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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 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) 

Исламов Кинталь 

Кинтальевич,  

1964г.р. 

Председатель Правления АО «Астана – Финанс». 

 с мая 2008г. и по настоящее время  член Совета 

Директоров,  Председатель Правления АО 

«Астана – Финанс»; 

  май 2005г. – май 2008г. Председатель Совета 

Директоров АО «Астана – Финанс».   

0,00003 нет 

Ахметова Роза      

Бижановна,            

1961 г.р. 

Заместитель Председателя  Правления АО «Астана-

Финанс» 

 с мая  2001г. и по настоящее время - 

Заместитель  Председателя Правления АО 

«Астана-Финанс». 

0,0001 нет 

Ибатуллина Эльмира 

Павловна,              

1974 г.р. 

Заместитель Председателя  Правления АО «Астана-

Финанс» 

 с  марта 2005г. и по настоящее время - 

Заместитель Председателя Правления АО 

Астана-Финанс» 

 февраль 2004- март 2005г.г. – начальник 

юридического отдела АО «Астана-Финанс»  

 март 2003- февраль 2004г.г. – заместитель 

начальника юридического отдела ОАО 

«Астана-Финанс». 

0,0006 нет 

Седова Раиса        

Идрисовна,           

1971 г.р. 

Заместитель Председателя  Правления  АО 

«Астана-Финанс» 

 с 2007г. и по настоящее время – Заместитель 

Председателя Правления АО «Астана – 

Финанс»; 

 декабрь 2000г. – август 2007г.  - Главный 

бухгалтер, Заместитель Председателя 

Правления  АО «Астана-Финанс». 

0,003 нет 

Тумабеков Ержан 

Абдикаримович,  

1974 г.р. 

Заместитель Председателя правления АО «Астана – 

Финанс» 

 с марта 2008г.  и по настоящее время  

Заместитель Председателя Правления АО 

«Астана – Финанс»; 

 ноябрь 2007г. – март 2008 г. – Управляющий 

Директор АО «Астана – Финанс»; 

 сентябрь 2007г. – ноябрь 2007г. – 

Управляющий Директор – член Правления  АО 

«Астана – Финанс»; 

 апрель 2007г. – сентябрь 2007г. – Управляющий 

Директор АО «Астана – Финанс»; 

 2005г. – 2007г. – Советник Председателя 

Правления  АО «Астана – Финанс».  

нет нет 

Толеутаева Зевира 

Кенесовна, 

 1973г.р. 

Заместитель Председателя правления АО «Астана – 

Финанс» 

 с октября 2008г.  и по настоящее время  

Заместитель Председателя Правления АО 

нет нет 



«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». 

Ким Ирина              

Геннадьевна,         

1971 г.р. 

Управляющий директор - Член  Правления  АО 

«Астана-Финанс» 

 с октября 2008г. – по настоящее время – 

Управляющий директор - Член Правления АО 

«Астана-Финанс»; 

 с июня 2004г. – октябрь 2008г. – Заместитель 

Председателя Правления АО «Астана-Финанс». 

0,0006 нет 

 

 

 

 

Заместитель Председателя  Правления                                          Ахметова Р.Б. 

 

 

 

Главный бухгалтер                                                       Исмаилова Г.А. 

 

 

Директор управления внутреннего 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 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) 

Исламов Кинталь 

Кинтальұлы,  

1964ж.т. 

«Астана – Финанс» АҚ-ның Басқарма төрағасы. 

 2008 жылғы мамырдан қазіргі уақытқа дейін  

«Астана – Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің 

мүшесі, Басқарма төрағасы; 

 2005 жылғы мамыр – 2008 жылғы мамыр 

«Астана – Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің 

төрағасы. 

0,00003 жоқ 

Ахметова Роза      

Бижанқызы,            

1961 ж.т. 

«Астана – Финанс» АҚ Басқарма төрағасының 

орынбасары 

 2001 жылғы мамырдан бастап қазіргі уақытқа 

дейін - «Астана – Финанс» АҚ Басқарма 

төрағасының орынбасары. 

0,0001 жоқ 

Ибатуллина Эльмира 

Павловна,              

1974 ж.т. 

«Астана – Финанс» АҚ Басқарма төрағасының 

орынбасары 

 2005 жылғы наурыздан бастап қазіргі уақытқа 

дейін - «Астана – Финанс» АҚ Басқарма 

төрағасының орынбасары 

 2004ж. ақпан - 2005ж. наурыз – «Астана – 

Финанс» АҚ заң бөлімінің бастығы 

 2003ж. наурыз- 2004ж. ақпан – «Астана – 

Финанс» АҚ заң бөлімі бастығының 

орынбасары. 

0,0006 жоқ 

Седова Раиса        

Идрисовна,           

1971 ж.т. 

«Астана – Финанс» АҚ Басқарма төрағасының 

орынбасары 

 2007жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін –

«Астана – Финанс» АҚ Басқарма төрағасының 

орынбасары; 

 2000ж. желтоқсан –2007ж. тамыз  - «Астана – 

Финанс» АҚ-ның Бас бухгалтері, Басқарма 

төрағасының орынбасары 

0,003 жоқ 

Тумабеков Ержан 

Әбдікәрімұлы,  1974 

ж.т. 

«Астана – Финанс» АҚ Басқарма төрағасының 

орынбасары 

 2008ж. наурыздан бастап қазіргі уақытқа дейін -   

«Астана – Финанс» АҚ Басқарма төрағасының 

орынбасары; 

 2007ж. қараша – 2008ж. наурыз – «Астана – 

Финанс» АҚ-ның Басқарушы директоры; 

 2007ж. қыркүйек – 2007ж. қараша – «Астана – 

Финанс» АҚ-ның Басқарушы директоры – 

Басқарма мүшесі;  

 2007ж. сәуір – 2007ж. қыркүйек – «Астана – 

Финанс» АҚ-ның Басқарушы директоры; 

 2005ж. – 2007ж. – «Астана – Финанс» АҚ 

Басқарма төрғағасының кеңесшісі. 

жоқ жоқ 

Төлеутаева Зевира 

Қеңесқызы, 

 1973 ж.т. 

Астана – Финанс» АҚ Басқарма төрағасының 

орынбасары 

 2008 жылғы қазаннан қазіргі уақытқа дейін - 

«Астана – Финанс» АҚ Басқарма төрағасының 

жоқ жоқ 



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; 

 2005 жылғы қараша – 2007 жылғы наурыз  – 

«Цесна» корпорациясы» АҚ Тәукелдіктерді 

басқармасының директоры. 

Ким Ирина              

Геннадьевна,         

1971 ж.т. 

 «Астана – Финанс» АҚ-ның Басқарушы директоры 

– Басқарма мүшесі 

 2008ж. қазан – қазіргі уақытқа дейін – «Астана 

– Финанс» АҚ-ның Басқарушы директоры – 

Басқарма мүшесі; 

 2004ж. маусым – 2008ж. қазан – «Астана – 

Финанс» АҚ Басқарма төрағасының 

орынбасары. 

0,0006 жоқ 

 

 

 

 

Басқарма төрағасының орынбасары                                     Ахметова Р.Б. 

 

 

 

Бас бухгалтер                                        Исмаилова Г.А. 

 

 

Ішкі аудит басқармасының директоры       Кингушанов Е.В. 

 

 


