
                                                                                                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА  

ТРЕТЬЕЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«ТЕМIРБАНК»  
(АО «ТЕМIРБАНК») 

 
 

 
 
 
 

Суммарный объем облигационной программы  
50.000.000.000,00 (Пятьдесят миллиардов) тенге 

 
 
 
 
 
 
 
 

«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».



Пункт 2 раздела I "ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ", изложить в 
следующей редакции: 
 
2. Наименование эмитента 

 На государственном 
языке 

На русском 
языке 

На английском 
языке 

Полное 
наименование 

«Альянс Банк»
акционерлiк қоғамы 

Акционерное общество 
«Альянс Банк» 

Alliance Bank Joint-
stock Company 

Сокращенное 
наименование «Альянс Банк» АҚ АО «Альянс Банк» Alliance Bank JSC; 

 
01.01.2015 г. – между АО «Альянс Банк» и АО «Темiрбанк» был подписан Передаточный 
акт (утвержденный решением общего собрания акционеров АО «Темiрбанк» от 30.12.2014 
г.) о передаче всего имущества, а также всех прав и обязанностей АО «Темiрбанк» в 
отношении всех его кредиторов и должников, в том числе залогодателей, включая 
обязательства, оспариваемые сторонами, прав и обязанностей залогодержателя по 
договорам залога и другим в АО «Альянс Банк» в рамках реорганизации АО «Темiрбанк» 
в форме присоединения к АО «Альянс Банк», одобренного решением совместного 
внеочередного общего собрания акционеров АО «Темiрбанк» от 10.11.2014 года. 
 
1. Пункт 3 раздела I "ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ", изложить в 

следующей редакции: 
 
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. 

№ свидетельства 
пере/регистрации

Дата 
регистрации Наименование эмитента Регистрирующий орган 

4241-1900-АО 13.03.2004 Акционерное общество 
«Альянс Банк» 

Министерство юстиции 
Республики Казахстан 

 
2. Раздел I "ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ" дополнить пунктом 4-1 и 

изложить в следующей редакции: 
 
4-1. Регистрационный номер налогоплательщика или бизнес-
идентификационный номер 
 
990 740 000 683 
 

3. Пункт 5 раздела I "ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ", изложить в 
следующей редакции: 
 
5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и 
факса, адрес электронной почты 
 
050004, Республика Казахстан, город Алматы, ул. Фурманова, 50 
телефон: +7 727 258 40 40, факс: +7 727 259 67 87;  
E-mail: info@alb.kz 
 

4. Пункт 6 раздела I "ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ", изложить в 
следующей редакции: 
 





                                                                                                                                                 
 

«ТЕМІРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ҮШІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ  

БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМ 
ПРОСПЕКТІСІНЕ  

ӨЗГЕРТУЛЕР 
(«ТЕМІРБАНК» АҚ) 

 
 

 
 
 
 

Облигациялық бағдарламасының жиынтық көлемі  
50.000.000.000,00 (Елу миллиард) теңге 

 
 
 
 

 

«Уəкілетті органның облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу 
шығарылым проспектісінде жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты 
инвесторларға қандай да болмасын ұсыным беруді білдірмейді. Облигациялар 
шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырушы уəкілетті орган осы 
құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін жауап бермейді. Облигациялар 
шығарылымы проспектісінің Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына 
сəйкестігі ғана қаралады. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі 
ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді жəне ондағы барлық ақпарат 
шынайылығын жəне эмитентке жəне оның облигацияларына қатысты 
инвесторларды шатастырмайтындығын растайды».



I бөлімнің "ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТ" деген 2 тармағы 
мынадай редакцияда мазмұндалсын: 

 
2. Эмитент атауы 

 Мемлекеттік тілде  Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

Толық атауы «Альянс Банк»
акционерлiк қоғамы 

Акционерное общество 
«Альянс Банк» 

Alliance Bank Joint-
stock Company 

Қысқартылған 
атауы «Альянс Банк» АҚ АО «Альянс Банк» Alliance Bank JSC; 

 
01.01.2015 ж. – «Альянс Банк» АҚ жəне «Темiрбанк» АҚ арасында барлық мүлікті, 
сонымен қатар «Темiрбанк» АҚ-ның оның барлық кредиторлары мен борышкерлеріне 
қатысты, соның ішінде кепіл берушілеріне қатысты, тараптар дауласудағы 
міндеттемелерлді қоса алғанда, барлық құқықтары мен міндеттерін, кепіл ұстаушының 
кепіл шарты жəне басқа шарттар бойынша құқықтары мен міндеттерін 10.11.2014 жылғы 
«Темiрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс бірлескен жиналысының шешімімен 
мақұлданған «Темiрбанк» АҚ-ның «Альянс Банк» АҚ-ға қосылуы арқылы қайта 
ұйымдастырылуы аясында «Альянс Банк» АҚ-ға өткізу туралы Өткізіп беру актісі 
жасалып, қол қойылды. 
 

1. I бөлімнің "ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТ" деген 3 тармағы 
мынадай редакцияда мазмұндалсын: 

 
3. Эмитенттің мемлекеттік тіркелгендігі (қайта тіркелгендігі) туралы мəлімет 

Тіреку/қайта 
тіркеу куəлігінің 

№  
Тіркелген күні Эмитент атауы Тіркеу органы  

4241-1900-АО 13.03.2004  «Альянс Банк» акционерлік 
қоғамы 

Қазақстан Республикасы 
əділет министрлігі 

 
2. I бөлім "ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТ" 4-1 тармағымен 

толықтырылсын жəне келесі редакцияда мазмұндалсын: 
 
4-1. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі немесе бизнес-сəйкестендіру нөмірі 
 
990 740 000 683 
 

3. I бөлімнің "ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТ" деген 5 тармағы 
мынадай редакцияда мазмұндалсын: 

 
5. Эмитенттің орналасқан жері туралы ақпарат, байланыс телефонының жəне 
факс нөмірі, электронды пошта адресі 
 
050004, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Фурманов к-сі, 50 
телефон: +7 727 258 40 40, факс: +7 727 259 67 87;  
E-mail: info@alb.kz 
 

4. I бөлімнің "ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТ" деген 6 тармағы келесі 
мынадай редакцияда мазмұндалсын:  
















