
 
 
 

 
 
 
 
 
 

«АТФБанк» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
(«АТФБанк» АҚ ) 

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ 
БАҒЫТТАМАСЫНА  

ЕНГІЗІЛЕТІН ӨЗГЕРІСТЕР  
МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Уəкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу 
бағыттамасында көрсетілген акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да 
бір ұсынымдарды ұсынуды білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын 
мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уəкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың 
дұрыстығына жауап бермейді. Акциялар шығарылымының бағыттамасы Қазақстан 
Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкес келуі үшін ғана қаралды. Акционерлік 
қоғамның лауазымды тұлғалары осы бағыттамадағы ақпараттың дұрыстығына жауап 
береді жəне онда ұсынылған қоғамға жəне оның орналастыратын акцияларына қатысты 
барлық ақпараттың дұрыстығын жəне  инвесторларды адастырмайтындығын растайды» 
 
 

2008 жыл 



 
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау 
агенттігінде 2006 жылғы 21 ақпанда тіркелген Акциялар шығарылымының бағыттамасына  
төмендегідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.     

 
 

1. 2.3. тармаңғына келесі  редакцияда  жазылсын: 
2008 жылдың 29 қантарсына жағдай бойынша «Алқалық атқарушы орган – Банк 
Басқармасы». 

 
Басқарма мүшесінің 
тегі, аты-жөні 

Туылған күні, 
жылы 

Қазіргі уақыттағы жəне  
соңғы 3 жылда атқарған 
қызметтері 

Қазіргі уақыттағы 
жəне 

 соңғы 3 жылда қоса 
атқарған қызметтері 

Орналастырылған 
акциядағы 

акционерлердің үлесі, 
(пайызбен) 

Пикер  
Александр  

5 қараша 1962 
жыл 

“АТФБанк”АҚ: 
 Басқарма Төрағасы 

22.01.2008ж.бастап, 
қазіргі уақытқа дейін. 

 Басқарма Төрағасының 
м.а.16.11.2007 ж. 
бастап,21.01.2008 ж.  
дейін.  

UniCredit Bank Сербия 
 Басқарма Төрағасы 

2004ж.бастап, 2007ж. 
дейін. 

 
 

 0 

Əуезқанов 
Айдын 

Бегзадаұлы 

16 қараша 
1977 жыл. 

 «АТФБанк» АҚ: 
 Басқарушы директор,  
15.08.2006 ж. бастап, 
қазіргі уақытқа дейін. 

 Басқарушы директордың 
м.а., Басқарма мүшесі, 
01.07.2006ж. бастап, 
14.08.2006ж. дейін. 

 Басқарушы  директор 
12.06.2006ж. бастап, 
30.06.2006ж. дейін. 

«АТФ-Лизанг» АҚ 
 президент 19.07.2004 ж. 
бастап, 12.06.2006 ж. 
дейін. 

 

«Банк Сибирь» ЖАҚ: 
 Директорлар 
Кеңесінің мүшесі, 
04.05.07ж. бастап, 
қазіргі уақытқа дейін. 
«АТФ Лизинг» АҚ: 
 Директорлар 
кеңесінің Төрағасы, 
12.06.2006ж. бастап, 
қазіргі уақытқа дейін. 

0 

Қосақов 
Нұрлан 

Атабекұлы 

06 наурыз 
1973жыл 

 

«АТФБанк» АҚ: 
 Басқарушы Директор 
20.06.2005ж. бастап,  
қазіргі уақытқа дейін. 

 Басқарушы Директор, 
Несие беру 
Департаментінің 
Директоры 
05.07.2004ж. бастап, 
20.06.2005ж. дейін. 

 

 0 

Сеитова Мухаббат 
Болатқызы 

15 қараша 
1971 жыл 

«АТФБанк» АҚ: 
 Басқарушы 
Директор12.03.2007ж. 
бастап, қазіргі уақытқа 
дейін. 

 Алматы қ. 

 0 



Филиалының 
Директоры, 
21.06.2006ж. бастап,  
11.03.2007ж. дейін. 

 Ақтөбе қ. Филиалының 
Директоры, 3.08.2004ж. 
бастап,  20.06.2006ж. 
дейін. 

 
Деревянко Аида 
Михайловна 

27 сəуір 
1962 жыл 

 

«АТФБанк» АҚ: 
 Бух. есеп жүргізу жəне  

есеп беру 
департаментінің 
Директоры – бас 
бухгалтер,  
01.07.1998ж.бастап,  
қазіргі уақытқа дейін. 

 

 0,002312 % 
740 дана 

дауыс беру құқығы 
жоқ артықшылықты 

акциялар 

Шайдаров Надим 
Зейноллаұлы 

29 қараша 
1964 жыл 

«АТФБанк» АҚ: 
 Басқарушы 
Директор15.04.2002ж.б
астап, қазіргі уақытқа 
дейін.  

 

 0  

Рахманов Қайрат 
Асылханұлы 

24 сəуір 
1965 жыл 

«АТФБанк» АҚ: 
 Басқарушы директор 

21.09.04ж. бастап,қазіргі 
уақытқа дейін. 
 

«АТФ Финанс» АҚ: 
 Директорлар 
Кеңесінің Төрағасы, 
26.04.2007ж. бастап, 
қазіргі уақытқа дейін. 
«ATF Capital B.V.» 
 Басқарушы 
Директор, 24.04.2006ж. 
бастап қазіргі уақытқа 
дейін. 

0 

2. 2.6.1. тармаңғына келесі  редакцияда  жазылсын: 
 
2007 жылдың 15  қарашандығы жағдай бойынша «Банктің ірі акционерлері туралы 
мəліметтер» 
 

№ Акционер - заңды 
тұлғаның толық атауы 
немесе акционер-жеке 
тұлғаның тегі, аты-жөні  

Акционер - заңды тұлғаның 
орналысқан жері 

Дауыс беру акциясындағы 
акционерлердің үлесі  

(пайызбен) 

1. BANK AUSTRIA 
CREDITANSTALT  AG 

8340 Participations CEE  
A-1010 Vienna, Renngasse 2  

Austria 
99,18% 

 
 

«АТФБанк» акционерлік қоғамының 
Басқарма Төрағасының    А. Пикер

«АТФБанк»  акционерлік қоғамының 
Бухесеп жəне есеп беру департаментінің  
Директоры - Бас бухгалтер   

 А.М.Деревянко

 

«АТФБанк» акционерлік қоғамының 
Аудит жəне  ішкі бақылау департаментінің 
Директоры  

 А.Е. Тағашев

 



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  В 
ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБанк» 

(АО «АТФБанк») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 вводящей в 
заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций» 

2008г. 
 



В проспект выпуска акций АО «АТФБанк», зарегистрированный Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 7 
сентября 2006 года, внести следующие изменения: 
 
 
1. пункт 2.3.  изложить в следующей редакции: 
«Коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка» по состоянию на 29 
января  2008 г. 

Фамилия, 
имя, 

отчество члена 
Правления 

Дата 
рождения 

Занимаемые должности в 
настоящее время и за последние 

три года 

Занимаемые 
должности в 

настоящее время и за 
последние три года по 
совместительству  

Доля 
акционеров 

от 
размещенных 

акций 
(в процентах) 

Пикер  
Александр  

5 ноября 
1962 

 АО «АТФБанк»: 
 Председатель Правления АО 

«АТФБанк» с 22.01.2008 г. по 
настоящее время. 

 И.о. Председателя Правления с 
16.11.2007 по 21.01.2008 г. 

UniCredit Bank Сербия 
 Председатель Правления с 2004 
по 2007г. 

 

 

0 

Ауезканов 
Айдын 

Бегзадаевич  

16 ноября 
1977 года 

АО «АТФБанк»: 
 Управляющий директор,  с 
15.08.06г. по настоящее время 

 И.о. Управляющего директора, 
член Правления с 01.07.06г. по 
14.08.06г. 

 Управляющий директор с 
12.06.06г. по 30.06.06г. 

 
АО «АТФ-Лизинг»: 

 Президент 19.07.04г. по 
12.06.06г. 

 
 

ЗАО «Банк Сибирь»: 
 Член Совета 
директоров с 
04.05.07г. по 
настоящее время 

 
АО «АТФ Лизинг»: 
 Председатель  
Совета директоров 
с 12.06.06 г. по 
настоящее время  

 

0 

Косаков Нурлан 
Атабекович 

06 марта 
1973 года 

АО «АТФБанк»: 
 Управляющий директор с 

20.06.05г. по настоящее время 
 Управляющий директор,  
Директор департамента 
кредитования с 05.07.2004г. по 
20.06.2005г. 

 

 

0 

Сеитова 
Мухаббат 
Болатовна 

 

15 ноября 
1971 года 

АО «АТФБанк»: 
 Управляющий директор с 
12.03.07г. по настоящее время 

 Директор Филиала в г.Алматы  
с 21.06.06г. по 11.03.07г. 

 Директор Филиала в г.Актобе  с 
03.08.04.г. по 20.06.06г. 

 

 

0 

Деревянко Аида 
Михайловна 

27 апреля 
1962 года 

АО «АТФБанк»: 
 Директор Департамента 
бухучета и отчетности – гл. 
бухгалтер с 01.07.98г. по 
настоящее время 

 0,002312% 
740 шт. 

привилегиров
анных акций 
без права 
голоса 

Шайдаров Надим 29 ноября АО «АТФБанк»:  0 



Зейнуллович 1964 года  Управляющий директор с 
15.04.02г. по настоящее время 

Рахманов Кайрат 
Асылханович 

24 апреля 
1965 года 

АО «АТФБанк»: 
 Управляющий директор с 

21.09.04г. по настоящее врем я 
 

АО «АТФ Финанс»: 
 Председатель 
Совета директоров 
с 26.04.07 по 
настоящее время.  

«ATF Capital B.V.» 
 Управляющий 
директор с  
24.04.06г. по 
настоящее время.  

0 

2.Пункт 2.6.1. изложить в следующей редакции: 

«Сведения о крупных акционерах   Банка» по состоянию на 15 ноября  2007 года. 

№ 

Полное наименование 
акционеров – юридических 
лиц  или Ф.И.О. акционеров 

физических лиц 

Местонахождение акционера - 
юридического лица  

Доля акционеров от голосующих 
акций 

(в процентах) 

1. BANK AUSTRIA 
CREDITANSTALT  AG 

8340 Participations CEE  
A-1010 Vienna, Renngasse 2  
Austria 

99,18% 

 
 
Председатель Правления Акционерного 
общества «АТФБанк» 

 Пикер А. 

Директор Департамента бух.учета и 
отчетности - Главный бухгалтер 
Акционерного общества «АТФБанк» 

 Деревянко А.М. 

Департамент внутреннего контроля и 
аудита Акционерного общества 
«АТФБанк» 

 Тагашев А.Е. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


