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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 02.03.2009 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».   

0,00004 нет 

Айтекенов Кайрат 

Медыбаевич,  

1963 г.р. 

Член Совета Директоров АО «Астана – Финанс» 

 с ноября 2007г. и по настоящее время – член Совета 

Директоров АО «Астана – Финанс»; 

 июль 2007г. и по настоящее время  - Заместитель 

Председателя Правления 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»); 

 2006  – 2007 г. – Вице – Министр  туризма и спорта РК; 

 2003  – 2006 г. -  Вице – Министр экономики  и 

бюджетного планирования РК. 

нет 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 



Савчук       

Александр 

Викторович,  

1969 г.р. 

Член Совета Директоров АО «Астана-финанс» 

 с 2005г. и по настоящее время – Член Совета Директоров 

АО «Астана – Финанс»; 

  май 2005г - май 2008г. – Председатель Правления АО 

"Астана-Финанс». 

0,0001 нет 

Мещеряков 

Николай Ильич, 

1955 г.р. 

(независимый 

член Совета 

Директоров) 

Независимый член Совета Директоров АО «Астана – 

Финанс». 

 с марта 2009г. и по настоящее время – независимы член 

Совета Директоров АО «Астана – Финанс», 

Председатель Правления  АО «Концерн «Цесна – 

Астык»; 

 февраль 1999г. и по настоящее время – Председатель 

Правления  ТОО «Концерн «Акмола Астык» (в декабре 

2000г.  ТОО «Концерн «Акмола Астык» переименовано 

в ТОО «Концерн «Цесна – Астык»). 

нет                                       нет 

Жақсыбек Дәурен 

Әділбекұлы,  

1978 г.р. 

(независимый 

член Совета 

Директоров) 

Независимый член Совета Директоров АО «Астана – 

Финанс». 

 с  ноября 2007г. и по настоящее время  - независимый 

член Совета Директоров  АО «Астана – Финанс»;  

 с октября 2006г.  и по настоящее время  - Председатель 

Правления, член Совета Директоров АО «Цеснабанк»; 

  май 2005г. – октябрь 2006г. – Председатель 

Наблюдательного  Совета ТОО «Медет – Холдинг».   

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 

Мамеш      Дархан       

Абдимашулы, 

1972г.р. 

(независимый 

член Совета 

Директоров) 

Независимый член Совета Директоров АО «Астана – 

Финанс» 

 с 2005г. и по настоящее время – независимый член 

Совета Директоров АО «Астана – Финанс». нет нет 

Бокенбаев Жакып 

Куттыбекович, 

1969 г.р. 

(независимый 

член Совета 

Директоров) 

Независимый член Совета Директоров АО «Астана – 

Финанс» 

 с 2005г. и по настоящее время  - независимый член 

Совета Директоров АО «Астана – Финанс; 

 с 2008г.  и по настоящее время  - Генеральный директор 

ТОО «Investment Company Capital Management»; 

  2006г. - 2008г. – Президент АО «Казахстанские 

коммунальные системы»; 

  2004г. - 2005г. – Генеральный директор  ТОО  

«Онтустик жарык».   

нет  нет 

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет: 

1) 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. 



2) 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. 

 

3) 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.  

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

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

внеочередного общего собрания акионеров); 

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

собрания акционеров); 

6)  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.    

7)  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. 

8)  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. 

9)  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 

Толеутаева Зевира 

Кенесовна, 

 1973г.р. 

Заместитель Председателя Правления АО «Астана 

– Финанс» 

 с октября 2008г.  и по настоящее время  

Заместитель Председателя Правления АО 

«Астана – Финанс»; 

 февраль 2008г. – октябрь 2008 г. – Начальник 

Управления бюджетрования и мониторинга 

ТОО «Verny Investments Holding»; 

 март 2007г. – декабрь 2007г. – Директор 

Департамента управления рисками  АО 

«Корпорация  «Цесна»; 

 ноябрь 2005г. – март 2007г.  – Директор 

управления рисками АО «Корпорация  «Цесна». 

нет нет 

Абдухаликов  Талгат 

Серикович,     

1963г.р. 

Заместитель Председателя Правления АО «Астана 

– Финанс» 

 с марта 2009г. и по настоящее время 

Заместитель Председателя Правления АО 

«Астана – Финанс»; 

 декабрь 2006г. – сентябрь 2008г. – 

Председатель Правления АО «Верный 

 

 

 

нет 

 

 

 

нет 



Капитал»; 

 марта 2002г. – декабрь 2006г. – Управляющий 

директор, Член Правления  АО «АТФ Банк»; 

 июнь 1998г. – март 2002г. – Директор 

Департамента  Казначейства ОАО 

«Алматинский торгово-финансовый  банк». 

Чектыбаева Дина 

Эдуардовна, 

 1971 г.р. 

Заместитель Председателя Правления АО «Астана 

– Финанс» 

 с февраля  2009г. и по настоящее время  

Заместитель Председателя Правления  АО 

«Астана – Финанс»; 

 2006г. – 2009г. – Исполнительный директор 

HSBC Bank Kazakhstan; 

 2004г. – 2006г. – Директор, Нефть и Газ, 

Корпоративный банкинг; 

 2001г. – 2004г. – Глобальный менеджер  HSBC 

Bank Kazakhstan. 

нет нет 

 

3. В разделе II Органы общества и учредители (акционеры) пункт 15 Учредители 

(акционеры) акционерного общества изложить в следующей редакции: 
 

15. Учредители (акционеры) акционерного общества: 
 

Полное/сокращенное наименование 

акционеров – юридических лиц или ФИО 

акционеров – физических лиц 

Место нахождения акционеров – 

юридических лиц или 

паспортные данные и место 

жительства акционеров – 

физических лиц 

Процентное  соотношение 

акций, принадлежащих 

акционеру, к общему  

количеству  голосующих 

акций 

(в процентах) 

ТОО «LOGISTIC TECHNOPARK CM» г. Астана, ул.  Угольная , 22 А.  18,16 

ГУ «Комитет государственного имущества и 

приватизации  Министерства финансов 

Республики Казахстан»    Согласно 

дополнительному соглашению № 5/32 от 

26.11.2008г.  к  договору № 4/02 от 

24.04.2008года, о передаче пакета  акций АО 

«Астана – Финанс», являющегося  

Республиканской собственностью, в 

доверительное  управление, 943 500 акций АО 

«Астана – Финанс» переданы  в доверительное 

управление  АО «Фонд национального 

благосостояния  «Самрук - Казына». 

г. Астана, ул. Омарова, 60 20,77 

ТОО «Фирма Астана Стройсервис» 
г.Астана  

ул. Кабанбай Батыра, 21 офис 5 
19,73 

ТОО «Казахстан  Стандарт Инвест» г. Астана, ул. Бигельдинова, 54.  13,11 

 

 

Заместитель Председателя  Правления                                          Абдухаликов Т.С. 

 

 

Главный   бухгалтер                                                                            Седова Р.И. 

 

 

Директор управления аудита                                                                                Кингушанов Е.В. 

 



 

«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 кезектен тыс жалпы жиналысының 2009 жылғы 02 наурыздағы 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. 

0,00004 жоқ 

Айтекенов Қайрат 

Медыбайұлы,  

1963 ж.т. 

«Астана – Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 

 2007 жылғы қарашадан осы уақытқа дейін – «Астана – 

Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 

 2007 жылғы шілдеден осы уақытқа дейін  - «Қазына» 

тұрақты даму қоры» АҚ Басқарма төрағасының 

орынбасары (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  – 2007 ж. – ҚР Туризм және спорт Вице-министрі; 

 2003  – 2006 ж. -  ҚР Экономика және бюджеттік 

жоспарлау Вице-министрі. 

жоқ жоқ 

Айтенов Марат 

Дүйсенбекұлы,  

1978 ж.т. 

«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; 

жоқ жоқ 



 2003 жылғы мамыр – 2005 жылғы шілде – Қазақстан 

Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау 

министрлігінің Заң басқармасының бастығы.  

Савчук       

Александр 

Викторович,  

1969 ж.т. 

«Астана – Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 

 2005 жылдан қазіргі уақытқа дейін – «Астана – Финанс» 

АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 

 2005 жылғы мамыр – 2008 жылғы мамыр – «Астана – 

Финанс» АҚ-ның Басқарма төрағасы. 

0,0001 жоқ 

Мещеряков 

Николай Ильич, 

1955 ж.т. 

(Директорлар 

кеңесінің тәуелсіз 

мүшесі) 

«Астана – Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз 

мүшесі 

 2009 жылғы наурыздан қазіргі уақытқа дейін – «Астана – 

Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі, 

«Цесна-Астық» концерні» АҚ-ның Басқарма төрағасы; 

 1999 жылғы ақпаннан қазіргі уақытқа дейін – «Ақмола-

Астық» концерні» ЖШС-нің Басқарма төрағасы (2000 

жылғы желтоқсанда «Ақмола-Астық» концерні» ЖШС 

«Цесна-Астық» концерні» ЖШС болып қайта аталды). 

жоқ жоқ 

Жақсыбек Дәурен 

Әділбекұлы,  

1978 ж.т. 

(Директорлар 

кеңесінің тәуелсіз 

мүшесі) 

«Астана – Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз 

мүшесі 

 2007 жылғы қарашадан қазіргі уақытқа дейін – «Астана – 

Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі; 

 2006 жылғы қазаннан қазіргі уақытқа дейін – 

«Цеснабанк» АҚ-ның Басқарма төрағасы, Директорлар 

кеңесінің мүшесі; 

 2005 жылғы мамыр – 2006 жылғы қазан – «Медет – 

Холдинг» ЖШС Қадағалаушы кеңесінің төрағасы.  

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 

Мамеш      Дархан       

Абдимашұлы, 

1972 ж.т. 

(Директорлар 

кеңесінің тәуелсіз 

мүшесі) 

«Астана – Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз 

мүшесі 

 2005 жылдан қазіргі уақытқа дейін – «Астана – Финанс» 

АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі. жоқ жоқ 

Бөкенбаев Жақып 

Құттыбекұлы, 

1969 ж.т.           

(Директорлар 

кеңесінің тәуелсіз 

мүшесі) 

«Астана – Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз 

мүшесі 

 2005 жылдан қазіргі уақытқа дейін – «Астана – Финанс» 

АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі; 

 2008 жылдан қазіргі уақытқа дейін – «Investment 

Company Capital Management» ЖШС-нің Бас директоры; 

  2006ж. – 2008ж. – «Қазақстан коммуналдық жүйелері» 

АҚ-ның Президенті; 

  2004ж. – 2005ж. – «Оңтүстік жарық» ЖШС-нің Бас 

директоры. 

жоқ жоқ 

Бұрынғы екі жылдың ішіндегі Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер: 

10) 2009 жылғы 02 наурыздан бастап (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 

хаттамасы): 

-      Исламов К.К.  – Директорлар кеңесінің төрағасы;  

-      Мещеряков Н.И.; 

-      Жақсыбек Д. Ә.; 

-      Мужчиль Т.Е.; 

-      Мамеш Д.А.; 

-      Бөкенбаев Ж.Қ.; 



-      Айтекенов Қ.М.; 

-      Айтенов М.Д.; 

-      Савчук А.В. 

 

11) 2008 жылғы 29 мамырдан бастап (Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 

хаттамасы): 

-      Мәмештегі С.Х. – Директорлар кеңесінің төрағасы; 

-      Исламов К.К.; 

-      Жақсыбек Д. Ә.; 

-      Мужчиль Т.Е.; 

-      Мамеш Д.А.; 

-      Бөкенбаев Ж.Қ.; 

-      Айтекенов Қ.М.; 

-      Айтенов М.Д.; 

-      Савчук А.В. 

 

12) 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. Ә.; 

-     Кабашев М.Р.; 

-     Мамеш Д.А.; 

-     Мамештегі С.Х.; 

-     Савчук А.В.; 

-     Мужчиль Т.Е.  

13) 2006 жылғы 30 қыркүйектен бастап – Айгүл Ермағамбетқызы Асқарова өкілеттіктерінің 

тоқтатылуы, Директорлар кеңесінің құрамына Әміржан Нұрышұлы Түсіпбеков сайланды 

(Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының №2 хаттамасы); 

14) 2005 жылғы 17 мамырдан бастап – Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамы 

(Акционерлердің жалпы жиналысының №1 хаттамасы); 

15)  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.    

16)  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. 



17)  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. 

18)  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 даралық) атқарушы органы - Басқарма 12- тармағы 

мына редакцияда жазылсын: 

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

 

Басқарма мұшесінің 

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-ның Басқарма төрағасы. 

 2009 жылғы сәуірден қазіргі уақытқа дейін – 

«Астана – Финанс» АҚ 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» АҚ заң бөлімі бастығының 

орынбасары. 

0,0006 жоқ 

Төлеутаева Зевира 

Қеңесқызы, 

 1973ж.т. 

«Астана – Финанс» АҚ Басқарма төрағасының 

орынбасары 

 2008 жылғы қазаннан қазіргі уақытқа дейін - 

«Астана – Финанс» АҚ Басқарма төрағасының 

орынбасары; 

 2008 жылғы ақпан – 2008 жылғы қазан – «Verny 

Investments Holding» ЖШС Бюджеттеу мен 

мониторинг басқармасының бастығы; 

 2007 жылғы наурыз – 2007 жылғы желтоқсан – 

«Цесна» корпорациясы» АҚ Тәукелдіктерді 

басқару департаментінің директоры; 

жоқ жоқ 



 2005 жылғы қараша – 2007 жылғы наурыз  – 

«Цесна» корпорациясы» АҚ Тәукелдіктер 

басқармасының директоры. 

Абдухаликов  Талғат 

Серікұлы,     

1963ж.т. 

«Астана – Финанс» АҚ Басқарма төрағасының 

орынбасары 

 2009 жылғы наурыздан қазіргі уақытқа дейін – 

«Астана – Финанс» АҚ Басқарма төрағасының 

орынбасары; 

 2006 жылғы желтоқсан – 2008 жылғы қыркүйек 

– «Верный Капитал» АҚ-ның Басқарма 

төрағасы; 

 2002 жылғы наурыз – 2006 жылғы желтоқсан – 

«АТФ Банк» АҚ-ның Басқарушы директоры, 

Басқарма мүшесі; 

 1998 жылғы маусым – 2002 жылғы наурыз – 

«Алмты сауда-қаржы банкі» ААҚ 

Қазынашылық департаментінің директоры.  

жоқ жоқ 

Чектыбаева Дина 

Эдуардқызы, 

 1971 ж.т. 

«Астана – Финанс» АҚ Басқарма төрағасының 

орынбасары 

 2009 жылғы ақпаннан қазіргі уақытқа дейін – 

«Астана – Финанс» АҚ Басқарма төрағасының 

орынбасары; 

 2006ж. – 2009ж. – HSBC Bank Kazakhstan 

Атқарушы директоры; 

 2004ж. – 2006ж. – Директор, Мұнай және газ, 

Корпорациялық банкинг; 

 2001ж. – 2004ж. –  HSBC Bank Kazakhstan 

Ғаламдық менеджері. 

жоқ жоқ 

 

3. Қоғамның органдары мен құрылтайшылары (акционерлері) II тарауындағы 

Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері) 15- тармағы мына редакцияда 

жазылсын: 

15. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері): 

 

Заңды тұлға-акционерлердің 

толық/қысқартылған атауы немесе жеке 

тұлға- акционерлердің аты-жөні 

Заңды тұлаға-акционерлердің 

орналасқан жері немесе жеке 

тұлға- акционерлердің төлқұжат 

деректері және тұратын жері 

Акционер ие болған 

акциялардың дауыс 

беруші акциялардың 

жалпы санына пайыздық 

ара қатынасы 

(пайызбен) 

«LOGISTIC TEHNOPARK CM» ЖШС Астана қ., Угольная к-сі, 22 А.  18,16 

«Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрлігінің Мемлекеттік мүлік және 

жекешелендіру комитеті» ММ:  Республикалық 

меншік болып табылатын «Астана-Финанс» АҚ 

акцияларының пакетін сенімгерлік басқаруға 

табыстау туралы 2008 жылғы 24 сәуірдегі № 

4/02 шарттың 2008 жылғы 26 қарашадағы № 

5/32 қосымша келісімге сәйкес, «Астана-

Финанс» АҚ-ның 943 500 акциясы «Самұрық-

Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-на 

сенімгерлік басқаруға табысталды. 

Астана қ., Омарова к-сі, 60 20,77 

«Астана Стройсервис фирмасы» ЖШС 
Астана қ., 

ул. Кабанбай Батыр к-сі, 21 5- офис 
19,73 

«Қазахстан  Стандарт Инвест» ЖШС 
Астана қ., 

Бигелдинов к-сі, 54.  
13,11 

 

Басқарма төрағасының орынбасары      Абдухаликов Т.С. 



 

Бас бухгалтер         Седова Р.И. 

Аудит басқармасының директоры                        Кингушанов Е.В. 

 

 

 


