
 

 

 

 

 

«Досжан темір жолы (ДТЖ)» 

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ 

ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ 

ПРОСПЕКТІСІНЕ 

ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР 

 

 

 

 

 

«Уəкiлеттi органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тiркеу шығарылым 
проспектiсiнде жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да 
болмасын ұсыным берудi білдiрмейдi. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тiркеудi 
жүзеге асырушы уəкiлеттi орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшiн жауап 
бермейдi. Облигациялар шығарылымы проспектiсiнiң Қазақстан Республикасы 
заңдарының талаптарына сəйкестiгi ғана қаралады. Эмитенттiң лауазымды тұлғалары осы 
проспектiдегi ақпараттың шынайылығы үшiн жауап бередi жəне ондағы барлық ақпарат 
шынайылығын жəне эмитентке жəне оның облигацияларына қатысты инвесторларды 
шатастырмайтындығын растайды». 
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«Досжан темір жолы (ДТЖ )» АҚ Қазақстан Республикасының қаржы нарығын 
жəне қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі Агенттігінде 2005 
жылғы 28 шілдеде мемлекеттік тіркеуден өткен облигациялар шығарымының 
анықтамалығына мынадай өзгерістер енгізілсін: 

 
1. «Қоғам органдары мен құрылтайшылары (акционерлер)» атты 2 – бөлімнің 
14-тармағының 1) шағын тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
 
1) «Қарашев Бекзат Мұратұлы, 1986 жылы туған – Директорлар кеңесінің Төрағасы; 

Бейсембаев Саян Болтабайұлы, 1982 жылы туған – Директорлар кеңесінің мүшесі; 
Əбдірахманов Алексей Қанапияұлы, 1960 жылы туған – Директорлар кеңесінің 
мүшесі; 
Исламов Султан Мухтарұлы, 1976 жылы туған – Директорлар кеңесінің мүшесі; 
Муравьев Николай Василийұлы, 1960 жылы туған – Директорлар кеңесінің мүшесі 
(тəуелсіз директор); 
Əмірханов Абзал Болатұлы, 1986 жылы туған – Директорлар кеңесінің мүшесі 
(тəуелсіз директор).» 

 
2. «Қоғам органдары мен құрылтайшылары (акционерлер)» атты 2 – бөлімнің 
14-тармағының 2) шағын тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 

 
2) «Қарашев Бекзат Мұратұлы, 2009ж. шілде айынан 2011ж. шілде айына дейін 

«Альянс Банк» АҚ, кіші жəне орта бизнесті қаржыландыру басқармасының 
Алматы филиалының Бас маманы, 2011ж. маусым айынан 2012ж. маусымына дейін 
«Банк Развития Казахстана» АҚ корпоративтық бизнес Департаментінің 
корпоративтік клиенттерге несие беру (жөнінде) Бас маманы, «Банк Развития 
Казахстана» АҚ 2011ж. маусымынан 2012ж. маусымына дейін, «Астана Контракт» 
МК Бас маманы (тəуекелдік менеджер). «Қазақстан инвестициялық қоры» АҚ 
2012ж. шілде айынан бүгінгі күнге дейін, №1 инвестиция жобаларының 
Дирекциясының Бас менеджері; «Досжан темир жолы (ДТЖ)» АҚ 01/10/12 жылдан 
бастап 12/05/14 жылдан дейін, директорлар Кеңесінің мүшесі; 12/05/14 жылдан осы 
уақытқа дейін «Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ, директорлар кеңесінін Төрағасы; 
Бейсембаев Саян Болтабайұлы, «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ 2010 ж. 
желтоқсаң айынан 2013ж. желтоқсаңына дейін активтерді басқару Департаментінің 
1-ші деңгейлі менеджері; «Қазақстан темір жолы»ҰК» АҚ 2013ж. желтоқсаннан 
бүгінгі күнге дейін активтерді басқару Департаментінің 2-ші деңгейлі Бас 
менеджері; 12/05/14 жылдан осы уақытқа дейін «Досжан темир жолы (ДТЖ)»АҚ 
директорлар Кеңесінің мүшесі; 
Əбдірахманов Алексей Қанапияұлы 2007 жылдың мамыр айынан 2011 жылдың 
желтоқсан айына дейін «ҚамҚор» Жөңдеу корпорациясы» ЖШС, Бас инженер, 
техникалық саясат департаментінің атқарушы директоры, техникалық саясат 
департаментінің директоры, корпоративті дамыту жəне жаңа жобалар 
департаментінің директоры, инвестициялық саясат жəне жаңа технологиялар 
департаментінің директоры; 2011 жылдың желтоқсан айынан 2013 жылдың мамыр 
айына дейін «Centr Asia Protrans» ЖШС, Бас директор; 2013 жылдың мамыр 
айынан осы уақытқа дейін «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ бөлімшесі – 
«Магистральді желілер дирекциясы», Бас инженер; 02/09/13 жылдан осы уақытқа 
дейін «Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі; 
Исламов Султан Мухтарұлы, 2010ж. бастап 2011ж. Дейін «Метрокомбанк» АҚ 
Алматы филиалының Директоры; 2012ж. бастап 2013ж. дейін Қазақстан 
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Республикасы қаржы Министрлігі Қазынашылық Комитеті, департамент 
бастығының орынбасары, мемлекеттік көтере сатып алу жəне ұйымдастыру 
жұмыстар басқармасының бастығы, 2014 ж. ақпан айынан бүгінгі күнге дейін 
«Қазақстан инвестициялық қоры» АҚ, №1 инвестиция жобаларының 
Дирекциясының Бас менеджері;12/05/14 жылдан бастап осы уақытқа дейін 
«Досжан темир жолы (ДТЖ)»АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі; 
Муравьев Николай Василийұлы 2005 жылдың тамыз айынан осы күнге дейін 
ҚМБЭИ Университеті, Мемлекеттік басқару кафедрасының көмекші профессоры; 
01/10/12 жылдан бастап осы күнге дейін «Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ, 
Директорлар кеңесінің мүшесі; 
Əмірханов Абзал Болатұлы 2010 жылдан 2012 жылға дейін «Түркісіб – Транс - 
Тасымалы» ЖШС, Қаржы жөніндегі кеңесші; 2012 жылдан осы уақытқа дейін 
«AKTAN GROUP» ЖШС, Директор; 02/09/13 жылдан осы уақытқа дейін «Досжан 
темір жолы (ДТЖ)» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі.» 
 

3. «Қоғам органдары мен құрылтайшылары (акционерлер)» атты 2 – бөлімнің 
14-тармағының 4) шағын тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 

 
4) «Өткен екі жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгеріс жəне аталған 
өзгерістердің себептері. 

2012 жылғы 1 
қазандағы 
«ДТЖ» АҚ-ы 
акционерлерінің 
кезектен тыс 
жалпы 
жиналысының 
№4 хаттамасы 

Төмендегі Директорлар кеңесінің 
мүшелерінің өкілеттіліктері 
тоқтатылды: 
1. Жусанбаев Е.С. – «ҚТЖ» ҰК АҚ 
атынан өкіл; 
2. Рахматуллаев Р.Д. – тəуелсіз 
директор;  
3. Қандықбаев С.А. – «ИФК» АҚ 
атынан өкілі; 
4. Тен О.П. – «ҚИҚ» АҚ атынан 
өкіл; 
5. Бегімбетов Г.А. – тəуелсіз 
директор. 
Келесі құрамдағы Директорлар 
кеңесі таңдалды: 
1. Қизатов Е.А. – Директорлар 
кеңесінің төрағасы; 
2. Əренов А.Д. – «ҚТЖ» ҰК АҚ 
атынан өкіл; 
3. Анарбаев А.А. – «ҚИҚ» АҚ 
атынан өкіл; 
4. Қарашев Б.М. – «ҚИҚ» АҚ 
атынан өкіл; 
5. Муравьев Н.В. – тəуелсіз 
директор; 
6. Сəкенов Т. – тəуелсіз директор. 

Міндеттемелерін 
мерзімінен ерте тоқтату 
туралы өтініштерге 
байланысты мына 
Директорлар кеңесінің 
мүшелерінің өкілеттіліктері 
тоқтатылды: 
1. Жусанбаев Е.С.; 
2. Рахматуллаев Р.Д.;  
3. Қандықбаев С.А.; 
4. Тен О.П.; 
5. Бегімбетов Г.А. 
Келесі құрамдағы 
Директорлар кеңесі 
таңдалды: 
1. Əренов А.Д.; 
2. Анарбаев А.А.; 
3. Қарашев Б.М.; 
4. Муравьев Н.В.; 
5. Сəкенов Т. 
Қизатов Е.А.- Директорлар 
кеңесінің төрағасы. 

2013 жылғы 28 
наурыздағы 
«ДТЖ» АҚ-ы 
акционерлерінің 
кезектен тыс 
жалпы 

Директорлар кеңесінің мүшесі 
А.А.Анарбаев өкілеті тоқтатылды.  
Директорлар кеңесіне Е.К. 
Кенжебеков сайланды. 
Директорлар кеңесінің құрамы: 
1. Қизатов Е.А. – Директорлар 

Міндеттерді мерзімінен 
бұрын тоқтату жөніндегі 
өтінішке байланысты 
А.А.Анарбаевты 
Е.К.Кенжебековке 
ауыстыру. 
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жиналысының 
№1 хаттамасы 

кеңесінің төрағасы; 
2. Əренов А.Д. – «ҚТЖ» ҰК АҚ 
атынан өкіл; 
3. Кенжебеков Е.К. – «ҚИҚ» АҚ 
атынан өкіл; 
4. Қарашев Б.М. – «ҚИҚ» АҚ 
атынан өкіл; 
5. Муравьев Н.В. – тəуелсіз 
директор; 
6. Сəкенов Т. – тəуелсіз директор. 
 

Кизатов Е.А.- Директорлар 
кеңесінің төрағасы. 

2013 жылғы 29 
мамырдағы 
«ДТЖ» АҚ-ы 
акционерлерінің 
жылдық жалпы 
жиналысының 
№2 хаттамасы 

Директорлар кеңесінің мүшесі – 
Төрағасы Қизатов Е.А. өкілеті 
тоқтатылды.  
Директорлар кеңесіне – Төрағасы 
Е.К. Кенжебеков сайланды. 
Директорлар кеңесінің құрамы: 
1. Кенжебеков Е.К. – Директорлар 
кеңесінің төрағасы; 
2. Əренов А.Д. – «ҚТЖ» ҰК АҚ 
атынан өкіл; 
3. Қарашев Б.М. – «ҚИҚ» АҚ 
атынан өкіл; 
4. Муравьев Н.В. – тəуелсіз 
директор; 
5. Сəкенов Т. – тəуелсіз директор. 
 

Міндеттерін мерзімінен 
бұрын тоқтату туралы 
өтінішіне байланысты 
Директорлар кеңесінің 
мүшесі Төраға 
Е.А.Қизатовтың өкілдігі 
тоқтатылды. 
Кенжебеков Е.К. – 
Директорлар кеңесінің 
төрағасы. 
 

2013 жылғы 04 
қыркүйектегі 
«ДТЖ» АҚ-ы 
акционерлерінің 
кезектен тыс 
жалпы 
жиналысының 
№5 хаттамасы 

Директорлар кеңесінің мүшесі – 
тəуелсіз директор Т. Сəкенов өкілеті 
тоқтатылды.  
Директорлар кеңесіне А.К. 
Əбдірахманов жəне А.Б. Əмірханов 
(тəуелсіз директор) сайланды. 
Директорлар кеңесінің құрамы: 
1. Кенжебеков Е.К. – Директорлар 
кеңесінің төрағасы; 
2. Əренов А.Д. – «ҚТЖ» ҰК АҚ 
атынан өкіл; 
3. Əбдірахманов А.К. – «ҚТЖ» ҰК 
АҚ атынан өкіл; 
4. Қарашев Б.М. – «ҚИҚ» АҚ 
атынан өкіл; 
5. Муравьев Н.В. – тəуелсіз 
директор; 
6. Əмірханов А.Б. – тəуелсіз 
директор. 
 

Міндеттемелерді 
мерзімінен ерте тоқтату 
туралы өтінішке сəйкес Т. 
Сəкеновты А.Б. 
Əмірхановқа ауыстыру. 
Ірі акционерден өкілді А.К. 
Əбдірахмановты 
Директорлар кеңесіне мүше 
ретінде таңдау. 
Кенжебеков Е.К. – 
Директорлар кеңесінің 
төрағасы.» 
 

2014 жылғы 12 
мамырдағы 
«ДТЖ» АҚ-ы 
акционерлерінің 
кезектен тыс 

Директорлар Кеңесі төрағасы – 
Кенжебеков Е.К. пен директорлар 
Кеңесі мүшесі Аренов А.Д. 
өкілеттілігі тоқтатылды. 
Директорлар Кеңесі мүшесіне – 

Кенжебеков Е.К қызметін 
Исламов С.М. ауыстыру, 
міндетін мерізімінен бұрын 
тоқтату туралы өтінішіне 
сай. 





 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ  

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«Досжан темир жолы (ДТЖ)» 

 

 

 

 

«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».  

 

2014 год 
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Внести в Проспект выпуска облигаций АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», 
прошедший государственную регистрацию в Агентстве Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 28 июля 
2005 года, следующие изменения: 

1. Подпункт 1) пункта 14 раздела 2 «Органы общества и учредители 
(акционеры)» изложить в следующей редакции: 
1) «Карашев Бекзат Муратович, 1986 года рождения – Председатель Совета 

директоров; 
Бейсембаев Саян Болтабаевич, 1982 года рождения – Член Совета директоров; 
Абдрахманов Алексей Канапьевич, 1960 года рождения – Член Совета директоров; 
Исламов Султан Мухтарович, 1976 года рождения – Член Совета директоров;  
Муравьев Николай Васильевич, 1960 года рождения – Член Совета директоров 
(независимый директор); 
Амирханов Абзал Болатович, 1986 года рождения – Член Совета директоров 
(независимый директор).» 

 
2. Подпункт 2) пункта 14 раздела 2 «Органы общества и учредители 
(акционеры)» изложить в следующей редакции: 
2) «Карашев Бекзат Муратович с июля 2009 года по июль 2011 года АО «Альянс 

Банк», Главный специалист управления по финансированию малого и среднего 
бизнеса Алматинского филиала, Главный специалист по кредитованию 
корпоративных клиентов Департамента корпоративного бизнеса; с июня 2011 года 
по июнь 2012 года АО «Банк Развития Казахстана», Главный специалист (риск 
менеджер ГК «Астана Контракт»); с июля 2012 года по настоящее время АО 
«Инвестиционный фонд Казахстана», Главный менеджер Дирекции 
инвестиционных проектов №1; с 01/10/12г. по 12/05/14г., АО «Досжан темир жолы 
(ДТЖ)», Член совета директоров; с 12/05/14г. по настоящее время АО «Досжан 
темир жолы (ДТЖ)», Председатель совета директоров; 
Бейсембаев Саян Болтабаевич с декабря 2010 года по декабрь 2013 года АО «НК 
«Қазақстан темір жолы», Менеджер 1-го уровня Департамента управления 
активами; с декабря 2013 года по настоящее время АО «НК «Қазақстан темір 
жолы», Главный менеджер 2-го уровня Департамента управления активами; с 
12/05/14г. по настоящее время АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», Член совета 
директоров; 
Абдрахманов Алексей Канапьевич с мая 2007 года по декабрь 2011 года 
ТОО «Ремонтная корпорация «ҚамҚор», Главный инженер, исполнителный 
директор департамента технической политики, директор департамента технической 
политики, директор депатамента корпоративного развития и новых проетов, 
директор депатамента инвестиционной политики и новых технологий; с декабря 
2011 года по май 2013 года ТОО «Centr Asia Protrans», Гениральный директор; с 
мая 2013 года по настоящее время филиал АО «НК «Қазақстан темір жолы» - 
«Дирекция магистральной сети», Главный инженер; с 04/09/13г. по настоящее 
время АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», Член совета директоров; 
Исламов Султан Мухтарович с 2010 года по 2011 год АО «Метрокомбанк», 
Директор Алматинского филиала; с 2012 года по 2013 год Комитет Казначейства 
Министерства финансов Республик Казахстан, заместитель начальника 
департамента и начальник управления организационной работы и государственных 
закупок; с февраля 2014 года по настоящее время АО «Инвестиционный фонд 
Казахстана», Главный менеджер Дирекции инвестиционных проектов №1; с 
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12/05/14г. по настоящее время, АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», Член совета 
директоров; 
Муравьев Николай Васильевич с августа 2005 года по настоящее время 
Университет КИМЭП, Ассистент-профессор кафедры государственного 
управления; с 01/10/12г. по настоящее время, АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», 
Член совета директоров; 
Амирханов Абзал Болатович с 2010 года по 2012 года ТОО «Турксиб – Транс – 
Тасмалы», Советник по финансам; с 2012 года по настоящее время ТОО «AKTAN 
GROUP», Директор; с 04/09/13г. по настоящее время, АО «Досжан темир жолы 
(ДТЖ)», Член совета директоров.» 

 
3. Подпункт 4) пункта 14 раздела 2 «Органы общества и учредители 
(акционеры)» изложить в следующей редакции: 
4) «Изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и 
причины указанных изменений. 
 
Протокол № 4 
внеочередного 
общего собрания 
акционеров 
АО «ДТЖ» от 01 
октября 2012 г. 

Прекращены полномочия членов 
Совета директоров: 
1. Жусанбаев Е.С. – представитель 

от АО «НК «КТЖ»; 
2. Рахматуллаев Р.Д. – независимый 

директор;  
3. Кандыкбаев С.А. – представитель 

от АО «ИФК»; 
4. Тен О.П. – представитель от 

АО «ИФК»; 
5. Бегимбетов Г.А. – независимый 

директор. 
Избран Совет директоров в 
следующем составе: 
1. Кизатов Е.А. – Председатель 
Совета директоров; 
2. Аренов А.Д. – представитель от 
АО «НК «КТЖ»; 
3. Анарбаев А.А. – представитель от 
АО «ИФК»; 
4. Карашев Б.М. – представитель от 
АО «ИФК»; 
5. Муравьев Н.В. – независимый 
директор; 
6. Сакенов Т. – независимый 
директор. 

В связи с заявлениями о 
досрочном прекращении 
обязанностей прекращены 
полномочия членов Совета 
директоров: 
1. Жусанбаев Е.С.; 
2. Рахматуллаев Р.Д.;  
3. Кандыкбаев С.А.; 
4. Тен О.П.; 
5. Бегимбетов Г.А. 
Избраны новые члены 
Совета директоров: 
1. Аренов А.Д.; 
2. Анарбаев А.А.; 
3. Карашев Б.М.; 
4. Муравьев Н.В.; 
5. Сакенов Т. 
Кизатов Е.А.- 
Председатель Совета 
директоров. 
 

Протокол № 1 
внеочередного 
общего собрания 
акционеров 
АО «ДТЖ» от 28 
марта 2013 г. 

Прекращены полномочия члена 
Совета директоров Анарбаева А.А. 
Избран в члены Совета директоров 
Кенжебеков Е.К. 
Состав Совета директоров: 
1. Кизатов Е.А. – Председатель 
Совета директоров; 
2. Аренов А.Д. – представитель от 
АО «НК «КТЖ»; 

Замена Анарбаева А.А. на 
Кенжебекова Е.К. в связи с 
заявлением о досрочном 
прекращении обязанностей. 
Кизатов Е.А.- Председатель 
Совета директоров. 
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3. Кенжебеков Е.К. – представитель 
от АО «ИФК»; 
4. Карашев Б.М. – представитель от 
АО «ИФК»; 
5. Муравьев Н.В. – независимый 
директор; 
6. Сакенов Т. – независимый 
директор. 

Протокол № 2 
годового общего 
собрания 
акционеров 
АО «ДТЖ» от 29 
мая 2013 г. 

Прекращены полномочия члена 
Совета директоров – Председателя 
Кизатова Е.А. 
Избран в члены Совета директоров – 
Председателя Кенжебекова Е.К. 
Состав Совета директоров: 
1. Кенжебеков Е.К.– Председатель 
Совета директоров; 
2. Аренов А.Д. – представитель от 
АО «НК «КТЖ»; 
3. Карашев Б.М. – представитель от 
АО «ИФК»; 
4. Муравьев Н.В. – независимый 
директор; 
5. Сакенов Т. – независимый 
директор. 

В связи с заявлением о 
досрочном прекращении 
обязанностей прекращены 
полномочия члена Совета 
директоров – Председателя 
Кизатова Е.А. 
Кенжебеков Е.К. – 
Председатель Совета 
директоров. 

Протокол № 5 
внеочередного 
общего собрания 
акционеров 
АО «ДТЖ» от 04 
сентября 2013 г. 

Прекращены полномочия члена 
Совета директоров – независимого 
директора Сакенова Т. 
Избраны в члены Совета директоров 
– Абдрахманов А.К. и Амирханов 
А.Б. (независимый директор) 
Состав Совета директоров: 
1. Кенжебеков Е.К.– Председатель 
Совета директоров; 
2. Аренов А.Д. – представитель от 
АО «НК «КТЖ»; 
3. Абдрахманов А.К. – 
представитель от АО «НК «КТЖ»; 
4. Карашев Б.М. – представитель от 
АО «ИФК»; 
5. Муравьев Н.В. – независимый 
директор; 
6. Амирханов А.Б. – независимый 
директор. 

Замена Сакенова Т. на 
Амирханова А.Б., в связи с 
заявлением о досрочном 
прекращении обязанностей. 
Избрание члена Совета 
директоров представителя 
от крупного акционера 
Абдрахманова А.К. 
Кенжебеков Е.К. – 
Председатель Совета 
директоров. 

Протокол № 2 
внеочередного 
общего собрания 
акционеров 
АО «ДТЖ» от 12 
мая 2014 г 

Прекращены полномочия 
Председателя Совета директоров - 
Кенжебеков Е.К. и члена Совета 
директоров Аренов А.Д. 
Избраны в члены Совета директоров 
– Бейсембаев С.Б. и Исламов С.М. 
Состав Совета директоров: 
1. Карашев Б.М.– Председатель 

Замена Кенжебекова Е.К на 
Исламов С.М., в связи с 
заявлением о досрочном 
прекращении обязанностей. 
Замена Аренова А.Д. на 
Бейсембаева С.Б., в связи с 
заявлением о досрочном 
прекращении обязанностей 








