
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ  

В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА  
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОЧЕРНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА  

«БТА БАНК» - 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. 

  



На основании решения по итогам заочного голосования членов Совета директоров от  
04 мая 2009 года, в проспект облигационной программы  
АО «Темiрбанк» на 50 000 000 000 тенге, внести следующие изменения: 
 

1. Пункт 14 раздела II «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ», 
изложить в следующей редакции:   

 

14. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного 
общества. 

ФИО, год 
рождения члена 
исполнительного 

органа 
акционерного 
общества 

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

совместительству. 

Процентное соотношение 
акций, принадлежащих 
члену Исполнительного 
органа акционерного 
общества к общему 

количеству акций, (долей 
в уставном капитале), 

размещенных 
акционерным обществом 

Шайкенов 
Ержан 
Блокович 
1978 г.р. 

05.2009 – н.в. Председатель Правления АО 
"Темiрбанк" 
02.2009 – 05.2009 И.о. Председателя Правления АО 
"Темiрбанк" 
03.2008 –02.2009 Член Правления АО "Темiрбанк" 
09.2006 – 03.2008 гг. Управляющий Директор АО 
"Темiрбанк" 
03.2006-09.2006 Директор департамента продаж 
2005-03.2006 гг. Вице президент по финансам ТОО 
ФК "Ромат" 

Нет 

Жакежанов  
Марлен 
Юсупович 
 
1969 г.р. 

23.02.2009– н.в. - Член Правления  
АО «Темiрбанк»; 
С 2008 по 2009 гг. работал в АО «ФУР «Казына»; 
С 2006 по 2008 гг. работал в АО «Казахстан Темир 
Жолы».  
С 2000 по 2006 гг. работал в АО «Народный банк»; 
 С 1994 по 2000 гг. работал в Национальном банке 
РК. 

Нет 

Молдахметов  
Мансур  
Серикович 
 

1974 г.р. 

05.2009– н.в. - Член Правления  
АО «Темiрбанк»; 
С 01.04.2009 по 01.05.2009 гг. Директор 
Департамента по работе с проблемными кредитами 
АО «БТА Банк»; 
С 2008 по 2009 гг. Директор Департамента по работе 
с проблемными кредитами в  
АО «Темiрбанк».  
С 2007 по 2008 гг. Советник Председателя 
Правления в АО «Темiрбанк»; 
 С 2005 по 2007 гг. Начальник отдела Управления по 
работе с проблемными кредитами АО «Нурбанк». 

Нет 

Каримбаев   
Даулет   
Сундетбаевич 
 
1971 г.р. 

05.2009– н.в. - Член Правления  
АО «Темiрбанк»; 
С 02.2009 по 04.2009 гг. Исполнительный директор 
ОАО «БТА Банк» (Москва); 
С 09.2005 по 04.2008 гг. Председатель Правления 
ОАО «Агроинкомбанк». 

Нет 

 
 
Председатель Правления       Е.Б. Шайкенов  
 
Главный бухгалтер        Х.Х. Абдраева  



 
 
 
 
 
 
 
 

«БТА БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ 
ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ - «ТЕМІРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК 

ҚОҒАМЫНЫҢ 
ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 
АНЫҚТАМАЛЫҒЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР  

(«ТЕМIРБАНК» АҚ) 
 
 

 
 

 
 
 

Облигациялық бағдарламаның жиынтықты мөлшері 
50.000.000.000,00 (елу миллиард) теңге 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уəкілетті органның облигация шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізуі инвесторларға 
анықтамалықта сипатталған облигацияларды алуға қатысты қандай да бір кепілдемелерді 
беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған 
Уəкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың дұрыстығына жауап бермейді. Облигациялар 
шығарылымы анықтамалығының тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына 
сəйкестігі ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы анықтамалықтағы 
ақпараттардың растығына, ондағы барлық ақпараттың дұрыстығына жəне инвесторлардың 
эмитентке жəне оның облигацияларына қатысты теріс ойда болмауына жауап береді. 

 



2009 жылғы 04 мамырындағы Директорлар кеңесі мүшелерінің жабық дауыс беру 
қорытындылары бойынша шешім негізінде “Темірбанк” АҚ-ның 50 000 000 000 теңге 
облигациялық бағдарламасының анықтамалығына мынадай өзгертулер енгізілсін: 
 

1. “АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР” 2 бөлімінің 14 
тармағы мынадай редакцияда жазылсын:   

14. Акционерлік қоғамның алқалық (жекеше) атқарушы органы 
 
 

Акционерлік 
қоғамның атқарушы 
органы мүшесінің 
аты-жөні, туған 

жылы 

 
 
 

Соңғы 3 жылда атқарған жəне қазіргі кезде атқаратын 
қызметтері, оның ішінде қос қызметтілігі бойынша 

Акционерлік қоғам 
атқарушы органының 
мүшесіне жататын 

акциялардың акционерлік 
қоғамның орналастырған 
акцияларының (жарғылық 
капиталдағы үлестерінің)  

жалпы санына 
шаққандағы пайыздық 

салмағы 

Шəйкенов 
Ержан 
Блокұлы 
1978 ж.т. 

05.2009 – о.у.д.  "Темiрбанк” АҚ Басқарма 
төрағасы 
02.2009 – 05.2009. "Темiрбанк” АҚ Басқарма 
төрағасының міндетін атқарушы 
03.2008 – 02.2009. "Темiрбанк" АҚ Басқарма 
мүшесі 
09.2006 – 03.2008 жж. "Темiрбанк" АҚ 
Басқарушы директоры 
03.2006-09.2006 ж. Сату департаментінің 
директоры 
2005-03.2006 жж. "Ромат" ФК ЖШС Қаржы 
бойынша Вице президенті 

Жоқ 

Жакежанов  
Марлен  
Юсупович 
1969 ж.т. 

23.02.2009– о.у.д. – Темірбанк АҚ Басқарма 
мүшесі; 
2008 - 2009 жж. «Казына» ҰДҚ; 
2006 - 2008 жж. «Казахстан Темир Жолы» АҚ.  
2000 - 2006 жж. «Халык банк» АҚ; 
 1994 - 2000 жж. ҚР Ұлттық Банкі  

Жоқ 

Молдахметов  
Мансур  
Серикович 
 

1974 ж.т. 

05.2009– о.у.д. - Темірбанк АҚ Басқарма мүшесі; 
01.04.2009 - 01.05.2009 жж. Проблемалық 
несиелермен жумыс істеү Департаментінің 
Директоры «БТА Банк» АҚ; 
2008 - 2009 жж. Проблемалық несиелермен 
жумыс істеү Департаментінің Директоры 
«Темiрбанк» АҚ.  
2007 - 2008 жж. Басқарма төрағасының 
кеңесшісі «Темiрбанк» АҚ; 
2005 - 2007 жж. Проблемалық несиелермен 
жумыс істеу Басқармасының бөлім бастығы 
«Нурбанк» АҚ. 

Жоқ 

Каримбаев   
Даулет   
Сундетбаевич 
 
1971 ж.т. 

05.2009– о.у.д. - Темірбанк АҚ Басқарма мүшесі; 
02.2009 - 04.2009 жж. Орындаушы директор 
«БТА Банк» ААҚ (Мəскеу); 
09.2005 - 04.2008 жж. Басқарма төрағасы 
«Агроинкомбанк» ААҚ. 

Жоқ 

 
Басқарма төрағасы Е.Б. Шайкенов 
 
Бас бухгалтер                                                                     Х.Х. Абдраева           
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