
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«FORTEBANK» 
(АО «FORTEBANK») 

 

 

 
 

 

 

 

Суммарный объем облигационной программы  

250.000.000.000,00 (двести пятьдесят миллиардов) тенге 
 

 

 

 

 

 

 

 
«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». 



1. Пункт 14 Раздела «ОРГАНЫ ЭМИТЕНТА» проспекта выпуска облигаций 
АО «ForteBank» изложить в следующей редакции: 

14. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 

 

 
№ 

 
Фамилия, имя 
отчество, год 

рождения члена 
Совета 

директоров 
(наблюдательног

о совета) 

 
Должности, занимаемые членами 
совета директоров за последние 3 

года и внастоящее время, в 
хронологическомпорядке, в том 

числе – по совместительству, 
дата вступления их в должности 

Участие 
каждого  

члена совета 
директоров 

(наблюдатель
ного совета) 

эмитента в его 
уставном 
капитале 

(акции/доли)  
 

Участие 
каждого члена 

совета 
директоров 

(наблюдатель
ного совета) 

эмитента в его 
дочерних и 
зависимых 

организациях 
с указанием 

долей 
участия; 

1 

Исатаев Тимур 

Ризабекович  

1969 г.р. 

18 мая 2010 года – 13 марта 2012 

года – АО «Метрокомбанк» – 

Председатель Совета директоров; 

14 марта 2012 года – 22 ноября 2013 

года – АО «ABC Bank» (ранее АО 

«Forte Bank», ранее АО 

«Метрокомбанк») – член Совета 

директоров; 

10 октября 2013 года – настоящее 

время - АО «Forte Bank» (ранее АО 

«Альянс Банк») – член Совета 

директоров, Председатель 

Правления. 

4,89% Нет 

2 

Святов Серик 

Аманжолович 

1954 г.р. 

с 30 декабря 2014 г. – Председатель 

Совета директоров АО «ForteBank» 

(ранее – АО «Альянс Банк»), 

представитель интересов 

Утемуратова Б.Ж.; 

с февраля 2015 г. – Председатель 

Совета директоров АО «Новый 

экономический университет имени 

Т. Рыскулова» (ранее - АО 

«Казахский экономический 

университет им. Т. Рыскулова») 

с марта 2012 года – Председатель 

Совета директоров АО «ABC Bank» 

(ранее – АО «ForteBank); 

2012 г. – февраль 2015 г. – 

Председатель Правления - Ректор 

АО «Казахский экономический 

университет им. Т. Рыскулова»; 

2006 – 2012 гг. – Первый 

Руководитель Совета Директоров 

АО «Казахский экономический 

университет им. Т. Рыскулова» 

Нет Нет 



3 

Утемуратов 

Ануар Булатович 

1983 г.р. 

 

с 30 декабря 2014 г. – Член Совета 

директоров АО «ForteBank» (ранее 

– АО «Альянс Банк»), 

представитель интересов 

Утемуратова Б.Ж.; 

с декабря 2013 г. – Член Совета 

Директоров АО «ForteBank»; 

с октября 2013 г. – Советник 

Председателя Правления АО 

«ForteBank»; 

2010 – 2013 гг. – Главный риск-

менеджер – Член Правления АО 

«ForteBank» 

Нет Нет 

4 

Бектуров Рустем 

Сабитович 

1963 г.р. 

с 30 декабря 2014 г. – Член Совета 

директоров АО «ForteBank» (ранее 

– АО «Альянс Банк»), независимый 

директор; 

с 2013 г. – член Совета директоров 

– независимый директор АО 

«ForteBank». 

с 2011 г. – заместитель 

генерального директора по 

производству АО «КазМунайГаз – 

переработка и маркетинг». 

Нет Нет 

5 

Джолдасбеков 

Азамат 

Мырзаданович 

1962 г.р. 

с мая 2015 г. – член Совета 

директоров АО «Казахстанская 

фондовая биржа»; 

с 14 мая 2015 г. - председатель 

Совета директоров, независимый 

директор АО «Центральный 

депозитарий ценных бумаг»; 

с 29 апреля 2015 г. - член Совета 

директоров, независимый директор 

АО «Центральный депозитарий 

ценных бумаг»; 

с 27 апреля 2015 г. - Член Совета 

директоров - независимый директор 

АО «ForteBank» (ранее – АО 

«Альянс Банк»); 

с 30 декабря 2014 г. – 27 февраля 

2015 г. – Член Совета директоров 

АО «Альянс Банк», независимый 

директор; 

апрель 2014 – май 2015 г. – член 

Совета директоров (Биржевого 

совета) АО «Казахстанская 

фондовая биржа»; 

с 30 декабря 2013 г. – член Совета 

директоров, независимый директор 

АО «Темiрбанк»; 

2012 г. - апрель 2015 г. – член 

Совета директоров, независимый 

директор АО «Центральный 

Нет Нет 



депозитарий ценных бумаг»;  

2012 г. – апрель 2015 г. - 

Председатель Совета директоров, 

независимый директор АО 

«Центральный депозитарий ценных 

бумаг»; 

2011 – 2014 гг. – член Совета 

директоров, независимый директор 

АО «Накопительный пенсионный 

фонд «Ұлар Yмiт»; 

2013 – 2014 гг. – Президент АО 

«Казахстанская фондовая биржа»; 

2012 г. – 2014 гг. – член Совета 

директоров (Биржевого совета) АО 

«Казахстанская фондовая биржа»; 

2011 г. – апрель 2012 гг. – член 

Совета директоров, независимый 

директор АО «Организация, 

осуществляющая инвестиционное 

управление пенсионными активами 

«Жетысу» 

6 

Хуберт Пандза 

1948 г.р. 

 

С ноября 2015 г. - Член Совета 

директоров АО «ForteBank» - 

независимый директор;  

с 2006 года является членом Совета 

директоров – независимым 

директором финансовых 

организаций в странах Европы, а 

также консультантом 

международных организаций по 

вопросам инвестиций; 

2010 г. – декабрь 2014 г. Член 

Совета директоров АО «Альянс 

Банк» независимый директор;  

с октября 2002 г. по октябрь 2006 г. 

- Европейский Банк реконструкции 

и развития, Директор Бизнес-

группы по России и Центральной 

Азии; Руководитель группы малого 

бизнеса; 

1998 – 2002 гг. - Deutsche Bank,  

Председатель Правления/ 

Региональный глава Deutsche Bank 

г. Москва; 

1991 - 1998гг. - Deutsche Bank,  

Первый Вице–президент, головной 

офис во Франкфурте/ 

Международный департамент, 

Глава восточноевропейской и 

Центральной азиатской Секции. 

Нет Нет 

 

Изменения в составе совета директоров (наблюдательного совета) в течении предыдущих 

двух лет:  



 

1. 24 января 2013 года Советом директоров АО «Альянс Банк» (Протокол №01/13 от 

24.01.2013г.) принято решение об избрании Сейткасимова Айдара 

Габдыгапаровича Председателем Совета директоров АО «Альянс Банк». 

 

2. 15 марта 2013 года Советом директоров АО «Альянс Банк» (Протокол №05/13 от 

15.03.2013г.) принято к сведению Уведомление Сейткасимова Айдара 

Габдыгапаровича, Председателя Совета директоров АО «Альянс Банк», о 

досрочном прекращении своих полномочий как члена Совета директоров и 

Председателя Совета директоров по собственной инициативе. 

 

3. Решением Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» от 12 

апреля 2013 года (выписка из протокола №01/13 от 12.04.2013г.) досрочно 

прекращены полномочия члена Совета директоров Эмитента, являющегося 

представителем интересов АО «ФНБ «Самрук-Казына», Балгарина Ерлана 

Ертостиковича. Этим же собранием принято решение избрать членами Совета 

директоров Эмитента, являющимися представителями АО «ФНБ «Самрук-

Казына», Кошкимбаеву Миру Аманкуловну и Ахметкалиеву Жуздыз 

Сериккалиевну. 

 

4. 15 апреля 2013 года Советом директоров АО «Альянс Банк» (выписка из протокола 

№07/13 от 15.05.2013г.) принято решение избрать члена Совета директоров АО 

«Альянс Банк» Кошкимбаеву Миру Аманкуловну Председателем Совета 

директоров.  

 

5. 06 сентября 2013 года Советом директоров АО «Альянс Банк» (Протокол №15 от 

06.09.2013г.) принято к сведению Уведомление Жакежанова Марлена Юсуповича, 

члена Совета директоров АО «Альянс Банк», о досрочном прекращении своих 

полномочий как члена Совета директоров по собственной инициативе. 

 

6. 11 октября 2013 года Внеочередным Общим собранием акционеров АО «Альянс 

Банк» (выписка из протокола №03/13 от 11.10.2013г.) Бучукина Надежда Ивановна 

избрана членом Совета директоров АО «Альянс Банк», являющимся 

представителем АО «ФНБ «Самрук - Казына». 

 

7. Решением Совета директоров АО «Альянс Банк» от 21 октября 2013 года (выписка 

из протокола №20 от 21.10.2013г.) принято к сведению Уведомление Кабашева 

Максата Рахимжановича, члена Совета директоров АО «Альянс Банк», о 

досрочном прекращении своих полномочий как члена Совета директоров по 

собственной инициативе.  

 

8.  Решением Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк», 

состоявшегося 30 декабря 2013 года принято решение досрочно прекратить 

полномочия следующих членов Совета директоров АО «Альянс Банк»: 

Кошкимбаева Мира Аманкуловна - Председатель Совета директоров, 

Ахметкалиева Жулдыз Сериккалиевна – член Совета директоров. 

 

9.  Решением Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк», 

состоявшегося 30 декабря 2013 года принято решение избрать в Совет директоров 

АО «Альянс Банк» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета 

директоров Эмитента в целом следующих членов: 





 

 

 

 

 

 

«FORTEBANK» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ 

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ  БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 

ШЫҒАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТІСІНЕ 

ӨЗГЕРТУЛЕР  

(«FORTEBANK» AҚ) 
 

 

 
 

 
Облигациялық бағдарламаның   жалпы көлемі 

250.000.000.000,00 (екі жүз елу миллиард) теңге 

 

 

 

 
«Уəкілетті органның облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу 

шығарылым проспектісінде жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты 

инвесторларға қандай да болмасын ұсыным беруді білдірмейді. Облигациялар 

шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырушы уəкілетті орган осы 

құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін жауап бермейді. Облигациялар 

шығарылымы проспектісінің Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына 

сəйкестігі ғана қаралады. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі 

ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді жəне ондағы барлық ақпарат 

шынайылығын жəне эмитентке жəне оның облигацияларына қатысты 

инвесторларды шатастырмайтындығын растайды». 

 



1. «ForteBank» АҚ облигациялар шығару проспектісінің «ЭМИТЕНТТІҢ 

ОРГАНДАРЫ» бөлімінің 14 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:  

 

14. Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері. 

 

 
№ 

 
Директорлар 

кеңесі 

мүшелерінің 
 аты-жөні,  
туған 

жылдары 

 
Директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы 

3 жылда атқарған жəне қазіргі кезде 

атқаратын қызметтері, хронологиялық 

тəртіппен, оның ішінде қосымша 

атқаратын қызметті бойынша 

Эмитентың 

директорлар 

кеңесі 

(бақылау 

кенесінің) 

əрбір 

мүшесінің  

оның 

жарғылық 

капиталдағы   

қатысу  үлесі 

(акциялары/ү

лесі) 
 

 

Эмитенттің 

директорлар 

кеңесі (бақылау 

кенесінің) əрбір 

мүшесінің 

еншілес жəне 

тəуелді 

ұйымдардағы  
үлестік қатысуы 
 

1 

Тимур 

Ризабекұлы 

Исатаев 
1969 ж.т. 

2010 жылғы 18 мамыр– 2012 жылғы 13 

наурыз – «Метрокомбанк» АҚ –

Директорлар кеңесінің төрағасы; 
2012 жылғы 14 наурыз– 2013 жылғы 22 

қараша  –«ABC Bank» АҚ (бұрын «Forte 

Bank» АҚ, бұрын «Метрокомбанк» АҚ) 

–Директорлар кеңесінің мүшесі; 
2013 жылғы 10 қазан– қазіргі уақытта - 

«Forte Bank»  АҚ (бұрын «Альянс Банк» 

АҚ) – Директорлар кеңесінің мүшесі, 

Басқарма төрағасы; 

4,89% Жоқ 

2 
Святов Серік 

Аманжолұлы 
1954 ж.т. 

2012 жылғы 20 қаңтар– 2012 жылғы 10 

маусым  - «Т.Рыскулов атындағы 

ҚазЭУ» АҚ – Ректордың м.а.; 
2012 жылғы 11 маусым– 2015 жылғы 01 

ақпан–«Т. Рыскулов атындағы қазақ 

экономикалық университеті» АҚ - 

Басқарма төрағасы-ректор; 
2015 жылғы 01 ақпан– қазіргі уақытта 

«Т. Рыскулов атындағы Жаңа 

экономикалық унивеситет» АҚ 

(бұрынғы АҚ «Т.Рыскулов атындағы 

ҚазЭУ» АҚ) – Директорлар кеңесінің 

төрағасы; 
2012 жылғы 14 наурыз– қазіргі уақытта - 

«ABC Bank» АҚ (бұрын «Forte Bank» 

АҚ) - Директорлар кеңесінің төрағасы; 
2014 жылдың 30 желтоқсанынан бастап - 

«Альянс Банк» АҚ Директорлар 

кеңесінің мүшесі, Б.Ж, Өтемұратов 

мүддесіне өкілдік етуші; 
2012 жылдың маусымынан – «Т. 

Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық 

университетінің» ректоры; 
2006-2012 жж. - «Т. Рысқұлов атындағы 

Қазақ экономикалық университеті» АҚ 

Директорлар кеңесінің Төрағасы 

Жоқ Жоқ 



3 

Өтемұратов 

Ануар 

Болатұлы 
1983 ж.т. 

2010 жылғы 16 тамыз– 2012 жылғы 01 

маусым  – «ABC Bank» АҚ (бұрын 

«ForteBank» АҚ, бұрын 

«МЕТРОКОМБАНК» АҚ) – бас тəуекел-

менеджер; 
2012 жылғы 01 маусым– 2013 жылғы 07 

қазан - «ABC Bank» АҚ (бұрын 

«ForteBank» АҚ) – Басқарма мүшесі– 

Бас тəуекел-менеджер; 
2013 жылғы 08 қазан– қазіргі уақытта - 

«ABC Bank» АҚ (бұрын «ForteBank» 

АҚ) – Басқарма Төрағасының мүшесі; 
2013 жылғы 03 желтоқсан– қазіргі 

уақытта - «ABC Bank» АҚ (бұрын 

«ForteBank» АҚ) – Директорлар 

кеңесінің мүшесі; 
30 желтоқсан 2014 жыл – қазіргі уақытта 

– Директорлар кеңесінің мүшесі 

«ForteBank» АҚ (бұрын «Альянс Банк» 

АҚ), представитель интересов 

Утемуратова Б.Ж. 
2014 жылдың 30 желтоқсанынан бастап - 

«Альянс Банк» АҚ Директорлар 

кеңесінің мүшесі, Б.Ж, Өтемұратов 

мүддесіне өкілдік етуші; 

Жоқ Жоқ 

4 

Бектұров 

Рүстем 

Сабитұлы 
1963 ж.т. 

2010 жылғы 05 тамыз - қазіргі уақытта - 

«КМГ қайта өңдеу жəне маркетинг» АҚ 

– Инвестициялық комитеттің мүшесі; 
2010 жылғы 05 тамыз - қазіргі уақытта - 

«КМГ қайта өңдеу жəне маркетинг» АҚ 

- Бас директордың орынбасары; 
2013 жылғы 03 желтоқсан– қазіргі 

уақытта - «ABC Bank» АҚ (бұрын 

«ForteBank» АҚ) – Директорлар 

кеңесінің мүшесі – тəуелсіз директор; 
2014 жылғы 30 желтоқсан– қазіргі 

уақытта – «ForteBank» АҚ (бұрын 

«Альянс Банк» АҚ) – Директорлар 

кеңесінің мүшесі – тəуелсіз директор.  

Жоқ Жоқ 

5 

Джолдасбеков 

Азамат 

Мырзаданович 
1962 г.р. 

2011 жыл 14 маусым– 2014 жыл 28 

қыркүйек - «Ұлар Yмiт» зейнетақы 

жинақ қоры» АҚ - Директорлар 

кеңесінің мүшесі, тəуелсіз директор; 
2012 жылғы 23 мамыр– қазіргі уақытта –

"Бағалы қағаздардың орталық 

депозитарийі" АҚ - Директорлар 

кеңесінің мүшесі, тəуелсіз директор 

(2012 жылғы 24 мамырдан бастап– 

Директорлар кеңесінің төрағасы, 

тəуелсіз директор); 
2012 жылғы 30 мамыр– 2014 жылғы 04 

наурыз - "Қазақ қор биржасы биржасы" 

АҚ - Директорлар кеңесінің мүшесі 

(Биржалық кеңес); 
2013 жылғы 01 шілде– 2014 жылғы 04 

наурыз  - "Қазақ қор биржасы биржасы" 

АҚ – Президент; 
2013 жылғы 30 желтоқсан–  қазіргі 

Жоқ Жоқ 



уақытта - АҚ "Темiрбанк" -  

Директорлар кеңесінің мүшесі, тəуелсіз 

директор; 
2014 жылдың 18 сəуірінен бастап – 

қазіргі уақытта «Қазақстан қор 

биржасы» АҚ Директорлар кеңесінің 

мүшесі (Биржалық кеңестің); 
2014 жылғы 30 желтоқсаннан– қазіргі 

уақытта – «ForteBank» АҚ (бұрынғы 

«Альянс Банк» АҚ) – Директорлар 

кеңесінің мүшесі – тəуелсіз директор.  
2014 жылғы 30 желтоқсаннан-2015 

жылғы 27 ақпан - ForteBank» АҚ 

(бұрынғы «Альянс Банк» АҚ) – 

Директорлар кеңесінің мүшесі – тəуелсіз 

директор 

6. 

Хуберт Пандза 

1948 ж. т. 

 

2015 жылғы қарашадан бастап - 

«ForteBank» АҚ Директорлар кеңесінің 

мүщесі, тəуелсіз директор;  

2006 жылдан бері Директорлар кеңесінің 

мүшесі, Еуропа елдерінің қаржылық 

ұйымдарының тəуелсіз директоры, 

сондай-ақ халықаралық ұйымдардың 

инвестициялау сұрақтары бойынша  

кеңесішісі  болып табылады; 

2010 –2014 ж. желтоқсан – «Альянс 

Банк» АҚ Директорлар кеңесінің 

мүщесі, тəуелсіз директор;  

2002 жылдың казан айынан— 2006 

жылғы казанға дейін — Ресей жəне 

Орталық Азия бойынша Бизнес-топ 

Директоры, Қайта құру жəне даму 

Еуропалық Банкінің (EBRD) Шағын 

бизнес Тобының Басшысы; 

1998 жылдан—2002 жылға дейін — 

Мəскеу, Deutsche Bank Өңірлік 

басшысы/Басқарма Төрағасы; 

1991 жылдан — 1998 жылға дейін — 

Deutsche Bank Шығыс Еуропа жəне 

Орталық Азия Бөлімінің Басшысы/ 

Франкфурттағы Бас офисі, Халықаралық 

департаменті, Бірінші Вице-Президенті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жоқ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жоқ 

 

Соңғы екі жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамында болған өзгерістер:  

 

1. 2013 жылғы 24 қаңтарда «Альянс Банк» АҚ Директорлар кеңесі (2013 жылғы 24 

қаңтардағы № 01/13 хаттамасы) «Альянс Банк» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасына 

Айдар Габдыгапарович Сейткасимовты сайлау туралы шешім қабылдады. 

 

2. 2013 жылы 15 наурызда «Альянс Банкі» АҚ Директорлар кеңесімен (15.03.2013 ж. 

№05/13 хаттама) «Альянс Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы Айдар 

Ғабдығапарұлы Сейткасимовтың өз бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі 

жəне Директорлар кеңесінің Төрағасы ретінде өз өкілдігін мерзімінен бұрын аяқтау 

туралы хабарламасы мəліметке қабылданды. 

 



3. 2013 жылғы 12 сəуірдегі «Альянс Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы 

жиналысының шешімімен «Самұрық-Қазына» ҰƏҚ» АҚ өкілі болып табылатын, «Альянс 

Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі Ерлан Ертөстікұлы Балгариннің өкілеттігі 

мерзімінен бұрын тоқтатылды. Осы жиналыспен «Самұрық-Қазына» ҰƏҚ» АҚ өкілі 

болып табылатын Мира Аманқұлқызы Көшкімбаева мен Жұлдыз Серікқалиқызы 

Ахметқалиеваны Банкінің директорлар Кеңесінің мүшесіне сайлау туралы шешім 

қабылданды. 

 

4. 2013 жылғы 15 сəуірде «Альянс банкі» директорлар Кеңесі (15.05.2013ж. №07/13 

хаттамадан үзінді-көшірме) «Альянс Банкі» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі Мира 

Аманқұлқызы Көшкімбаеваны директорлар Кеңесінің төрағасына сайлау туралы шешім 

қабылдады.  

 

5. 2013 жылы 06 қыркүйекте «Альянс Банкі» АҚ Директорлар кеңесімен (06.09.2013 

ж.№15 хаттама) «Альянс Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Марлен Юсупович 

Жакежановты өз бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өз өкілдігін 

мерзімінен бұрын аяқтау туралы хабарламасы мəліметке қабылданды. 

 

6. 2013 жылғы 11 қазанда «Альянс банкі» АҚ Акционерлердің кезектен тыс Жалпы 

жиналысымен (2013 жылғы 11 қазандағы №03/13 хаттамадан үзінді-көшірме) «Самұрық-

Қазына» ҰƏҚ АҚ өкілі болып табылатын Надежда Ивановна Бучукина «Альянс Банкі» 

АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесіне алынды. 

 

7. «Альянс Банкі» АҚ 2013 жылғы 21 қазандағы Директорлар Кеңесінің шешімімен 

(21.10.2013 жылғы №20 хаттамадан үзінді-көшірме) «Альянс Банк» АҚ Директорлар 

Кеңесінің мүшесі М.Р. Қабашевтың өз бастамасы бойынша Директорлар Кеңесі мүшесі 

ретіндегі өз өкілеттігін мерзімімен бұрын аяқтау туралы хабарламасы мəліметке алында.  

 

8. «Альянс Банк» АҚ Акционерлерінің 2013 жылғы 30 желтоқсандағы кезектен тыс 

Жалпы жиналысының шешімі бойынша «Альянс Банк» АҚ Директорлар кеңесінің 

төмендегі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылданды: 

Кошкимбаева Мира Аманкуловна – Директорлар кеңесінің Төрағасы, Ахметкалиева 

Жұлдыз Сериккалиевна – Директорлар кеңесінің мүшесі.   

 

9. «Альянс Банк» АҚ Акционерлерінің 2013 жылғы 30 желтоқсандағы кезектен тыс 

Жалпы жиналысының шешімі бойынша «Альянс Банк» АҚ Директорлар кеңесіне 

өкілеттігі Эмитеттің Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге  

төмендегілерді сайлау туралы шешім қабылданды: 

• Рысқұлов Айдар Қайратұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі («Самұрық- Қазына» 

ҰƏҚ» АҚ мүддесінің өкілі); 

• Исатаев Тимур Ризабекұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі  («Альянс Банк» АҚ 

Басқарма Төрағасы); 

• Ташпулатова Сақдат Азатовна – тəуелсіз директор - Директорлар кеңесінің мүшесі. 

 

10. 2014 жылдың 30 желтоқсанында өткен «Альянс Банк» АҚ акционерлерінің кезектен 

тыс жалпы жиналысының шешімімен «Альянс Банк» АҚ Директорлар кеңесіне 2018 

жылдың 31 қаңтарына дейінгі өкілеттілік мерзімімен келесі мүшелерді сайлау туралы 

шешім қабылданды: 

• Святов Серік Аманжолұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі (Банк акционері Б.Ж, 

Өтемұратов мүддесіне өкілдік етуші ретінде); 

• Өтемұратов Ануар Болатұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі (Банк акционері Б.Ж, 

Өтемұратов мүддесіне өкілдік етуші ретінде); 

• Бектұров Рүстем Сабитұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі – тəуелсіз директор; 










