


1. Пункт 1 Раздела 1 проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции: 

1 Наименование эмитента 

На государственном языке – «ForteBank» акционерлік қоғамы, «ForteBank» АК;  
На русском языке - Акционерное общество «ForteBank», АО «ForteBank»;  
На английском языке –« ForteBank» joint-stock company, « ForteBank» JSC. 

2. Пункт 1 Раздела 1 проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции: 

2. Сведения о государственной регистрации 

Наименование органа, зарегистрировавшего АО как юридическое лицо: 
Министерство юстиции Республики Казахстан 

Дата Первичной Регистрации ОАО «Иртышбизнесбанк»: 13 июля 1999 года; 
Дата государственной регистрации (перерегистрации) АО «Альянс Банк»: 13 марта 

2004 года; Регистрационный номер: 4241-1900-АО; Код ОКПО: 39031459. 
Дата государственной регистрации (перерегистрации) АО «ForteBank»: 10 февраля 

2015 года. 

3. Пункт 3 Раздела 1 проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции: 

3. Предшествующие наименования эмитента: 

10 февраля 2015 года АО «Альянс Банк» сменил наименование на АО «ForteBank», 
утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Акционерного 
общества «Альянс Банк» (протокол от 30 декабря 2014 года № 02/14). 

АО «Альянс Банк» является правопреемником ОАО «Иртышбизнесбанк», 
образованного 13 июля 1999 года путем реорганизации и слияния двух региональных банков 
- ОАО «Семипалатинский городской банк» (ОАО «СГАБ») и ОАО «Иртышбизнесбанк» 
(г.Павлодар). «Иртышбизнесбанк» был создан 07 июля 1993 года. ОАО «Семипалатинский 
Городской Акционерный банк» образован 24 апреля 1992 года. 

В связи с реорганизацией ОАО «СГАБ» было преобразовано в филиал, и в 
качестве Головного подразделения был выбран офис ОАО «Иртышбизнесбанк» в г. 
Павлодар. В 2001 году произошла смена основных акционеров ОАО «Иртышбизнесбанк». 
13 марта 2002 года была завершена перерегистрация в АО «Альянс Банк». 

4. Пункт 5 Раздела 1 проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции: 

5. Местонахождение 

Юридический адрес: 050004, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, 
улица Фурманова, 50. 

Фактический адрес: 050004, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, 
улица Фурманова, 50. 

Тел.: 7 (727) 258-40-40 
Факс: 7 (727) 259-67-87 
 
e-mail: info@alb.kz,  
web-сайт: www.fortebank.com 

 

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 

АКЦИЯ ШЫҒАРУ 
ПРОСПЕКТІСІНДЕГІ ӨЗГЕРТУЛЕР 

 
«АЛЬЯНС БАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ («Альянс Банк» АҚ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Жарияланған акциялар шығарылымын уəкілетті органның мемлекеттік тіркеуі инвесторларға 
проспектіде суреттелген акцияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсынымды беруді білдірмейді.  
Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уəкілетті орган осы 
құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін жауапты емес. Акциялар шығару проспектісі тек Қазақстан 
Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкестігіне қарастырады. Акционерлік қоғамның 
лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауапты жəне ондағы 
ақпараттың барлығы қоғамға жəне оның орналастыратын акцияларына қатысты екендігін растайды».



1. Акция шығару проспектісінің 1 бөлімінің 1 тармағы келесі редакцияда жазылсын: 
 

1. Эмитент атауы: 
 

Мемлекеттік тілде: – «ForteBank» акционерлік қоғамы, «ForteBank» АК;  
Орыс тілінде: - Акционерное общество «ForteBank», АО «ForteBank»;  
Ағылшын тілінде: – «ForteBank» joint-stock company, « ForteBank» JSC. 
 
2. Акция шығару проспектісінің 1 бөлімінің 1 тармағы келесі редакцияда жазылсын: 
 

2. Мемлекеттік тіркелгендігі туралы мəлімет 
 

АҚ заңды тұлға ретінде тіркеген орган атауы: Қазақстан Республикасы Əділет 
Министрлігі 
«Иртышбизнесбанк» ААҚ алғашқы тіркелген күні: 1999 жылдың 13 шілдесі; 
«Альянс Банк» АҚ мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) күні: 2004 жылдың 13 
наурызы; Тіркеу нөмірі: 4241-1900-АО; КҰЖЖ коды: 39031459. 
«ForteBank» АҚ мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) күні: 2015 жылдың 10 ақпаны. 
 
3. Акция шығару проспектісінің 1 бөлімінің 3 тармағы келесі редакцияда жазылсын: 
 

3. Эмитенттің алдыңғңы атаулары: 
 

 2015 жылдың 10 ақпанында «Альянс Банк» АҚ атауын «ForteBank» АҚ атауына 
ауыстырды, «Альянс Банк» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы 
жиналысының шешімімен бекітілген (2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 02/14 хаттама). 

«Альянс Банк» АҚ екі аймақтық банк – «Семей қалалық банкі» ААҚ («СҚАБ» ААҚ) 
жəне «Иртышбизнесбанк» ААҚ (Павлодар қ.) бірігуі жəне қайта құрылуы арқылы 1999 
жылдың 13 шілдесінде құрылған «Иртышбизнесбанк» ААҚ-ң құқықтық мирасқоры 
болып табылады. «Иртышбизнесбанк» 1993 жылдың 07 шілдесінде құрылды. «Семей 
қалалық Акционерлік банкі» ААҚ 1992 жылдың 24 сəуірінде құрылды. 

Қайта құрылуға байланысты «СҚАБ» ААҚ филиалға айналды жəне Бас бөлімше 
ретінде «Иртышбизнесбанк» ААҚ Павлодар қаласындағы кеңсесі таңдап алынды. 2001 
жылы «Иртышбизнесбанк» ААҚ негізгі акционерлері ауысты. 2002 жылдың 13 
наурызында «Альянс Банк» АҚ-ға қайта тіркелу аяқталды. 

 
4. Акция шығару проспектісінің 1 бөлімінің 5 тармағы келесі редакцияда жазылсын: 
 

5. Орналасқан жері 
 

Заңды мекенжайы: 050004, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, 
Фурманов көшесі, 50 

Нақты мекенжайы: 050004, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, 
Фурманов көшесі, 50 

Тел.: 7 (727) 258-40-40 
Факс: 7 (727) 259-67-87 
 
e-mail: info@alb.kz,  
web-сайт: www.fortebank.com 

 
 
 
 
 














