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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» 
 

 
 
 

Алматы, 2014 год 
 



В Проспект пятого выпуска облигаций АО «Нурбанк», зарегистрированного 04 февраля 2010 
года внести следующие изменения и дополнения: 
 
1. Пункт 14 «Исполнительный орган эмитента (менеджмент)» раздела 2 «ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА» изложить в следующей редакции: 

ФИО, год 
рождения члена 

исполнительного 
органа эмитента 

Занимаемые должности в настоящее время и за последние три 
года, в том числе по совместительству, полномочия и даты 

вступления в должности 

Процентное 
соотношение 

голосующих акций, 
принадлежащих члену 

Исполнительного 
органа эмитента к 

общему количеству 
голосующих акций 

общества                                      

Орынбаев Кантар 
Бекаралович 
25.01.1971 г.     

20.03.2013 г. – по настоящее время - АО «Нурбанк», 
Председатель Правления. 
18.11.2011 г. – 19.03.2013 г. – Председатель Правления АО «НПФ 
«Атамекен». 
24.08.2011 г. – 31.10.2011 г. – Заместитель Председателя 
Правления АО «НПФ Народного Банка Казахстана». 
01.03.2010 г. – 23.08.2011 г. – Первый Заместитель Председателя 
Правления АО «НПФ Народного Банка Казахстана».    
Полномочия: Организация выполнения решений общего 
собрания акционеров и совета директоров, действие без 
доверенности от имени банка в отношениях с третьими лицами, 
выдача доверенности на право представления банка в его 
отношениях с третьими лицами, распределение обязанностей, а 
также сферы полномочий и ответственности между членами 
исполнительного органа банка, осуществление иных функций, 
определенных уставом банка и решениями общего собрания 
акционеров и совета директоров, курирование деятельности 
Аппарата Председателя Правления, Департамента 
бухгалтерского учета и отчетности, Департамента рисков, 
Управления по работе с персоналом. 
 

нет 

Турмагамбетов 
Кайрат 

Жумабекович 
15.06.1960 г. 

 
01.10.2013 г. - по настоящее время – Заместитель Председателя 
Правления – член Правления АО «Нурбанк». 
20.08.2013 г. - по настоящее время – член Совета директоров АО 
«ДО АО «Нурбанк» «Money Experts». 
01.10.2013 г. - по настоящее время – член Совета директоров АО 
«ДО АО «Нурбанк» НПФ «Атамекен». 
29.06.2011 г. – 30.09.2013 г. – Начальник Управления 
Казначейства. 
03.05.2010 г. – 28.06.2011 г. – Председатель Совета директоров 
ТОО «Finance Consulting E&K». 
25.05.2009 г. – 26.04.2010 г. – Председатель Правления АО 
«Smart Group». 
Полномочия: курирование деятельности Управления 
Казначейства, Главного операционного департамента, 
Управления платежных карточек. 
 

нет 

Ахметов Сакен 
Кадирович 

08.05.1963 г. 

 
13.12.2011 г. – по настоящее время -  Заместитель Председателя 
Правления – член Правления АО «Нурбанк». 
14.10.2011 г. – 12.12.2011 г. - Заместитель Председателя 
Правления – исполняющий обязанности Председателя Правления 
АО «Нурбанк». 
05.01.2011 г.-13.10.2011 г. - Заместитель Председателя Правления 
– член Правления АО «Нурбанк». 

нет 



15.09.2010 г. - 04.01.2011 г. - Управляющий директор АО 
«Нурбанк».  
07.07.2010 г.-14.09.2010 г. – Советник Председателя Правления 
АО «Нурбанк». 
01.07.2009 г. -10.01.2010 г. - Начальник Управления казначейства 
АО «АлЭС». 
08.01.2008 г.-30.06.2009 г. - Директор Департамента казначейства 
АО «АлЭС». 
Полномочия: курирование работы управляющего директора 
Касенова К.М., курирование работы управляющего директора 
Салдановой Д.М., Департамента малого и среднего бизнеса, 
Департамента по работе с корпорациями, Департамента 
розничного бизнеса, Отдела торгового финансирования. 
 

Жаканбаев Ришат 
Сельмарович 
19.08.1964 г. 

 
13.02.2012 г. - по настоящее время - Финансовый директор - член 
Правления АО «Нурбанк». 
13.12.2011 г. – 10.02.2012 г. - Финансовый директор - 
исполняющий обязанности Председателя Правления АО 
«Нурбанк». 
05.01.2011 г. – 12.12.2011 г. - Финансовый директор - член 
Правления АО «Нурбанк». 
07.07.2010 г. по 04.01.2011 г. - Главный бухгалтер АО «Нурбанк» 
07.05.2007 г. по 30.04.2010 г. - Директор Департамента 
бухгалтерского учета и отчетности - Главный бухгалтер АО 
«Альянс Банк». 
Полномочия: курирование деятельности Департамента 
информационных систем, Департамента поддержки 
инфраструктуры, Департамента проектов и автоматизации 
процессов, Управления бюджетирования и контроллинга, 
Управления кредитного администрирования, Управления 
капиталом, Управления финансовых институтов, 
Представительства АО «Нурбанк» в г. Москва, Дочерних 
организаций АО «Нурбанк». 
 

нет 

Мусатаева 
Гульнара Абаевна 

28.12.1967 г. 

 
23.05.2011 г. – по настоящее время - Управляющий директор – 
член Правления АО «Нурбанк». 
13.06.2008 г. – 18.05.2011 г. – Заместитель директора 
департамента защиты прав потребителей финансовых услуг 
Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций. 
15.02.2008 г. – 13.06.2008 г. – Начальник управления правового 
обеспечения регулирования финансового рынка, Юридического 
Департамента Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций.  
Полномочия: курирование деятельности Юридического 
департамента, Управления залогового обеспечения, Управления 
претензионно-исковой работы и контроля над исполнительным 
производством, Административно-хозяйственного управления. 
 

нет 

Телегина  
Ирина Игоревна 

29.01.1968 г. 

 
с 17.06.2014 г. по настоящее время – Управляющий директор – 
член Правления АО «Нурбанк». 
с 18.10.2013 г. по 16.06.2014 г. - Управляющий директор АО 
«Нурбанк». 
с 05.08.2013 г. по 17.10.2013 г. – Советник АО «Нурбанк». 
с 01.02.2013 г. по 01.08.2013 г. - Заместитель директора 
Юридического департамента АО «БТА Банк». 
с 12.12.2011 г. по 31.01.2013 г. – Директор Юридического 
департамента АО «БТА Банк». 

нет 





 

 
 

 
 

«Нұрбанк» 
Акционерлік қоғамының 

«Нұрбанк» АҚ 
16 000 000 000 теңге сомасындағы 

саны 160 000 000 дана 
 Қамтамасыз етілген купондық облигациялардың 

бесінші шығарылымының проспектісіне енгізілген 
өзгертулер мен толықтырулар 

(№ D73)  
  
  
 

 
                                                                                                                                    
 
«Уәкiлеттi органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тiркеу шығарылым проспектiсiнде жазылған 
облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да болмасын ұсыным берудi білдiрмейдi. 
Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тiркеудi жүзеге асырушы уәкiлеттi орган осы құжаттағы ақпараттың 
шынайылығы үшiн жауап бермейдi. Облигациялар шығарылымы проспектiсiнiң Қазақстан Республикасы 
заңдарының талаптарына сәйкестiгi ғана қаралады. Эмитенттiң лауазымды тұлғалары осы проспектiдегi 
ақпараттың шынайылығы үшiн жауап бередi және ондағы барлық ақпарат шынайылығын және эмитентке және 
оның облигацияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды»            
                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                      

 
 
 
 

 
Алматы, 2014 жыл 

 



 
2010 жылдың 04 ақпанында тіркелген «Нұрбанк» АҚ – ның облигацияларының бесінші 
шығарылымының проспектісіне төмендегідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 
 
1. «ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДЫРЫ» 1 - бөлімнің «Акционерлік қоғамның атқарушы 
органы» атты 14-тармағының төмендегідей редакцияда баяндалсын: 

Эмитенттің 
атқарушы 

органының 
мүшесінің аты-жөні, 

туған жылы 

Соңғы үш жыл ішіндегі және осы уақыттағы, өкілеттігі 
сонымен бірге қосымша атқарған лауазымдары 

Эмитенттiң жеке дара 
атқарушы органының 
функцияларын жүзеге 
асыратын тұлғасы не 

эмитенттiң алқалы 
атқарушы органының 

әрбiр мүшелерiнiң 
әрқайсының қатысу 

үлесiн көрсете отырып 
эмитенттiң және 

ұйымдардың төленген 
жарғылық капиталына 

қатысуы көрсетiледi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Орынбаев Кантар 
Бекаралович 
25.01.1971 ж. 

 
20.03.2013 жылдан – қазіргі уақытқа дейін – «Нұрбанк» АҚ, 
Басқарма Төрағасы. 
18.11.2011 ж. – 19.03.2013 ж. – «Атамекен» ЖЗҚ» АҚ Басқарма 
Төрағасы. 
24.08.2011 ж. – 31.10.2011 ж. – «Қазақстан Халық Банкінің 
ЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары. 
01.03.2010 ж. – 23.08.2011 ж. - «Қазақстан Халық Банкінің 
ЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары. 
Өкілеттігі: акционерлердің жалпы жиналысының және 
директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйыдастыру, 
үшінші тұлғалармен болатын қатынастарда банк атынан 
сенімхатсыз әрекет ету, банктің үшінші тұлғалармен 
қатынастарында банктің мүдесін қорғау құқығын беруге 
сенімхат беру, банктің атқарушы органы мүшелерінің 
арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен 
жауапкершілікті бөлу, банктің жарғысымен және 
акционерлердің жалпы жиналсы мен директорлар кеңесінің 
шешімдерімен белгіленген өзге де қызметтерді жүзеге асыру, 
Басқарма Төрағасы Аппаратының, Бухгалтерлік есеп және 
есептілік департаментінің, Тәуекелдер департаментінің, 
Қызметкерлермен жұмыс істеу басқармасының қызметтеріне 
жетекшiлiк ету. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

жоқ 

Турмагамбетов 
Кайрат Жумабекович 

15.06.1960 ж. 

 
01.10.2013 жылдан қазіргі уақытқа дейін – «Нұрбанк» АҚ-тың 
Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі. 
20.08.2013 жылдан қазіргі уақытқа дейін – «Нұрбанк» АҚ-тың 
«Money Experts» ЕҰ» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі. 
01.10.2013 жылдан қазіргі уақытқа дейін – «Нұрбанк» АҚ-тың 
«Атамекен» ЖЗҚ ЕҰ» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі.  
29.06.2011 ж. – 30.09.2013 ж. – Қазынашылық басқармасының 
бастығы. 
03.05.2010 ж. – 28.06.2011 ж. – «Finance Consulting E&K» 
ЖШС-ның Директорлар кеңесінің Төрағасы.  
25.05.2009 ж. – 26.04.2010 ж. – «Smart Group» АҚ-тың 
Басқарма Төрағасы. 
Өкілеттігі: Қазынашылық басқармасының, Бас операциялық 
департаменттің, Төлем карточкалары басқармасының 
қызметтеріне жетекшілік ету.  
 

жоқ 

 
 
 

 
13.12.2011 ж. - қазіргі уақытқа дейін -  «Нұрбанк» АҚ Басқарма 
Төрағасының орынбасары. 

 
 
 



 
Ахметов Сакен 

Кадирович 
08.05.1963 ж. 

14.10.2011 ж. – 12.12.2011 ж. - «Нұрбанк» АҚ Басқарма 
Төрағасының орынбасары - Басқарма Төрағасының міндетін 
атқарушы. 
05.01.2011 ж. - 13.10.2011 ж. - «Нұрбанк» АҚ Басқарма 
Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі. 
15.09.2010 ж. - 04.01.2011 ж. - «Нұрбанк» АҚ басқарушы 
директоры.  
07.07.2010 ж. - 14.09.2010 ж. – «Нұрбанк» АҚ басқарма 
төрағасының кеңесшiсі. 
01.07.2009 ж. -10.01.2010 ж. -  «АлЭС» АҚ қазынашылық 
басқармасының бастығы 
08.01.2008 ж. - 30.06.2009 ж. -  «АлЭС» АҚ қазынашылық 
департаментінің директоры. 
Өкiлеттiктер: басқарушы директор К.М. Касеновтың 
жұмысына, басқарушы директор Д.М. Салданованың 
жұмысына, Шағын және орта бизнес департаментінің, 
Корпорациялармен жұмыс істеу департаментінің, Бөлшек сауда 
бизнесі департаментінің, Сауданы қаржыландыру бөлімінiң 
қызметтеріне жетекшiлiк ету. 
 

 
жоқ 

Жаканбаев Ришат 
Сельмарович 
19.08.1964 ж. 

 
13.02.2012 жылдан қазіргі уақытқа дейін - «Нұрбанк» АҚ қаржы 
директоры - Басқарма мүшесі. 
13.12.2011 ж. - 10.02.2012 ж. - «Нұрбанк» АҚ қаржы директоры 
- Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы. 
05.01.2011 ж. – 12.12.2011 ж. - «Нұрбанк» АҚ қаржы директоры 
- Басқарма мүшесі. 
07.07.2010 ж.  - 04.01.2011 ж. - «Нұрбанк» АҚ Бас бухгалтері. 
07.05.2007 ж. - 30.04.2010 ж. - «Альянс Банк» АҚ Бухгалтерлiк 
есеп және есептілік департаментінің директоры - Бас 
бухгалтері. 
Өкiлеттiктер: Ақпараттық жүйелер департаментінің, 
Инфрақұрылымды қолдау департаментінің, Жобалар және 
үдерістерді автоматтандыру департаментінің,  Бюджеттендіру 
және контроллинг басқармасының, Кредиттік әкімшілік жүргізу 
басқармасының, Капитал басқармасының, Қаржы институтары 
басқармасының, «Нұрбанк» АҚ-тың Мәскеу қ. Өкілдігінің, 
«Нұрбанк» АҚ-тың еншілес ұйымдарының қызметтеріне 
жетекшілік ету. 
 

жоқ 

Мусатаева Гульнара 
Абаевна 

28.12.1967 ж. 

 
23.05.2011 жылдан қазіргі уақытқа дейін - «Нұрбанк» АҚ-тың 
басқарушы директоры - Басқарма мүшесі. 
13.06.2008 ж. – 18.05.2011 ж. – Қазақстан Республикасы Қаржы 
нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау 
агентігінің Қаржы қызметтерін тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау департаменті директорының орынбасары. 
15.02.2008 ж. – 13.06.2008 ж. - Қазақстан Республикасы Қаржы 
нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау 
агентігінің Заң департаментінің Қаржы нарығын реттеуді 
құқықтық қамтамасыз ету басқармасының  бастығы.  
Өкiлеттiгі: Заң департаментінің, Кепілзаттық қамтама 
басқармасының, Кінәрат-қуыным жұмыстары және атқару 
өндірісіне бақылау жүргізу басқармасының, Әкімшілік-
шаруашылық басқармасының қызметтеріне жетекшiлiк ету. 
 

жоқ 

 
Телегина  

Ирина Игоревна 
29.01.1968 ж. 

 
17.06.2014 жылдан қазіргі уақытқа дейін – «Нұрбанк» АҚ-тың 
басқарушы директоры – Басқарма мүшесі. 
18.10.2013 ж. - 16.06.2014 ж. – «Нұрбанк» АҚ Басқарушы 
директоры. 
05.08.2013 ж. - 17.10.2013 ж. – «Нұрбанк» АҚ Кеңесшісі. 
01.02.2013 ж. - 01.08.2013 ж. – «БТА Банк» АҚ Заң 
департаменті директорының орынбасары. 
12.12.2011 ж. - 31.01.2013 ж. – «БТА Банк» АҚ Заң 

жоқ 










