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В проспект выпуска облигационной программы АО «Евразийский банк» (далее – 
Проспект), зарегистрированный 29 июня 2007 года (выпуск внесен в Государственный 
реестр ценных бумаг под № С61), внести следующие изменения и дополнения: 
 
 
1. пункт 14 Проспекта изложить в следующей редакции: 
 
« 

фамилия, имя, 
при наличии 
отчество 

дата 
рождения 

занимаемая должность за 
последние три года 
и в настоящее время, 

в т. ч. по совместительству 

доля в 
уставном 
капитале 
Банка 

доля в 
уставном 
капитале
других 
организа-

ций 

Бекетов 
Кайрат 
Тукмурзинович 

17.06.1974 г. 

08.07.2009 г. – по настоящее время 
- исполняющий обязанности 
председателя Правления 
АО «Евразийский банк» 
01.07.2008 г. – 08.07.2009 г. - 
заместитель председателя 
Правления АО «Евразийский 
банк» 
13.06.2008 г. – 01.07.2008 г. - 
советник председателя Правления 
АО «Евразийский банк» 
01.06.2007 г. – 01.07.2008 г. – 
генеральный директор  
Корпорация «Авантаж» 
13.03.2004 г. – 31.05.2007 г. - 
управляющий директор по 
правовым вопросам 
АО «Альянс Банк» 

нет нет 

Жауарова 
Галия 
Кажкеновна 

19.09.1962 г. 

02.06.2008 г. – по настоящее время 
- заместитель председателя 
Правления АО «Евразийский 
банк» 
26.05.2008 г. – 01.06.2008 г. – 
советник председателя Правления 
АО «Евразийский банк» 
20.07.2007 г. – 01.11.2007 г. - 
исполнительный директор 
«БТА Банк», Украина, г. Киев 
13.03.2004 г. - 04.06.2007 г. – 
директор филиала АО «Альянс 
Банк»

нет нет 
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Джантаев 
Тимир 
Булатович 

17.02.1974 г. 

01.07.2008 г. – по настоящее время 
- заместитель председателя 
Правления АО «Евразийский 
банк» 
26.05.2008 г. – 01.07.2008 г. - 
советник председателя Правления 
АО «Евразийский банк» 
04.10.2007 г. – 16.11.2007 г. – 
заместитель председателя 
Правления АО «Финансовая 
корпорация «Сеймар Альянс» 
09.08.2007 г. – 04.10.2007 г. – 
управляющий директор 
АО «Финансовая корпорация 
«Сеймар Альянс» 
12.01.2007 г. – 09.08.2007 г. - 
председатель Правления 
ОАО «ФинансКредитБанк», 
Кыргызская Республика, 
г. Бишкек 
12.07.2005 г. – 12.01.2007 г. – 
председатель Совета Директоров 
ОАО «ФинансКредитБанк», 
Кыргызская Республика, г. Бишкек 

нет нет 

Ахметкаримова 
Альмира 
Нарелхановна 

02.10.1978 г. 

17.06.2009 г. – по настоящее время 
– директор АО «Евразийская 
финансовая компания» 
23.10.2008 г. – по настоящее время 
– заместитель председателя 
Правления АО «Евразийский 
банк» 
03.09.2008 г. – 23.10.2008 г. – 
советник председателя Правления 
АО «Евразийский банк» 
03.01.2008 г. – 26.05.2008 г. – 
управляющий директор по 
международным отношениям 
АО «Финансовая корпорация 
«Сеймар Альянс» 
02.10.2006 г. – 01.01.2008 г. - 
управляющий директор по 
международным отношениям 
АО «Альянс Банк» 
13.04.2004 г. – 02.10.2006 г. - 
директор департамента 
международных отношений 
АО «Альянс Банк» 

нет нет 
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Бичурина 
Анна 
Александровна 

15.11.1974 г. 

03.04.2009 г. – по настоящее время 
– член Правления, управляющий 
директор, главный бухгалтер АО 
«Евразийский банк» 
02.03.2009 г. – 03.04.2009 г. – 
управляющий директор, главный 
бухгалтер АО «Евразийский банк» 
17.11.2008 г. – 02.03.2009 г. - 
управляющий директор, главный 
бухгалтер - директор департамента 
бухгалтерского учета и отчетности 
АО «Евразийский банк» 
12.03.2008 г. - 17.11.2008 г. - член 
Правления, управляющий 
директор, главный бухгалтер - 
директор департамента 
бухгалтерского учета и отчетности 
АО «Евразийский банк» 
31.07.2002 г. - 12.03.2008 г. - 
главный бухгалтер – директор 
департамента бухгалтерского учета 
и отчетности АО «Евразийский 
банк» 

нет нет 

»; 
 
 
2. пункт 18 Проспекта изложить в следующей редакции: 
 
«1) Общее количество акционеров и информация об акционерах владеющих десятью и более 
процентами акций эмитента 

№ 
п.п. полное наименование сокращенное 

наименование 
место нахождения 
юридического лица 

доля в 
оплаченном 
уставном 
капитале, 

в % 

1 
Акцонерное общество 
«Евразийская 
финансовая компания» 

АО «Евразийская 
финансовая 
компания» 

Республика Казахстан, 
050002, г. Алматы, 
ул. Кунаева, 56 

100,00 

 
2) Сведения о лицах, не являющихся акционерами/участниками эмитента, но обладающие 
правом контролировать деятельность эмитента через другие организации 

фамилия, имя, при 
наличии отчество наименование организации статус 

доля 
участия, 

в % 

Машкевич Александр АО «Евразийская финансовая 
компания» Акционер 33,33 
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Шодиев Патох АО «Евразийская финансовая 
компания» Акционер 33,33 

Ибрагимов Алиджан 
Рахманович 

АО «Евразийская финансовая 
компания» Акционер 33,33 

». 
 
 
 
 
Заместитель Председателя Правления     Джантаев Т.Б. 
 
 
Главный бухгалтер        Бичурина А.А. 
 
 
Председатель Аудиторского комитета     Дорджиев В.Ф. 



 

 

 
 
 
 
 

«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» 
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ 
БІРІНІШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ 

БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 
ШЫҒАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТІСІНЕ 

№5 ӨЗГЕРТУЛЕР ЖƏНЕ 
ТОЛЫҚТЫРУЛАР 

 
(«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АҚ) 

 
 
 
 

«Еуразиялық банк» АҚ 
Директорлар Кеңесінің  

2009 жылғы 17 шілдедегі 
шешімімен БЕКІТІЛГЕН 

 
 
 
 
 
 

АЛМАТЫ қ.  2009 жыл
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2007 жылғы 29-маусымда тіркелген (шығарылым бағалы қағаздардың Мемлекеттік 
тізіліміне С61 нөмірімен енгізілген) «Еуразиялық банк» АҚ облигациялық 
бағдарламасының шығарылым проспектісіне (бұдан əрі - Проспект) келесі өзгертулер 
жəне толықтырулар енгізілсін: 

 
 

1. Проспектінің 14-тармағы келесі редакцияда баяндалсын: 
 
« 

аты - жөні, 
бар болса 

əкесінің аты 

туған 
күні 

соңғы үш жылғы жəне қазіргі 
уақытта, сонымен бірге 

қосымша жұмыс атқарған 
қызметтері 

Банктің 
жарғылы
қ капита-
лындағы 
үлесі 

басқа 
ұйымдар-

дың 
жарғылы
қ капита-
лындағы 
үлесі  

Бекетов 
Кайрат 
Тукмурзинович 

17.06.1974 ж. 

08.07.2009 ж. – қазіргі уақытқа 
дейін – «Еуразиялық банк» АҚ 
Басқарма төрағасының міндетін 
атқарушы 
01.07.2008 ж. – 08.07.2009 ж. - 
«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. – 31.05.2007 ж. -  
«Альянс Банкі» АҚ құқық 
мəселесі жөніндегі басқарушы 
директоры 

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 

Ахметкаримова
Альмира 
Нарелхановна 

02.10.1978 ж. 

17.06.2009 ж. – қазіргі уақытқа 
дейін – «Еуразиялық қаржы 
корпорациясы» АҚ директоры 
23.10.2008 ж. – қазіргі уақытқа 
дейін – «Еуразиялық банк» АҚ 
Басқарма Төрағасының 
орынбасары 

03.09.2008 ж. – 23.10.2008 ж. – 
«Еуразиялық банк» АҚ Басқарма 
Төрағасының Кеңесшісі 
03.01.2008 ж.- 26.05.2008 ж. – 
«Сеймар Альянс» қаржы 
корпорациясы» АҚ халықаралық 
қатынастар жөніндегі басқарушы 
директоры 
02.10.2006 ж. – 01.01.2008 ж. – 
«Альянс Банкі» АҚ халықаралық 
қатынастар жөніндегі басқарушы 
директоры 
13.04.2004 ж. - 02.10.2006 ж. – 
«Альянс Банкі» АҚ халықаралық 
қатынастар департаментінің 
директоры 

жоқ жоқ 
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Бичурина 
Анна 
Александровна 

15.11.1974 ж. 

03.04.2009 ж. – қазіргі уақытқа 
дейін - «Еуразиялық банк» АҚ 
Басқарма мүшесі, басқарушы 
директоры, бас бухгалтері 
02.03.2009 ж. – 03.04.2009 ж. - 
«Еуразиялық банк» АҚ 
басқарушы директоры, бас 
бухгалтері 
17.11.2008 ж. – 02.03.2009 ж. - 
«Еуразиялық банк» АҚ 
басқарушы директоры, 
бухгалтерлік есеп жəне есеп - 
қисап департаментінің директоры 
- бас бухгалтері 
12.03.2008 ж. – 17.11.2008 ж.  - 
«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 

»; 
 
 
2. Проспектінің 18-тармағы келесі редакцияда баяндалсын: 
 
«1) Акционерлерінің жалпы саны жəне эмитент акцияларының он жəне одан да көп 
пайызына ие акционерлері туралы ақпарат 

№ 
р.б. толық атауы қысқартылған 

атауы 
заңды тұлғаның 
орналасқан жері 

төленген 
жарғылық 

капиталдағы 
үлесі, 

% 

1 
«Еуразиялық қаржы 
компаниясы» 
акционерлік қоғамы 

«Еуразиялық 
қаржы 
компаниясы» АҚ 

Қазақстан Республикасы, 
Алматы қ., Қонаев к-сі, 56 100,00 

 
2) Эмитенттің акционерлері/қатысушылары болып табылмайтын, бірақ эмитенттің 
қызметін басқа ұйымдар арқылы бақылай алатын тұлғалар туралы мəліметтер 

аты - жөні, бар болса 
əкесінің аты ұйымның атауы мəртебесі 

қатысу 
үлесі, 

% 
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Машкевич Александр «Еуразиялық қаржы компаниясы» 
АҚ Акционер 33,33 

Шодиев Патох «Еуразиялық қаржы компаниясы» 
АҚ Акционер 33,33 

Ибрагимов Алиджан 
Рахманович 

«Еуразиялық қаржы компаниясы» 
АҚ Акционер 33,33 

». 
 
 
 
 
Басқарма төрағасының орынбасары     Джантаев Т.Б. 
 
 
Бас бухгалтер        Бичурина А.А. 
 
 
Аудиторлық комитет Төрағасы      Дорджиев В.Ф. 


