, 
- Главный специалист – 2, 
- Ведущий специалист – 1. 

Отдел правовой работы и 
государственных закупок (7): 

- Начальник отдела – 1, 
- Старший юрисконсульт – 2, 
- Юрисконсульт 1 категории – 1, 
- Юрисконсульт 2 категории – 1, 
- главный специалист по гос. закупкам – 1. 
- ведущий специалист по гос. закупкам – 1. 
 

Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности (6): 

- Начальник отдела – 1, 
- Ведущий бухгалтер – 3, 
- Старший бухгалтер – 2. 

Отдел кредитования 
юридических и физических лиц 

(5): 
- Начальник отдела – 1, 
- Главный специалист – 3, 
- ведущий специалист – 1. 

 
Отдел кредитования 

аффилиированных лиц (6): 
- Начальник отдела – 1, 
- Главный специалист – 3, 
- Ведущий специалист  - 2. 

Отдел администрирования (6): 
- Начальник отдела – 1, 
- Главный специалист – 2, 
- Ведущий специалист – 3. 

Отдел по работе с 
персоналом (7): 

- начальник отдела – 1,  инспектор по 
кадрам – 1, референт-переводчик – 1,  
секретарь-референт – 1, старший  
делопроизводитель – 1, 
делопроизводитель – 1, архивариус – 1. 

Управление 
мониторинга - 

начальник (10 ед.) 
 

7 Представительств (19): 
 

- Директор–7, Главный специалист–6, 
Ведущий специалист – 6.. 

 

Утверждено 
протокольным 

решением Правления  
АО «Аграрная 

кредитная корпорация»  
от 19.12.2007г. № 53 Корпоративный 

секретарь (1 ед.) 


