
 
«АТФБанк» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУСІЗ АТАУЛЫ  
КУПОНДЫҚ ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ 

ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР 
МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР 

  

 
  

15 000 000 (он бес миллион) дана мөлшерінде  
15 000 000 000 (он бес миллиард) теңге сомасында 

 
 
 

 
 
 
Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу шығарылым проспектіciнде 
жазылған облигацияларды сатып алуға инвесторларға қандай да болмасын ұсыным беруді білдірмейді. 
Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеугді  жүзеге асырушы  уәкілетті орган осы құжаттағы 
ақпараттың шынайылығы үшін жауап бермейді. Облигациялар  шығарылымы проспектісінің  Қазақстан 
Республикасы заңдарының талаптарына сәйкестігі ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы 
проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және ондағы барлық ақпарат шынайылығын 
және эмитентке  және оның облигацияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды» 
деген жазба. 
 
 
 
 
 



1. 2-бөлімнің 13-тармағы келесі редакцияда берілсін:  
 
Банктің Директорлар Кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері. 

Директорлар 
Кеңесі мүшесінің 

тегі, аты-жөні 

Қазіргі уақытта және соңғы 
3 жылда атқарған 

лауазымдық 
қызметі 

Қазіргі уақытта және 
соңғы 3 жылда қосымша 

атқарған лауазымдық 
қызметі 

Банктің жарғылық 
капиталындағыжәне оған 

қатысты мекемелердегі 
үлесі, (%) 

Эрик Хэмпел 
1951 ж 

Директорлар 
кеңесінің Төрағасы 

Кіріскен күні – 2008 
ж. наурыз 21 

 
 

UniCredit Bank Austria AG 
Басқарма Төрағасы, 2004 ж. 
қаңтарыннан бастап осы 
уақытқа дейін Басқарма 
Төрағасы  
 
 

Österreichische Lotterien 
Ges.m.b.H. 
1997 ж. маусымынан бастап 
осы уақытқа дейін 
Директорлар кеңесінің 
мүшесі 
 
Donau Chemie AG 
1997 ж. қарашасынан 
бастап осы уақытқа дейін 
Директорлар кеңесі 
Төрағасының орынбасары 
 
Bausparkasse Wüstenrot 
AG 
1998 ж. шілдеден бастап 
осы уақытқа дейін 
Директорлар кеңесі 
Төрағасының орынбасары 
 
Österreichisches 
Verkehrsbüro 
1999 ж. маусымынан бастап 
осы уақытқа дейін 
Директорлар кеңесінің 
мүшесі 
 
UniCredito Italiano 
2005ж. қаңтарыннан бастап 
осы уақытқа дейін Автсрия, 
Орталық және Шығыс 
Еуропа бөлімінің төрағасы 
 
ÖRAG Österreichische 
Realitäten-AG 
2006 ж. сәуірінен бастап 
осы уақытқа дейін 
Директорлар кеңесінің 
Төрағасы 
 
ZAO UniCredit Bank 
2007 ж. ақпанынан бастап 
осы уақытқа дейін 
Директорлар кеңесінің 
Төрағасы  
 
Unicredit Bank Serbia JSC 
2007 ж. наурызынан бастап 
осы уақытқа дейін 
Директорлар кеңесінің 
Төрағасы  
 
Koc Finansal Hizmetler AS 
2007 ж. наурызынан бастап 
осы уақытқа дейін 
Директорлар кеңесі 
Төрағасының орынбасары  
 
Zagrebacka Banka d.d. 
2007 ж. сәуірінен бастап 
осы уақытқа дейін 

0,0 



Директорлар 
Кеңесі мүшесінің 

тегі, аты-жөні 

Қазіргі уақытта және соңғы 
3 жылда атқарған 

лауазымдық 
қызметі 

Қазіргі уақытта және 
соңғы 3 жылда қосымша 

атқарған лауазымдық 
қызметі 

Банктің жарғылық 
капиталындағыжәне оған 

қатысты мекемелердегі 
үлесі, (%) 

Директорлар кеңесінің 
Төрағасы  
 
Oesterreichische 
Nationalbank 
2008 ж. мамырдан бастап 
осы уақытқа дейін 
Директорлар кеңесінің 
мүшесі 
 
UniCredit CAIB AG 
2008 ж. мамырдан бастап 
осы уақытқа дейін 
Директорлар кеңесінің 
Төрағасы 

Массимилиано 
Фоссати 
1968 ж. 

Директорлар 
кеңесінің мүшесі 
Кіріскен күні –

2010ж. тамыз 12 
 

UniCredit Bank, Прага 
2007 ж. қаңтарынан бастап 
2008 ж. қыркуегіне дейін 
Директорлар кеңесінің 
мүшесі / GBS Диапазонын 
басқарушы 
 
Yapi ve Kredi Bank 
2008 ж. қазанынан бастап 
2009 ж. ақпанына дейін 
Несие департаментінің 
басшысы 
 
2009 ж. ақпанынан бастап 
2010 ж. маусымына дейін 
Тәуекелді басқару жөніндегі 
директорі 
 
UniCredit Bank Austria AG 
2010 ж. маусымынан бастап 
осы уақытқа дейін Басқарма 
мүшесі / Тәуекелді басқару 
жөніндегі директорі 
 
 

жоқ 0,0 



Директорлар 
Кеңесі мүшесінің 

тегі, аты-жөні 

Қазіргі уақытта және соңғы 
3 жылда атқарған 

лауазымдық 
қызметі 

Қазіргі уақытта және 
соңғы 3 жылда қосымша 

атқарған лауазымдық 
қызметі 

Банктің жарғылық 
капиталындағыжәне оған 

қатысты мекемелердегі 
үлесі, (%) 

Джанни Франко 
Папа 

1956 ж. 
Директорлар 

кеңесінің мүшесі 
Кіріскен күні –
2011ж. сәуір 25 

 
 

UniCredit Bank, Словакия 
2005 ж. наурызынан бастап 
2008 ж. қаңтарына дейін 
Директорлар кеңесінің Вице-
төрағасы және бизнес 
бөлімше блоктарына, 
жоспарлау және бақылау, 
қазынашылық, логистика, бэк 
офис, ақпараттық жүйелер 
мен ұйымдық 
басқарушылыққа жауапты 
Бас директор 
 
Укрсоцбанк, Украина 
2008 ж. ақпанынан бастап 
2010 ж. қарашасына дейін 
Басқарма Төрағасының 
Бірінші орынбасары және  
Блок бизнес бөлімшелерге, 
тәуекел менеджменті, 
жоспарлау және бақылау, 
қазынашылық, логистика,  
бэк офис, ақпараттық 
жүйелер мен ұйымдық 
басқарушылыққа жауапты 
Бас директор 
 
UniCredit Bank Austria AG 
2010 ж. қарашасынан бастап 
2010 ж. желтоқсанына дейін  
Атқарушы вице-президент, 
ОШЕ өңіріндегі корпоративті 
және инвестициялық бизнес 
басқарушы  
 
UniCredit Bank Austria AG 
2011 ж. қаңтарынан бастап 
осы уақытқа дейін Басқарма 
Төрағасының Орынбасары 
 
 

Ферротрэйд АСЦЖ  
2008 ж. сәуірінен бастап 
осы уақытқа дейін Бақылау 
Кеңесінің Төрағасы  
 
UniCredit Leasing, 
Украина 
2008 ж. сәуірінен бастап 
осы уақытқа дейін Бақылау 
Кеңесінің Төрағасы 
 
UniCredit S.p.a. 
2010 ж. желтоқсанынан 
бастап осы уақытқа дейін 
Аға атқарушы вице-
президент, ОШЕ UniCredit  
Банктік бизнесінің 
басқарушысы  

0,0 

Ромео  
Коллина  
1953 ж.т. 

Кіріскен күні –2013 
ж. акпан 28 

«АТФБанк» АҚ  

 04.01.2011ж. бастап осы 
уақытқа дейін Басқарма 
Төрағасы  

 11.08.2010ж. бастап 
03.01.2011ж. дейін 
«АТФБанк» АҚ Басқарма 
Төрағасының орынбасары. 

 07.05.2009 ж. бастап 2010 
ж. маусымға дейін 
«АТФБанк» АҚ 
Директорлар кеңесінің 
мүшесі  

UniCredit Bank Austria AG 

 2008 ж. қазаннан 2010 ж. 
тамызға дейін Глава 
UniCredit Bank Austria AG 
бөлшек сатылымдар 
бойынша ЦВО өңірлік 
басқармасы   

UniCredit Banca di Roma 

жоқ 0,0 



Директорлар 
Кеңесі мүшесінің 

тегі, аты-жөні 

Қазіргі уақытта және соңғы 
3 жылда атқарған 

лауазымдық 
қызметі 

Қазіргі уақытта және 
соңғы 3 жылда қосымша 

атқарған лауазымдық 
қызметі 

Банктің жарғылық 
капиталындағыжәне оған 

қатысты мекемелердегі 
үлесі, (%) 

 Глава департамента 
Международных рынков с 
июня 2007г. по сентябрь 
2008г. 

 2004 ж. қарашадан 2007 ж. 
мамырға дейін 
халықаралық нарық 
департаментінің басшысы. 
 

Роберто Тимо - 
Тәуелсіз директор 

1961 ж. 
Кіріскен күні –

2008ж. наурыз 21 

Жалданбай жұмыс 
жасаушы 1993 ж. шілдеден 
бастап осы уақытқа дейін 
бизнес және салық саласы 
бойынша кеңесші  
 
 

жоқ 0,0 

Альберто Роззетти 
1943 ж.  

Тәуелсіз директор 
Кіріскен күні –– 
2009 ж. мамыр 7 

 

BANCA UBAE spa, Rome 
2008 ж. мамырдан бастап осы 
уақытқа дейін Директорлар 
кеңесі Төрағасының 
орынбасары Директорлар 
кеңесінің мүшесі және 
банктің атқарушы 
комитетінің мүшесі 
 
АТФБанк» АҚ 
2009 ж. мамырынан  бастап 
осы уақытқа дейін Тәуелсіз 
директор 

Менеджмент пен жобалар 
жөніндегі халықаралық 
кеңесші 1997 ж. 
наурызынан бастап осы 
уақытқа дейін қуат пен 
инфрақұрылымдар, 
сонымен қатар банк қызметi 
мен тәуекелді басқару 
жөніндегі кеңесші 
 
CEMENTERIE ALDO 
BARBETTI spa, Gubbio 
2008 ж. шiлдеден бастап 
осы уақытқа дейін 
Корпоративті тәуекелді 
басқару комитетінің 
Төрағасы  

0,0 

 
Өткен екі жыл ішіндегі Директорлар Кеңесінің (бақылау кеңесінің) құрамындағы өзгерістер. 

Директорлар Кеңесі 
мүшесінің аты-жөні 

Директорлар кеңесі 
құрамына кіру күні  

Директорлар кеңесі 
құрамынан шыққан күні 

Көрсетілген өзгерістердің 
себептері 

Эрик Хэмпел 
 21.03.2008 Осы уақытқа дейін  

Массимилиано Фоссати 12.08.2010 Осы уақытқа дейін 
 

Джанни Франко Папа 25.04.2011 
Осы уақытқа дейін 

 

Кристиан Нойстерниг  25.04.2011 
26.04.2012 

Өкілеттік мерзімінің 
аяқталуы 





 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ   
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ИМЕННЫХ 

КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ БЕЗ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБанк»  
  

 
  

в количестве 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук  
на сумму 15 000 000 000 (пятнадцать 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. 
 
 
 



2. пункт 13 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«Члены Совета Директоров (наблюдательного совета) Банка» 

  
Фамилия, 

имя, 
отчество члена, 

год рождения 
Совета 

Директоров и 
дата вступления в 

должность 
 

Занимаемые должности в 
настоящее время и за 

последние три года 

Занимаемые должности в 
настоящее время и за 
последние три года по 

совместительству 

Участие в уставном 
капитале Банка и его  
дочерних и зависимых 

организациям с указанием 
доли  

Эрик Хэмпел 
1951 г.р. 

Председатель 
Дата вступления 
– 21 март 2008г. 

 

UniCredit Bank Austria AG 
 Председатель Правления, с 

2004 г по настоящее время; 
 

Oesterreichische Nationalbank   
Член Совета директоров, 
27.05.2008 по настоящее время 
ZAO UniCredit Bank 
Председатель Совета 
директоров, 22.02.2007 по 
настоящее время. 
UniCredit CAIB AG 
Председатель Совета 
директоров, 2008 по настоящее 
время  
Unicredit Bank Serbia JSC 
Председатель Совета 
директоров, 02.03.2007 по 
настоящее время. 

Zagrebacka Banka d.d. 
Председатель Совета 
директоров, 17.04.2007 по 
настоящее время.  

Koc Finansal Hizmetler AS 
Заместитель Председателя 
Совета директоров, 29.03.2007  
по настоящее время 
UniCredito Italiano  
Председатель региона  Австрии  
и  Центрально- Восточной 
Европы,  Январь 2005 по 
настоящее время. 
ÖRAG Österreichische 
Realitäten-AG   
Председатель Совета 
директоров, 19.04.2006  по 
настоящее время 

Österreichisches 
Verkehrsbüro         
Член Совета директоров, 
24.06.1999 по настоящее время 
       
Bausparkasse Wüstenrot AG 
Заместитель Председателя  
Совета директоров, 03.07.1998 
по настоящее время 
Donau Chemie AG    
Заместитель Председателя  
Совета директоров, 28.11.1997  
по настоящее время 
Österreichische Lotterien 
Ges.m.b.H. 

Член Совета директоров, 
19.06.1997 по настоящее 
время.                    

0 



Массимилиано 
Фоссати 
1968 г.р. 

Дата вступления 
– 12 августа 2010 

года. 
 

ЮниКредит Банк Австрия 
 Член Правления/Директор 

управления рисками с июня 
2010 года по настоящее 
время. 

Йапи вэ Креди Банк 
 Директор управления 

рисками с февраля 2009 года 
по июнь 2010 года; 

 Глава Кредитного 
департамента с 2008 по 
февраль 2009 года; 

ЮниКредит Банк Прага 
 Член Совета директоров/ 

Управляющий дивизиона 
GBS с 2007 по 2008 год. 

 

 0 

Джанни Франко 
Папа 

1956 г.р. 
Дата вступления 
– 25 апреля 2011г. 

 

АО «АТФБанк»  
 Член Совета директоров с 

25 апреля 2011г. по 
настоящее время  

UniCredit Bank Austria AG  
 Заместитель Председателя 

Правления   с 01.2011г. по 
настоящее время  

UniCredit Bank Austria AG 
 Исполнительный вице-

президент Глава 
корпоративного и 
инвестиционного бизнеса в 
регионе ЦВЕ с 11.2010 года  
по 15.12.2010 года. 

Укрсоцбанк, Украина 
 Первый заместитель 

Председателя правления и 
Генеральный директор, 
ответственный за блоки 
бизнес подразделений, риск 
менеджмента, планирования 
и контроля, казначейства, 
логистики, бэк офиса, 
информационных систем и 
организационного 
управления с  02.2008 – 
11.2010 года. 

ЮниКредит Банк, Словакия 
 Вице-председатель Совета 

директоров и Генеральный 
директор, ответственный за 
блоки бизнес 
подразделений, 
планирования и контроля, 
казначейства, логистики, бэк 
офиса, информационных 
систем и организационного 
управления. 

 

UniCredit S.p.a. 
 Старший исполнительный 

вице-президент, Глава 
банковского бизнеса 
UniCredit в ЦВЕ с 12.2010 
года по настоящее время. 

 ЮниКредит Лизинг 
Украина 
 Председатель 

Наблюдательного совета с 
04.2008 года по настоящее 
время. 

Ферротрэйд АСЦЖ  
 Председатель 

Наблюдательного совета с 
04.2008 года по настоящее 
время. 

 
 

0 

Ромео  
Коллина  

1953г.р. 
Дата вступления 

– 28 февраля  
2013г. 

  АО «АТФБанк» 

 Председатель Правления с 
14.01.2011 по настоящее 
время. 

 Заместитель Председателя 
Правления АО «АТФБанк» 
с 11.08.2010г. по 
03.01.2011г. 

 Член совета директоров с 
07.05. 2009г. по июнь 2010 г 

 0 



АО «АТФБанк» 

UniCredit Bank Austria AG 

 Глава регионального 
Управления ЦВО по 
розничным продажам 
UniCredit Bank Austria AG  с 
октября 2008г. по август 
2010г. 

UniCredit Banca di Roma 

 Глава департамента 
Международных рынков с 
июня 2007г. по сентябрь 
2008г. 

 Глава департамента 
международных рынков  с 
ноября 2004г. по май 2007г. 

 
Роберто Тимо – 

1961  г.р. 
Независимый 

директор 
Дата вступления 
– 21  марта 2008г. 
 

Работающий не понайму 
 консультант по бизнесу и 

налогам, с 1993г. по 
настоящее время. 

 

 0 

Альберто 
Роззетти 
1943 г.р. 

Независимый 
директор 

Дата вступления 
–  7 мая 2009г. 

 

BANCA UBAE spa, Rome 
 Заместитель председателя, 

член Совета директоров  и 
член Исполнительного 
Комитета  с мая 2008 года 
по настоящее время. 

ABN-AMRO BANK N.V., 
Amsterdam 
 Стратегический Советник 

по Италии, назначенный 
АБН АМРО членом Совета 
директоров Банковской 
Группы Капиталия (2001-
2007) и членом Совета 
директоров Финеко Вита 
СпА (2002-2004).   

CEMENTERIE ALDO 
BARBETTI spa, Gubbio 
 Председатель Комитета 

Управления Корпоративным 
Риском  с июля 2008 года по 
настоящее время. 

Международный консультант 
по Менеджменту и Проектам  
Возобновляемая энергия и 
инфраструктуры; банковское 
дело; управление рисками с 
1997 года по настоящее время 

0 

 
Изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет.  

ФИО члена совета 
директоров 

Дата вступления в состав 
совета директоров 

Дата выхода из состава 
совета директоров 

Причины указанных 
изменений 

Эрик Хэмпел 21 Марта 2008 года По настоящее время  

Массимилиано Фоссати 12 Августа 2010 года 
По настоящее время  

Джанни Франко Папа 25 Апреля 2011 года По настоящее время  

Кристиан Нойстерниг  25 Апреля 2011 года 26 апреля 2012 года Истечение срока 
полномочий 

Роберто Тимо - 
Независимый директор 

21 Марта 2008 года  По настоящее время  

Альберто Роззетти 
Независимый директор 

7 Мая 2009 года 
По настоящее время  

Сеитова Мухаббат 
Болатовна  

26 апреля 2012 года 28 февраля 2013 года  Согласно поданному 
заявлению 








	15 000 000 (он бес миллион) дана мөлшерінде
	15 000 000 000 (он бес миллиард) теңге сомасында

