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Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление 

каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. 

Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет 

ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций 

рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные 

лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в 

настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной  и не 

входящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций. 

 

 

г. Астана 

 



1. В разделе II Органы общества и учредители (акционеры) пункт 11 Совет директоров 

акционерного общества изложить в следующей редакции: 

11. Совет директоров акционерного общества:  

(согласно решению Внеочередного  общего собрания акционеров от 15.09.2009 г.)  

ФИО, год 

рождения членов 

совета 

директоров 

Занимаемые должности в настоящее время и за последние 

три года в хронологическом порядке 

Доля участия 

в уставном 

капитале 

эмитента                 

(в процентах) 

Доля участия 

в дочерних и 

зависимых 

организация

х эмитента             

(в процентах) 

Исламов Кинталь 

Кинтальевич, 

1964 г.р.  

Председатель Совета Директоров АО «Астана-Финанс». 

 с марта 2009г. и по настоящее время  Председатель 

Совета Директоров АО «Астана – Финанс»; 

 с мая 2008г. – март 2009г. -   член Совета Директоров,  

Председатель Правления АО «Астана – Финанс»; 

 май  2005г. – май 2008г. - Председатель Совета 

Директоров АО «Астана – Финанс».   

0,00003 нет 

Айтенов Марат 

Дуйсенбекович,  

1978 г.р. 

Член Совета Директоров АО «Астана – Финанс» 

 с мая 2008г. и по настоящее время – член Совета 

Директоров  АО «Астана – Финанс»; 

 с марта 2007г.  и по настоящее время  - Управляющий 

директор АО «Фонд  устойчивого развития  «Казына» (13 

октября 2008г. в соответствии с Указом Президента  

Республики Казахстан создано АО «Фонд национального 

благосостояния «Самрук – Казына»  путем слияния  АО 

«Фонд устойчивого развития  «Казына» и  

«Казахстанский холдинг по управлению 

государственными активами «Самрук»); 

 май  2006г. – март 2007г. – управляющий директор, член 

Правления АО «Национальный инновационный фонд»; 

 февраль 2006г.  -  май 2006г. – Заместитель Генерального 

директора РГП «Институт экономических исследований»; 

  июль 2005г. - февраль 2006г. – Директор 

административно-финансового  департамента АО «Центр 

маркетингово – аналитических  исследований»; 

 май 2003г. - июль 2005г. – Начальник юридического  

управления, Министерства экономики  и бюджетного 

планирования Республики Казахстан.  

нет нет 

Ибатуллина 

Эльмира 

Павловна,                   

1974 г.р. 

Член Совета Директоров АО «Астана – Финанс», 

Председатель  Правления АО «Астана-Финанс» 

 с июля 2009г. и по настоящее время  Член Совета 

Директоров  АО «Астана – Финанс», Председатель 

Правления АО «Астана – Финанс»; 

 апрель 2009г. – июль 2009г.  – Председатель Правления 

АО «Астана – Финанс»; 

 март 2009г. – апрель 2009г. – И.о. Председателя Правления 

АО «Астана – Финанс»; 

 март 2005г. – март 2009г.  - Заместитель Председателя 

Правления АО Астана-Финанс»; 

 февраль 2004г. - март 2005г.г. – начальник юридического 

отдела АО «Астана-Финанс»;  

 март 2003г. - февраль 2004г. – заместитель начальника 

юридического отдела ОАО «Астана-Финанс». 

0,0006 нет 



Карибаева Нина 

Халеловна,     

1977 г.р.  

(независимый 

член Совета 

Директоров) 

Независимый член Совета Директоров АО «Астана – 

Финанс». 

 с сентября  2009г. и по настоящее время - Независимый 

член Совета Директоров АО «Астана – Финанс»; 

 с декабря  2004 г. и по настоящее время  – директор и 

управляющий партнѐр  ТОО «Юридическое агентство 

«Consult Legal Group»»; 

 октябрь 2003 г. – декабрь 2004г. – Заместитель 

директора и партнѐр ТОО «Новакова и партнеры». 

нет нет 

Мужчиль Татьяна 

Евгеньевна,  

1948 г.р. 

(независимый 

член Совета 

Директоров) 

Независимый член Совета Директоров АО «Астана – 

Финанс» 

 с  2004г. и по настоящее время – независимый член 

Совета Директоров АО «Астана – Финанс». нет нет 

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих  лет: 

1) с  15 сентября  2009 года (Протокол внеочередного общего собрания акционеров): 

-      Исламов К.К.  – Председатель Совета директоров; 

-      Айтенов М.Д.; 

-      Ибатуллина Э.П.; 

-      Карибаева Н.Х.; 

-      Мужчиль Т.Е. 

 

2) с  02 июля  2009 года (Протокол годового общего собрания акционеров): 

-      Исламов К.К.  – Председатель Совета директоров; 

-      Айтенов М.Д.; 

-      Ибатуллина Э.П.; 

-      Омарханов К.А.; 

-      Мужчиль Т.Е. 

 

3) С 02 марта 2009 года (Протокол внеочередного общего собрания акционеров): 

-      Исламов К.К.  – Председатель Совета директоров; 

-      Мещеряков Н.И.; 

-      Жаксыбек Д. Э.; 

-      Мужчиль Т.Е.; 

-      Мамеш Д.А.; 

-      Бокенбаев Ж.К.; 

-      Айтекенов К.М.; 

-      Айтенов М.Д.; 

-      Савчук А.В. 

4) с 29 мая 2008 года  (Протокол годового  общего собрания акционеров): 

-      Мамештеги С.Х. – Председатель Совета директоров; 

-      Исламов К.К.; 

-      Жаксыбек Д. Э.; 

-      Мужчиль Т.Е.; 

-      Мамеш Д.А.; 

-      Бокенбаев Ж.К.; 

-      Айтекенов К.М.; 

-      Айтенов М.Д.; 

-      Савчук А.В. 

 

5) с 30 ноября  2007 года  (Протокол внеочередного общего собрания акционеров): 



 -    Исламов К.К. – Председатель Совета директоров; 

-     Айтекенов К.М.; 

-     Бокенбаев  Ж.К.; 

-     Жаксыбек  Д.Э.; 

-     Кабашев М.Р.; 

-     Мамеш Д.А.; 

-     Мамештеги С.Х.; 

-     Савчук А.В.; 

-     Мужчиль Т.Е.  

6) с 30 сентября 2006 года – прекращение полномочий Аскаровой Айгуль Ермагамбетовны, 

избран в состав Совета Директоров Тусупбеков Амиржан Нурышевич (Протокол №2 

внеочередного общего собрания акионеров); 

7) с 17 мая 2005 года – действующий состав Совета директоров (Протокол №1 Общего 

собрания акционеров); 

8)  с 20 декабря 2004 года по 17 мая 2005 года (Протокол № 3 Общего собрания 

акционеров): 

- Мещеряков Н.И. – Председатель Совета директоров; 

- Сухотин А.В.; 

- Нурпеисов Ж.Б.; 

- Туржанова А.Т.; 

- Сурапбергенов Т.Д.; 

- Мужчиль Т.Е.; 

- Аманбаев М.К.; 

- Исламов К.К.    

9)  с 27 мая 2004 года по 20 декабря 2004 года (Протокол №2 Общего собрания 

акционеров): 

-  Мещеряков Н.И. – Председатель Совета директоров; 

-  Сухотин А.В.; 

- Нурпеисов Ж.Б.; 

-  Крутиховский И.Г.; 

-  Исламов К.К.; 

-  Ахметова Ж.А.; 

-  Островский А.П.; 

-  Фалей М.А. 

10)  с 16 мая 2003 года по 27 мая 2004 года (Протокол №1 Общего собрания акционеров): 

-  Мещеряков Н.И. – Председатель Совета директоров; 

-  Сухотин А.В.; 

-  Иргибаев М.С.; 

-  Крутиховский И.Г.; 

-  Исламов К.К.; 

-  Ахметова Ж.А.; 

-  Островский А.П.; 

-  Фалей М.А. 

11)  с 16 мая 2002 года по 16 мая 2003 года (Протокол №2 Общего собрания акционеров): 

- Мещеряков Н.И. – Председатель Совета директоров; 

- Сухотин А.В.; 

- Ускенбаев К.И.; 

- Крутиховский И.Г.; 

- Исламов К.К.; 

- Ахметова Ж.А.; 

- Островский А.П.; 



- Фалей М.А. 

 

2. В разделе II Органы общества и учредители (акционеры) пункт 12 Коллегиальный 

(единаличный) исполнительный орган акционерного общества - Правление изложить в 

следующей редакции: 

12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества - Правление: 

 

ФИО и год 

рождения члена 

Правления 

Занимаемые должности в настоящее время и за 

последние три  года 

Доля участия в 

уставном 

капитале 

эмитента                       

(в процентах) 

Доля участия в 

дочерних и 

зависимых 

организациях 

эмитента                    

(в процентах) 

Ибатуллина Эльмира 

Павловна,              

1974 г.р. 

 Председатель  Правления АО «Астана-Финанс» 

 с апреля 2009г. и по настоящее время – 

Председатель Правления АО «Астана – 

Финанс»; 

 март 2009г. – апрель 2009г. – И.о. Председателя 

Правления АО «Астана – Финанс»; 

 март 2005г. – март 2009г.  - Заместитель 

Председателя Правления АО Астана-Финанс»; 

 февраль 2004г. - март 2005г.г. – начальник 

юридического отдела АО «Астана-Финанс»;  

 март 2003г. - февраль 2004г. – заместитель 

начальника юридического отдела ОАО 

«Астана-Финанс». 

0,0006 нет 

Такенов Азамат 

Серикбаевич,     

1975 г.р. 

Заместитель Председателя Правления АО «Астана 

– Финанс» 

 с августа 2009г. и по настоящее время 

Заместитель Председателя Правления АО 

«Астана – Финанс»; 

 апрель  2007 г. – август  2009 г. – Директор  

Управления залогового  обеспечения  и 

проблемных займов АО «Астана - Финанс»; 

 декабрь  2005 г. – апрель 2007 г. – начальник 

отдела залоговых операций АО «Астана - 

Финанс»; 

 октябрь  2004 г. – декабрь  2005 г. –  

заместитель начальника  отдела  залоговых 

операций  АО «Астана - Финанс»; 

 октябрь 2003 г. – октябрь 2004 г. – ведущий 

специалист отдела залоговых  операций   АО 

«Астана - Финанс». 

 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

Байтенов Нуртаза 

Мунайтбасович, 

 1966 г.р. 

Заместитель Председателя Правления АО «Астана 

– Финанс», Управляющий партнѐр аудиторской 

компании Caspian Audit Partners 

 с декабря 2009 г.  и по настоящее время 

Заместитель Председателя Правления АО 

«Астана - Финанс»; 

 с сентября 2009 г. и по настоящее время  

Управляющий партнѐр аудиторской компании 

Caspian Audit Partners; 

 август 2008 г. – сентябрь 2009 г. – Независимый 

директор АО «Сеним Банк»; 

 апрель 2008 г. – май  2009 г. – Заместитель 

Председателя Правления АО «Шинхан Банк 

Казахстан»; 

 март  2007 г. –  ноябрь 2007 г. – Заместитель 

генерального директора по экономике и 

финансам  АО «Алматы  Пауэр 

Консолидэйтед»; 

нет нет 



 октябрь 2006 г. – август 2009 г. – консультант – 

советник в аудиторской компании 

«Интерконсалт»; 

 март 2004 г. – февраль 2007 г. – Заместитель 

Председателя Правления АО «Альянс Банк»; 

 март 2002 г. – февраль 2004 г. -  партнѐр по 

аудиту   ТОО «Делойт и Туш». 

 

 

Заместитель Председателя  Правления                                          Такенов А.С. 

 

Главный   бухгалтер                                                                            Седова Р.И. 

 

Руководитель службы  аудита                                                                               Дюсенева А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Астана-Финанс»  

акционерлік қоғамы 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Астана-Финанс» акционерлік қоғамы 

(«Астана-финанс» АҚ) 

акциялары шығарылымының проспектіне  

өзгертулер мен толықтырулар 

 

 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уәкілетті органның жарияланған  акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу инвесторларға проспектіде 

сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсынымдарды беруді білдірмейді. Жарияланған  

акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжатта жазылған  

ақпараттың дұрыстығына жауапты болмайды. Акциялар шығарылымының проспектісінің  Қазақстан 

Республикасы заңнамасына сәйкес келетіні ғана қаралады. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы 

проспектіде жазылған ақпараттың дұрыстығына жауапты болады және онда берілген барлық ақпараттардың 

дұрыс болғанын және инвесторларды қоғам мен оның орналастырылатын  акцияларына қатысты  

адастырмайтынын растайды. 

 

 

Астана қ. 

 



1. Қоғамның органдары мен құрылтайшылары (акционерлері) II тарауындағы 

Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі 11- тармағы мына редакцияда жазылсын: 

11. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі:  

(Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 2009 жылғы 15 қыркүйектегі шешіміне сәйкес)  

Директорлар 

кеңесі 

мүшелерінің аты-

жөні, туған 

жылы 

Хронологиялық тәртіпте қазіргі уақытта және соңғы үш 

жылда атқарған лауазымдары 

Эмитенттің 

жарғылық 

капиталында

ғы қатысу 

үлесі 

(пайызбен) 

Эмитенттің 

еншілес және 

тәуелді 

ұйымдарынд

ағы қатысу 

үлесі 

(пайызбен) 

 
Исламов Кинталь 

Кинтальұлы,  

1964 ж.т.  

«Астана – Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы. 

 2009 жылғы наурыздан қазіргі уақытқа дейін «Астана – 

Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 

 2008 жылғы мамыр – 2009 жылғы наурыз – «Астана – 

Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма 

төрағасы; 

 2005 жылғы мамыр – 2008 жылғы мамыр «Астана – 

Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы. 

0,00003 жоқ 

Айтенов Марат 

Дуйсенбекович,  

1978 г.р. 

«Астана – Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 

 2008 жылғы мамырдан қазіргі уақытқа дейін – «Астана – 

Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 

 2007 жылғы наурыздан осы уақытқа дейін  - «Қазына» 

тұрақты даму қоры» АҚ-ның Басқарушы директоры (2008 

жылғы 13 қазаннан бастап, Қазақстан Республикасы 

Президентінің Жарлығына сәйкес «Қазына» тұрақты даму 

қоры» АҚ мен «Самұрық» мемлекеттік активтерді 

басқару жөніндегі қазақстандық холдингтің»  қосылуы 

арқылы «Самұрық- Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ 

құрылды);  

 2006 жылғы мамыр – 2007 жылғы наурыз – «Ұлттық 

инновациялық қор» АҚ-ның басқарушы директоры, 

басқарма мүшесі; 

 2006 жылғы ақпан – 2006 жылғы мамыр – –

«Экономикалық зерттеулер институты» РМК Бас 

директорының орынбасары; 

  2005 жылғы шілде – 2006 жылғы ақпан – «Маркетинг-

талдау зерттеулерінің орталығы» АҚ Әкімшілік-қаржы 

департаментінің директоры; 

 2003 жылғы мамыр – 2005 жылғы шілде – Қазақстан 

Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау 

министрлігінің Заң басқармасының бастығы. 

жоқ жоқ 

Ибатуллина 

Эльмира 

Павловна,                   

1974 ж.т. 

«Астана-Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Астана-

Финанс» АҚ-ның Басқарма төрағасы  

 2009 жылғы шілдеден қазіргі уақытқа дейін «Астана-

Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Астана-

Финанс» АҚ-ның Басқарма төрағасы; 

 2009 жылғы сәуір – 2009 жылғы шілде «Астана-Финанс» 

АҚ-ның Басқарма төрағасы; 

 2009 жылғы наурыз – 2009 жылғы сәуір – «Астана-

Финанс» АҚ Басқарма төрағасының м.а.; 

 2005 жылғы наурыз –2009 жылғы наурыз – «Астана-

Финанс» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; 

 2004 жылғы ақпан –2005 жылғы наурыз – «Астана-

Финанс» АҚ заң бөлімінің бастығы; 

 2003 жылғы наурыз – 2004 жылғы ақпан – «Астана-

Финанс» ААҚ заң бөлімі бастығының орынбасары. 

0,0006 жоқ 



Карибаева Нина 

Халелқызы,     

1977 ж.т.  

(Директорлар 

кеңесінің тәуелсіз 

мүшесі) 

«Астана – Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз 

мүшесі 

 2009 жылғы қыркүйектен қазіргі уақытқа дейін – 

«Астана – Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз 

мүшесі; 

 2004 жылғы желтоқсаннан қазіргі уақытқа дейін – 

«Consult Legal Group» заң агенттігі» ЖШС-нің 

директоры және басқарушы серіктестігі 

 2003 жылғы қазан – 2004 жылғы желтоқсан - «Новакова 

и партнеры» ЖШС-нің директоры және серіктестігі 

жоқ жоқ 

Мужчиль Татьяна 

Евгеньевна,  

1948 ж.т. 

(Директорлар 

кеңесінің тәуелсіз 

мүшесі) 

«Астана – Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз 

мүшесі 

 2004 жылдан қазіргі уақытқа дейін – «Астана – Финанс» 

АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі. жоқ жоқ 

Бұрынғы жылдардың ішіндегі Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер: 

12) 2009 жылғы 15 қыркүйектен бастап (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 

хаттамасы): 

-      Исламов К.К.  – Директорлар кеңесінің төрағасы; 

-      Айтенов М.Д.; 

-      Ибатуллина Э.П.; 

-      Карибаева Н.Х.; 

-      Мужчиль Т.Е. 

 

13) 2009 жылғы 02 шілдеден бастап (Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 

хаттамасы): 

-      Исламов К.К.  – Директорлар кеңесінің төрағасы; 

-      Айтенов М.Д.; 

-      Ибатуллина Э.П.; 

-      Омарханов Қ.А.; 

-      Мужчиль Т.Е. 

 

14) 2009 жылғы 02 наурыздан бастап (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 

хаттамасы): 

-      Исламов К.К.  – Директорлар кеңесінің төрағасы; 

-      Мещеряков Н.И.; 

-      Жақсыбек Д. Э.; 

-      Мужчиль Т.Е.; 

-      Мамеш Д.А.; 

-      Бөкенбаев Ж.Қ.; 

-      Айтекенов Қ.М.; 

-      Айтенов М.Д.; 

-      Савчук А.В. 

15) 2008 жылғы 29 мамырдан бастап (Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 

хаттамасы): 

-      Мәмештегі С.Х. – Директорлар кеңесінің төрағасы; 

-      Исламов К.К.; 

-      Жақсыбек Д. Э.; 

-      Мужчиль Т.Е.; 

-      Мамеш Д.А.; 

-      Бөкенбаев Ж.Қ.; 



-      Айтекенов Қ.М.; 

-      Айтенов М.Д.; 

-      Савчук А.В. 

 

16) 2007 жылғы 30 қарашадан бастап (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 

хаттамасы): 

 -    Исламов К.К. – Директорлар кеңесінің төрағасы; 

-     Айтекенов Қ.М.; 

-     Бөкенбаев  Ж.Қ.; 

-     Жақсыбек  Д.Э.; 

-     Қабашев М.Р.; 

-     Мамеш Д.А.; 

-     Мәмештегі С.Х.; 

-     Савчук А.В.; 

-     Мужчиль Т.Е.  

17) 2006 жылғы 30 қыркүйектен бастап – Айгүл Ермағамбетқызы Асқарова өкілеттіктерінің 

тоқтатылуы, Директорлар кеңесінің құрамына Әміржан Нұрышұлы Түсіпбеков сайланды 

(Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының №2 хаттамасы);  

18) 2005 жылғы 17 мамырдан бастап – Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамы 

(Акционерлердің жалпы жиналысының №1 хаттамасы); 

19)  2004 жылғы 20 желтоқсаннан бастап 2005 жылғы 17 мамырға дейін (Акционерлердің 

жалпы жиналысының №3 хаттамасы): 

- Мещеряков Н.И. – Директорлар кеңесінің төрағасы; 

- Сухотин А.В.; 

- Нұрпеисов Ж.Б.; 

- Тұржанова А.Т.; 

- Сұрапбергенов Т.Д.; 

- Мужчиль Т.Е.; 

- Аманбаев М.К.; 

- Исламов К.К.    

20)  2004 жылғы 27 мамырдан бастап 2004 жылғы 20 желтоқсанға дейін (Акционерлердің 

жалпы жиналысының №2 хаттамасы): 

-  Мещеряков Н.И. – Директорлар кеңесінің төрағасы; 

-  Сухотин А.В.; 

- Нұрпеисов Ж.Б.; 

-  Крутиховский И.Г.; 

-  Исламов К.К.; 

-  Ахметова Ж.А.; 

-  Островский А.П.; 

-  Фалей М.А. 

21)  2003 жылғы 16 мамырдан бастап 2004 жылғы 27 мамырға дейін (Акционерлердің жалпы 

жиналысының №1 хаттамасы): 

-  Мещеряков Н.И. – Директорлар кеңесінің төрағасы; 

-  Сухотин А.В.; 

-  Иргибаев М.С.; 

-  Крутиховский И.Г.; 

-  Исламов К.К.; 

-  Ахметова Ж.А.; 

-  Островский А.П.; 

-  Фалей М.А. 



22)  2002 жылғы 16 мамырдан бастап 2003 жылғы 16 мамырға дейін (Акционерлердің жалпы 

жиналысының №2 хаттамасы): 

- Мещеряков Н.И. – Директорлар кеңесінің төрағасы; 

- Сухотин А.В.; 

- Ускенбаев К.И.; 

- Крутиховский И.Г.; 

- Исламов К.К.; 

- Ахметова Ж.А.; 

- Островский А.П.; 

- Фалей М.А. 

 

 

2. Қоғамның органдары мен құрылтайшылары (акционерлері) II тарауындағы 

Акционерлік қоғамның алқалы (жеке дара) атқарушы органы - Басқарма 12- тармағы мына 

редакцияда жазылсын: 

12. Акционерлік қоғамның алқалы (жеке дара) атқарушы органы - Басқарма: 

 

Басқарма мүшесінің 

аты-жөні және туған 

жылы 

Қазіргі уақытта және соңғы үш жылда атқарған 

лауазымдары 

Эмитенттің 

жарғылық 

капиталындағы 

қатысу үлесі 

(пайызбен) 

Эмитенттің еншілес 

және тәуелді 

ұйымдарындағы 

қатысу үлесі 

(пайызбен) 

Ибатуллина Эльмира 

Павловна,              

1974 ж.т. 

«Астана-Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің 

мүшесі, «Астана-Финанс» АҚ-ның Басқарма 

төрағасы  

 2009 жылғы шілдеден қазіргі уақытқа дейін 

«Астана-Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің 

мүшесі, «Астана-Финанс» АҚ-ның Басқарма 

төрағасы; 

 2009 жылғы наурыз – 2009 жылғы сәуір – 

«Астана-Финанс» АҚ Басқарма төрағасының 

м.а.; 

 2005 жылғы наурыз –2009 жылғы наурыз – 

«Астана-Финанс» АҚ Басқарма төрағасының 

орынбасары; 

 2004 жылғы ақпан –2005 жылғы наурыз – 

«Астана-Финанс» АҚ заң бөлімінің бастығы; 

 2003 жылғы наурыз – 2004 жылғы ақпан – 

«Астана-Финанс» ААҚ заң бөлімі бастығының 

орынбасары. 

0,0006 жоқ 

Такенов Азамат 

Серикбайұлы,     

1975 ж.т. 

 «Астана-Финанс» АҚ Басқарма төрағасының 

орынбасары 

 2009 жылғы тамыздан қазіргі уақытқа дейін – 

«Астана-Финанс» АҚ Басқарма төрағасының 

орынбасары; 

 2007 жылғы сәуір – 2009 жылғы тамыз – 

«Астана-Финанс» АҚ Кепілдік қамтамасыз ету 

және проблемалы қарыздар басқармасының 

директоры; 

 2005 жылғы желтоқсан – 2007 жылғы сәуір – 

«Астана-Финанс» АҚ Кепілдік операциялар 

бөлімінің бастығы; 

 2004 жылғы қазан – 2005 жылғы желтоқсан – 

«Астана-Финанс» АҚ Кепілдік операциялар 

бөлімі бастығының орынбасары; 

 2003 жылғы қазан – 2004 жылғы қазан – 

«Астана-Финанс» АҚ Кепілдік операциялар 

бөлімінің жетекші маманы. 

 

 

 

жоқ 

 

 

 

жоқ 



Байтенов Нұртаза 

Мұңайтбасұлы, 

 1966 ж.т. 

«Астана-Финанс» АҚ Басқарма төрағасының 

орынбасары, «Caspian Audit Partners» аудиторлық 

компаниясының басқарушы серіктестігі  

 2009 жылғы желтоқсаннан қазіргі уақытқа 

дейін – «Астана-Финанс» АҚ Басқарма 

төрағасының орынбасары; 

 2009 жылғы қыркүйектен қазіргі уақытқа дейін 

– «Caspian Audit Partners» аудиторлық 

компаниясының басқарушы серіктестігі; 

 2008 жылғы тамыз – 2009 жылғы қыркүйек – 

«Сенім банкі» АҚ-ның тәуелсіз директоры; 

 2008 жылғы тамыз – 2009 жылғы мамыр – 

«Шинхан Банк Қазақстан» АҚ Басқарма 

төрағасының орынбасары; 

 2007 жылғы наурыз – 2007 жылғы қараша – 

«Алматы  Пауэр Консолидэйтед» АҚ Бас 

директорының экономика және қаржы 

жөніндегі орынбасары; 

 2006 жылғы қазан – 2009 жылғы тамыз – 

«Интерконсалт» АҚ аудиторлық 

компаниясының ақылшы-кеңесшісі; 

 2004 жылғы наурыз – 2007 жылғы ақпан – 

«Альянс Банк» АҚ Басқарма төрағасының 

орынбасары; 

 2002 жылғы наурыз – 2004 жылғы ақпан – 

«Делойт и Туш» ЖШС-нің аудит жөніндегі 

серіктестігі.  

жоқ жоқ 

 

 

Басқарма төрағасының орынбасары       Такенов А.С. 

 

Бас бухгалтер         Седова Р.И. 

 

Аудита қызметінің басшысы       Дюсенева А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


