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 «Альфа-Банк» ЕБ АҚ акцияларын шығару Проспектісіне  

№22 Өзгертулер мен толықтырулар.  

 

1. Проспектінің 2 Бөлімінің 12 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:   
«12. Акционерлік қоғамның директорлар Кеңесі:  

Директорлар 

Кеңесі 

мүшелерінің аты-

жөні, туған 

жылдары 

Соңғы 3 жылдағы және 

қазіргі уақыттағы 

қызметтері, 

хронологиялық тәртіппен, 

оның ішінде біріктіру 

бойынша 

Директорлар 

Кеңесінің 

мүшелеріне тән 

дауыс беруші 

акциялардың 

пайыздық 

қарым-

қатынасы, 

қоғамның 

дауыс беруші 

акцияларының 

жалпы санына; 

(%) 

Еншілес және 

тәуелді 

мекемелердегі 

директорлар 

Кеңесінің 

мүшелеріне тән 

акциялардың 

(жарғылық 

капиталдағы 

үлестер) 

пайыздық 

қарым-

қатынасы, осы 

мекемелердің 

орналасқан 

акцияларының 

(жарғылық 

капиталдағы 

үлестер) жалпы 

санына; (%) 

 

Каримов Ильдар 

Альфредович, 

25.10.1961 ж. т.  

 

Директорлар 

Кеңесінің 

Төрағасы  

20.06.2001 ж. бастап осы 

уақытқа дейін 

«АльфаСтархование» ААҚ 

Директорлар Кеңесінің 

Мүшесі; 

29.04.2005ж. бастап осы 

уақытқа дейін – «Альфа-

Банк» БАҚ (Украина) 

Бақылау кеңесінің Мүшесі; 

26.02.2006ж. бастап осы 

уақытқа дейін – «АЛЬФА-

БАНК» АҚ Корпоративті 

дамыту, жоспарлау және 

бақылау жөніндегі 

Директоры; 

27.02.2006ж. бастап осы 

уақытқа дейін – «АЛЬФА-

БАНК» АҚ Директорлар 

кеңесінің мүшесі; 

07.07.2008ж. бастап 

03.12.2013ж. аралығында -  

 «Альфа-Банк» ЖАҚ 

(Беларусь Республикасы) 

Бақылау кеңесінің Мүшесі; 

Жоқ Жоқ 
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25.02.2009ж. бастап 

08.09.2011ж. аралығында - 

«Альфа-Банк» ЕБ АҚ  

Директорлар кеңесінің 

мүшесі; 

09.09.2011ж. бастап бастап 

осы уақытқа дейін - «Альфа-

Банк» ЕБ АҚ  Директорлар 

кеңесінің Төрағасы; 

13.09.2011ж. бастап осы 

уақытқа дейін – «Сентинел» 

ЖШҚ Директорлар кеңесінің 

Мүшесі; 

30.09.2011ж. бастап осы 

уақытқа дейін – «Альфа-

Капитал» БК ЖШҚ 

Директорлар кеңесінің 

Мүшесі; 

31.12.2009ж. бастап 

30.11.2014ж. аралығында - 

АВН Holdings S.A. 

(Люксембург) Директорлар 

кеңесінің Мүшесі; 

09.01.2013ж. бастап 

13.06.2013ж. аралығында – 

«Альфа-Банк Финанс» ЖАҚ 

Директорлар кеңесінің 

Мүшесі (06.03.2013ж. дейін 

«АКБ «БЕЛРОСБАНК» 

ЖАҚ); 

24.12.2014ж. бастап осы 

уақытқа дейін – «Балтийский 

Банк» ААҚ Директорлар 

кеңесінің Мүшесі. 

Аханзарипов 

Нурлан 

Заманбекович,  

17.12.1965 ж.т.  

 

Директорлар 

Кеңесінің мүшесі, 

тәуелсіз директор  

23.01.2006 ж. бастап осы 

уақытқа дейін  Астана қ. 

«Интергаз Центральная 

Азия» АҚ Бас  

директорының экономика 

және қаржы жөніндегі 

Орынбасары қызметінде, 

Басқарма Мүшесі;    

27.01.2010 ж. бастап осы 

уақытқа дейін -    «Альфа-

Банк» ЕБ АҚ Директорлар 

кеңесінің мүшесі, тәуелсіз 

директор.      

Жоқ Жоқ 

 

Ақтай Арман, 

17.09.2008 ж. бастап  

28.10.2010 ж. аралығында – 

Жоқ Жоқ 
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21.10.1969 ж.т., 

 

Директорлар 

кеңесінің мүшесі, 

тәуелсіз директор 

«Алатау Жарық 

Компаниясы» АҚ 

Директорлар кеңесінің 

Төрағасы;  

17.09.2008 ж. бастап 

28.10.2010 ж. аралығында 

«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС 

Бақылаушы кеңесінің 

Төрағасы қызметінде болған; 

06.10.2008 ж. 02.11.2010 ж. 

аралығында – «КМГ-Энерго» 

АҚ бас директорының М.а; 

01.12.2010 ж. бастап 

29.02.2012 ж. аралығында  

«GlobalAlatauGroup» ЖШС 

бас директорының Кеңесшісі 

қызметінде болды;  

07.03.2012 ж. бастап осы 

уақытқа дейін  

«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС 

бақылаушы кеңесінің 

Мүшесі; 

30.07.2012 ж. бастап осы 

уақытқа дейін  – «Альфа-

Банк» ЕБ АҚ Директорлар 

кеңесінің мүшесі, тәуелсіз 

директор.   

 

Поз Илья 

Владимирович, 

14.08.1977 ж.т. 

 

Директорлар 

кеңесінің мүшесі 

02.03.2009ж. бастап 

30.06.2010ж. аралығында 

Корпоративтік клиенттерді 

несиелендіру бойынша 

жетекші - «АЛЬФА-БАНК» 

ААҚ «Корпоративтік-

Инвестициялық Банк» 

Блогының Корпоративтік 

клиенттерді несиелендіру 

дирекциясының Басқарушы 

Директоры қызметін 

атқарды; 

01.07.2010 ж. бастап 

19.04.2012ж. аралығында 

«АЛЬФА-БАНК» ААҚ 

«Корпоративтік-

Инвестициялық Банк» Блогы 

Басшылығы корпоративтік 

бизнестің бірлескен-

жетекшісі болды;   

19.04.2012ж. бастап 

01.08.2012ж. аралығында - 

Жоқ Жоқ 
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«АЛЬФА-БАНК» ААҚ 

корпоративтік бизнестің 

бірлескен-жетекшісі, 

Басқарма Төрағасының 

Орынбасары;  

01.08.2012 ж. бастап осы 

уақытқа дейін – Басқарма 

Төрағасының Орынбасары, 

«АЛЬФА-БАНК» ААҚ 

Корпоративтік-

Инвестициялық Банкінің бас 

операциялық басқарушысы; 

09.10.2012ж. бастап осы 

уақытқа дейін –«Альфа-

Банк» ЕБ АҚ Директорлар 

Кеңесінің мүшесі.   

 

Косогов Андрей 

Николаевич, 

15.03.1961 ж.т., 

 

Директорлар 

кеңесінің мүшесі 

 

26.06.2001ж. бастап осы 

уақытқа дейін – 

«АльфаСтрахование» ААҚ 

Директорлар кеңесінің 

Мүшесі; 

19.12.2003ж. бастап 

31.07.2012ж. аралығында – 

«Альфа-Капитал» ЖШҚ Бас 

директоры; 

23.11.2005ж. бастап осы 

уақытқа дейін – «Альфа-

Банк» БАҚ (Украина) 

Бақылау кеңесінің Мүшесі; 

27.02.2006ж. бастап осы 

уақытқа дейін – «Альфа-

Банк» АҚ Директорлар 

кеңесінің Мүшесі; 

30.09.2011ж. бастап осы 

уақытқа дейін – «Альфа-

Капитал» БК ЖШҚ 

Директорлар кеңесінің 

Мүшесі; 

01.12.2012ж. бастап осы 

уақытқа дейін – «Альфа-

Капитал» ЖШҚ Бас 

директоры; 

31.01.2014ж. бастап  осы 

уақытқа дейін – LetterOne 

Holdings S.A. Директорлар 

кеңесінің Мүшесі; 

28.01.2015ж. бастап осы 

уақытқа дейін – «Альфа-

Банк» ЕБ АҚ Директорлар 

Жоқ Жоқ 
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кеңесінің Мүшесі. 

 

       Өткен екі жыл ішіндегі Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгертулер және 

көзделген өзгерістердің себептері 

       Өткен 2 жыл ішінде Банктің директорлар Кеңесінің құрамында келесідей өзгерістер болды: 

        Жеке акционердің 2011 жылғы 30 наурыздағы №02 шешімімен директорлар Кеңесінің 

мүшесі Назарьян Павел Викторовичтің өкілеттігі мерзімінен ерте тоқтатылды. 

        Жеке акционердің 2011 жылғы 06 қыркүйектегі №05 шешімімен директорлар Кеңесінің 

Төрағасы Йоханн Йонахтың өкілеттігі 2011 жылдың 09 қыркүйегінен бастап мерзімінен ерте 

тоқтатылды, 2011 жылдың 09 қыркүйегінен бастап директорлар Кеңесінің Төрағасы Каримов 

Ильдар Альфредович сайланды, сондай-ақ директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі Меднов Сергей 

Алексеевич сайланды. 

        Жеке акционердің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы №9 шешімімен директорлар Кеңесінің 

мүшесі Меднов Сергей Алексеевичтің өкілеттігі 2011 жылдың 20 желтоқсанынан бастап 

мерзімінен ерте тоқтатылды. 

        Жеке акционердің 2012 жылғы 27 наурыздағы №2 шешімімен директорлар Кеңесінің 

мүшесі қызметіне 2012 жылдың 27 наурызынан бастап Меднов Сергей Алексеевич сайланды. 

        Жеке акционердің 2012 жылғы 29 маусымдағы №4 шешімімен 2012ж. 29 маусымынан 

бастап Директорлар кеңесінің мүшесі Халперин Филип Макстің өкілеттігі мерзімінен ерте 

тоқтатылды және 2012 жылдың 29 маусымынан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне 

Умбгрове Йохан Херман Фредерик сайланды. 

         Жеке акционердің 2012 жылғы 30 шілдедегі №5 шешімімен 2012ж. 30 шілдесінен бастап 

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Савченко Алексей Владимировичтің өкілеттігі 

мерзімінен ерте тоқтатылды және 2012 жылдың 30 шілдесінен бастап Директорлар кеңесінің 

мүшесі, тәуелсіз директор қызметіне Ақтай Арман сайланды. 

         Жеке акционердің 2012ж. 9 қазандағы № 7 шешімімен 2012ж. 9 қазаннан бастап  

Директорлар Кеңесінің мүшесі Меднов Сергей Алексеевичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын 

тоқтатылды және 2012 жылғы 9 қазаннан бастап Директорлар Кеңесінің мүшесі қызметіне Поз 

Илья Владимирович сайланды. 

         Жеке акционердің 2013ж. 29 сәуірдегі №2 шешімімен 2013ж. 29 сәуірінен бастап 

Директорлар кеңесінің мүшесі Ричард Дэвид Джеймстің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды 

және 2013ж. 29 сәуірінен бастап Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне Сантдасани Нареш 

Хасарам сайланды. 

         Жеке акционердің 2013ж. 14 мамырындағы №3 шешімімен 2013ж. 14 мамырынан бастап 

Директорлар Кеңесінің мүшесі Умбгрове Йохан Херман Фредериктің өкілеттігі мерзімінен бұрын 

тоқтатылды және 2013ж. 14 мамырынан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне Томаш 

Кажмиеровски сайланды. 

         Жеке акционердің 2013ж. 6 тамыздағы № 4 шешімімен 2013ж. 6 тамыздан  бастап 

Директорлар кеңесінің мүшесі Томаш Кажмиеровскидің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. 

         Жеке акционердің 28.01.2015ж. №1 шешімімен 28.01.2015ж. бастап Директорлар 

кеңесінің мүшесі Сантдасани Нареш Хасарамның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және 

28.01.2015ж. бастап Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне Косогов Андрей Николаевич 

сайланды.».  
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Изменения и дополнения №22  

в Проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк» (далее – Проспект).  

 

1. Пункт 12 Раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции: 

«12.  Совет директоров акционерного общества» 

 

Ф.И.О., год 

рождения членов 

Совета директоров 

Занимаемые должности за 

последние 3 года и в 

настоящее время, в 

хронологическом порядке, 

в том числе по 

совместительству 

Процентное 

соотношение 

голосующих 

акций, 

принадлежащих 

членам совета 

директоров, к 

общему 

количеству 

голосующих 

акций общества; 

(в %) 

Процентное 

соотношение 

акций (долей в 

уставном 

капитале), 

принадлежащих 

членам совета 

директоров в 

дочерних и 

зависимых 

организациях, к 

общему 

количеству 

размещенных 

акций (долей в 

уставном 

капитале) 

данных 

организаций; (в 

%) 

 

 

 

 

 

Каримов Ильдар 

Альфредович, 

25.10.1961  г.р. 

  

Председатель Совета 

директоров 

C 20.06.2001 г. по 

настоящие время - Член 

Совета директоров             

ОАО "АльфаСтрахование"; 

С 29.04.2005 г. по 

настоящие время - Член 

Наблюдательного совета 

ПАО "Альфа-Банк" 

(Украина); 

С 26.02.2006 г. по 

настоящие время - Директор 

по корпоративному 

развитию, планированию и 

контролю                 АО 

«АЛЬФА-БАНК; 

С 27.02.2006 г. по 

настоящие время - член 

Совета директоров АО 

«АЛЬФА-БАНК»; 

С 07.07.2008г. по 

03.12.2013г. -Член 

Наблюдательного совета               

ЗАО "Альфа-Банк" 

(Республика Беларусь); 

С 25.02.2009 г. по 

Нет Нет 
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08.09.2011г. – член Совета 

директоров             АО ДБ 

«Альфа-Банк»; 

С 09.09.2011 г. по 

настоящее время – 

Председатель  Совета 

директоров АО ДБ «Альфа-

Банк»; 

С 13.09.2011г. по настоящее 

время - Член Совета 

директоров ООО 

«Сентинел»; 

С 30.09.2011г. по настоящее 

время - Член Совета 

директоров ООО УК 

«Альфа-Капитал»; 

С 31.12.2009 г. по 

30.11.2014г.- Член Совета 

директоров ABH Holdings 

S.A. (Люксембург); 

С 09.01.2013г. по 

13.06.2013г.- Член Совета 

директоров                   ЗАО 

«Альфа-Банк Финанс» (до 

06.03.2013 ЗАО  

«АКБ «БЕЛРОСБАНК»); 

С 24.12.2014г. по настоящее 

время - Член Совета 

директоров ОАО 

«Балтийский Банк». 

 

Аханзарипов Нурлан 

Заманбекович,  

17.12.1965 г.р.  

 

Член Совета 

директоров, 

независимый 

директор 

С 23.01.2006 г. по 

настоящее время занимает 

должность Заместителя 

Генерального директора по 

экономике и финансам АО 

«Интергаз Центральная 

Азия» г. Астана, Член 

Правления;  

С 27.01.2010 г. по 

настоящее время – член 

Совета директоров, 

независимый директор АО 

ДБ «Альфа-Банк».   

Нет Нет 

 

 

 

Ақтай Арман, 

21.10.1969 г.р., 

Член Совета 

С 17.09.2008 г. по 

28.10.2010 г. – Председатель 

Совета директоров АО 

«Алатау Жарык 

Компаниясы»;  

С 17.09.2008 г. по 

Нет Нет 
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директоров, 

независимый 

директор 

 

 

28.10.2010 г. занимал 

должность Председателя 

Наблюдательного совета  

ТОО «АлматыЭнергоСбыт»; 

С 06.10.2008 г. по 

02.11.2010 г. – И.о. 

генерального директора  

АО «КМГ-Энерго»; 

С 01.12.2010 г. по 

29.02.2012 г. занимал 

должность Советника 

генерального директора  

ТОО «GlobalAlatauGroup»;  

С 07.03.2012 г. по 

настоящее время является 

Членом наблюдательного 

совета  

ТОО «АлматыЭнергоСбыт»; 

С 30.07.2012 г. по 

настоящее время – член 

Совета директоров, 

независимый директор АО 

ДБ «Альфа-Банк».   

Поз Илья 

Владимирович, 

14.08.1977 г.р., 

 

Член Совета 

директоров 

С 02.03.2009 г. по 

30.06.2010 г. занимал 

должность Руководителя по 

кредитованию 

корпоративных клиентов – 

Управляющего Директора 

Дирекции кредитования 

корпоративных              

клиентов  

Блока «Корпоративно-

Инвестиционный Банк» 

ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 

С 01.07.2010 г. по 

19.04.2012 г. являлся со-

руководителем 

корпоративного  

бизнеса                   

Руководства  

Блока «Корпоративно-

Инвестиционный Банк» 

ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 

С 19.04.2012 г. по 

01.08.2012 г.– Заместитель 

Председателя Правления, 

со-руководитель 

корпоративного бизнеса 

Нет Нет 
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ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 

С 01.08.2012 г. по 

настоящее время – 

Заместитель Председателя 

Правления, главный 

операционный 

управляющий 

Корпоративно-

Инвестиционного Банка                    

АО «АЛЬФА-БАНК»; 

С 09.10.2012 г. по 

настоящее время - член 

Совета директоров АО ДБ 

«Альфа-Банк».   

 

Косогов Андрей 

Николаевич, 

15.03.1961 г.р., 

 

Член Совета 

директоров 

 

С 20.06.2001г. по настоящее 

время – Член Совета 

директоров ОАО 

«АльфаСтрахование»; 

С 19.12.2003г. по 

31.07.2012г. - Генеральный 

директор                 ООО 

«Альфа-Капитал»; 

С 23.11.2005г. по настоящее 

время - Член 

Наблюдательного совета 

ПАО «Альфа-Банк» 

(Украина); 

С 27.02.2006г. по настоящее 

время - Член Совета 

директоров                                  

АО «АЛЬФА-БАНК»; 

С 30.09.2011г. по настоящее 

время - Член Совета 

директоров ООО УК 

«Альфа-Капитал»; 

С 01.12.2012г.  по 

настоящее время - 

Генеральный директор                    

ООО «Альфа-Капитал»; 

С 31.01.2014г.  по 

настоящее время - Член 

Совета директоров 

LetterOne Holdings S.A.; 

С 28.01.2015 г. по 

настоящее время – член 

Совета директоров АО ДБ 

«Альфа-Банк».   

Нет Нет  

       



5 

 

       Изменение в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины 

указанных изменений. 
        В течение предыдущих 2-х лет в составе Совета директоров Банка произошли следующие 

изменения: 

        Решением единственного акционера №02 от 30 марта 2011 г., были досрочно прекращены 

полномочия члена Совета директоров Назарьяна Павла Викторовича. 

        Решением единственного акционера №05 от 06 сентября 2011 г., были досрочно прекращены с 

9 сентября 2011 года полномочия Председателя Совета директоров  Йоханна Йонаха, избраны с 9 

сентября 2011 года на должность Председателя Совета директоров Каримов Ильдар Альфредович, 

а также новый член Совета директоров Меднов Сергей Алексеевич. 

        Решением единственного акционера № 9 от 20 декабря 2011 г., были досрочно прекращены с 

20 декабря 2011 года полномочия члена Совета директоров Меднова Сергея Алексеевича. 

        Решением единственного акционера №2 от 27 марта 2012 г. избран на должность члена Совета 

директоров с 27 марта 2012 года Меднов Сергей Алексеевич. 

        Решением единственного акционера №4 от 29 июня 2012 г. были досрочно прекращены с 29 

июня 2012 г. полномочия члена Совета директоров Халперина Филипа Макса и избран на 

должность члена Совета директоров с 29 июня 2012 года Умбгрове Йохан Херман Фредерик. 

        Решением единственного акционера №5 от 30 июля 2012 г. были досрочно прекращены с 30 

июля 2012 г. полномочия члена Совета директоров, независимого директора Савченко Алексея 

Владимировича и избран на должность члена Совета директоров, независимого директора с 30 

июля 2012 года Ақтай Арман. 

        Решением единственного акционера №7 от 9 октября 2012 г. были досрочно прекращены с 9 

октября 2012 г. полномочия члена Совета директоров Меднова Сергея Алексеевича и избран на 

должность члена Совета директоров с 9 октября 2012 года Поз Илья Владимирович. 

        Решением единственного акционера №2 от 29 апреля 2013 г. были досрочно прекращены с 29 

апреля 2013 г. полномочия члена Совета директоров Ричарда Дэвида Джеймса и избран на 

должность члена Совета директоров с 29 апреля 2013 г. Сантдасани Нареш Хасарам. 

         Решением единственного акционера №3 от 14 мая 2013 г. были досрочно прекращены с 14 

мая 2013 г. полномочия члена Совета директоров Умбгрове Йохана Хермана Фредерика и избран 

на должность члена Совета директоров с 14 мая 2013 г. Томаш Кажмиеровски.   

         Решением единственного акционера №4 от 6 августа 2013 г. были досрочно прекращены с 6 

августа 2013 г. полномочия члена Совета директоров Томаша Кажмиеровски. 

        Решением единственного акционера №1 от 28.01.2015 г. были досрочно прекращены с               

28.01.2015 г. полномочия члена Совета директоров Сантдасани Нареш Хасарам и избран на 

должность члена Совета директоров с 28.01.2015г. Косогов Андрей Николаевич.».   

 

2. Пункт 16 Раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции: 

«16. Учредители (акционеры) акционерного общества:» 

 

 

 

 

Полное/сокращенное 

наименование акционеров-

юридических лиц или ФИО, 

год рождения акционеров-

физических лиц 

 

 

 

Место нахождения 

юридического лица либо 

фамилия, имя, при 

наличии - отчество 

физического лица) об 

акционерах, которые 

владеют 10 и более 

процентами размещенных 

и голосующих акций 

Количество и вид (ы) 

акций, 

предварительно 

оплаченных 

учредителем 

(учредителями), или 

процентное 

соотношение 

голосующих акций, 

принадлежащих 

акционерам, которые 
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эмитента владеют 10 и более 

процентами 

размещенных акций 

общества 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«АЛЬФА-БАНК», сокращенно: 

АО «АЛЬФА-БАНК», 

зарегистрированное Банком 

России  29 января 1998 г., 

Генеральная лицензия на 

осуществление банковских 

операций №1326 

Фактический и юридический 

адрес: Россия, 107078,  

г. Москва, ул. Каланчевская, 

д. 27 

 

 

100 000 000  

простых акций  

(100%) 

 

3. Седьмой абзац пункта 21 Раздела 3 Проспекта изложить в следующей редакции: 

«Основным преимуществом АО ДБ «Альфа-Банк» является наличие устойчивого материнского 

банка. АО «АЛЬФА-БАНК» (г. Москва), является крупнейшим частным банком Российской 

Федерации, обладает широкой филиальной сетью по всей России, имеет дочерние банки на 

Украине и Голландии. Кроме того, АО «АЛЬФА-БАНК» входит в состав «Альфа-групп», одного 

из крупнейших консорциумов в России. Наличие стабильного акционера позволяет                                  

АО ДБ «Альфа-Банк» использовать современные и передовые  банковские технологии, развивать 

новые продукты, проводить оценку р 

исков. Бренд материнского банка, его надежность и качество известны международным партнерам, 

что позволяет быстро находить общий язык c иностранными банками и инвесторами.». 

 

4. Подпункт 3) пункта 22 Раздела 3 Проспекта изложить в следующей редакции: 

«3) Банк является дочерним Банком АО «АЛЬФА-БАНК», Россия, и входит в крупный финансово-

промышленный консорциум «Альфа-групп».». 

 

 




