


В Проспект первой облигационной программы Акционерного общества «БТА Ипотека» (далее – 
Проспект), зарегистрированный «30» сентября 2004 года, внести следующие изменения и 
дополнения: 
 

1. В наименовании Проспекта текст «АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА ИПОТЕКА» (АО 
«БТА ИПОТЕКА»)» заменить текстом «АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОЧЕРНЯЯ ИПОТЕЧНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА БАНК» «БТА ИПОТЕКА» (АО 
«ИПОТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БТА ИПОТЕКА»)». 

 

2. На титульном листе текст  
«Государственная регистрация проспекта выпуска облигаций (облигационной программы) 

уполномоченным органом не означает предоставление каких–либо рекомендаций инвесторам 
относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте выпуска, и уполномоченный орган не 
несет ответственность за содержание данного документа»  

заменить текстом  
«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.».

 

3. На титульном листе Проспекта текст «финансовой отчетности АО «БТА Ипотека» заменить 
текстом «финансовой отчетности АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека». 

 

4. Пункт 5. Проспекта изложить в следующей редакции: 
«5. Наименование эмитента. 

Полное наименование Эмитента: 
– на государственном языке:  «БТА Банк» акционерлiк қоғамының еншiлес ипотекалық ұйымы 

«БТА Ипотека» Акционерлiк қоғамы; 
– на русском языке: Акционерное общество «Дочерняя ипотечная организация акционерного 

общества «БТА Банк» «БТА Ипотека»; 
– на английском языке: «Subsidiary hypothecary organization of the «BTA Bank» Joint Stock Company 

«BTA Ipoteka» Joint stock company. 
Сокращенное наименование Эмитента: 

– на государственном языке: «Ипотекалық ұйым «БТА Ипотека» АҚ; 
– на русском языке: АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека»; 
– на английском языке: “Hypothecary organization «BTA Ipoteka» JSC.». 

 

5. Пункт 6. Проспекта изложить в следующей редакции: 
«6. Данные об изменениях в наименовании эмитента. 

Полное наименование: 
– на государственном языке: «БТА Ипотека» Ашық акционерлiк қоғамы; 
– на русском языке: Открытое акционерное общество «БТА Ипотека». 

Сокращенное наименование: 
– на государственном языке: «БТА Ипотека» ААҚ; 
– на русском языке: ОАО «БТА Ипотека». 
Наименование общества «Открытое акционерное общество «БТА Ипотека» было изменено на 
«Акционерное общество «БТА Ипотека» согласно Решению акционера общества от 16.10.2003г. 
Общество прошло перерегистрацию в Управлении юстиции г.Алматы 18.12.2003г.  
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Полное наименование: 

– на государственном языке: «БТА Ипотека» Акционерлiк қоғамы; 
– на русском языке: Акционерное общество «БТА Ипотека»; 
– на английском языке: «BTA Ipoteka» joint stock company. 

Сокращенное наименование: 

– на государственном языке: «БТА Ипотека» АҚ; 
– на русском языке: АО «БТА Ипотека»; 
– на английском языке: «BTA Ipoteka» JSC. 
Наименование общества «Акционерное общество «БТА Ипотека» было изменено на «Акционерное 
общество «Дочерняя ипотечная организация акционерного общества «Банк ТуранАлем» «БТА 
Ипотека» согласно Решению общего собрания акционеров общества от 11.04.2006г. Общество 
прошло перерегистрацию в Департаменте юстиции г.Алматы 11.05.2006г.  

 
Полное наименование Эмитента: 

– на государственном языке: «Банк ТуранАлем» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «БТА 
Ипотека» Акционерлiк қоғамы; 

– на русском языке: Акционерное общество «Дочерняя ипотечная организация акционерного 
общества «Банк ТуранАлем» «БТА Ипотека»; 

– на английском языке: «Subsidiary hypothecary organization of the «Bank TuranAlem» Joint Stock 
Company «BTA Ipoteka» Joint stock company. 
Сокращенное наименование Эмитента: 

– на государственном языке: «Ипотекалық ұйым «БТА Ипотека» АҚ; 
– на русском языке: АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека»; 
– на английском языке: «Hypothecary organization «BTA Ipoteka» JSC. 
Наименование общества «Акционерное общество «Дочерняя ипотечная организация акционерного 
общества «Банк ТуранАлем» «БТА Ипотека» было изменено на «Акционерное общество «Дочерняя 
ипотечная организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Ипотека» согласно Решению 
общего собрания акционеров общества от 27.03.2008 г. Общество прошло перерегистрацию в 
Департаменте юстиции г.Алматы 18.07.2008 г. 

Общество создано не в результате реорганизации юридического лица.». 
 

6. В пункте 7. Проспекта слово «Управлением» заменить словом «Департаментом», текст «18 
декабря 2003 года» заменить текстом «18 июля 2008 года». 

 

7. Пункт 9. Проспекта изложить в следующей редакции: 
«9. Сведения о месте нахождения эмитента, номерах контактных телефонов и факса, адресе 

электронной почты. 

Место нахождения Эмитента: 050008, г. Алматы, пр. Абая, 52 «Б». 

Контактные телефоны: (727) 295-24-74, 295-24-84, факс (727) 295-24-26. 

Адрес электронной почты: info@ipoteka.kz .». 

 
8. Дополнить Проспект пунктом 9-1. следующего содержания: 

«9-1. Банковские реквизиты эмитента. 

р/с №017467365 в АФ АО “БТА Банк”, БИК 190501306.». 
 

9.  Текст в последнем абзаце пункта 10. Проспекта:   

«Эмитент имеет лицензию Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций на проведение следующих операций в тенге, 
предусмотренных банковских законодательством: 
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– заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, 
срочности и возвратности; 

– доверительные операции: управление правами требования по ипотечным займам; 
– факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров 

(работ, услуг) с принятием риска неплатежа.» 

 заменить текстом  

«Эмитент имеет лицензию Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций на проведение банковских операций, предусмотренных банковских 
законодательством Республики Казахстан в национальной и иностранной валюте: 

– банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях 
платности, срочности и возвратности.». 

 

10. В пункте 12. Проспекта текст 

«Эмитент, а также выпущенные им ценные бумаги не имеют рейтингов. Однако Эмитент планирует 
получить рейтинг от международного рейтингового агентства.»  

 заменить текстом  

«11 декабря  2007 года международным рейтинговым агентством Standard&Poors эмитенту присвоен 
рейтинг «BB-/Негативный/B» по международной шкале и «kzBBB+» по национальной шкале.». 

 
11. Дополнить Проспект пунктом 12-1. следующего содержания: 

«12-1. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса филиалов и 
представительств эмитента.

– представительство № 1 г.Астана, зарегистрировано Управлением юстиции г.Астаны 27 июня 
2003 г., место нахождения и почтовый адрес – РК, г.Астана, район Сарыарка, ул. Сейфуллина, 63; 

– представительство № 2 г.Атырау, зарегистрировано Управлением юстиции Атырауской области 
18 июня 2003 г., место нахождения и почтовый адрес – РК, г. Атырау, пр. Азаттык, 67/19; 

– представительство № 3 г.Актау, зарегистрировано Управлением юстиции Мангистауской области 
02 октября 2003 г., место нахождения и почтовый адрес – РК, Мангистауская область, г. Актау, 
микр-н 14, д. 63; 

– представительство № 4 г.Актобе, зарегистрировано Управлением юстиции Актюбинской области 
12 июня 2003 г., место нахождения и почтовый адрес – РК, г. Актобе, ул. Маресьева, 103/1; 

– представительство № 5 г.Уральск, зарегистрировано Управлением юстиции Западно-
Казахстанской области 24 июня 2003 г., место нахождения и почтовый адрес – РК, Западно-
Казахстанская область, г. Уральск, пр. Достык-Дружбы, 194 офис 210; 

– представительство №6 г.Усть-Каменогорск, зарегистрировано Управлением юстиции Восточно-
Казахстанской области 11 августа 2003 г., место нахождения и почтовый адрес – РК, ВКО, г. 
Усть-Каменогорск, ул. Максима Горького, 21/1, офис 205; 

– представительство № 7 г.Шымкент, зарегистрировано Управлением юстиции Южно-
Казахстанской области 18 сентября 2003 г., место нахождения и почтовый адрес – РК, Южно-
Казахстанская область, г. Шымкент, ул. Аскарова, 32а; 

– представительство № 8 г.Семей, зарегистрировано Управлением юстиции Восточно-
Казахстанской области 30 октября 2003 г., место нахождения и почтовый адрес – РК, ВКО, 
г.Семей, ул. Уранхаева, 57. 

– представительство № 9, г.Караганда, зарегистрировано Управлением юстиции Карагандинской 
области 18 февраля 2004 г., место нахождения и почтовый адрес – РК, г. Караганда, ул. 
Алиханова, 11а, каб.40. 

– представительство № 10, г.Павлодар, зарегистрировано Департаментом юстиции Павлодарской 
области  17 марта 2004 г., место нахождения представительства: РК, г. Павлодар, ул. Советов 22, 
каб. 41.  

– представительство № 11, г.Костанай, зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской 
области 20 мая 2004г., место нахождения и почтовый адрес – РК, г.Костанай, ул.Гоголя 79а. 
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– представительство №12, г.Петропавловск, зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-
Казахстанской области   25 мая 2004г., место нахождения представительства: РК, 
г.Петропавловск, ул.Жамбыла,129, каб.4 

– представительство №13, г.Тараз, зарегистрировано Департаментом юстиции Жамбылской 
области 8 декабря 2004г., место нахождения представительства: РК, г.Тараз, ул.Желтоксан,77. 

– представительство №14, г.Кокшетау, зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской 
области  19 июня 2006г., место нахождения представительства: РК, г.Кокшетау, ул.Абылай-
хана,77. 

– представительство №15, г.Кызылорда, зарегистрировано Департаментом юстиции 
Кызылординской области 5 февраля 2007г., место нахождения представительства: РК, 
г.Кызылорда, ул.Токмагамбетова, б/н.». 

 

12. Дополнить Проспект пунктом 12-2. следующего содержания: 

«12-2. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления 

Кодекс корпоративного управления принят Общим собранием акционеров эмитента 11 апреля 2006 
года (Протокол №20/04).». 

 

 13. Исключить из пункта 13. Проспекта тексты «избрание членов Ревизионной комиссии 
Эмитента и досрочное прекращение полномочий ее членов;», «, заключения ревизионной 
комиссии», «, заключения Ревизионной комиссии Эмитента», «определение размера 
вознаграждения члена ревизионной комиссии Эмитента;», «- контрольный орган – Ревизионная 
комиссия» и «Ревизионная комиссия: 

– в любое время по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, 
Совета директоров Эмитента или по требованию его крупных акционеров, проводить 
проверки деятельности Президента. Для этой цели ревизионная комиссия обладает правом 
безусловного доступа ко всей документации Эмитента;  

– ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой 
отчетности Эмитента до ее утверждения Общим собранием акционеров.». 

 
14. Пункт 14. Проспекта изложить в следующей редакции: 

«14. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 
1) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения каждого из членов совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, в том числе председателя совета директоров 
(наблюдательного совета);  

Юлдашев Мурат Машрапович, 1961 года рождения – Председатель Совета директоров; 

Алисултанов Алмат Дарибаевич, 1966 года рождения – независимый директор; 

Кусаинов Сагындык Аманкельдыевич, 1972 года рождения – член Совета директоров, 
представляющий интересы АО «БТА Банк». 

2) должности, занимаемые каждым из членов совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе 
по совместительству; 

Юлдашев Мурат Машрапович: 

– ноябрь 2000 г. – июнь 2005 г.  – Президент АО «БТА Ипотека»; 
– июнь 2005 г. – декабрь 2006г.  - Председатель Правления АО «Темiрбанк»; 
– с декабря 2006 г. по настоящее время - Заместитель Председателя Правления АО "БТА Банк"; 
– май 2007 г. по настоящее время. – Член Совета директоров АО «Ипотечная организация «БТА 

Ипотека»; 
– с 28 марта 2008 г. по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Ипотечная 

организация «БТА Ипотека». 
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Алисултанов Алмат Дарибаевич: 

– март 1998 г. - сентябрь 2003 г. – Председатель Правления ЗАО «Компания Народного Банка 
Казахстана по управлению пенсионными активами»; 

– сентябрь 2003 г. - февраль 2006 г. – Первый заместитель Председателя АО «НПФ Народного 
Банка Казахстана»; 

– с апреля 2006 г. по настоящее время – Член Совета директоров АО «Ипотечная организация 
«БТА Ипотека». 
Кусаинов Сагындык Аманкельдыевич 

– 2000 -2001 гг.  - Начальник фронт–офиса в АО «БТА Ипотека»; 
– июль 2001 г. - июнь 2005 г. - Вице- президент АО «БТА Ипотека»;  
– с июня 2005 г. по настоящее время  - Президент АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека»; 
– с марта 2008 г. по настоящее время – член  Совета директоров  АО «Ипотечная организация «БТА 

Ипотека».  
3) участие каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в его уставном 
капитале (акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия; 

Члены совета директоров не участвуют в уставном капитале Эмитента и в его дочерних и зависимых 
организациях. 

4) изменение в составе совета директоров (наблюдательного совета) в течении предыдущих 
двух лет.  

Решением внеочередного общего собрания акционеров эмитента от «22» августа 2005 года 
Солодченко Р.В. включен в состав Совета директоров вместо Султанкулова Е.А. 

Решением внеочередного общего собрания акционеров эмитента от «11» апреля 2006 года 
Алисултанов А.Д. включен в состав Совета директоров вместо Садыковой Ф.А. 

Решением годового общего собрания акционеров эмитента от «28» мая 2007 года Юлдашев М.М. 
включен в состав Совета директоров вместо Солодченко Р.В. 

Решением внеочередного общего собрания акционеров эмитента от  «27» марта 2008 года досрочно 
прекращены полномочия Баймирова Б.М. в качестве Председателя Совета директоров. Членом 
Совета директоров в качестве представителя интересов АО «БТА Банк» избран Кусаинов С.А.  

Новым Председателем Совета директоров избран Юлдашев М.М. (Протокол заседания Совета 
директоров №107/03 от «28» марта 2008 года). 

Изменения в составе Совета директоров Общества произошли в связи с переходом вышеуказанных 
лиц на другую работу.». 

 
15. Пункт 15. Проспекта изложить в следующей редакции: 

«15. Исполнительный орган эмитента. 

Исполнительным органом Эмитента является Президент. 

1) фамилия, имя, при наличии – отчество, и год рождения лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа эмитента, либо фамилия, имя, при наличии – отчество, 
и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента; 
Кусаинов Сагындык Аманкельдыевич, 1972 года рождения – Президент. 

2) должности, занимаемые лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного 
органа эмитента, либо каждым из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, за 
последние два года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству; 
Кусаинов Сагындык Аманкельдыевич: 

С ноября 2000 года по 14 июня 2005 года – Вице-президент АО «БТА Ипотека»; 

Полномочия: представление по доверенности интересов АО «БТА Ипотека» перед юридическими и 
физическими лицами по всем вопросам деятельности Общества с правом подписи на документах, 
исполнять обязанности первого руководителя в случае его отсутствия или невозможности 
исполнения им своих обязанностей. 
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С 14 июня 2005 года по настоящее время – Президент АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека». 

Полномочия: принятие решений по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным 
законодательством РК и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц. 
Президент Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета 
директоров; действует без доверенности от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 
выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, а 
также обладает иными полномочиями, предусмотренными Уставом Обществ и законодательством 
РК. 

3) участие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, 
либо каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента в оплаченном 
уставном капитале эмитента и организациях, с указанием долей участия. 
Президент Кусаинов С.А. не владеет акциями Эмитента.». 

 16. Подпункт 3) пункта 18 Проспекта изложить в следующей редакции: 

«3) сведения о руководителях структурных подразделений эмитента. 

Фамилия, имя и отчество Занимаемая должность Год 
рождения 

Кусаинов Сагындык Аманкельдыевич Президент  1972 
Алтынбеков Кайрат Турекулович Вице-президент  1976 
Кожанбаева Гульсовет Нурсагатовна Главный бухгалтер 1964 

Саржевская Виктория Евгеньевна Управляющий директор  1976 

Мальцева Наталья Владимировна Управляющий директор 1976 

Буркутбаев Кайрат Смагулович Управляющий директор 1965 

Бейсенов Мируслан Дамирович Управляющий директор 1967 

Абишев Денис Ануарович Управляющий директор 1976 

Кожанбаев Адлет Нурсагатович. Начальник Кредитного управления  1980 

Коробков Алексей Витальевич Начальник Управления мониторинга кредитов 1973 

Байкуатов Дархан Сайлаубаевич Начальник Управления Казначейства 1976 

Есимжанова Айнур Балташевна Начальник Управления учета активов и пассивов 1967 

Фролова Ирина Геннадьевна Начальник Административного управления 1976 

Толеков Ержан Ережепович Начальник Управления информационных технологий 1978 

Байдосов Талгат Хакимович Начальник Управления рисков   1970 

Каримбаев Алмат Сундетбаевич Глава представительства г.Астана 1970 

Сапарова Гульнара Микояновна Глава представительства г.Атырау 1972 

Илмуханбетов Нурлан Лазаревич Глава представительства г.Актау 1976 

Кубиев Азат Маратович Глава представительства г.Актобе 1980 

Искаков Дархан Рымбайулы Глава представительства г.Караганда 1973 

Пак Александр Борисович Глава представительства г.Костанай 1975 

Панов Жанат Тулегенович Глава представительства г.Кокшетау 1978 

Абдишев Нурбол Жанадилович Глава представительства г. Кызылорда 1977 

Мантыков Габиден Сагитханович Глава представительства г. Павлодар 1977 

Абдуллаева Алия Советовна Глава представительства г.Петропавловск 1961 

Адилханов Рафаель Толеухадырович Глава представительства г. Семей 1973 

Рахманов Талгат Даирбекович Глава представительства г. Тараз 1970 

Мошанов Нурлан Сагынович Глава представительства г. Уральск 1967 

Рахишев Жакан Кабиевич Глава представительства г. Усть-Каменогорск 1967 
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Фамилия, имя и отчество Год Занимаемая должность рождения 
Рыспеков Еркинбек Мауленович Глава представительства г.Шымкент 1978 

». 

 
17. Подпункт 1) пункта 19 Проспекта изложить в следующей редакции: 

«1) общее количество акционеров (участников) эмитента и информация (полное и 
сокращенное наименование, место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, при 
наличии – отчество физического лица) об акционерах (участниках), которые владеют десятью 
и более (для народных – пять и более) процентами акций (долей) эмитента: 

Единственным акционером Эмитента является АО «БТА Банк» 
 

Наименование Адрес Вид 
деятельности 

Доля в оплаченном 
уставном капитале 

Компании 
Акционерное общество «БТА 
Банк» (сокращенное 
наименование – АО «БТА Банк» 

050051, Республика 
Казахстан, г.Алматы, 
ул. Жолдасбекова, 97 

Банковская 
деятельность 100% 

». 

 18. Пункт 22 Проспекта изложить в следующей редакции: 

«22. Сведения о других аффилиированных лицах Эмитента. 

Физические лица 

П/н Фамилия, имя, отчество должностного 
лица Аффилиированные лица 

1. Юлдашев Мурат Машрапович 

Мать – Азизова З.Б. 
Супруга – Юлдашева Г.Ш. 
Сын – Юлдашев А.М. 
Дочь – Юлдашева А.М. 

2. Алисултанов Алмат Дарибаевич 

Мать – Алисултанова Зауреш 
Супруга – Алисултанова Назира Кайратовна 
Сын – Алисултанов Алимжан Кайратович 
Дочь – Алисултанова Асима Алматовна 
Дочь – Алисултанова Амина Алматовна 

3. Кусаинов Сагындык Аманкельдыевич 

Мать – Кусаинова Разия Жановна  
Брат – Кусаинов Арман Аманкельдыевич  
Супруга – Кусаинова Гаухар Нурахметовна  
Сын – Кусаинов Ахметжан Сагындыкович  
Дочь – Кусаинова Аксана Сагындыковна 

Юридические лица 

П/н 
Полное 

наименование 
юридического лица 

Дата и номер 
государственной 

регистрации юридического 
лица, почтовый адрес и 
фактическое место 

нахождения юридического 
лица 

Вид 
деятельности 

Фамилия, имя, 
отчество первого 
руководителя 

1 
АО  «Дочерняя 
компания БТА Банка 
«БТА Страхование» 

№ 21355-1910-АО от 
21.02.2007г., дата первичной 
регистрации - 08.09.1998г., 
050026 г. Алматы, Айтеке би, 
187 

Страхование Рахишев Фархат 
Алшинбаевич  
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 «БТА БАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ 
ЕНШІЛЕС ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ «БТА ИПОТЕКА» 

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
(«ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМ «БТА ИПОТЕКА»АҚ)   

БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 
ПРОСПЕКТІCІНЕ 

ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алматы, 2009 жыл 



 2004 жылы «30» қыркүйекте тіркелген «БТА Ипотека» Акционерлік қоғамының Бірінші 
облигациялық программаның проспектіcіне (бұдан былай – Проспект) мынадай өзгертулер мен 
толықтырулар енгізілсін: 
 

1. Проспект атауы келесі редакцияда жазылсын: 
 «БТА БАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЕНШІЛЕС ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ «БТА 

ИПОТЕКА» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ («ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМ «БТА ИПОТЕКА»АҚ)  
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПРОСПЕКТІ». 

 
2. Проспект мұқабасындағы  
«Өкілетті органның жарияланған облигациялардың (облигациялық программаның) 

шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған облигацияларды сатып 
алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстамалар беруді білдірмейді жəне өкілетті орган осы 
құжаттың мазмұны  үшін жауапкершілік көтермейді» 

мəтіні 
«Уəкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі проспектіде 

сипатталған облигацияларды сатып алу жөнінен инвесторларға қандай да болмасын нұсқау бермейді. 
Облигацияларды мемлекеттік тіркеуден өткізген Уəкілетті орган осы құжатта келтірілген ақпараттың 
растығы үшін жауап бермейді. Облигациялар шығарылымының проспекті тек қана Қазақстан 
Республикасының заңдары талаптарына сəйкестікке ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары 
осы проспектегі ақпараттың шынайылығына жауап береді жəне онда келтірілген ақпараттың барлығы 
шынайы жəне инвесторлар  үшін эмитент пен оның облигациялар қатысында жаңсақ пікір 
тудырмайтындығын растайды.» мəтінімен ауыстырылсын. 

 
3. Проспект мұқабасындағы «БТА Ипотека» АҚ» сөздері  «Ипотечная ұйым «БТА Ипотека» 

АҚ» сөздерімен ауыстырылсын  
 
4. Проспектінің 5-тармағы келесі редакцияда жазылсын: 

«5. Эмитент атауы. 

Эмитенттің толық атауы: 
– мемлекеттік тілде:  «БТА Банк» акционерлiк қоғамының еншiлес ипотекалық ұйымы «БТА 

Ипотека» Акционерлiк қоғамы; 
– орыс тілінде: Акционерное общество «Дочерняя ипотечная организация акционерного общества 

«БТА Банк» «БТА Ипотека»; 
– ағылшын тілінде: «Subsidiary hypothecary organization of the «BTA Bank» Joint Stock Company 

«BTA Ipoteka» Joint stock company. 
Эмитенттің қысқартылған атауы: 

– мемлекеттік тілде: «Ипотекалық ұйым «БТА Ипотека» АҚ;     
– орыс тілінде: АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека»; 
– ағылшын тілінде: “Hypothecary organization «BTA Ipoteka» JSC. ». 

 
5. Проспектінің 6 -тармағы келесі редакцияда жазылсын: 

«6. Эмитенттің атауындағы өзгерістер туралы мəліметтер. 

Толық атауы:  
– мемлекеттік тілде: «БТА Ипотека» Ашық акционерлiк қоғамы; 
– орыс тілінде: Открытое акционерное общество «БТА Ипотека»; 

Қысқартылған атауы: 
– мемлекеттік тілде : «БТА Ипотека» ААҚ; 
– орыс тілінде: ОАО «БТА Ипотека». 
Қоғамның «БТА Ипотека»  Ашық акционерлік қоғамы»  атауы Қоғам акционерінің 16.10.2003ж. 
Шешіміне сəйкес «БТА Ипотека» Акционерлік қоғамы» атауына өзгертілді.  Қоғам 18.12.2003ж. 
Алматы қ. Əділет басқармасында тіркеуден өтті.    
 

Толық атауы: 
– мемлекеттік тілде: «БТА Ипотека» Акционерлiк қоғамы;  
– орыс тілінде: Акционерное общество «БТА Ипотека»; 
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– ағылшын тілінде: «BTA Ipoteka» joint stock company. 
Қысқартылған атауы: 

– мемлекеттік тілде: «БТА Ипотека» АҚ; 
– орыс тілінде: АО «БТА Ипотека»; 
– ағылшын тілінде: «BTA Ipoteka» JSC. 
Қоғамның «БТА Ипотека»  Акционерлік қоғамы» атауы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының 
11.04.2006ж. Шешіміне сəйкес «Банк ТуранАлем» Акционерлік қоғамының еншілес ипотекалық 
ұйымы «БТА Ипотека» Акционерлiк қоғамы» атауына өзгертілді.  Қоғам 11.05.2006ж. Алматы қ. 
Əділет департаментінде тіркеуден өтті.  

 
Толық атауы: 

– мемлекеттік тілде: «Банк ТуранАлем» Акционерлік қоғамының еншілес ипотекалық ұйымы «БТА 
Ипотека» Акционерлiк қоғамы; 

– орыс тілінде: Акционерное общество «Дочерняя ипотечная организация акционерного общества 
«Банк ТуранАлем» «БТА Ипотека»; 

– ағылшын тілінде: «Subsidiary hypothecary organization of the «Bank TuranAlem» Joint Stock 
Company «BTA Ipoteka» Joint stock company. 
Қысқартылған атауы: 

– мемлекеттік тілде: «Ипотекалық ұйым «БТА Ипотека» АҚ; 
– орыс тілінде: АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека»; 
– ағылшын тілінде: «Hypothecary organization «BTA Ipoteka» JSC. 
Қоғамның «Банк ТуранАлем» Акционерлік қоғамының еншілес ипотекалық ұйымы «БТА Ипотека» 
Акционерлік қоғамы» атауы 27.03.2008ж. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 
шешіміне сəйкес «БТА Банк» акционерлiк қоғамының еншiлес ипотекалық ұйымы «БТА Ипотека» 
Акционерлік қоғамы» атауына өзгертілді. Қоғам 18.07.2008ж.  Алматы қ. Əділет департаментінде 
қайта тіркеуден өтті.  
Қоғам заңды ұйымды қайта құрылымдау нəтижесінде құрылған жоқ.». 

 
6. Проспектінің 7-тармағындағы «басқармасымен берілген» сөздері «департаменті берген» 

сөздерімен, «18-желтоқсан 2003 жылы» сөздері «2008  жылы 18 шілдеде»  сөздерімен ауыстырылсын.  
 

7. Проспектінің 9– тармағы келесі редакцияда жазылсын: 

«9. Эмитенттің мекен-жайы, байланыс телефондары мен факсі, электрондық пошта адресі 
туралы мəліметтер: 

Эмитенттің мекен-жайы: 050008, Алматы қ., Абай даңғ., 52 «Б» 

Байланыс телефондары: (727) 295-24-74, 295-24-84, факс: (727) 295-24-26 

Электрондық пошта адресі: info@ipoteka.kz.». 

  
8. Проспект келесі мазмұнды 9-1 тармағымен толықтырылысын: 

«9-1. Эмитенттің банктік деректемелері. 
“БТА Банк” АҚ АФ-дағы е/ш №017467365, ББК 190501306.». 

 
9. Проспектінің 10-тармағындағы «Эмитенттің  Қазақстан Республикасы  Ұлттық банкімен  

банк заңдарымен қарастырылған теңгедегі келесі операцияларды өткізуге берген лицензиясы бар: 

– заем  операциялары: төлеу, жеделдік жəне қайтару талаптарында  ақшалай нысандағы 
кредиттерді ұсыну;  

– сенім операциялары (траталық):  сеніп тапсырушының мүддесінде жəне тапсырмасы бойынша  
ақшаны жəне бағалы қағаздарды басқару; 

– факторинг  операциялары: төлемеу қаупін қабылдай отырып тауарды (жұмыс, қызмет) сатып 
алушыдан  талап ету құқықтарын иелену.»  

мəтіні 
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«Эмитент Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен 
қадағалау агенттігі ұлттық жəне шетел валютасында банк заңдарында көзделген  келесі 
операцияларды жүргізуге берген лицензиясына ие:  

– банктік заем операциялары: төлемділік, мерзімділік жəне қайтарымдылық шарттарымен ақшалай 
нысандағы кредиттер беру.»  

мəтінімен ауыстырылсын. 

10. Проспектің 12-тармағындағы  

«Эмитенттің, сонымен қатар ол шығарған бағалы қағаздардың рейтингтері жоқ»  

мəтіні 

«2007 жылы 11 желтоқсанда Standard&Poors халықаралық рейтинг агенттігі эмитентке халықаралық 
баған бойынша «BB-/Негативті/B»  жəне ұлттық баған бойынша «kzBBB+» рейтингін берді.» 
мəтінімен ауыстырылсын 

11.  Проспект келесі мазмұнды 12-1. тармағымен толықтырылсын: 

«12-1. Эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркелген күндері,   
мекен-жайлары мен пошталық адрестері. 

– №1 өкілдік, Астана қ. 2003ж. 27 шілдеде Астана қ. Əділет Басқармасында тіркелген, мекен-жайы 
жəне пошталық адресі: ҚР, Астана қ, Сарыарқа ауданы, Сейфуллин көшесі, 63; 

– №2 өкілдік, Атырау қ. 2003ж. 18 шілдеде Атырау қ. Əділет Басқармасында тіркелген, мекен-жайы 
жəне пошталық адресі: ҚР, Атырау қ. Азаттық даңғылы, 67/19;  

– №3 өкілдік, Ақтау қ. 2003ж. 02 қазанда Маңғыстау облысының Əділет Басқармасында тіркелген, 
мекен – жайы жəне пошталық адресі: ҚР, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 14 ықшамаудан, 63 үй; 

– №4 өкілдік, Ақтөбе қ. 2003ж. 12 шілдеде Ақтөбе облысының Əділет Басқармасында тіркелген, 
мекен-жайы жəне пошталық адресі: ҚР, Ақтөбе қ, Маресьев көшесі, 103/1; 

– №5 өкілдік, Орал қ. 2003ж. 24 шілдеде Батыс - Қазақстан облысының Əділет Басқармасында 
тіркелген, мекен-жайы жəне пошталық адресі: ҚР, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Достық 
даңғылы, 194 210-кеңсе; 

– №6 өкілдік, Өскемен қ. 2003ж. 11 тамызда Шығыс Қазақстан облысының Əділет Басқармасында 
тіркелген, мекен - жайы жəне пошталық адресі: ҚР, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. 
Максим Горький көшесі. 21/1, 205 кеңсе.  

– №7 өкілдік, Шымкент қ. 2003ж. 18 қыркүйекте Оңтүстік Қазақстан облысы Əділет 
Басқармасында тіркелген, мекен – жайы жəне пошталық адресі: ҚР, Оңтүстік Қазақстан облысы, 
Шымкент қ. Асқаров көшесі, 32а;  

– №8 өкілдік, Семей қ, 2003ж. 30 қазанда Шығыс Қазақстан облысының Əділет Басқармасында 
тіркелген, мекен –жайы жəне пошталық адресі: ҚР, Шығыс Қазақстан облысы, Семей қ. Уранхаев 
көшесі, 57; 

– №9 өкілдік, Қарағанды қ, 2004ж. 18 ақпанда Қарағанды облысының Əділет Басқармасында 
тіркелген, мекен – жайы жəне пошталық адресі: ҚР, Қарағанды қ, Алиханов көшесі, 11 а, 40-
бөлме; 

– №10 өкілдік, Павлодар қ., 2004ж. 17 наурызда Павлодар облысының Əділет департаментінде 
тіркелген, мекен-жайы жəне пошталық адресі: ҚР, Павлодар қ., Кеңестер к., 22, 41-бөлме;  

– № 11 өкілдік, Қостанай қ., 2004ж. 20 мамырда Қостанай облысының Əділет департаментінде 
тіркелген, мекен-жайы жəне пошталық адресі: ҚР, Қостанай қ., Гоголь к., 79а; 

– № 12 өкілдік, Петропавловск қ., 2004ж. 25 мамырда Солтүстік Қазақстан облысының Əділет 
департаментінде тіркелген, мекен-жайы жəне пошталық адресі: ҚР, Петропавловск қ., Жамбыл 
к.,129, 4-бөлме;  

– № 13 өкілдік, Тараз қ., 2004 ж. 8 желтоқсанда Жамбыл облысының Əділет департаментінде 
тіркелген, мекен-жайы жəне пошталық адресі: ҚР, Тараз қ., Желтоқсан к.,77;  

– № 14 өкілдік, Көкшетау қ., 2006ж. 19 желтоқсанда Ақмола облысының Əділет департаментінде 
тіркелген, мекен-жайы жəне пошталық адресі: ҚР, Көкшетау қ., Абылай хан к.,77;  

– № 15 өкілдік, Қызылорда қ., 2007 ж. 7 ақпанда Қызылорда облысының Əділет департаментінде 
тіркелген, мекен-жайы жəне пошталық адресі: ҚР, Қызылорда қ., Тоқмағамбетов к., нөмірсіз.» 

 

12. Проспект келесі мазмұнды 12-2 тармағымен толықтырылсын: 
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«12-2. Эмитент Корпоративтік басқару кодексін қабылдаған күн 

Корпоративтік басқару кодексін эмитент Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2006 жылы 
11 сəуірде қабылдады (№20/04 хаттама).». 

 

 13. Проспектінің 13-тармағынан «Эмитенттің  Тексеру комиссиясының мүшелерін сайлау 
жəне оның мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын  тоқтату;», «, Эмитенттің  тексеру 
комиссиясының қорытындыларын», «Эмитенттің  тексеру комиссиясы  мүшесінің сыйақы 
мөлшерін белгілеу;» жəне «бақылаушы орган – Тексеру комиссиясы» жəне «Тексеру 
комиссиясы: 
– тексеру комиссия кез-келген уақытта, өз ықыласы бойынша, акционерлердің жалпы 

жиналысының, Эмитенттің директорлар кеңесінің немесе оның ірі акционерлерінің 
тапсырмасы бойынша Эмитент президентінің əрекетіне тексеру жүргізуге хүқылы. Бұл 
мақсат үшін тексеру комиссиясы Эмитенттің барлық құжаттарымен танысуға сөзсіз хұқығы 
бар;  

– тексеру комиссиясы міндетті тəртіпте акционерлердің жалпы жиналысымен бекіткенге дейін 
Эмитенттің жылдық қаржылық есебіне тексеру жүргізеді.»  

сөздері алынып тасталсын.  

 
14. Проспектінің 14-тармағы келесі редакцияда жазылсын: 

«14. Эмитенттің Директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері. 

1) Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) əрбір мүшесінің, тегі, аты, бар болса-
əкесінің аты, сонымен  қатар директорлар кеңесі (бақылау кеңесі) төрағасының  туылған 
жылы 
Юлдашев Мурат Машрапович, 1961 жылы туылған – Директорлар кеңесінің Төрағасы 

Алисултанов Алмат Дарибаевич, 1966 жылы туылған – Тəуелсіз директор; 

Кусаинов Сагындык Аманкельдыевич, 1972 жылы туылған  - «БТА Банк» АҚ-ның мүдделерін 
білдіруші, Директорлар кеңесінің мүшесі. 

2) Эмитенттің Директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) əрбір мүшесі соңғы үш жылда жəне 
қазіргі уақытта атқаратын, соның ішінде қосымша лауазымдары хронологиялық ретте; 

Юлдашев Мурат Машрапович: 

– қараша 2000ж. –  маусым 2005ж.  –«БТА Ипотека» АҚ Президенті;  
– маусым 2005 ж.  - желтоқсан 2006 ж. -  «Темiрбанк» АҚ Басқарма Төрағасы.  
– 2006 ж. желтоқсан айынан – қазіргі уақытқа дейін - -«БанкТуранАлем» АҚ Басқармасы 

Төрағасының орынбасары;. 
– 2007 ж. мамыр айынан қазіргі уақытқа дейін - «Ипотекалық ұйым «БТА Ипотека» АҚ 

Директорлар кеңесінің мүшесі; 
– 2008 ж. 28 наурыздан қазіргі уақытқа дейін –- «Ипотекалық ұйым «БТА Ипотека» АҚ 

Директорлар кеңесінің Төрағасы.  
 

Алисултанов Алмат Дарибаевич: 

– наурыз 1998 ж. – қыркүйек 2003 ж. – «Қазақстан Халық Банкінің зейнетақы активтерін басқару 
жөніндегі компаниясының» ЖАҚ Басқармасының Төрағасы; 

– қыркүйек 2003 ж. - ақпан 2006 ж. – «Қазақстан Халық Банкінің ЖЗҚ» АҚ Төрағасының Бірінші 
орынбасары; 

– 2006 ж. көкек айынан қазіргі уақытқа дейін – «Ипотекалық ұйым «БТА Ипотека» АҚ 
Директорлар кеңесінің мүшесі. 
 

Кусаинов Сагындык Аманкельдыевич 

– 2000 -2001 жж.  - «БТА Ипотека» АҚ фронт – офисінің бастығы; 
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– шілде 2001 ж. - маусым 2005 ж. - «БТА Ипотека» АҚ-ның вице- президенті;  
– 2005 ж. маусым айынан қазіргі уақытқа дейін  - «Ипотекалық ұйым «БТА Ипотека» АҚ-ның 

президенті;  
– 2008 ж. наурыз айынан қазіргі уақытқа дейін  – «Ипотекалық ұйым «БТА Ипотека» АҚ  

Директорлар кеңесінің мүшесі. 
3)   Эмитенттің Директорлар кеңесінің (бақылаушы кеңесінің) əрбір мүшесінің оның жарғылық 
капиталына (акциялары/үлестері) жəне оның еншілес жəне тəуелді ұйымдарына қатысуы, 
қатысу үлестерін көрсетіңіз; 
Директорлар кеңесінің мүшелері Эмитенттің жарғылық капиталына жəне еншілес жəне тəуелді 
ұйымдарына қатыспайды. 

4)  алдыңғы екі жыл ішінде директорлердің кеңесінің (бақылаушы кеңесінің) құрамындағы 
өзгеріс.  
2005 жылы «22» тамызда қабылданған Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шешімі 
бойынша Е.А. Султанкуловтың орнына Директорлар кеңесінің құрамына  Р.В Солодченко енгізілді.  

2006 жылы «11» көкекте қабылданған Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 
шешімі бойынша Ф.А.Садыкованың орнына Директорлар кеңесінің құрамына А.Д. Алисултанов 
енгізілді. 

2007 жылы «28» мамырда қабылданған Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 
шешімі бойынша Р.В.Солодченконың орнына Директорлар кеңесінің құрамына   М.М. Юлдашев 
енгізілді.  

2008 жылы «27» наурызда қабылданған Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 
шешімімен Б.М. Баймировтың өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. «БТА Банк» АҚ-ның 
мүдделерін білдіруші ретінде Директорлар кеңесінің мүшесі болып  Кусаинов С.А. сайланды. 

Директорлар кеңесінің жаңа Төрағасы болып Юлдашев М.М. сайланды (2008 жылғы «28» наурызда 
болған Директорлар кеңесі мəжілісінің №107/03 хаттамасы).  

Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер жоғарыда аталған тұлғалардың басқа 
жұмысқа ауысуына байланысты орын алды.». 

 
15. Проспектінің 15-тармағы келесі редакцияда жазылсын: 

«15. Эмитенттің  атқарушы органы   

Эмитенттің атқарушы органы болып Президент табылады. 

1) Эмитенттің дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның тегі, 
аты, бар болса-əкесінің аты жəне туылған жылы немесе  эмитенттің алқалық атқарушы 
органы мүшелерінің əрқайсысының   тегі, аты, бар болса-əкесінің аты жəне туылған жылы; 
Кусаинов Сагындык Аманкельдыевич, 1972 жылы туылған – Президент. 

2) Эмитенттің дара атқарушы органы қызметін жүзеге асырушы тұлғаның, немесе эмитенттің 
алқалы атқарушы органының əрбір мүшесінің соңғы екі жылда  жəне қазіргі уақытта 
атқаратын, соның ішінде қосымша лауазымдары; 
Кусаинов Сагындык Аманкельдыевич: 

2000 жылдың қараша айынан бастап 2005 жылдың 14-маусымына шейін – «БТА Ипотека» АҚ-ның 
Вице-президенті. 

Өкілеттері: құжаттарға қол қою, бірінші басшы болмаған немесе оның өз міндеттемелерін атқару 
мүмікіндігінен айырылған жағдайда бірінші басшы міндеттерін атқару құқығы арқылы қоғам қызметі 
жөнінен барлық мəселелер бойынша заңды ұйымдар мен жеке тұлғалар алдында «БТА Ипотека» АҚ-
ның мүддесін қорғау. 

2005 жылдың 14 маусымынан қазіргі уақытқа дейін – Президент АО «Ипотекалық ұйым  «БТА 
Ипотека» АҚ-ның президенті. 

Өкілеттері: Қоғам қызметіне қатысты ҚР заңнамасы жəне Қоғам Жарғысымен басқа органдар мен 
лауазымды тұлғалардың құзырына берілмеген кез-келген мəселе бойынша шешім қабылдау. Қоғам 
президенті Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды 
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ұйымдастырады; басқа тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғам атынан сенімхатсыз іс-əрекет етеді;  
басқа тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғам атынан əрекет ету құқына сенімхат береді, сондай-ақ 
Қоғам жарғысы мен ҚР заңнамасында қарастырылған басқа да өкілеттерге ие. 

3) Эмитенттің  дара атқарушы органының  функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның жəне  
эмитенттің  алқалық атқарушы органы  мүшелерінің əрқайсысының  эмитенттің төленген 
жарғы капиталындағы жəне ұйымдардағы   қатысу үлестері көрсетілген қатысулары:  
Президент Кусаинов С.А. Эмитенттің акцияларына иелік етпейді.». 

 
16. Проспектінің 18-тармағының 3) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын: 

« 3)  Эмитенттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары туралы мəліметтер. 

Тегі, аты жəне əкесінің аты Атқаратын лауазымы Туған жылы 
Кусаинов Сагындык Аманкельдыевич Президент  1972 
Алтынбеков Кайрат Турекулович Вице-президент  1976 
Кожанбаева Гульсовет Нурсагатовна Бас бухгалтер 1964 

Саржевская Виктория Евгеньевна Басқарушы директор  1976 

Мальцева Наталья Владимировна Басқарушы директор 1976 

Буркутбаев Кайрат Смагулович Басқарушы директор 1965 

Бейсенов Мируслан Дамирович Басқарушы директор 1967 

Абишев Денис Ануарович Басқарушы директор 1976 

Кожанбаев Адлет Нурсагатович. Несие басқармасының бастығы  1980 

Коробков Алексей Витальевич Несиелер мониторингі басқармасының бастығы 1973 

Байкуатов Дархан Сайлаубаевич Қазынашылық басқармасының бастығы 1976 

Есимжанова Айнур Балташевна Акивтер мен пассивтерді есепке алу басқармасының 
бастығы 1967 

Фролова Ирина Геннадьевна Əкімшілік басқармасының бастығы 1976 

Толеков Ержан Ережепович Ақпараттық технологиялар басқармасының бастығы 1978 

Байдосов Талгат Хакимович Тəуекелдіктер басқармасының бастығы   1970 

Каримбаев Алмат Сундетбаевич Астана қ. Өкілдік басшысы 1970 

Сапарова Гульнара Микояновна Атырау қ. Өкілдік басшысы 1972 

Илмуханбетов Нурлан Лазаревич Ақтау қ. Өкілдік басшысы 1976 

Кубиев Азат Маратович Ақтөбе қ. Өкілдік басшысы 1980 

Искаков Дархан Рымбайулы Қарағанды қ. Өкілдік басшысы 1973 

Пак Александр Борисович Қостанай қ. Өкілдік басшысы 1975 

Панов Жанат Тулегенович Көкшетау қ. Өкілдік басшысы 1978 

Абдишев Нурбол Жанадилович Қызылорда қ. Өкілдік басшысы 1977 

Мантыков Габиден Сагитханович Павлодар қ. Өкілдік басшысы 1977 

Абдуллаева Алия Советовна Петропавловск қ. Өкілдік басшысы 1961 

Адилханов Рафаель Толеухадырович Семей қ. Өкілдік басшысы 1973 

Рахманов Талгат Даирбекович Тараз қ. Өкілдік басшысы 1970 

Мошанов Нурлан Сагынович Орал қ. Өкілдік басшысы 1967 

Рахишев Жакан Кабиевич Өскемен қ. Өкілдік басшысы  1967 

Рыспеков Еркинбек Мауленович Шымкент қ. Өкілдік басшысы 1978 

». 
17. Проспектінің 19-тармағының 1) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын: 

«1) Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы саны жəне эмитент акцияларының 
(үлестерінің) он жəне одан жоғары (халықтық қоғамдар үшін – бес жəне одан жоғары) 
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