
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының  
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1. 6-тармақ төмендегі нұсқада баяндалсын: 
 

Эмитент орналасқан орын туралы ақпарат:  
Пошталық жəне заңды мекен-жайы: индекс 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,  
Панфилов көшесі, 98 
Байланыс телефондарының нөмірлері: 259-85-50; 258-89-55, факсы 259-85-50, 259-86-22 
Электрондық пошта мекен-жайы: mail@centercredit.kz 
 
2. 13-тармақ төмендегі нұсқада баяндалсын: 
 
Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері: 
 
Тегі, аты, əкесінің аты 

мен туған жылы 
Қазіңргі уақытта атқаратын жəне 
соңғы үш жыл ішінде атқарған 
қызметі, соның ішінде қосымша 

атқарған қызметі 

Директорлар 
кеңесі 

мүшелеріне 
тиесілі 

акциялар 
санының 
Банктің 

орналастырылғ
ан 

акцияларының 
жалпы санына 
қатынасы (%) 

Банктің 
еншілес 

компаниясы 
«Центр 
Лизинг» 
ЖШС 

жарғылық 
капиталынд
ағы үлесі  

(%) 

Директорлар 
кеңесі 

мүшелеріне 
тиесілі акциялар 
санының Банктің 

еншілес 
компаниясы – 

“Капитал” ЖЗҚ 
АҚ 

орналастырылға
н акцияларының 
жалпы санына 
қатынасы (%) 

Байсейітов Ба�ытбек 
Рымбек�лы, 1958 ж.т. 

- 1991 жылдан бастап қазіргі уақытқа 
дейін Банктің Директорлар кеңесінің 
Төрағасы, 1991 жылдан бастап 
«Атамекен» қаржы-өнеркəсіп тобы» 
ЖШС Президенті. 

28,66 20,0 4,0 

Ли Владислав 
Сединович, 1957 ж.т. 

- 1998 жылдан бастап қазіргі уақытқа 
дейін банктің Басқарма Төрағасы, 
2000 жылдан бастап банктің 
Директорлар кеңесінің мүшесі. 

7,70 4,5 3,0 

Аман��лов Ж�магелді 
Ра�ыш�лы, 1956 ж.т. 

- 2003 жылдан бастап қазіргі уақытқа 
дейін банктің Директорлар кеңесінің 
мүшесі; 2002 жылдан бастап қазіргі 
уақытқа дейін банктің Директорлар 
кеңесі Төрағасының Кеңесшісі, Несие 
Комитетінің Төрағасы  

4,70 3,5 2,6 

�онаев Мир�али 
Сапар�али�лы, 1957 
ж.т. 

- 2003 жылдан бастап қазіргі уақытқа 
дейін Банктің Директорлар Кеңесінің 
мүшесі, тəуелсіз директор, 2000 
жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін 
Caspian Services Group 
компаниясының вице-президенті, 
2001 жылдан бастап қазіргі уақытқа 
дейін EMPS USA Корпорациясының 
Директорлар кеңесінің Төрағасы; 
2002 жылдан бастап қазіргі уақытқа 
дейін «Қазморгеофизика» ЖАҚ 
Директорлар кеңесінің Төрағасы. 

жо� жо� жо� 

Терещенко Сергей 
Александрович, 1951 
ж.т. 

- 1998 жылдан бастап қазіргі уақытқа 
дейін банктің Директорлар кеңесінің 
мүшесі, 1996 жылдан бастап 
«Интеграция» Халықаралық қоры» 
АҚ Басқарма Төрағасы  

0,23 жо� жо� 

Чукубаев Самат 
Салихович, 1953 г.р. 

- 2003 жылдан бастап қазіргі уақытқа 
дейін Банктің Директорлар Кеңесінің 
мүшесі, тəуелсіз директор, 1992 
жылдан бастап «Қазақстан-
Австралия» қауымдастығының 
Атқарушы директоры, 1997 жылдан 
бастап қазіргі уақытқа дейін «Алтын-

жо� жо� жо� 



Тас» БК Бас менеджеры;  2001 
жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін 
«Сырымбет» ЖШС бас директоры. 

 
Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері Шəріпов Е.С. мырза мен Молдағалиев Қ.Ж. мырзаның 
уəкілетті олардың өтініштеріне сəйкес мерзімінен бұрын тоқтатылды. Осыған байланысты 2007 
жылғы 30 қаңтарда сырттай дауыс беру арқылы өткізілген банк акционерлерінің жалпы 
жиналысының шешімі бойынша “Банк ЦентрКредит” АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін 
алтауға дейін қысқарту арқылы Директорлар кеңесінің құрамына өзгерту енгізілді.  
 
3. 14-тармақ төмендегі нұсқада баяндалсын:  
 
Эмитенттің алқалы атқарушы органы:  
 

Банк Басқармасы 
мүшелерінің тегі, аты, 

əкесінің аты мен туған жылы  

Қазіргі уақытта атқаратын жəне соңғы үш жыл 
ішінде атқарған қызметі 

Атқарушы орган 
мүшелеріне тиесілі 

акциялар 
санының Банктің 
орналастырылған 
акцияларының 
жалпы санына 
қатынасы (%) 

Ли Владислав Сединович,  
1957 ж.т. 

1998 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін банктің 
Басқарма Төрағасы, 2000 жылдан бастап қазіргі 
уақытқа дейін банктің Директорлар кеңесінің 
мүшесі 

7,70 

�ділханов Б�лан �ділхан�лы 
1958 ж.т. 

- 1995 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін банктің 
Басқарма Төрағасының орынбасары  0,64 

�лжанов Ма�сат 
�абыкен�лы, 1962 ж.т. 

- 1996 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін банктің 
Басқарма Төрағасының орынбасары 0,65 

Ердесов Ма�аз 
Н�рс�лтан�лы, 1957 ж.т. 

- 2000 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін банктің 
Басқарма Төрағасының орынбасары 0,82 

Рахымбаев Медет 
Ізбасар�лы, 1963 ж.т.  

- 1996 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін банктің 
Басқарма Төрағасының орынбасары 0,64 

 
4. 17-тармақ төмендегі нұсқада баяндалсын:  

 
Банк акционерлері. 
 

Акционердің тегі, аты, 
əкесінің аты мен туған жылы  

Орналасқан жері Акционерге тиесілі 
акциялар санының 

Банктің 
орналастырылған 

акцияларының жалпы 
санына қатынасы (%) 

Байсейітов Ба�ытбек 
Рымбек�лы 

Алматы қ., Наурызбай батыр көшесі, 70 -53 28,66 

 
 
Басқарма Төрағасы       В.С. Ли 
 
 
Бас бухгалтер        М.Н. Ердесов 
 
 
Бас аудитор        Г.К. Бесбаева 
 


