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1. «ҚазАгроҚаржы» АҚ акция шығарылымының проспектісіне келесі 

өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:  
 
1) 2 тараудың 12 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын: 
 
12. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі: 
 
1) қоғамның директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің аты-жөні, 

бар болса - әкесінің аты, туған жылы (тәуелсіз директорды (-ларды) көрсете 

отырып): 
Директорлар кеңесінің мүшелері: 
Мақажанов Дәурен Сәбитұлы – 1980 жылы туған; 
Тәуелсіз директорлар: 
Мендебаев Алмат Тоқтасынұлы – 1967 жылы туған. 
 
2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың 

хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта 

атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың 

қызметтеріне кірісу күні: 
Мақажанов Дәурен Сәбитұлы – 2009 жылғы 16 ақпаннан бастап 2009 жылғы 16 

қазанға дейін «Қазақстандық ипотекалық несиелерді кепілдендіру қоры» АҚ 

Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымында қызмет атқарған. 2009 жылғы 26 

қазаннан бастап 2011 жылғы 14 сәуірге дейін «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма 

Төрағасының орынбасары болды. 2011 жылғы 15 сәуірден бастап 2012 жылғы 11 

қазанға дейін «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарма Төрағасының 

лауазымында қызмет етті. 2012 жылғы 23 қазаннан бастап қазіргі уақытқа дейін 

«ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымында қызмет 

атқарады. 2012 жылғы 27 желтоқсаннан бастап – «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар 

кеңесінің мүшесі. 2014 жылғы 8 желтоқсаннан бастап – «ҚазАгро» холдингі» АҚ 

Басқарма Төрағасының міндетін атқарады. 
Мендебаев Алмат Тоқтасынұлы – 2007 жылғы 2 шілдеден 2011 жылғы 4 сәуірге 

дейін «SMART COM» ЖШС коммерциялық директоры лауазымында қызмет 

атқарған. 2011 жылдың 5 сәуірінен бастап қазіргі күнге дейін «SMART COM» ЖШС 

стратегиялық даму жөніндегі директоры лауазымында қызмет атқарады. 2013 

жылғы 19 тамыздан 2014 жылғы 9 сәуірге дейін «ҚазАгроМаркетинг» АҚ 

Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры болып табылады. 2008 жылғы 1 сәуірден 

қазіргі күнге дейін «IBS Group» ЖШС Директорлар кеңесінің Төрағаcы. 2014 жылғы 

28 сәуірден бері тәуелсіз директор ретінде «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар 

кеңесінің құрамына кіреді. 
 
3) директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының 

қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара 

қатынасы: 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері қоғамның 

акцияларын иеленбейді. 
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4) еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне 

тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың 

орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы 

санымен проценттік ара қатынасы: 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ еншілес және тәуелді ұйымдары жоқ.  
 
5) соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесі құрамының өзгеруі және 

көрсетілген өзгерістердің себептері: 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – 2012 жылғы 27 

желтоқсандағы № 73 «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 

Басқармасымен «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына 

өзгертулер енгізілді: 
Айтжанов Дулат Нулиұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 

Басқарма Төрағасы, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 
Рахимжанов Ғұмар Төлегенұлы – «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасы, 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 
Мақажанов Дәурен Сәбитұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 

Басқарма Төрағасының орынбасары, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің 

мүшесі; 
Кенжебаев Әділхан Айтқазынұлы – тәуелсіз директор; 
Еденбаев Еркеғали Серікұлы – тәуелсіз директор. 
2013 жылғы 18 желтоқсанда берілген хабарламаға сәйкес өз ықыласы 

бойынша «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз 

директор ретінде Ә.А. Кенжебаев өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтады. 
2014 жылғы 13 ақпанда берілген хабарламаға сәйкес өз ықыласы 

бойынша «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз 

директор ретінде Е.С. Еденбаев өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтады. 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – 2014 жылғы 28 

сәуiрдегi № 23 «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасымен 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгертулер енгізілді: 
Айтжанов Дулат Нулиұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 

Басқарма Төрағасы, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 
Рахимжанов Ғұмар Төлегенұлы – «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасы, 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 
Мақажанов Дәурен Сәбитұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 

Басқарма Төрағасының орынбасары, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің 

мүшесі; 
Мендебаев Алмат Тоқтасынұлы – тәуелсіз директор; 
Хұсайынов Руслан Кинебайұлы – тәуелсіз директор. 
2014 жылғы 3 қарашада берілген хабарламаға сәйкес өз ықыласы 

бойынша «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз 

директор ретінде Р.К. Хұсайынов өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтады. 
2014 жылғы 3 желтоқсанда берілген хабарламаға сәйкес өз ықыласы 

бойынша «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Ғ.Т. 

Рахимжанов өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтады. 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – 2014 жылғы 3 

желтоқсандағы № 73 «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 
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Басқармасымен «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына 

өзгертулер енгізілді: 
Айтжанов Дулат Нулиұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 

Басқарма Төрағасы, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 
Мақажанов Дәурен Сәбитұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 

Басқарма Төрағасының орынбасары, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің 

мүшесі; 
Мендебаев Алмат Тоқтасынұлы – тәуелсіз директор; 
Ulf Wokurka (Ульф Вокурка) – тәуелсіз директор. 
2014 жылғы 4 желтоқсанда берілген хабарламаға сәйкес өз ықыласы 

бойынша «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы Д.Н. 

Айтжанов өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтады. 
2015 жылғы 2 ақпанда берілген хабарламаға сәйкес өз ықыласы бойынша 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор 

ретінде Ulf Wokurka (Ульф Вокурка) өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтады. 
 
2) 2 тараудың 13 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын: 
 
13. Акционерлік қоғамның алқалы (жеке дара) атқарушы органы. 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Алқалы атқарушы органы Басқарма болып табылады. 
1) акционерлік қоғамның жеке дара атқарушы органының 

функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның аты-жөні, бар болса - әкесінің 

аты не акционерлік қоғамның алқалы атқару органының әрбір мүшесінің, 

оның ішінде басқарма төрағасының аты-жөні, бар болса - әкесінің аты: 
«ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасының міндетін 

атқарушы – Атамқұлова Гүлназ Төреханқызы, 1968 жылы туған. 
Басқарма мүшелері:  
Атамқұлова Гүлназ Төреханқызы, 1968 жылы туған 
Тұрсынқұлов Қанат Исматұлы, 1973 жылы туған 
Джувашев Асылхан Болатұлы, 1981 жылы туған 
Бишенов Бауыржан Қайыргелдіұлы, 1983 жылы туған. 

 
2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың 

өкілеттіктерін көрсете отырып хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылда 

және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын 

қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні: 
Атамқұлова Гүлназ Төреханқызы (46 жаста) – 2010 жылғы 10 ақпаннан 2012 

жылғы 28 қыркүйекке дейін «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ 

Басқарма Төрағасы лауазымында қызмет атқарған, 2013 жылғы 25 маусымнан 2013 

жылғы 6 тамызға дейін «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Қазыналық 

департаментінің директоры лауазымында қызмет еткен. 2013 жылғы 2 қыркүйектен 

2014 жылғы 6 сәуірге дейін «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасының Кеңесшісі 

лауазымын атқарып, 2013 жылғы 27 қыркүйектен бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ 

Басқарма мүшесі болып сайланды. 2014 жылғы 7 сәуірден бастап «ҚазАгроҚаржы» 

АҚ Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары лауазымына ауыстырылған. 2014 

жылғы 29 қарашадан бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасы сайланған 

кезеңге дейін «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасының міндетін атқарады. 
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Басқарма Төрағасының бірінші орынбасарының және Басқарма Төрағасы 

орынбасарларының, Басқарушы директорының, Басқарушы директор-аппарат 

басшысының, қауіпсіздік департаментінің, филиалдардың бас тәуекелдік-
менеджерлерінің қызметіне жетекшілік етеді және «ҚазАгроҚаржы» АҚ 

Басқармасын басқарады. Тәуекел-менеджменті департаментінің қызметіне 

жетекшілік етеді. 
Қарыздарға әкімшілік ету департаментінің және ақпараттық технологиялар 

департаментінің атқаратын қызметтеріне жетекшілікті жүзеге асыратын Басқарушы 

директорының, сондай-ақ «ҚазАгроҚаржы» АҚ Қаржы-экономикалық 

департаментінің, Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің қызметіне 

жетекшілік етеді, сондай-ақ қаржы-экономикалық саласында филиалдардың 

қызметін басқарады. 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен, «ҚазАгроҚаржы» АҚ 

жарғысымен және «ҚазАгроҚаржы» АҚ өзге де ішкі құжаттармен көзделген 

құзыреттерді жүзеге асырады. 
Джувашев Асылхан Болатұлы (34 жаста) – 2009 жылдың 24 тамызынан бастап 

2011 жылдың 12 мамырына дейін «ҚазАгроҚаржы» АҚ Несиелендіру және лизинг 

басқармасының бастығы болды. 2011 жылдың 13 мамырынан бастап 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымында қызмет 

атқарады, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма мүшесі болып табылады. 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ жалпы несие-лизингілік қызметінің мәселелері мен 

инвестициялық жобаларды іске асыру, сонымен бойынша аймақтық дамыту 

сұрақтарын қызметін жүзеге асырады. 
Несиелендіру және лизинг департаментінің атқаратын қызметтеріне 

жетекшілікті жүзеге асыратын Басқарушы директор М.К. Сергалеевтің, сондай-ақ 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ аймақтық дамыту бөлімінің және филиалдарының қызметіне 

тікелей жетекшілік етеді. 
Тұрсынқұлов Қанат Исматұлы (41 жаста) – 2010 жылғы 2 тамыздан 2013 

жылғы 25 шілдеге дейін «ҚазАгроӨнім» Басқарма Төрағасының орынбасары 

лауазымында қызмет атқарған. 2013 жылғы 26 шілдеден 2013 жылғы 17 

желтоқсанға дейін «ҚазАгроӨнім» АҚ Басқарушы директоры лауазымында, 2013 

жылғы 18 желтоқсаннан 2015 жылғы 20 қаңтарға дейін «ҚазАгроӨнім» АҚ 

Басқарушы директоры – аппарат басшысы лауазымында қызмет атқарған. 2015 

жылғы 21 қаңтардан бастап қазіргі уақытқа дейін «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма 

Төрағасының орынбасары лауазымында қызмет атқарады, «ҚазАгроҚаржы» АҚ 

Басқармасының мүшесі болып табылады. 
«ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының техникалық саясат саласындағы 

мәселелер жөніндегі, сондай-ақ жобаларды технологиялық талдау және техникалық 

сүйемелдеу мәселелері жөніндегі қызметін үйлестіруді тікелей жүзеге асырады. 

Жобаларды техникалық сүйемелдеу бөлімінің және жобаларды технологиялық 

талдау бөлімінің атқаратын қызметтеріне жетекшілікті жүзеге асыратын Басқарушы 

директор З.Н. Шоқұманованың, сондай-ақ «ҚазАгроҚаржы» АҚ техникалық 

қамтамасыз ету департаментінің қызметіне тікелей жетекшілік етеді. 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен, «ҚазАгроҚаржы» АҚ 

Жарғысымен және «ҚазАгроҚаржы» АҚ басқа да ішкі құжаттарымен қамтылған 

құзыреттерді жүзеге асырады, соның ішінде техникалық саясат саласындағы 

мәселелерді қозғайтын, жобаларды технологиялық талдау және техникалық 
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1. В проспект выпуска акций АО «КазАгроФинанс» внести следующие 

изменения и дополнения: 
 
1) Пункт 12 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
 
12. Совет директоров акционерного общества: 
1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и 

членов совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) 

директора (директоров): 
члены Совета директоров: 
Махажанов Даурен Сабитович – 1980 года рождения; 
Независимые директора: 
Мендебаев Алмат Токтасынович – 1967 года рождения. 
 
2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего 

пункта за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, 

в том числе - по совместительству, и дата вступления их в должности: 
Махажанов Даурен Сабитович – с 16 февраля 2009 года по 16 октября 2009 года 

занимал должность заместителя Председателя Правления АО «Казахстанский фонд 

гарантирования ипотечных кредитов». С 26 октября 2009 года по 14 апреля 2011 

года являлся заместителем Председателя Правления АО «КазАгроФинанс». С 15 

апреля 2011 года по 11 октября 2012 года занимал должность Председателя 

Правления АО «Аграрная кредитная корпорация». С 23 октября 2012 года по 

настоящее время работает в должности заместителя Председателя Правления АО 

«Холдинг «КазАгро». С 27 декабря 2012 года – член Совета директоров АО 

«КазАгроФинанс». С 8 декабря 2014 года исполняет обязанности Председателя 

Правления АО «Холдинг «КазАгро». 
Мендебаев Алмат Токтасынович – со 2 июля 2007 года по 4 апреля 2011 года 

занимал должность коммерческого директора ТОО «SMART COM». С 5 апреля 

2011 года по настоящее время занимает должность Директора по стратегическому 

развитию ТОО «SMART COM». С 19 августа 2013 года по 9 апреля 2014 года 

являлся независимым директором Совета директоров АО «КазАгроМаркетинг». С 1 

апреля 2008 года по настоящее время также является Председателем Совета 

директоров ТОО «IBS Group». С 28 апреля 2014 года входит в состав Совета 

директоров АО «КазАгроФинанс» в качестве независимого директора. 
 
3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам 

совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества:  
Члены Совета директоров АО «КазАгроФинанс» не владеют акциями 

общества, в том числе и голосующими. 
 
4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), 

принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых 

организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном 

капитале) данных организаций: 
АО «КазАгроФинанс» не имеет дочерних и зависимых организаций. 
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5) изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет 
и причины указанных изменений: 

Решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» – Правлением 

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 27 декабря 2012 года 

№ 73 внесены изменения в составе Совета директоров АО «КазАгроФинанс»: 
Айтжанов Дулат Нулиевич – Председатель Правления АО «Национальный 

управляющий холдинг «КазАгро», Председатель Совета директоров АО 

«КазАгроФинанс»; 
Рахимжанов Гумар Тюлегенович – Председатель Правления АО 

«КазАгроФинанс», член Совета директоров АО «КазАгроФинанс»; 
Махажанов Даурен Сабитович – заместитель Председателя Правления АО 

«Национальный управляющий холдинг «КазАгро», член Совета директоров АО 

«КазАгроФинанс»; 
Кенжебаев Адылхан Айтказынович – независимый директор; 
Еденбаев Еркегали Серикович – независимый директор. 
В соответствии с поданным уведомлением от 18 декабря 2013 года 

досрочно прекращены по собственной инициативе полномочия Кенжебаева 

Адылхана Айтказыновича в качестве члена Совета директоров – независимого 

директора АО «КазАгроФинанс». 
В соответствии с поданным уведомлением от 13 февраля 2014 года 

досрочно прекращены по собственной инициативе полномочия Еденбаева 

Еркегали Сериковича в качестве члена Совета директоров – независимого 

директора АО «КазАгроФинанс». 
Решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» – Правлением 

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 апреля 2014 года 

№ 23 внесены изменения в составе Совета директоров АО «КазАгроФинанс»: 
Айтжанов Дулат Нулиевич – Председатель Правления АО «Национальный 

управляющий холдинг «КазАгро», Председатель Совета директоров АО 

«КазАгроФинанс»; 
Рахимжанов Гумар Тюлегенович – Председатель Правления АО 

«КазАгроФинанс», член Совета директоров АО «КазАгроФинанс»; 
Махажанов Даурен Сабитович – заместитель Председателя Правления АО 

«Национальный управляющий холдинг «КазАгро», член Совета директоров АО 

«КазАгроФинанс»; 
Мендебаев Алмат Токтасынович – независимый директор; 
Хусаинов Руслан Кинебаевич – независимый директор. 
В соответствии с поданным уведомлением от 3 ноября 2014 года досрочно 

прекращены по собственной инициативе полномочия Хусаинова Руслана 

Кинебаевича в качестве члена Совета директоров – независимого директора 

АО «КазАгроФинанс». 
В соответствии с поданным уведомлением от 3 декабря 2014 года досрочно 

прекращены по собственной инициативе полномочия Рахимжанова Гумара 

Тюлегеновича в качестве члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс». 
Решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» – Правлением 

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 3 декабря 2014 года 

№ 73 внесены изменения в составе Совета директоров АО «КазАгроФинанс»: 
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Айтжанов Дулат Нулиевич – Председатель Правления АО «Национальный 

управляющий холдинг «КазАгро», Председатель Совета директоров АО 

«КазАгроФинанс»; 
Махажанов Даурен Сабитович – заместитель Председателя Правления АО 

«Национальный управляющий холдинг «КазАгро», член Совета директоров АО 

«КазАгроФинанс»; 
Мендебаев Алмат Токтасынович – независимый директор; 
Ulf Wokurka (Ульф Вокурка) – независимый директор. 
В соответствии с поданным уведомлением от 4 декабря 2014 года досрочно 

прекращены по собственной инициативе полномочия Айтжанова Дулата 

Нулиевича в качестве Председателя Совета директоров АО «КазАгроФинанс». 
В соответствии с поданным уведомлением от 2 февраля 2015 года досрочно 

прекращены по собственной инициативе полномочия Ulf Wokurka (Ульфа 

Вокурка) в качестве члена Совета директоров – независимого директора АО 

«КазАгроФинанс». 
 
2) пункт 13 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
 
13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного 

общества: 
Коллегиальным исполнительным органом АО «КазАгроФинанс» является 

Правление. 
1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 

акционерного общества, либо фамилия, имя, при наличии - отчество и год 

рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа 

акционерного общества, в том числе председателя правления: 
Исполняющая обязанности Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» – 

Атамкулова Гульназ Турехановна, 1968 года рождения. 
члены Правления: 
Атамкулова Гульназ Турехановна, 1968 года рождения 
Турсынкулов Канат Исматович, 1973 года рождения 
Джувашев Асылхан Болатович, 1981 года рождения 
Бишенов Бауржан Кайргельдиевич, 1983 года рождения. 
 
2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего 

пункта, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом 

порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий и даты 

вступления их в должности: 
Атамкулова Гульназ Турехановна (46 лет) – с 10 февраля 2010 года по 

28 сентября 2012 года занимала должность Председателя Правления АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства», с 25 июня 2013 по 6 августа 2013 года 

занимала должность директора Департамента казначейства АО «Аграрная кредитная 

корпорация». Со 2 сентября 2013 года по 6 апреля 2014 года работала в должности 

Советника Председателя Правления АО «КазАгроФинанс», с 27 сентября 2013 года 

является членом Правления АО «КазАгроФинанс». С 7 апреля 2014 года избрана 
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Первым заместителем Председателя Правления АО «КазАгроФинанс». С 29 ноября 

2014 года исполняет обязанности Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» на 

период до избрания Председателя Правления АО «КазАгроФинанс». 
Курирует деятельность Первого заместителя Председателя Правления и 

заместителей Председателя Правления, Управляющего директора, Управляющего 

директора-руководителя аппарата, департамента безопасности, главных риск-
менеджеров филиалов и руководит Правлением АО «КазАгроФинанс». 

Курирует деятельность Управляющего директора, осуществляющего 
непосредственное курирование департамента администрирования займов и 

департамент информационных технологий. Осуществляет непосредственное 

курирование деятельности финансово-экономического департамента, департамента 

бухгалтерского учета и отчетности, а также координацию филиалов в части 

финансово-экономических вопросов. 
Осуществляет полномочия, предусмотренные законодательством Республики 

Казахстан, Уставом АО «КазАгроФинанс» и иными внутренними документами АО 

«КазАгроФинанс». 
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». 

Осуществляет координацию деятельности АО «КазАгроФинанс» в части 

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

реализации инвестиционных проектов, а также деятельности по вопросам 

регионального развития. Курирует Управляющего директора Сергалеева М.К., 

осуществляющего курирование деятельности департамента кредитования и лизинга, 

а также осуществляет непосредственное курирование деятельности 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, а также по вопросам 

технологического анализа и технического сопровождения проектов. Курирует 

Управляющего директора Шокуманову З.Н., осуществляющего курирование 

деятельности отдела технического сопровождения проектов и отдела 

технологического анализа проектов, а также осуществляет непосредственное 

курирование деятельности департамента технического обеспечения АО 

«КазАгроФинанс». 
Осуществляет полномочия, предусмотренные законодательством Республики 

Казахстан, Уставом АО «КазАгроФинанс» и иными внутренними документами АО 



4 -2 - \:-.-o4; - | ,-)-'

RSOHBIOm 'l

Bsor,{Jnsry'J

d:rrani-o EHssBrJ
-l-t log.tab.to x erah,{
xrrdaue;' dor-redn!'

razda rrarrra: r"dn 'o 'U

'EEEaEaliEE fao rJ]oleJto

€xlrHrrrr?h€H gr3oBrr-o:;s narasoda Btror I10Z rElt f; J rsgr-v-ir: 4oxcahlYud64
orovrehxlludO . aoE{.ror E: {' I0; BHoII I c Hetreaedan xmersedri

4osovoE-oHEogEgal.adn 
"retrro 

€xHHs?heH <tr-a1]lE-or rsroged
rrsg 

"voJ 
g1g7 edEli ,-1 3'nuelfaedu,{ oJoxcehlrrHdo{ aGIL?h?H sJcoH)cfol

rrnre€ 6002 rdgxrxo ;1 : e vrural,'s€dn{ oJovcehxrndo{ tf,zFllzheH lilcoHn?€rg
oJemorrHrrouJr.r .Lr.:oErE-o: re Hatree:dau ttr99 EtroJ 600: r-?-rp 77 t 'vuuarcedu

o.roxcer,rlVudgl rs-rogeJ 4oaoaedl-onatlreludon edo:-'r:-' fioir4Ht reheH-Iqr,ogr

4oaoaedl-onaurendon r 4oaoxcv -oltgougnelgdtt €L?r:o *rFllrheH rrrarrrJaalrl
qJaoHXroY en lrnudu r=g "rmsoaedau erucdnxcer:'q1- O\ s Lzrog€d BtroJ ZII
rdgron 9 ou BroJ 800; rEli iI 3 - (tror I€) Exsslirml-c?":{ uw-d{eg aouenrzg

'offi :-+:reddox ot{xer eH IqJesro Smog-kr-uaarooc urconHadas
nriHgsoHco EH J,essrsf-+: a:+ryet, P 'so::taodn rn::::moduoc oJoxcehl-tlll
It g€IlIIeH€ oJoxcebr olro:e: n-zroduoa orll)fltul'otr EoJ::*-EIrxor adeQc a ncodr
orforoftfl{,rcdl€€ 'omm:r=.^:r+ldox r,eeaudJer',Icced ':::E }tor a kcneuu5odryx

<cnenuqodryeey> OV 4ulrr€ exc,{lrss erxaucodu rNsaxorot erscl?lro 'Z

.III iIIIOIACOIIOJ H ETSIih I^IOI

s tsJoelllgo ur,,Irr.rlrx€ Joretr"ra eH (c]r"Hlr@odlvtux) OV Bl,IHersedll rsHalrll
:Bsrcot[go gnIIJa xlllnor^JoroJ

,(smer,rnov ^t{alngo v 'BJJs,tu oJelnlroltex (1 arxx,{u[o[ s ]tusHHB€nLt
6r rEhHr xEIrIB)I(arvBqEdtr '!Hh}|B xErIIot,{JoroJ errHomoHrooJ eoHrHellodll (t

<<cueulr6ofuyeey>> 6y
I.rrcoHsrrorratr daQt xc,ra idrdiv m:er' a aorem'nQ sJcoHslra#etr Je,{ftxrddoo)I

'(rfirc,{ to9ed.1 aodeao.l
?IIrfuBg ?ffaIro n EEroLrcrolari Er€VJo 'eJHI-Ido'lllHoI'{ 

"lHeL,,IPJdeneY 
'K{Hahoncago

o:oaofi€d ernanzrdgu:: ansesoduddx eoHHesJ,cvedcolI3H rerrsrrern{co
a.rH"ffi <DdrytQP) gy edor,:redu[ oretuolrr€edn^ s-DoIL\oIoE eH

r.rxzdu rmg eror ;1g; r-a&aQ g 3 <*rzruqodryeey> gy rrmeraedg l,iouarr' rredgeia
eYoJ 8IOZ nredue 1 3 - rE"EroofuYte}I) OV rlrHahontego oroso'sedn eruarerdenefi'
edo,rneduv qr.oBrucr L? Erp€ etsoJ 797 wndaaQ € o ?rol ;19; rdgxoa 1 3

erdeucxe

'EcY-\r-J 
F oxrahfi trxdo'l

€H Heiesedor



. TIphit;II

,/1.- n" K-
.---._-.--_-)'

rrapaK EeMqrneEreE
xese ririnres

\

\
?\.



dL{3AI{CTAH PECTII'EJII{I(ACbIHbIq
YJTTI'IK EAHKI>

PECIIY6M,IK-{TIbU{
MEMJIEKETTIK MEKEMECI

PECIIYEJII,IICAHCKOE
TOCyIAPCTBT' HllOl- vgPEXIEHl4f

(IrAqI{oHAnEIrhIri 6AHI(
PECII!'EJ'II{KIi KA3AXCTAH>

0500"10. r' .dfraGr Kol@-1, loN 2l

e:121) 2701591, @s 1727r 2701701. 2617152

Metu: 251 ll0 BNK KZ. E-najl hq(4Eabotu baKs

AO <<KaaArpo@nnanc>>

010001, r. Acraua'
y,'r. KeHecapbr, 51 BII-,1'
re,r.: (7172) 58-04-37

XaaNnesa M.?K.
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051X)10. Ar]rum I(. Koxm!3,21 W
11: (727) 2704jq1, Oa< 1127) l"l)4701 2611152 .
prdc. .251110 BNKKZF-mil hq(4rtbodbe( s
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Ha r{cx. Nr 08-01/490 or 03.02.15r.

O perncrpau[t n3MeBeHufi B flpocller(T
BHnycr(a ar(Itl|n

HaqItoEa,'rbHEIi Baur Pecny6laru Ka3a\craE 3apertcrptrpoBur i'3MeHeEIit t,I rorloJueElit

B fipocne(T Blmyc(a aKurdi a(IllloHeplloro o6uecrBa <Ka3Arpo@[saHctt ('4anee - O6EIecrBo) li

EanpaBJUIer oar'rrl 3K3eMlnqp [3MeEeHI-rfi I:l IOIIOJIBeHriii B rIpOCIrem c orMerKoii o pe ccapaulIlr'

O6parqaeu BrrxMarrlle, '{To O6uecrBy lleo6xo'[IiMo flpllnerh MepH Ilo [p[BeaeEEIo

aerren6EocTl'I B cooTBETCTB[e c [JrI{(roM 5 crmlr',r 54 3aKosa Pecly6ruM Ka3aXCTaIt

<06 aruuonepnr'x o6qecrBax), corllac{o KoropoMy qrrcro qnerioB coBera .{[pemopoB AoJrxrlo

cocTaBrqr6 Ee MeEee Tpe-x qenoBe(.

,{ononnure,rrno safloMliuaeM o rpe6oBaul-r9:x, ycrauoBrelllrblx c-rarBei 79 3aKola

Pecuy6rnrz Kitgaxcras <06 ar<uuorepur'x o6lqecrBax>, crar!'ei 102,3a(oHa Pecrry6nllKl'l

Kaga*craE (O pr'lrrIre ueEIr6Ix 6)'I\4ar> ri flocraqoBileuljeM flpaslenta Haquonanrnoro Ear*a

Pecny6nun.I Ka3axcr aE o'r 24 &eBput 2012 rora Ne 72 <06 yraepNgeulli llpaBirn pa3Melqea{t

,ru 
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Aerlo3nrapltt OrulaFcoBoii orrrerEocrl'I, (boE.qoBoi 6l'pxl, ruQopMaqrlll o

(op[opaT{BIrbIX co66rTutx, ibfiIa]rcoBoi ofieTEocTu u ayaaTopcKlx oTqeroB'

,{npercrop,[enapraueHTa qaa3opa

3a cy6r,eKTaM[ pLrHKa qeHrlt'Ix 6yMar

I,IcnonHnrenb: CraM6€KoBa f.A.. ren.: (727) 2788-104 (1086)
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