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1) 2 «Эмитент органдары жəне құрылтайшылар/акционерлер» бөліміне мынадай өзгерістер 
енгізілсін:  
«13. Акционерлік қоғам директорларының кеңесі: 
№
№ 
п/п 

Қоғам директорлар 
Кеңесі төрағасының 
жəне оның мүше-
лерінің тегі, есімі, бар 
болса - əкесінің аты, 
сондай-ақ туылған 
жылы (тəуелді (тəуел-
сіз) директорды 
(директорларды) 
көрсете отырып)   

Соңғы үш жылдағы жəне 
қазіргі кездегі атқарып 
отырған қызметі, рет-
ретімен, соның ішінде 
қатар атқаратын қызметін 
көрсете отырып  

Директорлар 
кеңесіне тиісті 
акциялардың 
акционерлік 
қоғамның 
таратқан 
акцияларының 
санына пайыздық 
қатынасы  

Еншілес жəне 
тəуелді 
ұйымдардағы 
директорлар 
Кеңесінің 
мүшелеріне тиесілі 
акциялардың осы 
ұйымдардың 
(жарғылық 
капиталдағы 
үлестерінің) 
таратылған 
акцияларының 
жалпы көлеміне 
пайыздық қатынасы 

1. Директорлар Кеңесінің 
Төрағасы:  
Марченко Григорий 
Александрович 
26.12.1959ж туылған 

1) 1999-2004 ж.ж. – ҚР 
Ұлттық Банк, Төраға 
2) 2004 г. – ҚР Үкіметі, 
Бірінші Вице-премьер 
3) 2004ж – ҚР 
Президентінің Əкімшілігі, 
ҚР Президентінің 
көмекшісі 
4) 2005ж қазіргі уақытқа 
дейін - «Қазақстан Ұлттық 
Банкі», Басқарма 
Төрағасы 

 
 

жоқ 

 
 

жоқ 

2. Директорлар Кеңесінің 
мүшесі:  
Гаппаров Рафаэль 
Абдуллаевич 
30.04.1967ж туылған.  

1) 1999-2005 ж.ж. - 
«Фирма «АЛМЭКС» 
ЖШС, менеджер; 
2) 2005 жылдан бастап 
қазіргі уақытқа дейін 
«Холдинговая группа 
«АЛМЭКС» Холдингтік 
тобы» АҚ, Басқарма 
мүшесі  

 
 

жоқ 

 
 

жоқ 

3. Директорлар Кеңесінің 
мүшесі:  
Тəуелсіз директор 
Джаугаштина  Ботагоз 
Казбековна  
09.12.1963 туылған 

1) 2001-2004жж -  «Делойт 
жəне Туш» ЖШС, 
Бизнесті дамыту 
жөніндегі директор; 
2) 2003-2004жж - «Ars 
Longa» ЖШС, Əріптес. 
Бизнесті дамыту жөнін-егі 
директор; Бизнес 
консалтинг; 
3) 2004 жылдан бастап 
қазіргі кезге дейін - 
«Настоящее время» ЖШС. 
Əлеуметтік құрылым, 
Директор 

 
 

жоқ 

 
 

жоқ 
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Алдыңғы екі жыл ішінде директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы мəліметтер:  
2005 жылдан бастап қоғамның директорлар Кеңесінің құрамында мынадай өзгерістер орын алды:  

 
№ 
 

Өзгеру 
уақыттары 

Өзгеру түрі Өзгеру себептері 

1. 01.02.05 ж 
 

(01.01.05ж жұмыс істеген директорлар 
Кеңесінің құрамы:  Молдахметов Н.С., 
Арыстанбекова К.В., Гаппаров Р.А., 
Сыргабекова А.Н. Усенов Т.К.); ДК құрамынан  
Усенов Т.К. шығарылды. 

Басқа жұмысқа 
ауысуына 
байланысты 

2. 01.02.05 ж. ДК құрамына Медеушеева Д.Т. сайланды  Усенова Т.К. 
жұмыстан 
шығарылуына 
байланысты   

3. 26.07.05ж. ДК құрамына Марченко Г.А. алынды  Молдахметова Н.С. 
қайтыс болуына 
байланысты  

4. 01.12.05 ж. ДК құрамынан Арыстанбекова К.В., 
Сыргабекова А.Н. шығарылды 

Өз қалаулары 
бойынша 

5. 26.05.06 ж. ДК құрамынан СД Медеушеева Д.Т. 
шығарылды 

Заңнаманың 
талаптарына сəйкес 
ДК құрамына 
келтіру мақсатында  

6. 26.05.06 ж. ДК құрамынан тəуелсіз директор ретінде 
Джаугаштина Б.К. алынды  

Заңнаманың 
талаптарына сəйкес 
ДК құрамына 
келтіру мақсатында 

 
13-1. Қоғам директорлар Кеңесінің комитеттері (бар болса). 
Қоғамда директорлар Кеңесінің комитеттері құрылмаған.  
 
14. Акционерлік қоғамның атқарушы органы - Басқарма:  

Тегі, есімі, əкесінің 
аты, туылған жылы  

Қазіргі кезде жəне соңғы үш жылда соның ішінде 
қатар атқаратын қызметтері  

Акционерлік қоғамның 
таратқа акцияларының 

(жарғылық капиталдағы 
үлестерінің) көлеміне 

акциялардың (жарғылық 
капиталдағы үлестерінің) 
пайыздық қатынасы  

Басқарма Төрағасы: 
Медеушеева Долорес 
Таировна 
13.04.1966 ж туылған 

1) 2003 –2005 ж.ж - « «Казкоммерц – Полис» 
Сақтандыру компаниясы» ААҚ Басқарма 
Төрағасы; 
2) 15.02.2005 жылдан қазірге дейін  - 
«Казақшетсақтандыру» АҚ Басқарма Төрағасы; 
3) 2005 - 2006 жж - «Халык-Life» АҚ 
директорлар Кеңесінің Төрағасы  

жоқ 

Басқарма 
Төрағасының 
орынбасары: 
Кабденов Талап 
Кабденович 
15.05.1945 жылы 
туылған 

1) 2003 – 2005 ж.ж. - «СК «Казкоммерц-полис» 
АҚ,  Басқарма Төрағасының орынбасары; 
2) 2005 ж-дан қазірге дейін - 
«Казақшетсақтандыру» АҚ,  Басқарма 
Төрағасының орынбасары; 

жоқ 

Басқарма 1) 2004 – 2005ж.ж. - «СК «Казкоммерц-полис» жоқ 
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Төрағасының 
орынбасары: 
Михайлов Иван 
Валентинович 
22.06.1973 жылы 
туылған  

АҚ, Басқарма Төрағасының орынбасары; 
2) 2005 ж-дан қазірге дейін - 
«Казақшетсақтандыру» АҚ, Басқарма 
Төрағасының орынбасары; 

 
15. Сыйақы мен жалақының жалпы сомасы, сондай-ақ  соңғы қаржылық жыл ішіндегі 
акционерлік қоғам проспектісінің 12 жəне 13 тармақтарында көрсетілген тұлғаларға төлеген 
жеңілдік қаражаттары – 78 173 000,00 тенге 
 
16. Акционерлік қоғамның ұйымдық құрылымы: 
 
 

БасқармаТөрағасы

Қаржыдепартаменті 
Бухгалтерия

Статистикажəне
экономикалық
сараптау бөлімі

Ішкі аудит 

Заң
Департаменті

Кеңесі

Қызметкерлермен
Жұмыс істеу 
басқармасы

Төлем басқармасы

Филиал 
директорлары  

лиалдармен жұмыс 
стеу басқармасы

Аг
ен
тт
ер
ме

нж
ұм
ыс

жө
нін

де
гіб

өл
ім

Қа
йт
ас

ақ
та
нд
ыр

у
ба
сқ
ар
ма

сы

Ко
рп
ор
ат
ив
ті
қы

зм
ет

 кө
рс
ету

се
кт
ор
ы

Ко
рп
ор
ат
ив
ті
са
ты

 се
кт
ор
ы

Ав
ар
ий
ны

й
ко
ми

сс
ар
иа
т

Сю
рв
ей

Қа
рж

ы
қы

зм
ет
те
рі
да
мы

ту
жə

не
са
ту

се
кт
ор
ы 

Төрағаның орынбасары -
аппарат басшысы

Қауіпсіздік
қызметі

Офис-менеджер 
(клиенттердің

өтініштерін тіркеу

Аударма секторы

Бөлшек сақтандыру
департаменті

Корпоративті сақтандыру
жəне қайта

сақтандыру департаменті

Са
қт
ан
ды

ру
қы
зм

ет
ін
за
ңд
ық

ол
да
ус

се
кт
ор
ы 

Юридическая
служба

Үйлестіру Кеңесі Актуарий

Бюджетті жоспарлау
Бөлімі

VI
P-
О
рт
ал
ығ
ы

Актуарлы есеп
секторы

Фи
ли
ал
да
р

Ж
ек
ес

ақ
та
нд
ыр

у б
өл
імі

Ш
ар
уа
шы

лы
ққ
ыз

ме
тін

за
ңд
ы
қо
лд
ау

се
кт
ор
ы 

Ш
ағы

мд
ар
ме

на
йн
ал
ыс

ат
ын

се
кт
ор
ы

Басқарма

Директорлар Кеңесі

АҚ қызметі 

Төрағаның орынбасары -
Андеррайтер

Корпоративті
даму  басқармасы

Ж
аң
а
өн
ім

бө
лім

і

Ма
рк
ет
ин
га
жə

не
жа

рн
ам

а
се
кт
ор
ы

АХО

Са
ма

Ж
өн
інд

егі
 

ма
ма

н
Аффилирленген
сақтандыру

компанияларын
дамыту бөлімі

Ал
ма

ты
бө
лім

і

 
 
 
 
2) акционерлік қоғам қызметкерлерінің, соның ішінде  акционерлік қоғам филиалдарының 
жəне өкілдіктері қызметкерлерінің жалпы саны– 343 адам. 

 
3) акционерлік қоғам акцияларын иеленетін акционерлік қоғам қызметкерлерінің жалпы 
саны, жəне таратылған акциялардың жалпы көлеміндегі олардың жалпы пайыздық үлесі– 
жоқ 
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4) акционерлік қоғам бөлімшелері басшылары туралы мəліметтер  
№ Қызметі Аты-жөні Туылған 

жылы 
1. Басқарма Төрағасы  Медеушеева Долорес Таировна 1966 ж 

2. Басқарма Төрағасы  
- Аппарат басшысы  Кабденов Талап Кабденович 1945ж 

3. Басқарма Төрағасының орынбасары - 
Андеррайтер Михайлов Иван Валентинович 1973 ж 

4. Басқарма Төрағасының орынбасары -
Андеррайтер Кулжанов Танжарбай 1960 ж. 

5. Қаржы жөніндегі директор   Хамидов Музаффар Рахимович 1965ж 
6. Бас бухгалтер  Патока Наталья Юрьевна 1978ж. 
7. Актуарий – ішкі аудит қызметінің 

басшысы  Сейдигазимов Сайран Кенесбекович 1965ж. 

8. Қауіпсіздік қызметінің бастығы  Раев Талгат Кумарович 1949ж. 
9. Қызметкерлермен жұмыс жөніндегі 

басқарма бастығы                                   Амралина Фазиля Апахшаевна 1960 ж. 

10. Халықаралық байланыс жөніндегі 
үйлестіруші  - аффилирленген 
сақтандыру компанияларының дамуы 
жөніндегі бастығы                     

Замилов Руслан Ирекович 

1964ж 

11.  АТ Директор Фазылов Нурлан Маликович 1952 ж. 
12. Заң департаментінің директоры   Мусиралиев Даурен Абубакирович 1977ж. 
13. Заң қызметінің бастығы – 

корпорпоративті хатшы Медельбекова Акмарал Муратовна 1980 ж. 

14. Төлем басқармасының бастығы                Шубин Николай Михайлович 1957 ж.  
15. Корпоративті сақтандыру жəне қайта 

сақтандыру департаментінің директоры Джуркашева Жанна Маратовна 1967 ж. 

16.  Директордың орынбасары – Қайта 
сақтандыру басқармасының бастығы  Кенджеева Дина Юрьевна 1973 ж.  

17.  VIP- Орталығы. Директоры  Нурмухамедова Халима Тауфиковна . 1959 ж. 
18. Жеке сақтандыру департаментінің 

директоры  
Кожахметова Еркежан 

Булековна 
1957 ж. 

19. Филиалдармен жұмыс жөніндегі 
басқарма бастығы  Асубаева Хатима Оспановна 1952 ж. 

20. Бас мама- АХО бастығы Маманов Айдын Тимурович 1977 ж. 
 

5) филиалдар мен өкілдіктер басшылары туралы мəліметтер –  
Қоғам филиалдарының штаты 217 адамды құрайды.  
Төменде қоғам филиалдары басшылары мен қызметкерлердің саны туралы мəліметті 

қамтитын кесте келтірілген:  
 

Толық атауы   Ақмола облысы бойынша «Казақшетсақтандыру» шетелдік 
сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының филиалы  

Басшының аты-жөні, 
туылған жылы   

Алиева Зауреш Жадигеровна, 11.04.1972 ж туылған  

1. 

Қызметкерлер саны   15 адам. 
Толық атауы   Алматы облысы бойынша «Казақшетсақтандыру» шетелдік 

сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының филиалы 
Басшының аты-жөні, 
туылған жылы   

Айдарханов Муратхан Керимкулович, 10.09.1965 ж туылған.  

2. 

Қызметкерлер саны   10 адам 
3. Толық атауы   Ақтөбе облысы бойынша «Казақшетсақтандыру» шетелдік 

сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының филиалы 
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Басшының аты-жөні, 
туылған жылы   

Мусабаева Айтжамал Байболовна, 20.09.1951 ж туылған   

Қызметкерлер саны 20 адам  
Толық атауы  Атырау облысы бойынша «Казақшетсақтандыру» шетелдік 

сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының филиалы 
Басшының аты-жөні, 
туылған жылы   

Кенжегалиев Куаныш Кдыралиевич, 27.08.1965 

4. 

Қызметкерлер саны 17 адам 
Толық атауы  Шығыс Қазақстан облысы бойынша «Казақшетсақтандыру» 

шетелдік сақтандыру Компаниясы» акционерлік қоғамының 
филиалы 

Басшының аты-жөні, 
туылған жылы   

Когабаев Талгат Толеуханович, 21.03.1951 ж туылған  

5. 

Қызметкерлер саны 16 адам 
Толық атауы  Жамбыл облысы бойынша «Казақшетсақтандыру» шетелдік 

сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының филиалы 
Басшының аты-жөні, 
туылған жылы   

Шаухаров Марат Нурмаханович, 25.03.1964 ж туылған 

6. 

Қызметкерлер саны 12 адам 
Толық атауы  Батыс Қазақстан облысы бойынша «Казақшетсақтандыру» 

шетелдік сақтандыру Компаниясы» акционерлік қоғамының 
филиалы 

Басшының аты-жөні, 
туылған жылы   

Шурабаев Марат Талгатович, 01.01.1972  ж туылған 

7. 

Қызметкерлер саны 16 адам  
Толық атауы  Қарағанды облысы бойынша «Казақшетсақтандыру» шетелдік 

сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының филиалы 
Басшының аты-жөні, 
туылған жылы   

Дюсембекова Гульбарам Ойратовна, 09.01.1963 г.р 

8. 

Қызметкерлер саны 12 человек. 
Толық атауы  Көкшетау облысы бойынша «Казақшетсақтандыру» шетелдік 

сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының филиалы 
Басшының аты-жөні, 
туылған жылы   

Джунусов Талгат Жаксалыкович, 20.12.1967 ж туылған 

9. 

Қызметкерлер саны 20 адам  
Толық атауы  Қостанай облысы бойынша «Казақшетсақтандыру» шетелдік 

сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының филиалы 
Басшының аты-жөні, 
туылған жылы   

Тюлюбаева Валентина Тумурзановна, 12.08.1963ж туылған  

10. 

Қызметкерлер саны 12 адам  
Толық атауы  Қызылорда облысы бойынша «Казақшетсақтандыру» шетелдік 

сақтандыру Компаниясы» акционерлік қоғамының филиалы 
Басшының аты-жөні, 
туылған жылы   

Жанкожаев Битуре Имантаевич, 24.06.1963 ж туылған  

11. 

Қызметкерлер саны 7 адам 
Толық атауы  Маңғыстау облысы бойынша «Казақшетсақтандыру» шетелдік 

сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының филиалы 
Басшының аты-жөні, 
туылған жылы   

Карабалина Канзыва Иземовна, 26.02.1945 ж туылған 

12. 

Қызметкерлер саны 18 адам 
13. Толық атауы  Павлодар облысы бойынша «Казақшетсақтандыру» шетелдік 

сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының филиалы 
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Басшының аты-жөні, 
туылған жылы   

Аймаканов Аманжол Курмангалиевич, 10.11.1972 ж туылған.   

Қызметкерлер саны 17 адам 
Толық атауы  Солтүстік Қазақстан облысы бойынша «Казақшетсақтандыру» 

шетелдік сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының 
филиалы 

Басшының аты-жөні, 
туылған жылы   

Аубакиров Марат Сыздыкбаевич, 20.07.1958 ж туылған.  

14. 

Қызметкерлер саны 13 адам   
Толық атауы  Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша «Казақшетсақтандыру» 

шетелдік сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының 
филиалы 

Басшының аты-жөні, 
туылған жылы   

Разахов Марат Пернебаевич, 20.12.1966 ж туылған  

15. 

Қызметкерлер саны 12 адам  
 
17. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері): 
 
Заңды тұлғаның толық 
атауы / жеке тұлғаның – 
құрылтайшының немесе 
акционердің  аты-жөні  

Заңды тұлғаның мекен-жайы: / 
жеке тұлғаның – 
құрылтайшының немесе 
акционердің  туылған жылы  

Құрылтайшыларға 
(акционерлерге) алдын ала 
төленген акциялардың 

көлемі жəне түрі  
 «Қазақстан Халық Банкі» 

акционерлік қоғамы  
Қазақстан Республикасы, Алматы 

қ, Розыбакиев көш, 97 214 782,00 жай акция (89,67%) 

 «Қазақстан Халық Банкінің 
жинақтаушы зейнетақы қоры, 
«Қазақстанның Халық Банкі» 

АҚ еншілесі ұйымы» 
Акционерлік қоғамы  

Қазақстан Республикасы, Алматы 
қ, Желтоксан көш, 96/98  23 823,00 жай акция (9,95%) 

 
2) 6. «Шығарылатын акциялар туралы мəліметтер» бөлімі өзгертіліп мынадай редакцияда 
баяндалсын:  
 
«6. Жарияланған акциялар туралы мəліметтер  
50. Акциялар туралы мəліметтер:  

1) Акциялардың көлемі, түрі –  339 500 жай акция;  
2) Құрылтайшылардың арасында таратылған акциялардың көлемі, түрі – 80 000 жай акция; 
3) Құрылтайшыларға төленген бір акцияның көрсетілген құны – 1 000 тенге; 
4) Артықшылығы бар акциялар бойынша дивидендтің кепілдік берілген көлемі – Қоғам 

артықшылығы бар акцияларды шығармайды.  
 
51. Қоғамның конверттелетін құнды қағаздары: Қоғам конверттелетін құнды қағаздар  
шығармайды. 
 
52. Төлем агенті туралы мəліметтер: Қоғамның төлем агенті жоқ.  
 
53. Акционерлік қоғамды тіркеуші туралы мəліметтер:  

толық атауы: «Фондовый центр» акционерлік қоғамы; 
қысқартылған атауы: "Фондовый центр» АҚ; 
мекен-жайы:  050091, Алматы қ, Желтоксан көш, 79а. 
Қазақстан Республикасы қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу жəне бақылау 
жөнідегі Агенттіктің құнды қағаздарды ұстаушыларды тірекеуді жүргізу жөніндегі қызметті 
жүзеге асыруға деген Лицензиясының нөмірі  №   №0406200386, 15.06.05 жылы берілген.  
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құнды қағаздарды ұстаушылардың тізімдемесін жүргізуге тіркеушімен 26.05.2003 жылғы 
Келісім-шарттың нөмірі № 293,  

 
3) 7. «Қосымша ақпараттар» бөлімінің 58 тармағы өзгертіліп мынадай редакцияда баяндалсын:   
«58. Инвесторлар үшін ақпараттар:  

Жарғының көшірмесімен, жарияланған акцияларды шығару Проспектісімен, соның ішінде 
көрсетілген құжаттардағы өзгертулер жəне толықтырулармен, акцияларды тарату нəтижесі 
жөніндегі есептермен жəне қоғам қызметі туралы ақпараттармен қоғамның атқарушы органы тұрған 
мына мекен-жайда танысуға болады: Қазақстан Республикасы, Алматы қ, Наурызбай Батыр 
көш, 17-үй. 

Бұдан басқа, инвесторлар «Официальная газета», «Ресми газет» республикалық баспа 
беттерінде жəне қоғамның WEB-сайтында Интернет: www.kis-halyk.kz. Бағыттарында қоғам 
қызметі туралы ақпараттармен таныса алады.   
 
 
 
Басқарма Төрағасы        Д.Т. Медеушеева  
 
Бас бухгалтер                                                            Н.Ю. Патока  
 
Ішкі аудит қызметінің басшысы                        C.К. Сейдигазимов 
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1) В Раздел 2 «Органы эмитента и учредители/акционеры» внести следующие изменения: 
«13. Совет директоров акционерного общества: 
№
№ 
п/п 

Фамилия, имя, при 
наличии - отчество, 
год рождения 
председателя и членов 
совета директоров 
общества (с указанием 
независимого 
(независимых) 
директора 
(директоров) 

Должности, занимаемые 
за последние три года и в 
настоящее время, в 
хронологическом порядке, 
в том числе - по 
совместительству 

Процентное 
соотношение 
акций, 
принадлежащих 
членам совета 
директоров, к 
общему 
количеству акций, 
размещенных 
акционерным 
обществом 

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 

1. Председатель Совета 
директоров:  
Марченко Григорий 
Александрович 
26.12.1959 г.р. 

1) 1999-2004 г.г. - 
Национальный Банк РК, 
Председатель 
2) 2004 г. - Правительство 
РК, Первый Вице-премьер 
3) 2004 г. - 
Администрация 
Президента РК, 
Помощник Президента РК 
4) 2005-наст. время - 
«Народный Банк 
Казахстана», 
Председатель Правления 

 
 

нет 

 
 

нет 

2. Член Совета 
директоров:  
Гаппаров Рафаэль 
Абдуллаевич 
30.04.1967г.р 

1) 1999-2005 г.г. - ТОО 
«Фирма «АЛМЭКС», 
менеджер; 
2) С 2005 – по наст.время 
АО «Холдинговая группа 
«АЛМЭКС», член 
Правления  

 
 

нет 

 
 

нет 

3. Член Совета 
директоров – 
Независимый 
директор 
Джаугаштина  Ботагоз 
Казбековна  
09.12.1963 г.р. 

1) 2001-2004 г.г. - ТОО 
«Делойт и Туш», 
Директор по развитию 
бизнеса; 
2) 2003-2004гг. - ТОО 
«Ars Longa», Партнер. 
Директор по развитию 
бизнеса. Бизнес 
консалтинг; 
3) с 2004 по настоящее 
время - ТОО «Настоящее 
время». Социальное 
образование, Директор 

 
 

нет 

 
 

нет 

 
Сведения об изменении в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет:  
В период с 2005 года в составе Совета директоров общества произошли следующие изменения: 

 
№ Дата изменения Вид изменения Причины 
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п/н изменения 
1. 01.02.05 г. 

 
(Состав совета директоров действовавший на 
01.01.05 г.: Молдахметов Н.С., Арыстанбекова 
К.В., Гаппаров Р.А., Сыргабекова А.Н. Усенов 
Т.К.)  выведен из состава СД Усенов Т.К.  

В связи с переходом 
на другую работу  

2. 01.02.05 г. Избрана в состав СД Медеушеева Д.Т.  В связи с 
увольнением 
Усенова Т.К.  

3. 26.07.05 г. Введен в состав СД Марченко Г.А.  В связи с кончиной 
Молдахметова Н.С.  

4. 01.12.05 г. Выведены из состава СД Арыстанбекова К.В., 
Сыргабекова А.Н. 

По собственному 
желанию 

5. 26.05.06 г. Выведена из состава СД Медеушеева Д.Т.  В целях приведения 
состава СД в 
соответствие 
требованиями 
законодательства 

6. 26.05.06 г. Избрана в состав СД Джаугаштина Б.К. в 
качестве независимого директора  

В целях приведения 
состава СД в 
соответствие 
требованиями 
законодательства 

 
13-1. Комитеты совета директоров общества (при наличии). 
В Обществе комитеты Совета директоров не созданы. 
 
14. Исполнительный орган акционерного общества - Правление:  

Фамилия, имя, 
отчество, год 
рождения 

Занимаемые должности  
в настоящее время и за последние  

три года в том числе по совместительству 

процентное соотношение 
акций (долей в уставном 
капитале) к общему 

количеству акций (долей в 
уставном капитале), 

размещенных акционерным 
обществом 

Председатель 
Правления: 
Медеушеева Долорес 
Таировна 
13.04.1966 г.р. 

1) 2003 –2005 г.г. - Председатель Правления 
ОАО «Страховая компания «Казкоммерц – 
Полис»; 
2) 15.02.2005 г.г. – по настоящее время - 
Председатель Правления  АО «Казахинстрах»; 
3) 2005 - 2006 г.г - Председатель Совета 
Директоров АО «Халык-Life»  

нет 

Заместитель 
Председатель 
Правления: 
Кабденов Талап 
Кабденович 
15.05.1945 г.р. 

1) 2003 – 2005 г.г. - АО «СК «Казкоммерц-
полис», Заместитель Председателя Правления; 
2) 2005 г. по настоящее время - АО 
«Казахинстрах», Заместитель Председателя 
Правления 

нет 

Заместитель 
Председатель 
Правления: 
Михайлов Иван 
Валентинович 
22.06.1973 г.р. 

1) 2004 - 2005г.г. - АО «СК «Казкоммерц-
полис», Заместитель Председателя Правления; 
2) 2005 г. по настоящее время - АО 
«Казахинстрах», Заместитель Председателя 
Правления 

нет 
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15. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и 
предоставленные лицам, указанным в пунктах 12 и 13 проспекта акционерного общества за 
последний финансовый год – 78 173 000,00 тенге 
 
16. Организационная структура  акционерного общества: 
 

Председатель Правления

Департамент финансов
Бухгалтерия

Отдел статистики и
эконом.анализа

Внутренний
аудит

Юридический
Департамент

Канцелярия

Управление по
работе с

персоналом

Управление
выплат

Директора
филиалов

Управление
по работе с
филиалами

От
де
л
по

ра
бо
те

с
аг
ен
та
ми

Уп
ра
вл
ен
ие

пе
ре
ст
ра
хо
ва
ни
я

Се
кт
ор

ко
рп
ор
ат
ив
но
го

об
сл
уж
ив
ан
ия

Се
кт
ор

ко
рп
ор
ат
ив
ны

хп
ро
да
ж

Ав
ар
ий
ны

й
ко
ми

сс
ар
иа
т

Сю
рв
ей

Се
кт
ор

ра
зв
ит
ия

пр
од
аж

Фи
на
нс
ов
ых

ус
лу
г

Зам.Председателя-
Руководитель аппарата

Служба
безопасности

Офис-менеджер
(регистрация

заявок клиентов)

Сектор
перевода

Департамент
розничного
страхования

Департамент корпоративного
страхования и
перестрахования Се

кт
ор

юр
.п
од
де
рж

ки
ст
ра
хо
во
й

де
ят
ел
ьн
ос
ти

Юридическая
служба

Координационный
Совет Актуарий

Сектор
планирования

и бюджетирования

VI
P-
Це

нт
р

Сектор
актуарных
расчетов

Фи
ли
ал
ы

От
де
л
ли
чн
ог
о

ст
ра
хо
ва
ни
я

Се
кт
ор

юр
.п
од
де
рж

ки
хо
зя
йс
тв
ен
но
й

де
ят
ел
ьн
ос
ти

Се
кт
ор

пр
ет
ен
зи
он
но

-и
ск
ов
ой

ра
бо
ты

Правление

Совет директоров

Служба ИТ

Зам.Председателя-
Андеррайтер

Управление
корпоративного

развития

от
де
л

но
вы

хп
ро
ду
кт
ов

Ек
то
р
ма

рк
ет
ин
га

и
ре
кл
ам

ы

АХО

Сп
ец
иа
ли
ст

по
ка
че
ст
ву

Отдел по развитию
аффил страх комп.

Ал
ма

ти
нс
ко
е
от
де
ле
ни
е

 
 
2) общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиалов и 
представительств акционерного общества – 343 человека. 

 
3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного 
общества, и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах – нет 
 
4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества 
№ Должность Ф.И.О. Год  

рождения 
1. Председатель Правления Медеушеева Долорес Таировна  1966 г.р. 

2. Заместитель Председателя -
Руководитель аппарата 

Кабденов Талап Кабденович 1945 г.р. 

3. Заместитель Председателя Правления- 
Андеррайтер 

Михайлов Иван Валентинович 1973 г.р. 

4. Заместитель Председателя Правления-
Андеррайтер 

Кулжанов Танжарбай 1960 г.р. 

5. Финансовый директор  Хамидов Музаффар Рахимович 1965г.р. 
6. Главный бухгалтер  Патока Наталья Юрьевна 1978г.р. 
7. Актуарий-руководитель службы 

внутреннего аудита 
Сейдигазимов Сайран Кенесбекович 1965г.р. 

8. Начальник службы безопасности Раев Талгат Кумарович 1949г.р. 
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9. Начальник управления по работе с 
персоналом                                    

Амралина Фазиля Апахшаевна 1960 г.р. 

10. Координатор по международным связям 
-начальник  отдела   по развитию 
аффилированных  страховых компаний    

 Замилов Руслан Ирекович 1964 г.р. 

11. Директор ИТ Фазылов Нурлан Маликович 1952 г.р. 
12. Директор  Юридического департамента Мусиралиев Даурен Абубакирович 1977г.р. 
13. Начальник юридической службы - 

корпорпоративный секретарь 
Медельбекова Акмарал Муратовна 1980г.р. 

14. Начальник управления выплат                 Шубин Николай Михайлович 1957 г.р. 
15. Директор департамента корпоративного 

страхования и перестрахования 
Джуркашева Жанна Маратовна 1967 г.р. 

16.  Зам.директора - начальник управления 
Перестрахования.  

Кенджеева Дина Юрьевна 1973 г.р. 

17. Директор  VIP- Центр. Нурмухамедова Халима Тауфиковна . 1959 г.р. 
18. Директор департамента розничного 

страхования 
Кожахметова Еркежан 
Булековна  

1957 г.р. 

19. Начальник  управления  по работе с 
филиалами                                 

Асубаева Хатима Оспановна 1952 г.р. 

20. Ведущий специалист- начальник АХО Маманов Айдын Тимурович 1977 г.р. 
 

5) сведения о руководителях  филиалов и  представительств –  
Штат филиалов Общества  включает 217 человек.  
Ниже приводится таблица сведений о руководителях филиалов общества и количестве 

работников:  
 

Полное наименование  Филиал акционерного общества "Компания по иностранному 
страхованию "Казахинстрах" по Акмолинской области 

Ф.И.О. руководителя, дата 
рождения  

Алиева Зауреш Жадигеровна, 11.04.1972 г.р. 

1. 

Количество работников  15 человек. 
Полное наименование  Филиал акционерного общества "Компания по иностранному 

страхованию "Казахинстрах" по Алматинской области 
Ф.И.О. руководителя, дата 
рождения 

Айдарханов Муратхан Керимкулович, 10.09.1965 г.р. 

2. 

Количество работников  10 человек. 
Полное наименование  Филиал акционерного общества "Компания по иностранному 

страхованию "Казахинстрах" по Актюбинской области 
Ф.И.О. руководителя, дата 
рождения 

Мусабаева Айтжамал Байболовна, 20.09.1951 г.р. 

3. 

Количество работников  20 человек. 
Полное наименование  Филиал акционерного общества "Компания по иностранному 

страхованию "Казахинстрах" по Атырауской области 
Ф.И.О. руководителя, дата 
рождения  

Кенжегалиев Куаныш Кдыралиевич, 27.08.1965 

4. 

Количество работников  17 человек. 
Полное наименование  Филиал акционерного общества "Компания по иностранному 

страхованию "Казахинстрах" по Восточно-Казахстанской 
области 

Ф.И.О. руководителя, дата 
рождения 

Когабаев Талгат Толеуханович, 21.03.1951 г.р. 

5. 

Количество работников  16 человек. 
6. Полное наименование  Филиал акционерного общества "Компания по иностранному 

страхованию "Казахинстрах" по Жамбыльской области 
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Ф.И.О. руководителя, дата 
рождения 

Шаухаров Марат Нурмаханович, г.р. 25.03.1964  

Количество работников  12 человек. 
Полное наименование  Филиал акционерного общества "Компания по иностранному 

страхованию "Казахинстрах" по Западно-Казахстанской области 
Ф.И.О. руководителя, дата 
рождения 

Шурабаев Марат Талгатович, 01.01.1972 г.р. 

7. 

Количество работников  16 человек. 
Полное наименование  Филиал акционерного общества "Компания по иностранному 

страхованию "Казахинстрах" по Карагандинской области 
Ф.И.О. руководителя, дата 
рождения 

Дюсембекова Гульбарам Ойратовна, 09.01.1963 г.р 

8. 

Количество работников  12 человек. 
Полное наименование  Филиал акционерного общества "Компания по иностранному 

страхованию "Казахинстрах" по г. Кокшетау 
Ф.И.О. руководителя, дата 
рождения  

Джунусов Талгат Жаксалыкович, 20.12.1967 г.р. 

9. 

Количество работников  20 человек. 
Полное наименование  Филиал акционерного общества "Компания по иностранному 

страхованию "Казахинстрах" по Костанайской области 
Ф.И.О. руководителя, дата 
рождения 

Тюлюбаева Валентина Тумурзановна, 12.08.1963 

10. 

Количество работников  12 человек. 
Полное наименование  Филиал акционерного общества "Компания по иностранному 

страхованию "Казахинстрах" по Кызылординской области 
Ф.И.О. руководителя, дата 
рождения.  

Жанкожаев Битуре Имантаевич, 24.06.1963 г.р. 

11. 

Количество работников  7 человек. 
Полное наименование  Филиал акционерного общества "Компания по иностранному 

страхованию "Казахинстрах" по Мангистауской области 
Ф.И.О. руководителя, дата 
рождения 

Карабалина Канзыва Иземовна, 26.02.1945 

12. 

Количество работников  18 человек. 
Полное наименование  Филиал акционерного общества "Компания по иностранному 

страхованию "Казахинстрах" по Павлодарской области 
Ф.И.О. руководителя, дата 
рождения 

Аймаканов Аманжол Курмангалиевич, 10.11.1972 г.р. 

13. 

Количество работников  17 человек. 
Полное наименование  Филиал акционерного общества "Компания по иностранному 

страхованию "Казахинстрах" по Северо-Казахстанской области 
Ф.И.О. руководителя, дата 
рождения 

Аубакиров Марат Сыздыкбаевич, 20.07.1958 г.р. 

14. 

Количество работников  13 человек.  
Полное наименование  Филиал акционерного общества "Компания по иностранному 

страхованию "Казахинстрах" по Южно-Казахстанской области 
Ф.И.О. руководителя, дата 
рождения  

Разахов Марат Пернебаевич, 20.12.1966 г.р. 

15. 

Количество работников  12 человек. 
 
17. Учредители (акционеры) акционерного  общества: 
 
Полное наименование 
юридического лица / Ф.И.О. 

Местонахождение 
юридического лица / год 

Количество и вид акций, 
которое предварительно 
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физического лица – 
учредителя или акционера 

рождения физического лица – 
учредителя или акционера 

оплачено учредителем 
(акционером) 

Акционерное общество 
«Народный Банк Казахстана» 

Республики Казахстан, г.Алматы, 
ул.Розыбакиева, 97 

214 782,00 простых акций 
(89,67%) 

Акционерное Общество 
«Накопительный пенсионный 

фонд Народного Банка 
Казахстана, дочерняя 

организация АО «Народный 
Банк Казахстана» 

Республики Казахстан, г.Алматы, 
ул.Желтоксан, 96/98 

 23 823,00 простых акций 
(9,95%) 

 
2) Раздел 6. «Сведения о выпускаемых акциях» изменить и изложить в следующей редакции: 
 
«6. Сведения о выпуске объявленных акций 
50. Сведения об акциях: 

5) количество, виды акций –  339 500 простых акций;  
6) количество, виды акций, размещенных среди учредителей – 80 000 простых акций; 
7) номинальная стоимость одной акции, оплаченной учредителем – 1 000 тенге; 
8) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям - привилегированные 

акции обществом не выпускаются. 
 
51. Конвертируемые ценные бумаги  общества: Обществом конвертируемые ценные бумаги не 
выпускаются. 
 
52. Сведения о платежном агенте: Общество не имеет платежного агента. 
 
53. Сведения о регистраторе  акционерного общества: 

полное наименование: Акционерное общество «Фондовый центр»; 
сокращенное наименование: АО "Фондовый центр»; 
место нахождения:  050091, г. Алматы, ул. Желтоксан, 79а. 

Лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций на осуществление деятельности по ведению реестра держателей 
ценных бумаг №   №0406200386 от 15.06.05 
Договор  с регистратором на ведение реестра держателей ценных бумаг № 293 от 

26.05.2003года.  
 
3) Пункт 58 Раздела 7. «Дополнительная информация» изменить и изложить в следующей 
редакции:  
«58. Информация для инвесторов:  

С копией Устава, Проспектом выпуска объявленных акций, включая изменения и дополнения 
в указанные документы, с отчетами об итогах размещения акций и  информацией о деятельности 
общества можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа общества, 
расположенному по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Наурызбай Батыра, д.17. 

Кроме того, инвесторы могут ознакомиться с информацией о деятельности общества в 
республиканском печатном издании «Официальная газета», «Ресми газет» и(или) на WEB-сайте 
Общества в сети Интернет: www.kis-halyk.kz.  
 
Председатель Правления       Д.Т. Медеушеева  
 
Главный бухгалтер                                        Н.Ю. Патока  
 
Руководитель Службы внутреннего аудита    C.К. Сейдигазимов 
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