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2007 жылдың 29 маусымында тіркелген (шығарылым бағалы қағаздардың 
Мемлекеттік тізіліміне №С 61 енгізілген), «Еуразиялық банк» АҚ облигациялық 
бағдарламасының шығару проспектісіне (бұдан əрі - Проспект) келесі өзгертулер жəне 
толықтырулар енгізілсін:  
 
1. Проспектінің 14 тармағы келесі редакцияда жазылсын:                      
 
«14. Эмитенттің атқарушы органы (Басқарма мүшелері): 

аты 
- жөні, 
бар болса 

əкесінің аты 

туған күні 
соңғы үш жылғы жəне қазіргі 

уақытта, сонымен бірге қосымша 
жұмыс атқарған қызметтері 

Банктің 
жарғылық 
капита-
лындағы 
үлесі 

басқа 
ұйымдар-

дың 
жарғылық 
капита-
лындағы 
үлесі 

Ертаев  
Жомарт 
Жадыгерулы  

28.08.1972 ж. 

22.05.2008 ж. – қазіргі уақытқа дейін 
- «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма 
төрағасы 
30.07.2007 ж. - 21.05.2008 ж. -   
«БТА Банк» ААҚ, Украина, Киев қ., 
Басқарма төрағасы 
02.07.2007 ж. - 30.07.2007 ж. –  
«БТА Банк» ААҚ, Украина, Киев қ., 
Басқарма төрағасының міндетін 
атқарушы 
15.05.2002 ж. - 22.01.2007 ж. - 
«Альянс Банкі» АҚ Басқарма 
төрағасы 

жоқ жоқ 

Агеев 
Алексей 
Александрович 

21.08.1972 ж. 

23.06.2008 ж. - қазіргі уақытқа дейін 
- «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма 
төрағасының орынбасары 
25.07.2007 ж. – 27.06.2008 ж. - «БТА 
Банк» ААҚ, Украина, Киев қ. 
төрағасының бірінші орынбасары 
13.03.2004 ж. - 22.01.2007 ж. - 
«Альянс Банкі» АҚ Басқарма 
төрағасының бірінші орынбасары 

жоқ жоқ 

Жауарова  
Галия  
Кажкеновна  

19.09.1962 ж. 

02.06.2008 ж. – қазіргі уақытқа дейін 
- «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма 
төрағасының орынбасары 
26.05.2008 ж. – 01.06.2008 ж. -  
«Еуразиялық банк» АҚ Басқарма 
төрағасының кеңесшісі 
20.07.2007 ж. – 01.11.2007 ж. -   
«БТА Банк», Украина, Киев қ. 
атқарушы директоры 
13.03.2004 ж. - 04.06.2007 ж. -
«Альянс Банкі» АҚ филиалының 
директоры 

жоқ жоқ 
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Джантаев 
Тимир 
Булатович 
 

17.02.1974 ж. 

 01.07.2008 ж. – қазіргі уақытқа 
дейін - «Еуразиялық банк» АҚ 
Басқарма төрағасының орынбасары 
26.05.2008 ж. – 01.07.2008 ж.  
«Еуразиялық банк» АҚ Басқарма 
төрағасының кеңесшісі 
04.10.2007 ж. – 16.11.2007 ж. - 
«Сеймар Альянс» қаржы 
корпорациясы» АҚ Басқарма 
төрағасының орынбасары 
09.08.2007 ж. – 04.10.2007 ж. - 
«Сеймар Альянс» қаржы 
корпорациясы» АҚ басқарушы 
директоры 
12.01.2007 ж. – 09.08.2007 ж. - 
«ФинансКредитБанк» ААҚ, Қырғыз  
Республикасы, Бішкек қ. Басқарма 
төрағасы 
12.07.2005 ж. – 12.01.2007 ж. - 
«ФинансКредитБанк» ААҚ, 
Қырғыз  Республикасы, Бішкек қ. 
Директорлар Кеңесінің төрағасы 

жоқ жоқ 

Бекетов 
Кайрат 
Тукмурзинович 
 

17.06.1974 ж. 

01.07.2008 ж. – қазіргі уақытқа дейін 
- «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма 
төрағасының орынбасары 
13.06.2008 ж. – 01.07.2008 ж. - 
«Еуразиялық банк» АҚ Басқарма 
төрағасының кеңесшісі 
01.06.2007 ж. – 01.07.2008 ж. - 
«Авантаж» Корпорациясының бас 
директоры 
13.03.2004 ж. – 31.05.2007ж. -
«Альянс Банкі»  АҚ құқық мəселесі 
жөніндегі басқарушы директоры 

жоқ жоқ 

Бичурина  
Анна  
Александровна  

15.11.1974 ж. 

12.03.2008 ж. – қазіргі уақытқа дейін 
- «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма 
мүшесі, басқарушы директоры, 
бухгалтерлік есеп жəне есеп - қисап 
департаментінің директоры - бас 
бухгалтері 
31.07.2002 ж. – 12.03.2008 ж. -
«Еуразиялық банк» АҚ бухгалтерлік 
есеп жəне есеп - қисап 
департаментінің директоры – бас 
бухгалтер 

жоқ жоқ 

». 
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    Басқарма төрағасы                                                                             Ж. Ж. Ертаев 
 
 
    Бас бухгалтер                                       А. А. Бичурина 
 
 
     
 
     
 
 


