
 

 
 
 
 
 
 
 

«БТА Банкі» Акционерлік қоғамының 
еншілес ұйымы - «Темірбанк» акционерлік 

қоғамының АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ 
АНЫҚТАМАЛЫҒЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР  

(«ТЕМIРБАНК» АҚ) 
 
 
 
 
 

 
Уəкілетті орган жариялаған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу инвесторларға 
анықтамалықта сипатталған акцияларды алуға қатысты қандай да бір кепілдемелерді 
беруді білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге 
асырған уəкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығына жауап бермейді. Акциялар 
шығарылымы анықтамалығының тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына 
сəйкестігі ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы 
анықтамалықтағы ақпараттардың растығына, ондағы барлық ақпараттың дұрыстығына 
жəне инвесторлардың қоғамға жəне оның жарияланған акцияларына қатысты теріс ойда 
болмауына жауап береді. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алматы, 2008 жыл 
 
 



2008 жылғы 23 сəуіріндегі акционерлердің жылғы жалпы жиналысы шешімінің негізінде 
(2008 жылғы 23 сəуіріндегі № 18 хаттама) "Темірбанк" АҚ акциялар шығарылымының 
анықтамалығына (шығарылым Эмиссиялық құнды қағаздардың мемлекеттік тізіліміне 
А0026 нөмірімен енгізілген) мынадай өзгертулер енгізілсін: 
 

1. “АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМДАР ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР” 1 бөлімінің  
1 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:   

 
1. Акционерлік қоғамның атауы: 
 

Толық атауы:  
Мемлекеттік тілде: «БТА Банкі» акционерлiк қоғамының  

еншілес ұйымы -  «Темірбанк» акционерлiк
қоғамы 

Орыс тілінде: Дочерняя организация Акционерного общества
«БТА Банк» - Акционерное общество
«Темірбанк» 

Ағылшын тілінде: «Temirbank» Joint Stock Company, Subsid
of «BTA Bank» Joint Stock Company 

Қысқартылған атауы:  
Мемлекеттік тілде: «Темiрбанк» АК 
Орыс тілінде: АО «Темiрбанк» 
Ағылшын тілінде: JSC «Temirbank» 

 
Алдыңғы толық жəне қысқартылған атаулары: 
26.03.1992 ж. – «Темiрбанк» акционерлік коммерциялық теміржол банкі, қысқартылған атауы: 
«Темiрбанк» АКТБ; 
21.03.1996 ж. – «ТЕМIРБАНК» ашық акционерлік қоғамы, қысқартылған атауы: «ТЕМIРБАНК» 
ААҚ; 
16.01.04ж. – «Темiрбанк» акционерлік қоғамы, қысқартылған атауы: «Темiрбанк» АҚ; 
24.08.07ж. – «ТұранƏлем Банкі» акционерлiк қоғамының еншілес ұйымы -  «Темірбанк» 
акционерлiк қоғамы қысқартылған атауы: «Темiрбанк» АҚ. 

 

2. “АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМДАР ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР” 1 бөлімінің  
2 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:   

2. Акционерлік қоғамның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы 
мəліметтер: 
 

Тіркеу/қайта 
тіркеу куəлік №  Тіркеу күні  Атауы  Тіркеуші орган  

4814-1900-АҚ 01.07.2008 

«БТА Банкі» акционерлiк 
қоғамының еншілес 
ұйымы -  «Темірбанк» 
акционерлiк қоғамы  

ҚР Əділет министрлігі  
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Ішкі аудит департаментінің директоры Д.Ю. Бабичев  


