
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  
23 февраля 2009 года, на основании решения по итогам заочного голосования членов 
Совета директоров от 25 марта 2009 года, в проспект третьей облигационной 
программы АО «Темiрбанк» на 50 000 000 000 тенге, внести следующие изменения: 
 

1. Пункт 13 раздела II «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА», изложить в 
следующей редакции:   

 

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЭМИТЕНТА. 
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. 

02.2009 – н.в. 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 

Кебиров 
Аблахат 
Алякимович 

1973 г.р. 

23.02.2009– н.в. - Член Правления  
АО «Темiрбанк» 
15.12.2006- 23.02.2009 г. Председатель 
Правления АО «Темiрбанк»; 
июнь 2005–15.12.2006 – Управляющий 
Директор, Член Правления АО "Темiрбанк; 
2004-июнь 2005 – Старший менеджер по 
аудиту ТОО "КПМГ Жанат"; 
2002-2004гг. – Менеджер по аудиту ТОО 
"Эрнст энд Янг Казахстан". 

Нет 

Естаев  
Асхат  
Кемелович 

1971 г.р. 

10.10.2008 г. – н.в. - Член Правления  
АО «Темiрбанк» 
12.2006 г. – н.в. - Управляющий Директор 
11.2000 г. – 12.2006 г. – Начальник отдела, 
Заместитель Директора, Диретор департамента 
внутреннего аудита.  

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 

 
И.о. Председателя 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 23 ақпанындағыДиректорлар кеңесі мүшелерінің жабық дауыс беру 
қорытындылары бойынша шешім негізінде, 2009 жылғы 25 наурызындағы Директорлар 
кеңесі мүшелерінің жабық дауыс беру қорытындылары бойынша шешім негізінде 
“Темірбанк” АҚ-ның 50 000 000 000 теңге ушiншi облигациялық бағдарламасының 
анықтамалығына мынадай өзгертулер енгізілсін: 
 

1.  “ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ” 2 бөлімінің 13 тармағы мынадай 
редакцияда жазылсын:   

13 Эмитенттің 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. 

02.2009 – о.у.д. "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 

Кебиров 
Аблахат 
Алякимұлы 

1973 ж.т. 

 
23.02.2009– о.у.д. - Басқарма мүшесі  
15.12.2006- 23.02.2009 - Басқарма 
төрағасы; 
2005 маусым –15.12.2006 –"Темiрбанк” АҚ 
Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі; 
2004- 2005 маусым –"КПМГ Жанат" ЖШС 
аудит жөніндегі аға менеджері; 
2002-2004жж. –"Эрнст энд Янг Казахстан" 
ЖШС аудит жөніндегі менеджері. 
 

Жоқ 

Естаев  
Асхат 
Кемелұлы 
1971 ж.т. 

10.2008 ж. қазан – о.у.д. «Темiрбанк» АҚ 
Басқарма мүшесі, 
12.2006ж. – о.у.д. Басқарушы Директор, 
"Темiрбанк" АҚ  
11.2000 ж. – 12.2006 г. – бөлім бастығы, 
Директордың орынбасары, ішкі аудит 
департаментінің Директоры 

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 

 
Басқарма төрағасының м.о. Е.Б. Шайкенов 
 
Бас бухгалтер                                                                     Х.Х. Абдраева   


	13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЭМИТЕНТА.

