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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 вводящей в заблуждение инвесторов 
относительно общества и его размещаемых акций 
 
 
 
 
 

г. Алматы,  2009 год 
 



В Проспект выпуска акций Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», 
зарегистрированный 31 декабря 2003 года (с внесенными изменениями и дополнениями 
09.08.2004г. от 27.10.2006г. и 01.08.2008г.) внести следующие изменения: 
 
1. Пункт 5 «Информация о месте нахождения акционерного общества, номера 
контактных телефонов и факса, адрес электронной почты» изложить в следующей 
редакции: 
«5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных 
телефонов и факса, адрес электронной почты: 
Республика Казахстан,  
050010, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 80, 
телефон: (727) 2663093, 2663920, факс (727) 2663910, 
e-mail: info@eximbank.kz». 
 
2. Пункт 7 «Виды деятельности акционерного общества» изложить в следующей редакции: 
«7. Виды деятельности акционерного общества: 
Осуществление банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг в 
соответствии с  лицензией №232 от 20 июня 2008 года, выданной Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.»  
 
3. Пункт 9 «Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств акционерного общества» изложить в следующей редакции: 
«9. Наименования, данные об учетной регистрации, места нахождения всех филиалов и 
представительств акционерного общества: 
 

Наименование Дата и номер учетной 
регистрации в органах 

юстиции 

Места нахождения  

Филиал АО «Эксимбанк 
Казахстан» в г. Павлодаре 

№1830-1945-Ф-л  
от 31.08.2006г. 

Республика Казахстан, г. Павлодар, 
ул. Кривенко, 27 

Филиал АО «Эксимбанк 
Казахстан» в г. Астана 

№3487-1901-Ф-л  
от 23.10.2006г. 

Республика Казахстан,г. Астана, ул. 
Сембинова, 57 

Филиал АО «Эксимбанк 
Казахстан» в г. Караганда 

№2971-1930-Ф-л  
от 27.12.2006г. 

Республика Казахстан, г. Караганда, 
проспект Н. Абдирова, 36/3 

Филиал АО «Эксимбанк 
Казахстан»  в г. Петропавловск 

№1714-1948-Ф-д 
от 05.02.2008г. 

Республика Казахстан, г. 
Петропавловск, ул. Жумабаева, 113 

 
4. Пункт 12 «Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного 
общества» изложить в следующей редакции: 
«12.Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества: 
Правление АО «Эксимбанк Казахстан». 
 

Фамилия, имя, 
отчество, год 
рождения 

председателя и 
членов правления  

Должности, занимаемые 
председателям и членами 

правления за последние 3 года и в 
настоящее время 

% соотношение 
акций, 

принадлежащих 
членам 

правления, к 
общему 

количеству 
акций, 

размещенных 
акционерным 
обществом 

% 
соотношение 
акций (долей 
участия в 

УК), 
принадлежа
щих членам 
правления в 
дочерних и 
зависимых 
организация

х 



Амирханов Еркын 
Адамиянович 

 
1967 года рождения 

Председатель 
АО «Эксимбанк Казахстан» 

 
2004 г. - по настоящее время - АО 
«Эксимбанк Казахстан», 
Председатель Правления  
2004г. - по настоящее время - АО 
«Эксимбанк Казахстан», член Совета 
директоров  
2000 г. - по настоящее время - АО 
«ЦАТЭК», Председатель Совета 
директоров   

совместно с 
другими  

участниками АО 
«ЦАТЭК»,  

косвенно 70,56% 

нет 

Тормашева Марина 
Борисовна 

 
1965 года рождения 

Первый Заместитель Председателя 
Правления АО «Эксимбанк 
Казахстан» 

 
2004 -  2007 гг. - АО «Эксимбанк 
Казахстан», Заместитель 
Председателя Правления 
2007- 2009 гг. – АО «Эксимбанк 
Казахстан», Советник Председателя 
Правления 
С марта 2009 г.- АО «Эксимбанк 
Казахстан», Первый Заместитель 
Председателя Правления  

  

нет нет 

Прихожан  
Дмитрий 

Анатольевич 
 

1973 года рождения 

Заместитель Председателя 
Правления 

АО «Эксимбанк Каазхстан» 
 

2004 г.-АО «Эксимбанк Казахстан»,  
Советник Председателя Правления 
Май 2004 г. - по настоящее время АО 
«Эксимбанк Казахстан», Заместитель 
Председателя Правления 
     

нет нет 

Турмагамбетов 
Ренат 

Жумабекович 
 

1977 года рождения 

Заместитель Председателя 
Правления 

АО «Эксимбанк Казахстан» 
 

2005 - 2006 гг. - АО «Эксимбанк 
Казахстан», Начальник Отдела 
международного торгового 
финансирования, 
2006 – 2008 гг. - АО «Эксимбанк 
Казахстан» , Управляющий Директор 
2008 г. - по настоящее время – АО 
«Эксимбанк Казахстан»,  
Заместитель Председателя Правления 

нет нет 

Ример Наталья 
Генриховна 

 
1954 года рождения 

Главный бухгалтер-Директор 
Департамента бухгалтерского 
учета и отчетности  АО 
«Эксимбанк Казахстан» 

2004 г.- по настоящее время - АО 

нет нет  



«Эксимбанк Казахстан», Главный 
бухгалтер–Директор Департамента 
бухгалтерского учета и отчетности  

Казова Алма 
Мункеевна  

 
1968 года рождения 

Управляющий директор, Член 
Правления 

2001-2004 гг. - Алматинский филиал 
АО «Темирбанк»- заместитель 
директора, 
апрель 2004 г. – май.2004 г. - АО 
«Texakabank» -  исполнительный 
директор, 
июнь 2004 г. –  по настоящее время 
- АО «Эксимбанк Казахстан» -  
Управляющий директор 

нет нет 

 
 
5. Пункт 15. «Учредители/акционеры акционерного общества» изложить в следующей 
редакции: 
«15. Учредители/акционеры акционерного общества: 
 

Полное наименование 
акционеров –юридических 

лиц или Ф.И.О. акционеров – 
физических лиц 

Местонахождение акционеров – 
юридических лиц или паспортные 
данные и место жительства 
акционеров – физических лиц 

Доля акционеров в 
уставном капитале(в 

процентах) 

АО «Центрально-Азиатская 
топливно-энергетическая 
компания»  

г. Алматы, Карасай батыра,89 70,56% 

 
6. Пункт 45 «Сведения о регистраторе эмитента» изложить в  следующей редакции: 
«45. Сведения о регистраторе эмитента: 
Полное наименование: Акционерное общество «Регистратор «Зерде»; 
Сокращенное наименование: АО «Регистратор «Зерде»; 
Место нахождения: 050040, г. Алматы, ул. Манаса/Джандосова, 34а/8а;  
Контактные телефоны: 244-83-51, 244-83-53; 
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг 
№0406200451 от 24.12. 2006 года, выдана Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;  
Договор на оказание услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг  
№814/111 от 22.12.08 г., заключенный между АО «Эксимбанк Казахстан» и АО «Регистратор 
«Зерде».». 
 
7. Пункт 47 «Информация для инвесторов» изложить в  следующей редакции: 
«47. Информация для инвесторов: ознакомиться с копей устава общества и проспектом 
выпуска  акций, а также иной информацией, которую общество считает необходимым 
распространить среди инвесторов, можно по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 
Богенбай Батыра, д.80. 
Наименование средств массовой информации: газета  «Казахстанская правда»». 
 
Председатель Правления                                           Амирханов Е.А. 
 
Главный бухгалтер - Директор Департамента  
бухгалтерского учета и отчетности                                         Ример Н.Г. 
 
Начальник Управления внутреннего аудита                                    Турдыева  Г.А. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ 
ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР 

МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР 
 
 

«ЭКСИМБАНК ҚАЗАҚСТАН» АКЦИОНЕРЛІК  
ҚОҒАМЫНЫҢ 

 
(«Эксимбанк Қазақстан» АҚ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Өкілетті органның жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеуі 
проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да 
бір нұсқауды ұсынуды білдірмейді. Жарияланған акцияларды шығарудың мемлекеттік 
тіркеуін жүзеге асырушы өкілетті орган осы құжатта мазмұндалған ақпараттың 
растығы үшін жауапкершілікті атқармайды. Акцияларды шығару проспектісі 
Қазақстан Республикасының заңының талаптарына сəйкес қана қаралды. Акционерлік 
қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде мазмұндалған ақпараттың растығы 
үшін жауапкершілікті атқарады, жəне де бұнда ұсынылған барлық ақпарат расталған 
болып табылатынын жəне инвесторларды қоғам мен оның орналастыратын 
акцияларына қатысты қателесулерге алып бармайтынын бекітеді. 
 
 
 
 

Алматы қ. - 2009 жыл 
 



 
 

«Эксимбанк Қазақстан» АҚ-ның 2003 жылғы 31 желтоқсанда тіркелген акцияларды шығару 
проспектісіне (09.08.2004., 27.10.2006 жəне 01.08.2008  жылдары енгізілген өзгертулері жəне 
толықтыруларымен бірге) келесі өзгертулер енгізілсін: 
 
1. 5 тармақ  «Акционерлік қоғамның орналасқан жері, байланыс телефондарының жəне  
факсінің нөмірлері, электронды поштасының мекен-жайы» келесі редакцияда 
мазмұндалсын: 
« 5. Акционерлік қоғамның орналасқан жері, байланыс телефондарының жəне факсінің  
нөмірлері, электронды поштасының мекен-жайы: 
Қазақстан Республикасы, 
050010, Алматы қаласы, Богенбай батыр к-сі, 80-үй  
телефон: (727)2663093, 2 663920 факс (727) 2663910 
e-mail: info@eximbank.kz ». 
  
2. 7 тармақ  «Акционерлік қоғамның қызмет түрлері» келесі редакцияда мазмұндалсын: 
« 7. Акционерлік қоғамның қызмет түрлері: 
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 
2008 жылғы 20 маусымда  берген № 232 бас банк лицензиясына сəйкес банктік жəне басқа 
операцияларды атқару». 
 
3. 9 тармақ «Акционерлік қоғамның барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, 
тіркелген күндері, орналасқан жерлері, пошталық мекен-жайлары» келесі редакцияда 
мазмұндалсын: 
«9. Акционерлік қоғамның барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, 
тіркелген күндері, орналасқан жерлері, пошталық мекен-жайлары: 
 

               
Атаулары Тіркелген күндері Орналасқан жерлері, пошталық 

мекен-жайлар 
 Павлодар қаласындағы 
«Эксимбанк Қазақстан» АҚ 
филалы  

№1830-1945-Ф-л  
от 31.08.2006г. 

Қазахстан Республикасы, 
 Павлодар қ.,  Кривенко көшесі, 27 -
үй 

Астана қаласындағы 
«Эксимбанк Қазақстан» АҚ 
филалы 

№3487-1901-Ф-л  
от 23.10.2006г. 

Қазахстан Республикасы, Астана қ,. 
Сембинова көшесі, 57 - үй 

Караганды қаласындағы 
«Эксимбанк Қазақстан» АҚ 
филалы 

№2971-1930-Ф-л  
от 27.12.2006г. 

Қазахстан Республикасы г. 
Караганды  қ.,    
Н. Əбдирова даңғылы, 36/3 

Петропавловск қаласындағы 
«Эксимбанк Қазақстан» АҚ 
филалы 

№1714-1948-Ф-д 
От 05.02.2008г. 

Қазахстан Республикасы  
Петропавловск қ.,   Жумабаева 
көшесі , 113 -үй 

                                                     
4. 12 тармақ  «Акционерлік қоғамның жеке дара атқарушы органы» келесі 
 редакцияда мазмұндалсын: 
«12.  Акционерлік қоғамның жеке дара атқарушы органы: 
«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Басқармасы». 
 
 

Директорлар кеңесі 
төрағасының жəне 
мүшесінің тегі, аты, 
əкесінің аты, туған 

Директорлар кеңесінің 
төрағасы мен мүшелерінің 
соңғы 3 жылдың ішіндегі 
жəне қазіргі уақыттағы 

директорлар 
кеңесінің 
мүшелеріне 
тиесілі 

директорлар 
кеңесінің 
мүшелеріне 
тиесілі 



жылы иеленген лауазымдары акциялардың 
акционерлік 
қоғаммен 

орналастырылған 
акциялардың 

жалпы санына % 
қатынасы 

еншілес жəне 
тəуелді 

ұйымдардағы 
акциялардың 

(ЖК-ға 
қатысу 

үлестерінің) 
% қатынасы 

Амирханов Еркын 
Адамиянович 

 
1967 жылы туылған 

«Қазақстан Эксимбанк» АҚ-
ның Басқарма Төрағасы 

 
2004 жылдан қазіргі уақытқа 
дейін - «Қазақстан 
Эксимбанк»  АҚ-  Басқарма 
Төрағасы  
2004 жылдан қазіргі уақытқа 
дейін-   «Қазақстан 
Эксимбанк»  АҚ - 
Директорлар Кеңесінің мүшесі 
- 2000 жылдан қазіргі уақытқа 
дейін-  «ЦАТЕК» АҚ - 
Директорлар Кеңесінің 
Төрағасы . 

«ЦАТЕК» АҚ 
басқа 

қатысушыларымен 
бірге, жанама 
түрде 70,56 % 

жоқ 

Тормышева Марина 
Борисовна 

 
1965 жылы туылған 

«Қазақстан Эксимбанк» АҚ-
ның Басқарма Төрағасының 1-

ші орынбасары 
 

2004-2007 жж. - «Қазақстан  
Эксимбанк»   АҚ - Басқарма 
Төрағасының  орынбасары 
2007-2009 жж.- «Қазақстан 
Эксимбанк»  АҚ- Басқарма 
Төрағасы кенесішісі  
наурыз 2009 ж.- «Қазақстан 
Эксимбанк»   АҚ-  
Басқарма Төрағасының 1-ші 
орынбасары 
 

жоқ жоқ 

 
Прихожан Дмитрий 

Анатольевич 
 
 
1973 жылы туылған 

«Қазақстан Эксимбанк» АҚ-
ның Басқарма Төрағасының 

орынбасары 
 

2004 ж. - «Қазақстан 
Эксимбанк» АҚ- Басқарма 
Төрағасы кенесішісі 
Маусым 2005 ж. - қазіргі 
уақытқа дейін - «Қазақстан 
Эксимбанк» АҚ- Басқарма 
Төрағасы орынбасары 

 

жоқ жоқ 

Турмагамбетов Ринат 
Жумабекович 

 
 

«Қазақстан Эксимбанк» АҚ-
ның 

Басқарма Төрағасының 
орынбасары 

жоқ жоқ 



1977 жылы туылған  
2005-2006 жж. - «Қазақстан 
Эксимбанк» АҚ- халықаралык 
сауда қаржылау бөлімінін 
басқармасы 
2006- 2008 жж. - «Қазақстан 
Эксимбанк» АҚ – Баскарушы 
директор 
2008 ж. - «Қазақстан 
Эксимбанк» АҚ - Басқарма 
Төрағасы орынбасары 
 

Ример Наталья 
Генриховна 

 
1954 жылы туған 

«Қазақстан Эксимбанк» АҚ-
ның 

Бас бухгалтері - Бухгалтерлік 
есеп жəне есеп беру 

департаментінің директоры 
2004 ж. - қазіргі уақытқа 
дейін- «Қазақстан Эксимбанк» 
АҚ - Бас бухгалтер. 
 

жоқ жоқ 

Казова Алма 
Мункеевна 

 
 

1968 жылы туылған 

«Қазақстан Эксимбанк» АҚ-
ның 

Басқарушы директор, 
Басқарма мүшесі 

 
2001ж.-2004ж.- «Темірбанк» 
АҚ Алматы филиалы - 
директордың орынбасары, 
Сəуір 2004ж. – мамыр 2004 ж. 
-  «Texakabank» АҚ -  
атқарушы директор, 
 Маусым 2004 ж. – қазіргі 
уақыт дейін - «Қазақстан 
Эксимбанкі» АҚ - басқарушы 
директор 
 

жоқ жоқ 

  
 
 
5. 15- тармағы «Акционерлік қоғамның құрылтайшылары/акционерлері» мына редакцияда 
жазылсын: 
«15 . Акционерлік қоғамның құрылтайшылары/акционерлері: 

Акционерлер -заңды 
тұлғалардың толық атауы немесе 
акционерлер – жеке тұлғалардың 

аты-жөні 

Акционерлер -заңды 
тұлғалардың орналасқан жері 

немесе акцонерлер- 
жекетұлғалардың  

төлқұжаттық деректері, 
тұрғылықты жері 

Акционерлердің 
жарғылық 

капиталдағы үлесі 
(пайызбен) 

Центрально-Азиатская топливно-
энергетическая компания» 
акционерлік қоғамы («ЦАТЭК» АҚ), 

Алматы қаласы, Карасай батыр 
көшесі,89   

70,56% 

 
 
6.45-тармағы «Эмитентін тіркеуші туралы мəліметтер»  мына редакцияда жазылсын: 
«45. Эмитентін тіркеуші туралы мəліметтер:  



Толық атауы: «Регистратор «Зерде» акционерлік қоғамы;  
Қысқартылған атауы: «Регистратор «Зерде» АҚ; 
Мекен-жайы: 050040, Алматы қ., Манаса/Джандосова, 34а/8а;  
Байланыс телфондары: 244-83-51, 244-83-53;  
Бағалы қағаздар рыногындағы қызметті жүзеге асыруға берілген лицензия: 24.01.2006 жылы 
Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын жəне қаржды ұйымдарын реттеу мен қадағалау 
агенттігі берген лицензия № 0406200451;  
 Тізілім жүргізу шарты: 22.12.2008 жылғы № 814/111». 
 
7. 47- тармағы « Инвесторлаға арналған ақпарат»: 
«47. Инвесторлаға арналған ақпарат:  қоғам жарғысының көшірмесімен, акциялар  
шығарылымының проспектімен, қоғам инвесторлардың арасында тарату керек деп  санайтын 
басқа ақпаратпен келесі меен-жай бойынша танысуға болады: Қазақстан  Республикасы, 
Республикасы, Алматы қаласы, Богенбай батыр к-сі, 80-үй. 
Ақпарат құралының атауы: «Казахстанская правда» газеті ».  
 
 
 
Басқарма төрағасы                                                                      Е.А.   Амирханов 
  
Бас бухгалтер -  Бухгалтерлік есеп  
жəне есеп беру департаментінің директоры                                      Н.Г.   Ример  
 
Iшкi аудит қызметiнiң  
Басқарма бастығы                                                                                   Г.А.Турдыева                                  

 
 

 


