
 
 
 
 
 
 

 «Kaspi Bank»  
акционерлік қоғамының  

(«Kaspi Bank» АҚ)  
 

300 000 000 000 теңге сомасына 
үшінші облигациялық бағдарлама 

шығарылымы  
проспектісіне 

№1 өзгерістер мен толықтырулар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Алматы қ., 2015 ж. 



 
2014 жылғы 19 желтоқсанда (№ Е83) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 

бекіткен «Kaspi Bank» АҚ-тың Үшінші облигациялық бағдарлама шығарылымы 
проспектісінің №1 өзгерістері мен толықтырулары.  

 
2014 жылғы 19 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бекіткен 

«Kaspi Bank» АҚ-тың Үшінші облигациялық бағдарлама шығарылымы проспектісіне 
(бұдан әрі – Проспект) төмендегі өзгерістер енгізілсін: 
 
1. Проспектінің 13-тармағы мына редакцияда жазылсын:  
 
Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері.  
 

Т.А.Ә.,  
туған жылы  

Соңғы үш жылдағы және қазіргі уақытта 
атқаратын лауазымы  

 

Банктің 
ЖК-дағы 

үлесі,              
% 

Ким Вячеслав 
Константинович,                   
1969 ж.т. 

14.12.2006 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесінің 
Төрағасы;  
31.05.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«Kaspi Group» (Каспи Групп) АҚ Директорлар 
кеңесінің мүшесі;  
12.01.2012 ж. бастап 19.02.2014 ж. дейін – 
«Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл 
Груп) АҚ-тың Бас директоры; 
20.02.2014 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«Kaspi Group» (Каспи Групп) АҚ Бас директоры; 
21.04.2014 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«Колеса» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесі; 
17.03.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«kaspi» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 
17.04.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«Алсеко» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы; 
17.04.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«BRASSET» ЖШС Байқаушы кеңесінің 
Төрағасы 
  

жоқ 
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Ломтадзе Михеил,         
1975 ж.т. 

01.06.2002 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«Baring Vostok Capital Partners» инвестициялық 
қордың серіктесі;  
29.05.2006 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;  
24.07.2007 ж. қазіргі уақытқа дейін – «Kaspi 
Bank» АҚ Басқарма Төрағасы; 
26.07.2007 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«Kaspi Сақтандыру» АҚ Директорлар кеңесінің 
Төрағасы;  
01.06.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«Kaspi Group» (Каспи Групп) АҚ Директорлар 
кеңесінің Төрағасы;  
21.04.2014 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«Колеса» ЖШС Байқаушы кеңесінің Төрағасы; 
17.03.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«kaspi» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы; 
17.04.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«Алсеко» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 
17.04.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«BRASSET» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесі 
  

жоқ 

Койайдарова Гульнар 
Жаншаевна, 
1966 ж.т. 
 

13.02.2007 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Mc 
Green & partners» адвокаттық кеңсесі 
мекемесінің адвокаты; 
18.09 2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«Kaspi Сақтандыру» АҚ Директорлар кеңесінің 
мүшесі (тәуелсіз директор); 
13.01.2012 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«Kaspi Group» (Каспи Групп) АҚ Директорлар 
кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор); 
17.03.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«kaspi» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 
(тәуелсіз директор); 
17.04.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«Алсеко» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 
(тәуелсіз директор);  
27.05.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 
(тәуелсіз директор) 
  

жоқ 

 
4) эмитенттің Директорлар кеңесінің (байқаушы кеңесінің) әрбір мүшесінің оның 
жарғылық капиталында (акциясында/үлесінде) және қатысу үлесін көрсете отырып, оның 
еншілес және тәуелді ұйымдарында қатысуы. 
 
Ақпарат жоқ. 
 
5) соңғы екі жылдың ішінде Директорлар кеңесінің (байқаушы кеңесінің) құрамындағы 
өзгерістер.  
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Изменения и дополнения №1 
в Проспект 

выпуска третьей облигационной программы  
на сумму 300 000 000 000 тенге 

 
Акционерного общества 

«Kaspi Bank» 
(АО «Kaspi Bank») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Алматы, 2015 г. 



Изменения и дополнения №1 в Проспект выпуска третьей облигационной программы 
АО «Kaspi Bank», зарегистрированный Национальным Банком Республики Казахстан 19 
декабря 2014 года (№ E83).  
 

В Проспект выпуска третьей облигационной программы АО «Kaspi Bank» (далее –
Проспект), зарегистрированный Национальным Банком Республики Казахстан 19 
декабря 2014 года, внести следующие изменения: 
 
1. Пункт 13 Проспекта изложить в следующей редакции:  
 
Члены Совета директоров Банка.  
 

Ф.И.О.,  
год рождения 

Занимаемая должность за последние три года  
и в настоящее время 

Доля в УК 
Банка,                    

% 

Ким Вячеслав 
Константинович,                   
1969 г.р. 

с 14.12.2006 г. по настоящее время – 
Председатель Совета директоров АО «Kaspi 
Bank»; 
с 31.05. 2011 г. по настоящее время – Член 
Совета директоров АО «Kaspi Group» (Каспи 
Групп);  
с 12.01.2012 г. по 19.02.2014 г.– Генеральный 
директор АО «Caspian Financial Group» (Каспиан 
Файнаншэл Груп); 
с 20.02.2014 г. по настоящее время – 
Генеральный директор АО «Kaspi Group» 
(Каспи Групп); 
с 21.04.2014 г. - по настоящее время – Член 
Наблюдательного совета ТОО «Колеса»; 
с 17.03.2015 г. по настоящее время – Член 
Совета директоров АО «kaspi»; 
с 17.04.2015 г. по настоящее время – 
Председатель Совета директоров АО «Алсеко»; 
с 17.04.2015 г. по настоящее время – 
Председатель Наблюдательного совета ТОО 
«BRASSET» 
 

не имеет 

Ломтадзе Михеил,         
1975 г.р. 

c 01.06.2002 г. по настоящее время – Партнер 
инвестиционного фонда «Baring Vostok Capital 
Partners»; 
c 29.05.2006 г. по настоящее время – Член 
Совета директоров АО «Kaspi Bank»; 
с 24.07.2007 г. по настоящее время – 
Председатель Правления АО «Kaspi Bank»; 
с 26.07.2007 г. по настоящее время – 
Председатель Совета директоров АО «Kaspi 
Страхование»; 
с 01.06.2011 г. по настоящее время – 
Председатель Совета директоров АО «Kaspi 

не имеет 
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Group» (Каспи Групп); 
с 21.04.2014 г. по настоящее время – 
Председатель Наблюдательного совета ТОО 
«Колеса»; 
с 17.03.2015 г. по настоящее время – 
Председатель Совета директоров АО «kaspi»; 
с 17.04.2015 г. по настоящее время – Член 
Совета директоров АО «Алсеко»; 
с 17.04.2015 г. по настоящее время – Член 
Наблюдательного совета ТОО «BRASSET» 
 

Койайдарова Гульнар 
Жаншаевна, 
1966 г.р. 
 

с 13.02.2007 г. по настоящее время – Адвокат 
Учреждения «Адвокатская Контора «Mc Green 
& partners»; 
с 18.09 2009 г. по настоящее время – Член 
Совета директоров (независимый директор) АО 
«Kaspi Страхование»; 
с 13.01.2012 г. по настоящее время – Член 
Совета директоров (независимый директор) АО 
«Kaspi Group» (Каспи Групп); 
с 17.03.2015 г. по настоящее время – Член 
Совета директоров (независимый директор) АО 
«kaspi»; 
с 17.04.2015 г. по настоящее время – Член 
Совета директоров (независимый директор) АО 
«Алсеко»; 
с 27.05.2015 г. по настоящее время – Член 
Совета директоров (независимый директор) АО 
«Kaspi Bank» 
  

не имеет 

 
4) участие каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в его 
уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях с указанием 
долей участия. 
 
Информация отсутствует. 
 
5) изменения в составе Совета директоров (наблюдательного совета) в течение 
предыдущих двух лет. 
 
На начало  2013 года членами Совета директоров являлись: Ким В.К., Ломтадзе М., 
Дзодзуашвили А.А. 
 
На основании предложения общества и полученного уведомления от 27.05.2015 г. 
досрочно прекращены полномочия ранее избранного члена Совета директоров со 
статусом независимого директора Дзодзуашвили Арчила Амуровича. 
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