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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. 
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1. В проспект выпуска облигаций АО «КазАгроФинанс» внести следующие 

изменения и дополнения: 
 
Абзац 1 подпункта 3) пункта 12 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
12. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
3) 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: 
Мухамадиева Айгуль Стахановна – с 23 мая 2011 года по 29 ноября 2012 года 

занимала должность Управляющего директора АО «Аграрная кредитная 

корпорация». С 29 ноября 2012 года по 1 ноября 2014 года занимала должность 

Первого заместителя Председателя Правления АО «Аграрная кредитная 

корпорация». С 3 ноября 2014 года по 12 июня 2015 года занимала должность 

Заместителя Главного Директора по развитию бизнеса АО ФНБ «Самрук-Казына». 

С 15 июня 2015 года по 3 сентября 2015 года занимала должность Управляющего 

директора АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». С 4 сентября 

2015 года по настоящее время занимает должность Заместителя Председателя АО 

«Национальный управляющий холдинг «КазАгро». С 17 июня 2015 года является 

членом Совета директоров-представителем акционера АО «КазАгроФинанс». С 24 

июня 2015 года является Председателем Совета директоров АО «КазАгроФинанс». 
 
Пункт 13 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
13. Исполнительный орган эмитента: 
Исполнительным органом АО «КазАгроФинанс» является Правление. 
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: 
Председатель Правления АО «КазАгроФинанс» – Избастин Каныш 

Темиртаевич, 1981 года рождения. 
члены Правления:  
Сейткасимова Айнур Габдыгапаровна, 1976 года рождения 
Турсынкулов Канат Исматович, 1973 года рождения 
Джувашев Асылхан Болатович, 1981 года рождения 
Бишенов Бауржан Кайргельдиевич, 1983 года рождения. 

2) должности, занимаемые лицом, осуществляющим функции 

единоличного исполнительного органа эмитента, либо каждым из членов 

коллегиального исполнительного органа эмитента, за последние три года и в 

настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, 

даты вступления их в должности и полномочия: 
Избастин Каныш Темиртаевич (34 года) - с 7 апреля 2008 года по 10 мая 2012 

года занимал должность Председателя Правления АО «БРК-Лизинг». С 11 мая 

2012 по 16 января 2013 года занимал должность Председателя Правления – Члена 

Совета директоров АО «Экспертно–кредитная страховая корпорация 

«КазЭкспортГарант». С 16 января 2013 года по 2 июня 2014 года занимал 

должность Управляющего директора АО «Самрук - Казына». Со 2 июня 2014 года 
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по 2 сентября 2015 года занимал должность главного директора в АО «Самрук 

Казына». С 3 сентября 2015 года назначен на должность Председателя Правления 

АО «КазАгроФинанс», является членом Правления АО «КазАгроФинанс». 

Является Председателем Кредитного комитета АО «КазАгроФинанс». 

Осуществляет общее руководство деятельностью АО «КазАгроФинанс».  

Курирует деятельность Первого заместителя Председателя Правления, 

заместителей Председателя Правления, Управляющего директора, департамента 

безопасности, департамента кадрового и документационного обеспечения, 

главного менеджера-пресс секретаря, главных риск-менеджеров филиалов и 

руководит Правлением АО «КазАгроФинанс», а также департамента риск-
менеджмента в пределах полномочий определенными Положением о 

департаменте риск-менеджмента АО «КазАгроФинанс». 
Сейткасимова Айнур Габдыгапаровна (39 лет) – с 13 июля 2011 года по 07 

октября 2013 года занимала должность Управляющего директора АО «Аграрная 

кредитная корпорация», являлась членом Правления. С 07 октября 2013 года по 08 

июля 2014 года занимала должность Директора департамента инвестиционных 

проектов/Заместителя Главного директора по развитию бизнеса АО ФНБ «Самрук-
Казына», являлась членом Наблюдательного совета ТОО «Самрук-Казына 

Инвест». С 17 июня 2015 года избрана Первым заместителем Председателя 

Правления АО «КазАгроФинанс», является членом Правления АО 

«КазАгроФинанс». 
Курирует деятельность Управляющего директора Алина Ж.Д. 

(осуществляющего непосредственное курирование департамента 

администрирования займов, департамента информационных технологий) и 

финансово-экономического департамента, департамента бухгалтерского учета и 

отчетности. 
Осуществляет координацию деятельности АО «КазАгроФинанс» в сфере 

финансово-экономических вопросов, вопросов управления активами и пассивами, 

привлечения финансирования, вопросов бухгалтерского учета и отчетности, 

залогового обеспечения, а также в сфере администрирования и информационных 

технологий. 
Джувашев Асылхан Болатович (34 года) – с 24 августа 2009 года по 12 мая 

2011 года занимал должность начальника Управления кредитования и лизинга АО 

«КазАгроФинанс». С 13 мая 2011 года занимает должность Заместителя 

Председателя Правления АО «КазАгроФинанс», является членом Правления АО 

«КазАгроФинанс». С 17 июня 2015 года до 2 сентября 2015 года исполнял 

обязанности Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» на период до 

избрания Председателя Правления АО «КазАгроФинанс». 
Осуществляет координацию деятельности АО «КазАгроФинанс» в части 

вопросов кредитно-лизинговой деятельности АО «КазАгроФинанс» в целом и 

реализации инвестиционных проектов, стратегического развития, вопросов 

международного сотрудничества, маркетинга, вопросов внутреннего контроля, 
методологии бизнес процессов, а также деятельности по вопросам регионального 

развития.  
Курирует Управляющего директора Сергалеева М.К. осуществляющего 

курирование деятельности департамента кредитования и лизинга, а также 



4 
 

 
 

осуществляет непосредственное курирование деятельности департамента сводно-
аналитической информации и стратегии, отдела регионального развития и 

филиалов АО «КазАгроФинанс». 
Турсынкулов Канат Исматович (41 год) – со 2 августа 2010 года по 25 июля 

2013 года занимал должность заместителя Председателя Правления АО 

«КазАгроПродукт». С 26 июля 2013 года по 17 декабря 2013 года занимал должность 

Управляющего директора АО «КазАгроПродукт», с 18 декабря 2013 года по 20 января 

2015 года занимал должность Управляющего директора – руководителя аппарата АО 

«КазАгроПродукт». С 21 января 2015 года по настоящее время занимает должность 

Заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс», является членом 

Правления АО «КазАгроФинанс». 
Осуществляет непосредственную координацию деятельности                                     

АО «КазАгроФинанс» по вопросам в сфере технической политики, по 

административно-хозяйственным вопросам, закупа товаров (работ, услуг), а также 

по вопросам технологического анализа и технического сопровождения проектов. 
Осуществляет непосредственное курирование деятельности департамента 

технического обеспечения, отдела технического сопровождения проектов, отдела 

технологического анализа проектов, отдела закупа товаров (работ, услуг) и 

административно-хозяйственного отдела АО «КазАгроФинанс».  
Бишенов Бауржан Кайргельдиевич (31 год) – c 14 мая 2008 года по 6 ноября 

2012 года работал в АО «Пассажирские перевозки». Был принят на должность 

заместителя начальника отдела претензионно-исковой и нормативно-правовой 

работы-начальником сектора нормативно-правовой работы Юридического 

управления, с 27 апреля 2009 года был переведен на должность исполняющего 

обязанности начальника Юридического управления, а с 12 октября 2009 занял 

должность начальника Юридического управления. С 15 марта 2010 года был 

переведен на должность начальника отдела претензионно-исковой работы 

Юридического управления, переведен с 1 июня 2010 на должность эксперта 

Юридической службы, с 24 мая 2011 года переведен на должность начальника 

Юридической службы. 
С 7 ноября 2012 года по 3 февраля 2014 года занимал должность директора 

Департамента правового обеспечения АО «КазАгроФинанс». С 1 апреля 2013 года 

избран членом Правления АО «КазАгроФинанс». С 4 февраля 2014 года был 

принят на должность Управляющего директора АО «КазАгроФинанс». 
Осуществляет непосредственную координацию деятельности АО 

«КазАгроФинанс» по вопросам правового обеспечения, сопровождения 

кредитных и проблемных проектов. 
Осуществляет непосредственное курирование департамента правового 

обеспечения и департамента мониторинга.  
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. 
Избастин Каныш Темиртаевич - участие в уставном капитале АО 

«КазАгроФинанс» не имеется; 



Cefirxacuuona Afiuyp fa64rIrartapoBHa - flacrlle
<Ka:ArpoQunanc> He rrMeerct;

Typcrnrryloe KaHar ZcMarosuq - flacrlle B

<d{a:Arpo@lrnarrc> He uMeerct;

,{Nynanen Acr'Ilxan Eorarosuq - } IacrI'Ie B ycraBHoM

<dtasArpotDr,Inanc> He I'IMeerct;
Eruenos Ealpxau Kafipratgueauu - f{acrrre B ycraBHoM

<dG:Arpo@uuanc> He llMeerct.

2. Ocralurrre noroxeHllfi npocneKTa o6nuraqnoHHofi nporpauurr AO

,.KasArDoOu HaHc, ocralorct 6e3 ulveHeHui'

Ilpeace4are.rr IIPaBTeHrrs K. I{:6acrun

I.rannr,rii 6yxra;rreP I. Illonauosa

B ycTaaHoM

ycTaBHOM

ranura,re AO

xarrurrane AO

rall,rra:re AO

rannra:re AO



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУСІЗ КУПОНДЫҚ ОБЛИГАЦИЯЛАР 

ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ  
ПРОСПЕКТІСІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН 

ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР 
 

Толық атауы:Акционерлік Қоғам «ҚазАгроҚаржы» 
Қысқартылған атауы: АҚ «ҚазАгроҚаржы» 

 
 

 
 
 
 
 

сомасы 10 000 000 000 (он миллиард) теңгеге 
10 000 000 (он миллион) дана 

 
 
 
 
 
 

 
Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған 

облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстар беруді білдірмейді. Облигациялар 

шығарылымын  мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін 

жауап бермейді. Облигациялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына 

сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы 

үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайы екендігін және эмитент пен оның 

облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп соқтырмайтынын растайды.  
 
 

 Астана қ., 2015 ж. 
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1. «ҚазАгроҚаржы» АҚ облигация шығырылымының проспектісіне келесі 

өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:  
 

2 тараудың 12 тармағы 3) тармақшасының 1 азат жолы келесі редакцияда 

мазмұндалсын: 
12. Эмитенттiң директорлар кеңесiнiң (бақылау кеңесiнiң) мүшелерi: 
3) эмитенттiң директорлар кеңесiнiң (бақылау кеңесi) әрбір мүшелерiнiң 

соңғы үш жылда атқарған және қазiргi уақытта атқаратын, оның iшiнде қоса 

атқарған қызметтерi хронологиялық тәртiппен: 
Мұхамәдиева Айгүл Стаханқызы – 2011 жылғы 23 мамырдан 2012 жылғы 29 

қарашаға дейін «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарушы директоры 

лауазымында болды. 2012 жылғы 29 қарашадан 2014 жылғы 1 қарашаға дейін 

«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары 

лауазымында болды. 2014 жылғы 3 қарашадан 2015 жылғы 12 маусымға дейін 

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Бас директорының Бизнесті дамыту жөніндегі 

орынбасары лауазымында болды. 2015 жылғы 15 маусымнан 2015 жылғы 3 

қыркүйекке дейін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарушы директоры 

лауазымын атқарды. 2015 жылғы 4 қыркүйектен бастап қазіргі уақытқа дейін 
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Төрағасының орынбасары лауазымында 

қызмет атқарып жүр. 2015 жылғы 17 маусымнан бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ 

Директорлар кеңесінің мүшесі-акционерінің өкілі болып табылады. 2015 жылғы 24 

маусымнан бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы болып 

табылады. 
 
2 тараудың 13 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын: 
13. Эмитенттің атқарушы органы: 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ атқарушы органы Басқарма болып табылады. 
1) эмитенттің жеке дара атқарушы органының функциясын жүзеге 

асыратын тұлғаның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты және туған жылы не 

эмитенттің алқалы атқарушы органы мүшелерінің әрқайсысының тегі, аты, бар 

болса - әкесінің аты және туған жылы: 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасы – Ізбастин Қаныш Теміртайұлы, 1981 

жылы туған. 
Басқарма мүшелері: 
Сейтқасымова Айнұр Ғабдығапарқызы, 1976 жылы туған 
Тұрсынқұлов Қанат Исматұлы, 1973 жылы туған 
Джувашев Асылхан Болатұлы, 1981 жылы туған 
Бишенов Бауыржан Қайыргелдіұлы, 1983 жылы туған. 

2) эмитенттің жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге 

асыратын тұлғасы не эмитенттің алқалы атқарушы органы мүшелерінің 

әрқайсының соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын, оның 
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ішінде қоса атқарған қызметтері хронологиялық тәртіппен, олардың 

қызметтеріне кірісу күні және өкілеттері: 
Ізбастин Қаныш Теміртайұлы (34 жаста) – 2008 жылғы 7 сәуірден 2012 жылғы 

10 мамырға дейін «БРК-Лизинг» АҚ Басқарма Төрағасы лауазымын атқарған. 2012 

жылғы 11 мамырдан 2013 жылғы 16 қаңтарға дейін «КазЭкспортГарант» экспорт-
кредиттік сақтандыру корпорациясы» АҚ Басқарма Төрағасы-Директорлар 

кеңесінің мүшесі болды. 2013 жылғы 16 қаңтардан 2014 жылғы 2 маусымға дейін 

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқарушы директоры лауазымын атқарған. 2014 жылғы 2 

маусымнан 2015 жылғы 2 қыркүйекке дейін «Самұрық-Қазына» АҚ бас директоры 

лауазымында қызмет атқарған. 2015 жылғы 3 қыркүйектен бастап «ҚазАгроҚаржы» 

АҚ Басқарма Төрағасы лауазымына тағайындалды, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма 

мүшесі болып табылады. «ҚазАгроҚаржы» АҚ Несие комитетінің төрағасы болып 

табылады. Жалпы «ҚазАгроҚаржы» АҚ қызметін басқарады.  
Басқарма Төрағасының бірінші орынбасарының, Басқарма Төрағасының 

орынбасарларының, Басқарушы директордың, қауіпсіздік департаментінің, кадр 

тұрақтылығы мен құжаттамалықты қамтамасыз ету департаментінің, баспасөз 

хатшысы-бас менеджерінің, филиалдардың тәуекел-менеджерлерінің, сондай-ақ 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ тәуекелдік-менеджмент департаменті туралы ережемен 

анықталған өкілдік шегінде тәуекелдік-менеджмент департаментінің атқаратын 

қызметтеріне жетекшілік етеді.  
Сейтқасымова Айнұр Ғабдығапарқызы (39 жаста) – 2011 жылғы 13 шілдеден 

2013 жылғы 07 қазанға дейін «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарушы 

директоры лауазымын атқарған, Басқарма мүшесі болды. 2013 жылғы 07 қазаннан 

2014 жылғы 08 шілдеге дейін «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ Инвестициялық жобалар 

департаментінің директоры/Бас директорының бизнесті дамыту жөніндегі 

орынбасары лауазымын атқарды, «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС Қадағалау 

кеңесінің мүшесі болды. 2015 жылғы 17 маусымнан бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ 

Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары болып сайланды, «ҚазАгроҚаржы» АҚ 

Басқарма мүшесі. 
Басқарушы директор Ж.Д. Алинның (қарыздарға әкімшілік ету 

департаментіне, ақпараттық технологиялар департаментіне тікелей жетекшілік 

ететін) және қаржы-экономикалық департаментінің, бухгалтерлік есеп және 

есептілік департаментінің қызметтеріне жетекшілік етеді. 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ қаржы-экономикалық мәселелері, активтер мен 

пассивтерді басқару, қаржыландыруды тарту мәселелері, бухгалтерлік есеп және 

есептілік, кепілдікті қамтамасыз ету мәселелері саласындағы, сондай-ақ 

әкімшілдендіру және ақпараттық технологиялар саласындағы қызметін үйлестіреді. 
Джувашев Асылхан Болатұлы (34 жаста) – 2009 жылғы 24 тамыздан 2011 

жылғы 12 мамырға дейін «ҚазАгроҚаржы» АҚ Несиелендіру және лизинг 

басқармасының бастығы лауазымын атқарған. 2011 жылғы 13 мамырдан бастап 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымын атқарады, 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма мүшесі. 2015 жылғы 17 маусымнан бастап 2015 
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жылғы 2 қыркүйекке дейін «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасы сайланғанға 

дейін «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасының міндетін атқарған. 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ жалпы несие-лизингтік қызметі мен инвестициялық 

жобаларды іске асыру, стратегиялық даму мәселелері бөлігінде, халықаралық 

ынтымақтастық, маркетинг мәселелері, ішкі бақылау, бизнес процестердің 

әдіснамасы  мәселелері бөлігіндегі қызметін, сондай-ақ аймақтық дамыту мәселесі 

бойынша қызметін үйлестіреді.  
Несиелендіру және лизинг департаментіне жетекшілік ететін Басқарушы 

директор М.К. Серғалеевқа жетекшілік етеді, сондай-ақ жиынтық-талдамалы 

ақпарат және стратегия департаментінің, аумақтық дамыту бөлімінің және 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ филиалдарының атқаратын қызметіне жетекшілік етеді. 
Тұрсынқұлов Қанат Исматұлы (41 жаста) – 2010 жылғы 2 тамыздан 2013 жылғы 

25 шілдеге дейін «ҚазАгроӨнім» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымын 

атқарған. 2013 жылғы 26 шілдеден 2013 жылғы 17 желтоқсанға дейін «ҚазАгроӨнім»  

АҚ Басқарушы директоры лауазымын атқарды, 2013 жылғы 18 желтоқсаннан 2015 

жылғы 20 қаңтарға дейін «ҚазАгроӨнім» АҚ Басқарушы директоры – аппарат 

басшысы лауазымында болды. 2015 жылғы 21 қаңтардан бастап қазіргі уақытқа дейін 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымын атқарады, 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма мүшесі болып табылады. 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ техникалық саясат саласындағы мәселелер бойынша, 

әкімшілік-шаруашылық, тауарларды, (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) 

сатып алу мәселелері бойынша, сондай-ақ жобаларды технологиялық талдау және 

техникалық сүйемелдеу мәселелері бойынша қызметтерін тікелей үйлестіреді. 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ техникалық қамтамасыз ету департаментінің, 

жобаларды техникалық сүйемелдеу бөлімінің, жобаларды технологиялық талдау 

бөлімінің, тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатып алу бөлімінің 

және әкімшілік-шаруашылық бөлімінің қызметіне жетекшілік етеді.  
Бишенов Бауыржан Қайыргелдіұлы (31 жаста) – 2008 жылғы 14 мамырдан 2012 

жылғы 6 қарашаға дейін «Жолаушылар тасымалы» АҚ жұмыс істеді. Кінәрат-
талаптық және нормативтік-құқықтық жұмыстар бөлімі бастығының орынбасары -
Заң басқармасының нормативтік-құқықтық жұмыс секторының бастығы  

лауазымына қабылданған, 2009 жылғы 27 сәуірден бастап Заң басқармасы 

бастығының міндетін атқарушы лауазымына ауыстырылған, ал 2009 жылғы 12 

қазаннан бастап Заң басқармасының бастығы лауазымына ие болды. 2010 жылғы 15 

наурыздан бастап Заң басқармасының кінәрат-талаптық жұмыстар бөлімінің 

бастығы лауазымына ауыстырылды, 2010 жылғы 1 маусымнан бастап Заң 

қызметінің сарапшысы лауазымына ауыстырылды, 2011 жылғы 24 мамырдан 

бастап Заң қызметінің бастығы лауазымына ауыстырылды. 
2012 жылғы 7 қарашадан 2014 жылғы 3 ақпанға дейін «ҚазАгроҚаржы» АҚ 

құқықтық қамтамасыз ету департаментінің директоры лауазымына ие болған. 2013 

жылғы 1 сәуірден бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма мүшесі болып сайланды. 
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