
  

 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  
В ПРОСПЕКТ ОБЛИГАЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Акционерного общества  

«ТЕМIРБАНК»  
(АО «ТЕМIРБАНК») 
на 30 000 000 000 тенге 

 
 
 

 
"Государственная регистрация проспекта выпуска облигационной программы 
уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций 
инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте выпуска, и 
уполномоченный орган не несет ответственность за содержание данного документа". 

 
 

 
 
Аудитор: ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс»  

лицензия Министерства Финансов Республики Казахстан на занятие аудиторской деятельностью  
№ 0000005 от 21 октября 1999 г. и лицензия Национального Банка Республики Казахстан на 
проведение аудиторской проверки банковской деятельности №12 от 22 июля 1998 года 

Руководитель организации: Бекенов Жанбота Темиргалиевич, генеральный директор, партнер 
(квалификационное свидетельство аудитора №0000047 от 28 февраля 1994 г.) 

 
 
 
 
 
 

Алматы, 2007 год 
 



 
На основании решения внеочередного общего собрания акционеров от 30 ноября 2005 
года (протокол от 30 ноября 2005 года №11), решения внеочередного общего собрания 
акционеров от 15 декабря 2006 года (протокол от 15 декабря 2006 года №15), решения 
внеочередного общего собрания акционеров от 02 марта 2007 года (протокол от 02 марта 
2007 года №16), решения заседания Совета Директоров от 15 декабря 2006 года (протокол 
от 15 декабря 2006 года №107) в проспект облигационной программы АО «Темiрбанк» на 
30 000 000 000 тенге, внести следующие изменения: 
 

1. Пункт 10 раздела II «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА», изложить в 
следующей редакции:   

 

10. Совет директоров акционерного общества.  
по состоянию на 01 мая 2007 года 

ФИО, год рождения 
члена Совета 
директоров 

Должности, занимаемые членами 
Совета директоров за последние 3 года 

и в настоящее время, в 
хронологическом порядке, в том числе 

по совместительству. 

Процентное 
соотношение 

акций, 
принадлежащих 
членам Совета 
директоров к 

общему 
количеству 
акций, 

размещенных 
акционерным 
обществом 

Процентное соотношение 
акций (долей в уставном 

капитале), 
принадлежащих членам 
совета директоров в 
дочерних и зависимых 
организациях, к общему 
количеству размещенных 
акций (долей в уставном 
капитале) данными 
организациями 

Юлдашев Мурат 
Машрапович 
 
Председатель 
Совета 
Директоров  
1961 г.р. 

12.2000г. - 06.2005г. Президент 
АО "БТА Ипотека";  
06.2005г. – 15.12.2006г. 
Председатель Правления АО 
"Темiрбанк" 

Нет Нет 

Баттаков Азат 
Дуантаевич 
1958 г.р. 
 

09.99 -10.05г. – управляющий 
директор, член Правления АО 
"Банк ТуранАлем" Нет Нет 

Солодченко 
Роман 
Владимирович  
1965 г.р. 

27.04.2004 – 14.06.2005г. Глава 
Представительства "ING Bank" г. 
Алматы; 
15.06.2005 - н.в Советник  
Председателя Совета директоров 
АО "Банк ТуранАлем", 
Финансовый директор, член 
Правления, Заместитель 
Председателя Правления, Член 
Правления АО "Банк ТуранАлем"

Нет Нет 

Жаримбетов 
Жаксылык 
Дайрабаевич 
1967 г.р. 

2003-2005 гг. – Президент ОАО 
«Красноярсккрайуголь» 
2005-2006 гг.– Членсовета 
директоров АО «Банк 
ТуранАлем»; 
2006 г. –  н.в. Заместитель 
Председателя Правления АО 
«Банк ТуранАлем» 

Нет Нет 

Жатканбаев  
Ержан  

2001- сентябрь 2005 Казахский 
Национальный Университет им. Нет Нет 



Байгужаевич 
 
Независимый 
директор 
1944 г.р. 

Аль-Фараби, декан факультета 
международных отношений; 
сентябрь 2005-н.в. Казахский 
Национальный Университет им. 
Аль-Фараби, декан факультета 
экономики и бизнеса 

Иохан Хендрик 
ван Фаверен 
Независимый 
директор 
1956 г.р. 
 

05.02 – 03.04 независимый 
промышленный консультант, 
Алматы, Казахстан; 03.04 - 07.05 
Заместитель председателя 
Национального Инновационного 
Фонда (НИФ), Алматы, 
Казахстан;  
08.05 - н.в. независимый 
промышленный консультант, 
Алматы, Казахстан 

Нет Нет 

 
Хронология изменений в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины 
изменений:  

Полномочия Совета директоров, избранного годовым общим собранием акционеров 30 апреля 
2004 года - Кононенко О.А., Песельник С.М., Усенов Д.Т. Кунакунов М.К., Ким В.Г. были 
прекращены годовым общим собранием акционеров 29 апреля 2005 года. 

29 апреля 2005 года годовым общим собранием акционеров в состав Совета директоров были 
избраны: Кононенко О.А., Тазабеков Е.К., Турумбаев Т.Е., Шибутов Д.Х., Кулатаев Б.У. 

В связи с досрочным прекращением своих полномочий Турумбаевым Т.Е., Кононенко О.А.  
и Шибутовым Д.Х., внеочередным общим собранием акционеров 30 ноября 2005 года  
в состав Совета директоров доизбраны: Жатканбаев Е.Б (в качестве независимого директора); 
Жандаулет Т.Б.; Жаксыбеков М.А.  

08 сентября 2006 года внеочередным общим собранием акционеров в Совет директоров был 
доизбран Абайдулденов К.К. вместо Жандаулет Т.Б. (основание: заявление в Совет директоров о 
досрочном прекращении своих полномочий). 

19 сентября 2006 года Жаксыбеков М.А. выходит из состава Совета директоров (основание: 
заявление в Совет директоров о досрочном прекращении своих полномочий). 

На основании заявлений в Совет директоров о досрочном прекращении своих полномочий 
Кулатаев Б.У., Абайдулденов К. К.  и Тазабеков Е.К. с 15 декабря 2006 года прекращены их 
полномочия в качестве членов Совета директоров.  

15 декабря 2006 года внеочередным общим собранием акционеров количественный состав Совета 
директоров увеличен до 6 человек. В состав Совета директоров доизбраны Юлдашев М.М., 
Солодченко Р.В., Баттаков А.Д., Тлеукулова Г.О. и Йохан фон Фаверен (в качестве независимого 
директора).  

02 марта 2007 года внеочередным общим собранием акционеров в Совет директоров доизбран 
Жаримбетов Жаксылык Дайрабаевич вместо Тлеукуловой Г.О. (основание: заявление о досрочном 
прекращении своих полномочий). 
 

2. Пункт 11 раздела II «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ», 
изложить в следующей редакции:   

11. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного 
общества. 

ФИО, год рождения 
члена 

исполнительного 
органа акционерного 

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

совместительству. 

Процентное соотношение 
акций, принадлежащих 
члену Исполнительного 
органа акционерного 



общества общества к общему 
количеству акций, (долей 
в уставном капитале), 

размещенных 
акционерным обществом 

Кебиров 
Аблахат 
Алякимович 

1973 г.р. 

15.12.2006- н.в.Председатель Правления; 
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 

Кулатаев 
Бахытжан 
Ускенбаевич 
1973 г.р. 

15.12.2006 - н.в. Член Правления  
АО «Темiрбанк», 
29.04.2005 г. –15.12.2006 г. – Председатель 
Совета директоров АО «Темiрбанк» 
05.01.2005 г. – 29.04.2005 г. – Управляющий 
Директор АО «Темiрбанк», 
01.07.2004г.- 14.01.2005 г. – Председатель 
Правления Пенсионного Фонда им. Д.А. 
Кунаева» 
1999-2004гг. – АО "Темiрбанк" 
Начальник Управления ценных бумаг; 
Советник Председателя Правления 

нет 

Ниеткалиев 
Серик 
Жубатканович 

1962 г.р. 

Август 2003 г. – н.в. Член Правления АО 
«Темiрбанк» 
2001-2003 гг. Управляющий Директор, Член 
Правления АО "Темiрбанк", 
 
 
 

0,0002% 

 
 

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

14. Организационная структура акционерного общества. 

По состоянию на 01 мая 2007 года общее количество сотрудников Банка, в том числе 
работников филиалов и представительств Банка составляет 3 030 чел. 
Организационная структура Банка на 01 мая 2007 года представлена в Приложении 1. к 
проспекту выпуска. 
 

Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств акционерного общества. 

по состоянию на 01мая  2007 года 
№ 
п/п 

Наименование филиала / 
представительства 

Дата 
пере/регистрации Адрес 

1. Филиал в г. Астане № 119-1901-ф-л 
от 08 июня 04 г. 010011, г. Астана ул. Бейбiтшiлiк, 25 

2. Филиал в г. Актобе № 137-1904-ф-л 
от 24 мая 04 г. 030006, г. Актобе ул. Айтеке би, 24 

3. Филиал в г. Алматы № 135 –1910-ф-л 
от 06 июля 04 г. 050008, г. Алматы 

4. Филиал в г. Атырау № 114-1915-ф-л 
от 04 июня 04 г 060005, г. Атырау пр. Азаттык, 99 

 5. Филиал в г. Караганде № 1565-1930-ф-л 
от 11 июня 04 г. 100000, г. Караганда, ул. Ерубаева, 39 

6. Филиал в г. Кокшетау № 386-1902-ф-л 020000, г. Кокшетау, ул. Абая, 173 



от 28 мая 04 г. 

7. Филиал в г. Костанае № 164-1937-ф-л 
от 01 июня 04 г. 110000, г. Костанай, ул. Тарана, 83 

8. Филиал в г. Павлодаре № 97-1945-ф-л 
от 10 июня 04 г. 140000, г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 46 

9. Филиал в г. Петропавловске № 35-1948-ф-л 
от 04 июня 04 г. 150001, г. Петропавловск, ул. Сатпаева, 17 

10. Филиал в г. Семипалатинске № 1356-1917 ф-л 
от 28 мая 04 г. 071400, г. Семипалатинск, ул. Ленина, 32  

11. Филиал в г. Уральске № 75-1926-ф-л 
от 26 мая 04 г. 090000, г. Уральск пр. Достык-Дружба, 185/1 

12. Филиал в г. Усть-
Каменогорске 

№ 127-1917-ф-л 
от 18 июня 04 г. 070004, г. У-Каменогорск, ул. М.Горького, 21 

13. Филиал в г. Шымкенте № 110-1958-ф-л 
от 15 июня 04 

160000, г. Шымкент, бульвар Кунаева б/н, угол 
Г.Иляева 

14. Филиал в г. Щучинске № 405-1902-ф-л 
от 09 июня 04 г. 021700, г. Щучинск, ул. Вокзальная, 16 

15. Филиал в г. Экибастузе № 101-1945-ф-л 
от 08 июня 2004 г. 141200, г. Экибастуз, ул. Ленина, 13 

16. Филиал в п. Отеген батыра №29-1907-04-ф-л 
от 25 апреля 2006 г. 040800, п. Отеген батыра, ул. Титова, 10 

17. Филиал в г. Тараз № 1894-1919-ф-л 
от 04 мая 2006 г. 080001, г. Тараз, ул. Абая, 155 

18. Филиал в г.Жезказган № 58-1930-26-ф-л 
от 07 ноября 2006 г. 100600, г. Жезказган, ул. Мамажанова, 34 

19. Филиал в г.Актау № 1314-1943-ф-л 
от 12 декабря 2006 г. 130000, г. Актау, 6 мкрн., 4 дом, офис 101 

20 Филиал в г. Кызылорда №1244-1933-ф-л от 29 
марта 2007 года 120014, г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49 

21 
Представительство АО 
"Темiрбанк" в г. Москва 
(Россия) 

№ 11618  
от 07 марта 02 г. 

Россия, 105062, Москва, ул. Покровка, д. 42, стр. 
5-5а 

 
Сведения о руководителях подразделений Банка. 

 
по состоянию на 01 мая  2007 года 

Департамент корпоративного бизнеса Ильясов Бахтияр Абдинурович 1978 г.р. 
Дирекция продуктовых менеджеров: 
-Исполнительный директор по займам с недвиж. 
-Исполнительный директор по депозитам 
-Исполнительный директор по потреб. займам 
-Исполнительный директор по автокредитованию 
-Исполнительный директор по транзакциям 
 

Никульшин Сергей  Валерьев. 
Акимова  Ирина Владимировна 
Исина Сауле Нурлановна 
Орынбай Максат Советпайулы 
Базилова Ажар  Куанышевна 

1976 г.р. 
1974 г.р. 
1970 г.р. 
1982 г.р. 
1968 г.р. 

Дирекция развития каналов продаж: 
- Исполнительный директор по развит.фил.сети 
-Исполнительный директор  агент.,бркер.,торг.с-ти 
- Исполнительный директор по  эектрон.банкингу 
- Исполнительный директор по карточ.бизнесу 

 
Рыскулова Ажар Ахметкуловна 
ТабылдыДинмухамед  Бахытжанулы 
Ким Ден Ун 
Амреев Ильдар Амангельдиевич 

 
1973 г.р. 
1980 г.р. 
1974 г.р. 
1967 г.р. 

Управление карточного бизнеса Бейсенов Алибек  Пернебекович 1971 г.р. 
Управление сопровождения розничного бизнеса Рудакова Валентина Александровна 1955 г.р. 
Юридический департамент Молчанова Елена Геннадьевна 1964 г.р. 
Департамент безопасности Акнажиев Камысбек 1950 г.р. 
Управление финансового анализа и планирования Ардыльян Сергей Анатольевич 1967 г.р. 
Управление залогового обеспечения Жукова Ольга Игоревна 1972г.ор. 
 Департамент по управлению персоналом Туркпенова Сауле Жолмухановна 1968 г.р. 
Управление финансовых институтов 
- Отдел секъюритизации 
- Отдел документарных олераций 

Дедикова Лариса Викторовна 
Карагуйшиева Аида  Нургуатовна 
Черепок  Наталья  Владимировна 

1976 г.р. 
1983 г.р. 
1968 г.р. 



Департамент внутреннего аудита Жангирбаев Даулет Турсынханович 1976 г.р. 
Административно-хозяйственный департамент Халина Татьяна Владимировна 1975 г.р. 
Управление кастодиальных услуг Абишова  Камила Жунисбековна 1980 г.р. 
Департамент рекламы и связей с общественностью Третьяков Андрей Александрович 1977 г.р. 
Департамент казначейства Шибутов Максат Максумович 1979 г.р. 
Департамент информационных технологий  Фролов Владимир Викторовия 1954г.р. 
Департамент администрирования, последующего 
контроля  и мониторинга  кредитных операций Жармышев Нурлан Тулешевич 1968 г.р. 

Департамент рисков Баймуканова Газиза Жулдасхановна 1977 г.р. 
Департамент маркетинга Жанайдаров  Алибек Сырымович 1975 г.р. 
Департамент бухгалтерского учета и отчетности Абдраева Халича Хаджинуровна 1950 г.р. 
Хозяйственное управление Бакраев Марат Токтарович 1955 г.р. 
Департамент по работе с проблемными кредитами Айманшин Мурат Исаевич 1969 г.р. 
Управление по работе с капиталом Дуйсембеков Амангельды Кумисбекович 1974 г.р. 

 
 
 

Сведения о руководителях филиалов и представительств. 
по состоянию на 01 мая 2007 года 

№ 
п/п 

Наименование филиала / 
представительства Дата рождения Ф.И.О. 

1. Филиал в г. Астане 29.09.48 г. Муканова Сакип Аскаровна 
2. Филиал в г. Актобе 28.11.54 г. Туякова Мария Комрадиновна  
3. Филиал в г. Алматы 22.03.70 г. Ермекбаев Асхан Апеханович 
4. Филиал в г. Атырау 19.11.72 г. Кусаинов Берик Куанышевич 
 5. Филиал в г. Караганде 11.06.71 г. Гончаров Александр Геннадьевич  
6. Филиал в г. Кокшетау 27.01.68 г. Алиаскаров Арман Оспанкулович 
7. Филиал в г. Костанае 03.05.64 г. Сарсенбаева Бакытжамал Сагинбековна 
8. Филиал в г. Павлодаре 11.03.53 г. Киякбаева Кадиша Шайдуллиновна 
9. Филиал в г. Петропавловске 16.05.76 г. Капезов Дамир Зияденович 

10. Филиал в г. Семипалатинске 24.09.65 г. Смагулов Серик Мейрамгазинович  
11. Филиал в г. Уральске 02.03.60 г. Салиева Алия Утемисовна  
12. Филиал в г. Усть-Камногорске 07.09.53 г. Буренкова Валентина Васильевна  
13. Филиал в г. Шымкенте 05.07.59 г. Сансызбаев Бауржан Зульпхарович 
14. Филиал в г. Щучинске 21.12.59 г. Каржаспаев Мурат Алиаскарович 
15. Филиал в г. Экибастузе 29.09.51 г. Крыжановская Лилли Викторовна  
16. Филиал в г. Жезказган 24.12.66 г. Дусенов Талгат Аманбекович 
17. Филиал в г. Тараз 25.09.58 г. Тасболатов Бижан Капашулы 
18. Филиал в г. Актау  19.07.81 г. Урисбаев Аббат Жангирханович 
19. Филиал в п. Отеген батыра 13.09.39 г. Погорельцева Вера Николаевна 
20. Филиал в г. Кызылорда 08.11.69 г. Алдамжаров Нурлан Амантаевич 

21 Представительство АО 
"Темiрбанк" в г. Москва 15.03.76 г. Дедикова Лариса Викторовна 

 
 
 
 
 
4. Пункт 15 раздела II «АКЦИОНЕРЫ И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА 

ЭМИТЕНТА», изложить в следующей редакции:  
 



 15. Акционеры (участники) эмитента. 
Общее количество акционеров Банка в соответствии с выпиской из реестра держателей 
акций, предоставленной независимым регистратором составляет 26 043 держателей; 
 

Наименование (юр/лица) или 
Ф.И.О. (физ/лица) и год рождения 

– акционера, владеющего 10 и 
более процентами акций 

Место нахождения 
Доля в 

уставном 
капитале  

АО "Центральный депозитарий 
ценных бумаг" (НД) г. Алматы, ул. Айтеке Би, 67 57,35 

АО «Банк ТуранАлем» г. Алматы, мкр. «Самал-2», ул. 
Жолдасбекова, 97 41,52 

 
По состоянию на 01 мая 2007 года в АО «Темiрбанк» нет лиц, не являющихся 
акционерами (участниками), обладающих правом контролировать деятельность эмитента 
через другие организации  

Акционером, владеющим прямо или косвенно десятью и более процентами голосующих 
акций банка, и имеющим возможность голосовать прямо или косвенно десятью и более 
процентами голосующих акций банка либо оказывать влияние на принимаемые банком 
решения, является АО "Банк ТуранАлем. 

 
 

5. Раздел V «СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ», изложить в 
следующей редакции:   

 
30. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных 

бумаг эмитента, указываются: 

 

1) Общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого 
выпуска, количество размещенных облигаций по каждому выпуску, а также 
общий объем денег привлеченных при размещении (по номинальной 
стоимости), сумма основного долга, сумма начисленного и выплаченного 
вознаграждения по каждому выпуску, количество выкупленных и досрочно 
погашенных облигаций, с указанием даты погашения. Орган осуществивший 
государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный 
регистрационный номер и дату государственной регистрации такого выпуска;  

Сведения по данному пункту представлены в Приложении №2. 

2) Общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных 
учредителями, а также общая сумма денег, привлеченных при размещении 
акций. Количество акций, находящихся в обращении, выкупленных, с 
указанием цены выкупа на последнюю дату. Дата утверждения методики 
выкупа акций. Орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска акций, государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации такого выпуска; 
Общее количество акций, оплаченных учредителями – 4 601 штук (в том числе 4 
200 привилегированных акций и 401 простая акция) 

Вид акций оплаченных учредителями – простые и привилегированные 



Номинальная стоимость акций оплаченных учредителями – привилегированные 
акции номинальной стоимостью 1000 рублей и простые акции номинальной 
стоимостью 100 000 рублей; 

Общая сумма денег, привлеченных при размещении акций – 44 300 000 рублей  

Количество акций, находящихся в обращении на 1 мая 2007 года – общее 
количество размещенных акций 22 209 076 штук, из них 17 209 076 простые акции 
(НИН KZ1C00260014) и 5 000 000 привилегированных акций (НИН 
KZ1P00260110)  

Количество выкупленных акций – выкуплено 96 620 привилегированных акций 

Цена выкупа на последнюю дату – 1108,17 тенге за одну привилегированную 
акцию 

Дата утверждения методики выкупа акций – 10 февраля 2006 года 

 

количество акций 
эмиссии (шт.) 

Дата 
государственной 
регистрации 
выпуска 

Орган, осущ. 
гос. 

регистрацию  

номер 
госрегистрации

простые  привилегир.

номинальная 
стоимость Сумма привлечений

26.04.96 Нац. Комиссия 
РК по ЦБ A0026-6 

249 522 478 1000 тенге 
250 000 000,00 

тенге 

27.06.97 Нац. Комиссия 
РК по ЦБ A0026-7 

245 478 4 522 1000 тенге 
250 000 000,00 

тенге 

23.02.98 Нац. Комиссия 
РК по ЦБ A0026-8 

495 000 5 000 1000 тенге 
500 000 000,00 

тенге 

29.07.99 Нац. Комиссия 
РК по ЦБ A0026-9 

400 000 - 1000 тенге 
420 000 000,00 

тенге 

17.09.02 Нац. Банк РК  A0026-10 
2 300 000 - 1000 тенге 

2 301 106 000,00 
тенге 

07.04.05 АФН A0026 
11 310 000 4 990 000 1000 тенге 

16 282 254 
018,38тенге 

25.03.07 АФН A0026 
80 000 000 - - 9 940 842 000 тенге

 
Итого фактически привлечено при первичном размещении акций 29 946 002 тыс. 
тенге и эмиссионный доход в размере 21 113 тыс. тенге.  

3) Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед 
держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в в ыплате) 
вознаграждения по облигациям, невыплата (задержка в выплате) дивидендов 
по привилегированным акциям), включая информацию о размерах 
неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма 
начисленных, но невыплаченных вознаграждений по ценным бумагам 
(отдельно по видам и выпускам) 

Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг (невыплата (задержка в в ыплате) вознаграждения по облигациям, невыплата 
(задержка в выплате) дивидендов по привилегированным акциям) нет. 



4) В случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или 
признан несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный 
орган, принявший такие решения, основания и дату их принятия 
26 апреля 1996 года Национальной комиссией РК по ценным бумагам 1-6 выпуски 
акций были аннулированы в связи с приведением структуры выпусков в 
соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан. 

Иных случаев, когда какой-либо действующий выпуск ценных бумаг эмитента был 
приостановлен или признан несостоявшимся либо аннулирован, нет  

5) Даты погашения и общий размер выплат по облигациям  
Сведения по данному пункту представлены в Приложении №2. 

6) Размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый 
год из двух последних финансовых лет или за период фактического 
существования, с указанием суммы начисленных дивидендов и суммы 
выплаченных дивидендов 

простые акции 

финансовый год размер дивиденда на одну 
акцию 

сумма начисленных 
дивидендов 

сумма выплаченных 
дивидендов 

2004 0 тенге 0 тенге 0 тенге 
2005 0 тенге 0 тенге 0 тенге 

 

привилегированные акции 

финансовый год размер дивиденда на одну 
акцию 

сумма начисленных 
дивидендов 

сумма выплаченных 
дивидендов 

2004 10 тенге 100 000,00 тенге 85 000,00 тенге 
2005 100 тенге 473 689 600,00 тенге 462 911 995,00 тенге

 

7) Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами 
эмитента – включая наименования организаторов торгов 

Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента – 
казахстанский рынок ценных бумаг 

8) Права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее 
выпущенных эмитентом 

Простые и привилегированные акции эмитента предоставляют их держателям права, 
предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом 
эмитента: 

Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании 
акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, 
право на получение дивидендов при наличии у эмитента чистого дохода, а также части 
имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан. 

Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право 
перед акционерами – собственниками простых акций на получение дивидендов в 



заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом эмитента, и 
на часть имущества при ликвидации эмитента в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан. 

Держатели облигаций, в том числе обеспеченных, обладают следующими правами: 

• Право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом 
выпуска облигаций; 

• Право на получение вознаграждений по облигациям в сроки предусмотренные 
проспектом выпуска облигаций; 

• Право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций; 

• Право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций; 

• Право отчуждать и иными образом распоряжаться облигациями ; 

• Право на получение удовлетворения из стоимости залогового имущества в 
соответствии с проспектом обеспеченных облтгаций и законодательством Республики 
Казахстан; 

• Право на получение информации по согласованной форме о состоянии залогового 
имущества, обеспечивающего исполнение Эмитентом обязательств перед держателями 
обеспеченных облигаций; 

• Право на получение необходимой информации об эмитенте посредством 
письменного обращения к Представителю держателей обеспеченных облигаций; 

• Право своевременного получения от Эмитента или Представителя держателй 
обеспеченных облигаций информации о результатах мероприятий по контролю за 
залоговым имуществом, производимых в соответствии с проспектом; 

• Право направления эмитенту уведомления о неосуществлении или ненадлежащем 
осуществлении Представителем держателей обеспеченных облигаций своих 
обязанностей. При этом эмитент имеет право на замену Представителя держателей 
облигаций; 

• Иные права вытекающие из права собственности на облигации.  

 
 
Председатель Правления А.А. Кебиров 
 
 
Главный бухгалтер Х.Х. Абдраева 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

«ТЕМIРБАНК» Акционерлік қоғамының 
30 000 000 000 теңгеге 

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 
АНЫҚТАМАЛЫҒЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР  

(«ТЕМIРБАНК» АҚ) 
 
 
 
 

 
“Уəкілетті орган облигациялық бағдарлама шығарылымының анықтамалығын 
мемлекеттік тіркеуден өткізу инвесторларға шығарылым анықтамалығында сипатталған 
облигацияларды алуға қатысты қандай да бір кепілдемелерді беруді білдірмейді, жəне 
уəкілетті орган осы құжаттың мазмұны үшін жауап бермейді” 
 
 
 
 
Аудитор: «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 1999 жылғы 21 қазандағы  № 0000005  
Аудиторлық қызметпен айналысу үшін берген лицензиясы жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық 
банкінің 1998 жылғы 22 шілдедегі  №0000047  Банк қызметіне аудиторлық тексеру жүргізу үшін 
берген лицензиясы. 
 
  
 
Ұйым басшысы: Жанбота Темірғалиұлы Бекенов, бас директор, серіктес (1994 жылғы 28 
ақпандағы № 0000047 аудитордың біліктілік куəлігі) 
 
 
 
 

Алматы, 2007 жыл 
 



 
2005 жылғы 30 қарашадағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі 
(2005 жылғы 30 қарашадағы №11 хаттама), 2006 жылғы 15 желтоқсандағы 
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі (2006 жылғы 15 
желтоқсандағы №15 хаттама), 2007 жылғы 2 наурыздағы Акционерлердің кезектен тыс 
жалпы жиналысының шешімі (2007 жылғы 2 наурыздағы №16 хаттама),  2006 жылғы 15 
желтоқсандағы Директорлар кеңесі отырысының шешімі (2006 жылғы 15 желтоқсандағы 
хаттама) негізінде “Темірбанк” АҚ-ның 30 000 000 000 теңге облигациялық 
бағдарламасының анықтамалығына мынадай өзгертулер енгізілсін: 
 

1. “ЭМИТЕНТ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ” ІІ бөлімінің 10 тармағы мынадай 
редакцияда жазылсын:   

10. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі 
 
 
 

Директорлар кеңесі 
мүшелерінің 
 аты-жөндері,  
туған жылдары 

 
 
 

Директорлар кеңесі мүшелерінің 
соңғы 3 жылда атқарған жəне қазіргі 

кезде атқаратын қызметтері, 
хронологиялық тəртіппен, оның 
ішінде қос қызметтілігі бойынша 

Директорлар 
кеңесі мүше-

леріне жататын 
акциялардың 
акционерлік 
қоғамның 

орналастырған 
акцияларының 
жалпы санына 
шаққандағы 
пайыздық 
салмағы 

Еншілес жəне тəуелді 
ұйымдардағы 

Директорлар кеңесі 
мүшелеріне жататын 

акциялардың (жарғылық 
капиталдағы үлестерінің) 
осы ұйымдардың жария-
лаған акцияларының  

(жарғылық капиталдағы 
үлестерінің) жалпы 
санына шаққандағы 
пайыздық салмағы 

Юлдашев Мұрат 
Машрапұлы 
 
Директорлар 
кеңесінің 
төрағасы  
1961 ж.т. 

12.2000ж. - 06.2005ж. "Ипотека 
ТƏБ" АҚ Президенті;  
06.2005ж. – 15.12.2006ж. 
"Темiрбанк" АҚ Басқарма 
төрағасы 

Жоқ Жоқ 

Баттақов Азат 
Дуантайұлы 
1958 ж.т. 
 

09.99 -10.05ж. – басқарушы 
директор, “ТұранƏлем Банкі” АҚ 
Басқарма мүшесі Жоқ Жоқ 

Солодченко 
Роман 
Владимирович  
1965 ж.т. 

27.04.2004 – 14.06.2005ж. 
Алматы қ. "ING Bank" 
Өкілдігінің басшысы; 
15.06.2005 – о.у.д. “ТұранƏлем 
Банкі” АҚ Директорлар кеңесі 
төрағасының кеңесшісі, Қаржы 
директоры, “ТұранƏлем Банкі” 
АҚ Басқарма төрағасының 
орынбасары, Басқарма мүшесі  

Жоқ Жоқ 

Жəрімбетов 
Жақсылық 
Дайрабайұлы 
 
1967 ж.т. 

2003-2005 жж. –
«Красноярсккрайуголь»ААҚ 
Президенті, 
2005-2006 жж.– “ТұранƏлем 
Банкі” АҚ Директорлар кеңесінің 
мүшесі; 
2006 ж. –  о.у.д.. “ТұранƏлем 
Банкі” АҚ Басқарма төрағасының 
орынбасары 

Жоқ Жоқ 

Жатқанбаев 
Ержан 
Байғұжаұлы 

2001- 2005 қыркүйек əл-Фараби 
атындағы Қазақ Ұлттық 
Университеті, халықаралық 

Жоқ Жоқ 



 
Тəуелсіз директор 
1944 ж.т. 

қатынастар факультетінің 
деканы; 
2005 ж.қыркүйегі – о.у.д. əл-
Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 
Университеті, Экономика жəне 
бизнес факультетінің деканы; 
 

Иохан Хендрик 
ван Фаверен 
Тəуелсіз директор 
1956 ж.т. 
 

05.02 – 03.04 тəуелсіз өндіріс 
кеңесшісі, Алматы, Қазақстан; 
03.04 - 07.05 Ұлттық 
Инвестициялық Қор төрағасының 
орынбасары (ҰИҚ), Алматы, 
Қазақстан;  
08.05 – о.у.д. тəуелсіз өндіріс 
кеңесшісі, Алматы, Қазақстан 

Жоқ Жоқ 

 
Соңғы екі жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамында болған өзгерістердің 
хронологиясы жəне оның себептері: 
 
2004 жылғы 30 сəуірде акционерлердің жылдық жалпы жиналысында сайланған 
Директорлар кеңесінің – О.А.Кононенконың, С.М.Пасельниктің, Д.Т.Үсеновтің, 
М.К.Кунакуновтың, В.Г.Кимнің өкілеттіктері 2005 жылғы 29 сəуірдегі Акционерлердің 
жылдық жалпы жиналысымен тоқтатылған. 
2005 жылғы 29 сəуірдегі Акционерлердің жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің 
құрамына мыналар сайланды: О.А. Кононенко, Е.К. Тазабеков, Т.Е.Тұрымбаев, 
Д.Х.Шибұтов, Б.Ө.Құлатаев. 

2005 жылғы 30 қарашадағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Т. Е. 
Тұрымбаевтың, О.А.Кононенконың жəне Д.Х.Шибұтовтың өз өкілеттіктерін мерзімінен 
бұрын тоқтатуларына байланысты Директорлар кеңесіне Жатқанбаев Е.Б. (тəуелсіз 
директор ретінде), Жандаулет Т.Б., М.А. Жақсыбековтер сайланды.  

2006 жылғы 08 қыркүйектегі Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында 
Директорлар кеңесіне Т.Б.Жандəулеттің орнына К.К.Абайдуллаев сайланды (негізі: өз 
өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы арыз). 

2006 жылғы 19 қыркүйекте М.А.Жақсыбеков Директорлар кеңесінің құрамынан шығады 
(негізі: өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы арыз). 

Б.Ө.Құлатаевтың, К.К.Абайдуллаевтың, Е.К.Тазабековтың өз өкілеттіктерін мерзімінен 
бұрын тоқтату туралы Директорлар кеңесіне берген арыздары негізінде  2006 жылдың 15 
желтоқсанынан бастап олардың Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттіктері 
тоқтатылады. 

2006 жылғы 15 желтоқсандағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында  
Директорлар кеңесінің сандық құрамы 6 адамға көбейді. Директорлар кеңесінің құрамына 
М.М.Юлдашев, Р.В.Солодченко, А.Д.Баттақов, Г.О.Тілеуқұлова жəне Йохан фон Фаверен 
(тəуелсіз директор ретінде) сайланды. 

2007 жылғы 02 наурыздағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында 
Директорлар кеңесіне Г.О.Тілеуқұлованың орнына Жақсылық Дайрабайұлы Жəрімбетов 
сайланды  (негізі: өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы арыз). 

 
2. “АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР” ІІ бөлімінің 11 

тармағы мынадай редакцияда жазылсын:   



11. 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 

Кебиров 
Аблахат 
Алякимұлы 

1973 ж.т. 

15.12.2006- о.у.д. 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 

Құлатаев 
Бахытжан 
Өскенбайұлы 
1973 ж.т. 

15.12.2006 – о.у.д. «Темiрбанк» АҚ 
Басқарма мүшесі, 
29.04.2005 ж. –15.12.2006 ж. – «Темiрбанк» 
АҚ  Басқарма төрағасы; 
05.01.2005 ж. – 29.04.2005 ж. – 
«Темiрбанк» АҚ Басқарушы директоры, 
01.07.2004ж.- 14.01.2005 ж. – Д.А.Қонаев 
атындағы Зейнетақы Қорының Басқарма 
төрағасы; 
1999-2004жж. –"Темiрбанк" АҚ, Құнды 
қағаздар Басқармасының бастығы, 
Басқарма төрағасының кеңесшісі. 

Жоқ 

Ниетқалиев Серік 
Жұбатқанұлы 

1962 ж.т. 

2003 ж. тамыз. – о.у.д.. «Темiрбанк» АҚ 
Басқарма мүшесі, 
2001-2003жж. Басқарушы Директор, 
"Темiрбанк" АҚ Басқарма мүшесі, 
 
 
 

0,000% 

 
3. “АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР” ІІ бөлімінің 14 

тармағы мынадай редакцияда жазылсын:  
 

14. Акционерлік қоғамның ұйымдық құрылымы. 
2007 жылдың 1 мамырындағы жағдай бойынша Банк қызметкерлерінің, оның ішінде Банк 
филиалдары мен өкілдіктері қызметкерлерінің жалпы саны 3 030 адамды құрайды. 
2007 жылдың 1 мамырындағы Банктің ұйымдық құрылымы  шығарылым анықтамалы-
ғының 1 қосымшасында берілген. 

 

Акционерлік қоғамның барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, 
оларды тіркеген күн, орналасқан жерлері жəне пошталық мекен-жайлары 

№ 
р/с 

Филиалдың/өкілдіктіктің 
атауы 

Тіркеу/қайта тіркеу
күні Мекен-жайы 

1. Астана қ.филиал № 119-1901-ф-л 
2004 ж.08 маусым 010011Астана қ., Бейбітшілік көшесі, 25 

2. Ақтөбе қ. Филиал № 137-1904-ф-л 030006, Ақтөбе қ., Əйтеке би көшесі, 24 



2004ж. 24 мамыр 

3. Алматы қ. Филиал № 135 –1910-ф-л 
2004ж. 06 шілде 050008, Алматы қ., 

4. Атырау қ. Филиал № 114-1915-ф-л 
2004 ж.04 маусым 060005, Атырау қ., Азаттық даңғылы, 99 

 5. Қарағанды қ. Филиал № 1565-1930-ф-л 
2004 ж.11 маусым 100000, Қарағанды қ., Ерубаев көшесі, 39 

6. Көкшетау қ. Филиал № 386-1902-ф-л 
2004 ж.28 мамыр 020000, Көкшетау қ., Абай көшесі, 173 

7. Қостанай қ. Филиал № 164-1937-ф-л 
2004 ж.01 маусым 110000, Қостанай қ., Таран көшесі, 83 

8. Павлодар қ. Филиал № 97-1945-ф-л 
2004 ж.10 маусым 140000, Павлодар қ., Ак. Сəтпаев көшесі, 46

9. Петропавл қ., филиал № 35-1948-ф-л 
2004 ж.04 маусым. 150001, Петропавл қ., Сəтпаев көшесі, 17 

10. Семей қ. Филиал № 1356-1917 ф-л 
2004 ж.28 мамыр 071400, Семей қ., Ленин көшесі, 32  

11. Орал қ. Филиал № 75-1926-ф-л 
2004 ж.26 мамыр 

090000, Орал қ., Достық-Дружба даңғылы, 
 185/1 

12. Өскемен қ. Филиал № 127-1917-ф-л 
2004 ж.18 маусым 070004, г. Өскемен қ., М.Горький көшесі, 21

13. Шымкент қ. Филиал № 110-1958-ф-л 
2004 ж.04 маусым

160000, Шымкент, қ. Қонаев бульвары, н/ж, 
Г.Иляев қиылысы 

14. Щучинск қ. Филиал № 405-1902-ф-л 
2004 ж.09 маусым 021700, Щучинск қ., Вокзальная көшесі, 16 

15. Екібастұз қ. Филиал № 101-1945-ф-л 
2004 ж.08 маусым. 141200, Екібастұз қ., Ленин көшесі, 13 

16. Өтеген батыр п. Филиал №29-1907-04-ф-л 
2006 ж.25 сəуір 040800, Өтеген батыр п., Титов көшесі, 10 

17. Тараз қ. Филиал № 1894-1919-ф-л 
2006 ж.04 мамыр 080001, Тараз қ., Абай көшесі, 155 

18. Жезқазған қ. Филиал № 58-1930-26-ф-л 
2006 ж.07 қараша 

100600, Жезқазған қ., Мамажанов көшесі, 
34 

19. Ақтау қ. Филиал № 1314-1943-ф-л 
2006 ж.12 желтоқсан 130000, Ақтау қ., 6 ы/а, 4 үй, 101 офис 

20. Қызылорда қ. Филиал  №1244-1933-ф-л 
2007 ж. 29 наурыз 120014, Қызылорда қ., Байтұрсынов көш.,49

21 Мəскеу қ. “Темірбанк” АҚ 
өкілдігі (Ресей) 

№ 11618  
2002 ж. 07 наурыз 

Ресей, 105062, Мəскеу қ., Покровка көшесі, 
42 үй, стр. 5-5а 

 

Банк бөлімшелерінің басшылары туралы мəліметтер 
 

Корпоративтік бизнес департаменті Ильясов Бахтияр Əбдінұрұлы 1978 ж.т. 
Өнім менеджерлері дирекциясы: 
-жылжым. заемдары жөніндегі атқарушы директор 
-Депозиттер жөніндегі атқарушы директор 
-Тұтыну заемдары жөн. атқарушы директор 
-Автонесиелендіру жөніндегі атқарушы директор 
-Транзакциялар жөніндегі атқарушы директор 
 

Никульшин Сергей  Валерьевич 
Аки мова  Ирина Владимировна 
Исина Сəуле Нұрланқызы 
Орынбай Мақсат Советпайұлы 
Базылова Ажар  Қуанышқызы 

1976 ж.т. 
1974 ж.т. 
1970 ж.т. 
1982 ж.т. 
1968 ж.т. 

Сату арналарын дамыту дирекциясы: 
- фил.жүйелерін дамыту жөн.атқарушы директор 
-делдалдық, сауда агент. атқаршы директоры 
- электронд. банкинг жөнінд. атқарушы директор 
- Карточ.бизнес жөніндегі атқарушы директор 

 
Рысқұлова Ажар Ахметқұлқызы 
Табылды Дінмұхамед Бахытжанұлы 
Ким Ден Ун 
Амреев Ильдар Амангелдіұлы 

 
1973 ж.т. 
1980 ж.т. 
1974 ж.т. 
1967 ж.т. 



Карточкалық бизнес басқармасы Бейсенов Əлібек Пернебекұлы 1971ж.т.. 
Бөлшек бизнеске қызмет көрсету басқармасы Рудакова Валентина Александровна 1955 ж.т. 
Заң департаменті Молчанова Елена Геннадьевна 1964 ж.т. 
Қауіпсіздік департаменті Ақнажиев Қамысбек 1950 ж.т. 
Қаржылық талдау жəне жоспарлау басқармасы Ардыльян Сергей Анатольевич 1967 ж.т. 
Кепілдікті қамтамасыз ету басқармасы Жукова Ольга Игоревна 1972 ж.т. 
Қызметкерлері басқару жөніндегі департамент Түркпенова Сауле Жолмұханқызы 1968 ж.т. 
Қаржы институттары басқармасы 
- секьюритизация бөлімі 
- құжат операциялары бөлімі 

 
Карағұйшиева Аида  Нұрғуатқызы 
Черепок  Наталья  Владимировна 

 
1983 ж.т. 
1968 ж.т. 

Ішкі аудит департаменті Жаңғырбаев Дəулет Тұрсынханұлы 1976 ж.т. 
Əкімшілік-шаруашылық департаменті Халина Татьяна Владимировна 1975 ж.т. 
Кастодиалдық қызмет көрсету басқармасы Əбішева Кəмила Жүнісбекқызы 1980 ж.т. 
Жарнама жəне жұртшылықпен байланыс 
басқармасы Третьяков Андрей Александрович 1977 ж.т.. 

Қазынашылық департаменті Шибұтов Мақсат Мақсұмұлы 1979 ж.т. 
Ақпараттық технологиялар департаменті Фролов Владимир Викторовия 1954 ж.т. 
Əкімшілік, несие операциялар кейіннен бақылау 
жəне мониторинг басқармасы Жармышев Нұрлан Төлешұлы 1968 ж.т. 

Тəуекелдік департаменті Баймұқанова Ғазиза Жолдасханқызы 1977 ж.т. 
Маркетинг департаменті Жанайдаров  Əлібек Сырымұлы 1975 ж.т. 
Бухгалтерлік есеп жəне есептілік департаменті Абдраева Халича Хаджинұрқызы 1950 ж.т.. 
Шаруашылық басқармасы Бакраев Марат Тоқтарұлы 1955 ж.т. 
Проблемалы несиелермен жұмыс департаменті Айманшин Мұрат Исаұлы 1969 ж.т. 
Капиталмен жұмыс басқарма Дүйсембеков Амангельді Күмісбекұлы 1974 ж.т. 

 
 
 

Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары туралы мəліметтер 
 
№ 
р/с Филиал/өкілдіктердің атауы Туған жылдары Ф.И.О. 

1. Астана қ. Филиал 29.09.48 ж. Мұқанова Сақып Асқарқызы 
2. Ақтөбе қ. Филиал 28.11.54 ж. Тұяқова Мария Комрадинқызы 
3. Алматы қ. Филиал 22.03.70 ж. Ермекбаев Асхан Əпеханұлы 
4. Атырау қ. Филиал 19.11.72 ж. Құсаинов Берік Қуанышұлы 
 5. Қарағанды қ. Филиал 11.06.71 ж. Гончаров Александр Геннадьевич  
6. Көкшетау қ. Филиал 27.01.68 ж. Əлиасқаров Арман Оспанқұлұлы 
7. Қостанай қ. Филиал 03.05.64 г. Сəрсенбаева Бақытжамал Сағынбекқызы 
8. Павлодар қ. Филиал 11.03.53 ж. Қияқбаева Қадиша Шайдуллақызы 
9. Петропавл қ. Филиал 16.05.76 ж. Қапезов Дамир Зияденұлы 

10. Семей қ. Филиал 24.09.65 ж. Смағұлов Серік Мейрамғазыұлы  
11. Орал қ. Филиал 02.03.60 ж. Салиева Əлия Өтемісқызы 
12. Өскемен қ. Филиал 07.09.53 ж. Буренкова Валентина Васильевна  
13. Шымкент қ. Филиал 05.07.59 ж. Сансызбаев Бауыржан Зұлпахарұлы 
14. Щучинск қ. Филиал 21.12.59 ж. Қаржаспаев Мұрат Əлиасқарұлы 
15. Екібастұз қ. Филиал 29.09.51 ж. Крыжановская Лилли Викторовна  
16. Жезқазған қ. Филиал 24.12.66 ж. Дүйсенов Талғат Аманбекұлы 
17. Тараз қ. Филиал 25.09.58 ж. Тасболатов Бижан Қапашұлы 
18. Ақтау  қ. Филиал 19.07.81 ж. Өрісбаев Аббат Жəңгірханұлы 
19. Өтеген батыр п. Филиал 13.09.39 ж. Погорельцева Вера Николаевна 
20. Қызылорда қ. Филиал 08.11.69 ж. Алдамжаров Нұрлан Амантайұлы 

21. "Темiрбанк" АҚ Мəскеу қ. 
өкілдігі 15.03.76 ж. Дедикова Лариса Викторовна 



 
 

4. “ЭМИТЕНТТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ МЕН ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ” ІІ бөлімінің 15 
тармағы мынадай редакцияда жазылсын:  

15. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) 
Банк акционерлерінің жалпы саны тəуелсіз тіркеуші ұсынған акция иеденушілері 
тізілімінің үзінді көшірмесіне сəйкес 26 043  иеленушілерді құрайды; 
 

10 жəне одан да көп акцияларға 
ие акционердің атауы (заңды 

тұлғаның) немесе (жеке 
тұлғаның) аты-жөні мен туған 

жылы 

Орналасқан жері 
Жарғылық 
капиталдағы 

үлесі  

“Құнды қағаздардың орталық 
депозитарийі” АҚ (НД) Алматы қ., Əйтеке би көшесі, 67 57,35 

“ТұранƏлем Банкі”АҚ Алматы қ., «Самал-2» ы/а,. 
Жолдасбеков көшесі, 97 41,52 

 
 

2007 жылдың 01 мамырындағы жағдай бойынша “Темірбанк” АҚ-да эмитент қызметін 
басқа ұйымдар арқылы бақылау құқы бар, акционер (қатысушы) болып табылмайтын 
тұлғалар жоқ. 
Банктің дауыс беретін акцияларының он жəне одан да көп пайыздарына тікелей немесе 
жанама ие, жəне банктің дауыс беретін акцияларының он жəне одан да көп пайыздарымен 
тікелей немесе жанама дауыс беру не банк қабылдайтын шешімге əсер ету мүмкіндігі бар 
акционер  болып “ТұранƏлемБанк” АҚ табылады. 
 

5. “ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР” V бөлімі мынадай 
редакцияда жазылсын: 

 
30. Эмитенттің барлық тіркелген эмиссиялық құнды қағаздарының 

шығарылымына қатысты мыналар көрсетіледі: 
 
1) Əрбір шығарылған облигацияның жалпы саны, түрі жəне атаулы құны, 

əрбір шығарылым бойынша орналастырылған облигациялар саны, сондай-ақ 
орналастыру кезінде жұмсалған ақшалардың жалпы мөлшері (атаулы құны 
бойынша), негізгі қарыз сомасы, əрбір шығарылым бойынша есептелген сома жəне 
төленген сыйақы, сатып алынған жəне өтелген күнін көрсете отырып, мерзімінен 
бұрын өтелген облигациялар саны. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік 
тіркеуден өткізген орган, осындай шығарылымның мемлекеттік тіркеу нөмірі жəне 
мемлекеттік тіркеуден өткен күні; 

 
Осы тармақ бойынша мəліметтер №2 қосымшада берілген. 
 
2) Құрылтайшылар төлеген акциялардың жалпы саны, түрі жəне атаулы құны, 

сондай-ақ акцияларды орналастыру кезінде жұмсалған ақшалардың жалпы сомасы.  
Айналымдағы, сатып алынған, соңғы күндегі сатып алынған бағаны көрсете 
отырып, акциялардың саны. Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден 
өткізген орган, осындай шығарылымның мемлекеттік тіркеу нөмірі жəне 
мемлекеттік тіркеуден өткен күні; 



Құрылтайшылар төлеген акциялардың жалпы саны – 4 601 дана (оның ішінде 4 200 
артықшылықты акциялар жəне 401 жай акция). 

Құрылтайшылар төлеген акциялар түрі – жай жəне артықшылықты. 
Құрылтайшылар төлеген акциялардың атаулы құны – атаулы құны 1000 сомадағы 

артықшылықты акциялар жəне атаулы құны 100 000 сомасындағы жай акциялар; 
Акцияларды орналастыру кезінде төленген ақшаның жалпы сомасы – 44 300 000 сом. 
2007 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша  айналыстағы акциялар саны – 

орналастырылған акциялардың жалпы саны 22 209 076 дана, оның ішінде 17 209 076 жай 
акция (НИН KZ1Р00260110) 

Сатып алынған акциялар саны -  96 620 артықшылықты акция сатып алынды. 
Соңғы күндегі сатып алу бағасы – бір артықшылықты акция үшін 1108,17 теңге. 
Акцияны сатып алу əдістемесін бекіткен күн – 2006 жылғы 10 ақпан. 

 

Эмиссия акцияларының 
саны 

Шығарылым 
мем.тіркеу. 
өткізілг.күн 

Мем.тіркеуді 
жүргізген 
орган 

Мемтіркеу 
нөмірі 

жай артық. 

Атаулы 
құны 

Жұмсалған 
сома 

 
26.04.96 

ҚР-ның ҚҚ 
б/ша Ұлттық 
Комиссиясы 

А0026-6 249 522 478 1000 
теңге 

250 000 000,00 
теңге 

27.06.97 ҚР-ның ҚҚ 
б/ша Ұлттық 
Комиссиясы 

А0026-7 245 478 4 522 1000 
теңге 

250 000 000,00 
теңге 

23.02.98 ҚР-ның ҚҚ 
б/ша Ұлттық 
Комиссиясы 

А0026-8 495 000 5 000 1000 
теңге 

500 000 000,00 
теңге 

29.07.99 ҚР-ның ҚҚ 
б/ша Ұлттық 
Комиссиясы 

А0026-9 400 000 - 1000 
теңге 

420 000 000,00 
теңге 

17.09.02 ҚР-ның 
Ұлттық 
Банкі 

А0026-10 2 300 000 - 1000 
теңге 

2 301 106 000,00 
теңге 

07.04.05. ҚҚА А0026 11 310 000 4 990 000 1000 
теңге 

16 282 254 
018,38 теңге 

25.03.07. ҚҚА А0026 80 000 000 - - 9 940 842 000 
теңге 

 
 
Акцияларды алғашқы рет орналастырған кезде барлығы нақты 29 946 002 мың теңге 

жұмсалған жəне эмиссиялық табыс 21 113 мың теңге мөлшерінде. 
 
3) Эмитенттердің құнды қағаз иелерінің алдында өз міндеттемелерін 

орындамағандығы облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу, (кешіктіріп төлеу), 
артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлемеу (кешіктіріп төлеу), 
орындалмаған міндеттемелердің шамасы жəне орындау мерзімі өтіп кеткендер 
туралы ақпаратты қоса, жөніндегі мəліметтер, құнды қағаздар бойынша есептелген, 
бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдар бойынша бөлек-
бөлек). 

 
Эмитенттердің құнды қағаз иелерінің алдында өз міндеттемелерін орындамағандығы, 

облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу, (кешіктіріп төлеу), артықшылықты акциялар 
бойынша дивидендтерді төлемеу (кешіктіріп төлеу) жөнінде фактілер жоқ. 

 



4) Құнды қағаздардың қандай да бір шығарылымы тоқтатылған немесе 
дəрменсіз деп танылған не жойылған жағдайда, осындай шешімді қабылдаған 
мемлекеттік орган, оның негізі жəне қабылдаған күні көрсетіледі. 

 
1996 жылғы 26 сəуірде ҚР Құнды қағаздар жөніндегі Ұлттық комиссиясымен 

акцияның 1-6 шығарылымдары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына 
сəйкес шығарылым құрылымдарын сəйкестендіруге байланысты жойылды. 

 Құнды қағаздардың қолданыстағы қандай да бір шығарылымының тоқтатылғандығы 
немесе дəрменсіз деп танылғандығы не жойылғандығы туралы басқа жағдайлар жоқ. 

 
5) Облигацияларды өтеу мерзімі жəне олар бойынша төлемдердің жалпы мөлшері 
 
Осы тармақ бойынша мəліметтер №2 қосымшада берілген. 
6) Соңғы екі қаржы жылындағы əрбір жыл немесе нақты қолданыста болған 

кезеңдер бойынша бір акция үшін (жай, артықшылықты) дивидендтер, есептелген 
дивидендтер мен төленген дивидендтердің сомасын көрсете отырып, мөлшері 

 
жай акциялар 

Қаржы жылы Бір акция үшін 
дивиденд мөлшері 

Есептелген 
дивидендтер сомасы 

Төленген 
дивидендтер сомасы 

2004 0 теңге 0 теңге 0 теңге 
2005 0 теңге 0 теңге 0 теңге 

 
 

артықшылықты акциялар 
Қаржы жылы Бір акция үшін 

дивиденд мөлшері 
Есептелген 

дивидендтер сомасы 
Төленген 

дивидендтер сомасы 
2004 10 теңге 100 000, 00 теңге 85 000,00 теңге 
2005 100 теңге 473 689 600,00 теңге 462 911 995,00 теңге 

 
7) Эмитенттің құнды қағаздарымен сауда жүргізілетін негізгі рыноктар – 

сауданы ұйымдастырушылардың атауын қоса 
Эмитенттің құнды қағаздарымен сауда жүргізілетін негізгі рыноктар – қазақстандық 

құнды қағаздар рыногі 
 
8) Эмитент бұрын шығарған құнды қағаздардың əрбір түрі бойынша оның 

иелелеріне берілетін құқықтар 
 
Эмитенттің жай жəне артықшылықты акциялары олардың иелеріне Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасында жəне эмитенттің Жарғысында көзделген 
құқықтарды береді: 

Жай акция акционерге дауысқа салынатын барлық мəселелер бойынша шешім 
қабылдау кезінде дауыс беру құқымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқын, 
эмитентте таза табыс болған кезде дивидендтер алу, сондай-ақ қоғам таратылған кезде 
оның мүлкінің бір бөлігін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен алу құқын береді. 

 
Артықшылықты акциялардың меншікті иелері-акционерлері – жай акциялардың 

меншікті иелері-акционерлерінің алдында эмитент жарғысында белгіленген алдын ала 
анықталған кепілді мөлшерде дивидендтерді, жəне де  қоғам таратылған кезде оның 
мүлкінің бір бөлігін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
алуға артықшылықты құқы болады. 



 
Облигация иелерінің, оның ішінде қамтамасыз етілген, мынадай құқықтары болады: 

• Облигациялар шығарылымының анықтамалығында көзделген мерзімде атаулы 
құнды алуға; 
• Облигациялар шығарылымының анықтамалығында көзделген мерзімде 
облигациялар бойынша сыйақылар алуға; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында жəне облигациялар шығарылымының 
анықтамалығында көзделген тəртіппен ақпараттар алуға; 
• Қазақстан Республикасының заңнамасында жəне облигациялар шығарылымының 
анықтамалығында көзделген жағдайда жəне тəртіппен өз талаптарын қанағаттандыруға; 
• Облигацияларды иеліктен шығаруға дұрысын айтқанда оларға билік етуге; 
• Қамтамасыз етілген облигациялар анықтамалығына жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес кепілдік мүлік құнына қанағаттануға; 
• Эмитенттің қамтамасыз етілген облигация иелерінің алдында міндеттемелерін 
орындауды қамтамасыз ететін кепілдік мүліктің жағдайы туралы келісілген нысан 
бойынша ақпараттар алуына; 
• Қамтамасыз етілген облигация иелерінің өкіліне жазбаша  түрде хат жазу арқылы 
эмитент туралы қажетті ақпаратты алуға; 
• Анықтамалыққа сəйкес жүргізілген кепілдік мүліктерді бақылау шараларының 
қорытындылары туралы ақпаратты Эмитенттен немесе Қамтамасыз етілген облигация 
иелерінің өкілінен дер кезінде алуға; 
• Эмитентке Қамтамасыз етілген облигация иелері өкілінің өз міндеттемелерін 
орындамағандығы немесе тиісті дəрежеде орындамағандығы туралы хабарлама жолдауға. 
Бұндай кезде эмитенттің Облигация иелерінің өкілін ауыстыруға құқы бар. 
• Облигацияға меншіктік құқынан туындайтын басқа да құқықтар. 
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