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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. 
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1. В проспект выпуска облигаций АО «КазАгроФинанс» внести следующие 

изменения и дополнения: 
 
1) Пункт 12 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
 
12. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения каждого из членов 

совета директоров (наблюдательного совета) и дата вступления этих лиц в 

должности эмитента, в том числе председателя совета директоров 

(наблюдательного совета): 
Мухамадиева Айгуль Стахановна – 1976 года рождения; c 24 июня 2015 года 

является Председателем Совета директоров АО «КазАгроФинанс»; 
Жауымбаев Канат Сагындыкович 1981 года рождения; с 12 февраля 2015 года 

является членом Совета директоров-представителем акционера АО «КазАгроФинанс»; 
 
2) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения независимых 

членов совета директоров и дата вступления этих лиц в должности: 
Курманов Рустем Жомартович – 1981 года рождения; с 12 марта 2015 года 

входит в состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» в качестве независимого 

директора. 
Орынбаев Ерлан Бахитович – 1982 года рождения; с 17 июня 2015 года входит 

в состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» в качестве независимого 

директора. 
3) должности, занимаемые каждым из членов совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента за последние три года и в настоящее время, в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Мухамадиева Айгуль Стахановна – с 23 мая 2011 года по 29 ноября 2012 года 

занимала должность Управляющего директора АО «Аграрная кредитная 

корпорация». С 29 ноября 2012 года по 1 ноября 2014 года занимала должность 

Первого заместителя Председателя Правления АО «Аграрная кредитная 

корпорация». С 3 ноября 2014 года по 12 июня 2015 года занимала должность 

Заместителя Главного Директора по развитию бизнеса АО ФНБ «Самрук-Казына». С 

15 июня 2015 года по настоящее время занимает должность Управляющего 

директора АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». С 17 июня 2015 

года является членом Совета директоров-представителем акционера АО 

«КазАгроФинанс». С 24 июня 2015 года является Председателем Совета директоров 

АО «КазАгроФинанс».  
Жауымбаев Канат Сагындыкович – с 12 мая 2009 года по 1 сентября 2012 года 

занимал должность директора Департамента малого и среднего бизнеса АО 

Дочерний банк «Альфа-Банк». С 24 сентября 2012 года по 8 октября 2012 года 

занимал должность Советника Председателя Правления АО «Национальный 

управляющий холдинг «КазАгро», с 9 октября 2012 года по 18 ноября 2012 года 

работал в должности заместителя директора Департамента мониторинга кредитных 

портфелей дочерних акционерных обществ, с 19 ноября 2012 года по настоящее 

время занимает должность Управляющего директора АО «Национальный 
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управляющий холдинг «КазАгро». С 12 февраля 2015 года является членом Совета 

директоров-представителем акционера АО «КазАгроФинанс». 
Курманов Рустем Жомартович – с 1 ноября 2011 года по 4 ноября 2013 года 

занимал должность директора Департамента инвестиционной политики 

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. С 4 ноября 2013 года по 2 

февраля 2015 занимал должность Председателя Комитета ветеринарного контроля и 

надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. С 3 февраля 2015 
года -  по настоящее время занимает должность руководителя Секретариата Комитета 

агропромышленного комплекса Национальной палаты предпринимателей 

Республики Казахстан.  С 12 марта 2015 года входит в состав Совета директоров АО 

«КазАгроФинанс» в качестве независимого директора. 
Орынбаев Ерлан Бахитович – с 8 ноября 2010 года по 30 октября 2012 года 

занимал должность Главного менеджера Департамента бюджетного планирования и 

казначейства АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук». С 1 

ноября 2012 года по 22 апреля 2015 года занимал должность Руководителя Службы 

внутреннего аудита АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук». С 

23 апреля 2015 года по настоящее время занимает должность Директора 

департамента корпоративного управления и стратегического планирования АО 

«Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук». С 17 июня 2015 года 

входит в состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» в качестве независимого 

директора.  
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: 
Мухамадиева Айгуль Стахановна – участие в уставном капитале АО 

«КазАгроФинанс» не имеется; 
Жауымбаев Канат Сагындыкович - участие в уставном капитале АО 

«КазАгроФинанс» не имеется; 
Курманов Рустем Жомартович - участие в уставном капитале АО 

«КазАгроФинанс» не имеется;  
Орынбаев Ерлан Бахитович - участие в уставном капитале АО 

«КазАгроФинанс» не имеется. 
 
 
5) изменение в составе совета директоров (наблюдательного совета) в 

течении предыдущих двух лет: 
Решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» – Правлением 

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 27 декабря 2012 года 

№ 73 внесены изменения в составе Совета директоров АО «КазАгроФинанс»: 
Айтжанов Дулат Нулиевич – Председатель Правления АО «Национальный 

управляющий холдинг «КазАгро», Председатель Совета директоров АО 

«КазАгроФинанс»; 
Рахимжанов Гумар Тюлегенович – Председатель Правления АО 

«КазАгроФинанс», член Совета директоров АО «КазАгроФинанс»; 
Махажанов Даурен Сабитович – заместитель Председателя Правления АО 

«Национальный управляющий холдинг «КазАгро», член Совета директоров АО 
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«КазАгроФинанс»; 
Кенжебаев Адылхан Айтказынович – независимый директор; 
Еденбаев Еркегали Серикович – независимый директор. 
В соответствии с поданным уведомлением от 18 декабря 2013 года 

досрочно прекращены по собственной инициативе полномочия Кенжебаева 

Адылхана Айтказыновича в качестве члена Совета директоров – независимого 

директора АО «КазАгроФинанс». 
В соответствии с поданным уведомлением от 13 февраля 2014 года 

досрочно прекращены по собственной инициативе полномочия Еденбаева 

Еркегали Сериковича в качестве члена Совета директоров – независимого 

директора АО «КазАгроФинанс». 
Решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» – Правлением 

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 апреля 2014 года № 

23 внесены изменения в составе Совета директоров АО «КазАгроФинанс»: 
Айтжанов Дулат Нулиевич – Председатель Правления АО «Национальный 

управляющий холдинг «КазАгро», Председатель Совета директоров АО 

«КазАгроФинанс»; 
Рахимжанов Гумар Тюлегенович – Председатель Правления АО 

«КазАгроФинанс», член Совета директоров АО «КазАгроФинанс»; 
Махажанов Даурен Сабитович – заместитель Председателя Правления АО 

«Национальный управляющий холдинг «КазАгро», член Совета директоров АО 

«КазАгроФинанс»; 
Мендебаев Алмат Токтасынович – независимый директор; 
Хусаинов Руслан Кинебаевич – независимый директор. 
В соответствии с поданным уведомлением от 3 ноября 2014 года досрочно 

прекращены по собственной инициативе полномочия Хусаинова Руслана 

Кинебаевича в качестве члена Совета директоров – независимого директора АО 

«КазАгроФинанс». 
В соответствии с поданным уведомлением от 3 декабря 2014 года досрочно 

прекращены по собственной инициативе полномочия Рахимжанова Гумара 

Тюлегеновича в качестве члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс». 
Решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» – Правлением 

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 3 декабря 2014 года № 

73 внесены изменения в составе Совета директоров АО «КазАгроФинанс»: 
Айтжанов Дулат Нулиевич – Председатель Правления АО «Национальный 

управляющий холдинг «КазАгро», Председатель Совета директоров АО 

«КазАгроФинанс»; 
Махажанов Даурен Сабитович – заместитель Председателя Правления АО 

«Национальный управляющий холдинг «КазАгро», член Совета директоров АО 

«КазАгроФинанс»; 
Мендебаев Алмат Токтасынович – независимый директор; 
Ulf Wokurka (Ульф Вокурка) – независимый директор. 
В соответствии с поданным уведомлением от 4 декабря 2014 года досрочно 

прекращены по собственной инициативе полномочия Айтжанова Дулата 

Нулиевича в качестве Председателя Совета директоров АО «КазАгроФинанс». 
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В соответствии с поданным уведомлением от 2 февраля 2015 года досрочно 

прекращены по собственной инициативе полномочия Ulf Wokurka (Ульф 

Вокурка) в качестве члена Совета директоров – независимого директора АО 

«КазАгроФинанс». 
Решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» – Правлением 

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 12 февраля 2015 года 

№ 10 внесены изменения в составе Совета директоров АО «КазАгроФинанс»: 
Махажанов Даурен Сабитович – исполняющий обязанности Председателя 

Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», член Совета 

директоров АО «КазАгроФинанс»; 
Жауымбаев Канат Сагындыкович – Управляющий директор АО 

«Национальный управляющий холдинг «КазАгро», член Совета директоров АО 

«КазАгроФинанс», представитель акционера АО «КазАгроФинанс»; 
Мендебаев Алмат Токтасынович – независимый директор. 
Решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» – Правлением 

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 12 марта 2015 года 

№ 18 внесены изменения в составе Совета директоров АО «КазАгроФинанс»: 
Махажанов Даурен Сабитович – исполняющий обязанности Председателя 

Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», член Совета 

директоров АО «КазАгроФинанс»; 
Жауымбаев Канат Сагындыкович – Управляющий директор АО 

«Национальный управляющий холдинг «КазАгро», член Совета директоров АО 

«КазАгроФинанс», представитель акционера АО «КазАгроФинанс»; 
Мендебаев Алмат Токтасынович – независимый директор; 
Курманов Рустем Жомартович – независимый директор.  
Решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» – Правлением 

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 17 июня 2015 года 

№ 37 внесены изменения в составе Совета директоров АО «КазАгроФинанс»: 
Мухамадиева Айгуль Стахановна – Управляющий директор АО 

«Национальный управляющий холдинг «КазАгро», член Совета директоров-
представитель акционера АО «КазАгроФинанс»; 

Жауымбаев Канат Сагындыкович – Управляющий директор АО 

«Национальный управляющий холдинг «КазАгро», член Совета директоров-
представитель акционера АО «КазАгроФинанс»; 

Курманов Рустем Жомартович – независимый директор; 
Орынбаев Ерлан Бахитович – независимый директор. 
Решением очного заседания Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 

24 июня 2015 года Мухамадиева Айгуль Стахановна была избрана 

Председателем Совета директоров АО «КазАгроФинанс»: 
Мухамадиева Айгуль Стахановна – Управляющий директор АО 

«Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Председатель Совета директоров 

АО «КазАгроФинанс»; 
Жауымбаев Канат Сагындыкович – Управляющий директор АО 

«Национальный управляющий холдинг «КазАгро», член Совета директоров-
представитель акционера АО «КазАгроФинанс»; 

Курманов Рустем Жомартович – независимый директор; 
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Орынбаев Ерлан Бахитович – независимый директор. 
 
 
2) Пункт 12-1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
12-1. Комитеты Совета директоров Эмитента (при наличии таковых). В 

данном пункте необходимо указать наименование (наименования) комитета 

(комитетов) Совета директоров Эмитента, его (их) компетенцию, фамилия, имя, 

при наличии - отчество и год рождения каждого члена комитета (комитетов) 

Совета директоров Эмитента и даты вступления их в должности. 
1. Комитет Совета директоров АО «КазАгроФинанс» по внутреннему 

аудиту. Комитет создан в целях разработки и представления Совету 

директоров Эмитента рекомендаций по вопросам: 
- установления и контроля за соблюдением в Обществе процедур 

внутреннего контроля и утверждения Плана работы Службы внутреннего 

аудита на соответствующий год; 
- рассмотрения периодических отчетов Службы внутреннего аудита 

Общества; 
-  утверждения Положения о службе внутреннего аудита Общества внесение 

изменений и дополнений в него; 
- определения количественного состава, срока полномочий Службы 

внутреннего аудита, назначения его руководителя и членов, а также 

досрочное прекращение их полномочий;  
- определения порядка работы Службы внутреннего аудита, ее компетенции 

и функции, размера и условий оплаты труда и премирования работников 

Службы внутреннего аудита, утверждение квалификационных требований 

к работникам Службы внутреннего аудита, принятия решений о наложении 

дисциплинарных взысканий на них; 
- определения размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит 

финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости 

имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося 

предметом крупной сделки; 
- предварительного утверждения годовой финансовой отчетности Общества; 
- представления предложений Совету директоров о порядке распределения 

чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере 

дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества; 
- при необходимости по иным вопросам в сфере внутреннего аудита 

отнесенным к компетенции Совета директоров Общества. 
Члены Комитета: 
 Орынбаев Ерлан Бахитович (1982 года рождения), Независимый директор 

АО «КазАгроФинанс» – Председатель комитета, дата вступления в 

должность – 24 июня 2015 года; 
 Курманов Рустем Жомартович (1981 года рождения), Независимый 

директор АО «КазАгроФинанс» – член комитента, дата вступления в 

должность – 24 июня 2015 года; 
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 Абилькасова Гаухар Галиаскаровна (1982 года рождения) - директор 

Департамента риск-менеджмента АО «Холдинг «КазАгро» - эксперт (по 

согласованию), дата вступления в должность – 24 июня 2015 года; 
 Макаев Кайрат Амиржанович (1980 года рождения) - директор 

Департамента внутреннего контроля АО «Холдинг «КазАгро» - эксперт 

(по согласованию), дата вступления в должность – 24 июня 2015 года; 
 Абдрахманова Бакытгуль Тлеубаевна (1971 года рождения) - директор 

финансового Департамента АО «Холдинг «КазАгро» - эксперт (по 

согласованию), дата вступления в должность – 24 июня 2015 года. 
 

2. Комитет Совета директоров АО «КазАгроФинанс» по стратегическому 

планированию и рискам. Комитет создан в целях разработки и представления 

Совету директоров Эмитента рекомендаций по вопросам: 
- определения приоритетных направлений деятельности Общества; 
- утверждения стратегии развития Общества, а также отчета о его 

исполнении; 
- утверждения плана развития, бюджета Общества, внесение изменений и 

дополнений в них, а также отчетов о их исполнении; 
- определения условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг 

Общества, а также принятие решений об их выпуске; 
- выкупа Обществом размещенных акций или других ценных бумаги цене их 

выкупа; 
- увеличения обязательств Общества на величину, составляющую десять и 

более процентов размера его собственного капитала; 
- приобретения (отчуждения) Обществом десяти и более процентов акций 

(долей участия в уставном капитале) других юридических лиц; 
- заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом 

имеется заинтересованность; 
- утверждения лимитов и нормативов отдельных видов административных 

расходов Общества; 
- участия Общества в создании и деятельности иных юридических лиц либо 

выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем 

передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме 

составляющих от десяти до двадцати пяти процентов от всех 

принадлежащих Обществу активов; 
- утверждения документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Общества в соответствии с классификатором внутренних нормативных 

документов; 
- принятия решений о создании комитетов Совета директоров, определения 

порядка их формирования и работы, составов, деятельности и полномочий, 

утверждения положений о них; 
- создания и закрытия филиалов и представительств Общества и утверждения 

положений о них; 
- деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров 

(участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей 

участия в уставном капитале) которого принадлежат Обществу; 
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- совершенствования корпоративной системы управления рисками (в том 

числе рассмотрение и утверждения внутренних документов и отчетности, 

касающихся управления рисками); 
- рассмотрения отчета о состоянии принятых Обществом рисков, анализа 

системы управления рисками; 
- определения количественного состава, назначения, определения условий 

оплаты труда и условий премирования, размера должностного оклада, 

наложения дисциплинарных взысканий на работников структурного 

подразделения, осуществляющего риск-менеджмент, освобождения их от 

должности по инициативе Общества в соответствии с трудовым 

законодательством Республики Казахстан, утверждения положения о 

структурном подразделении Общества, осуществляющем риск-менеджмент; 
- при необходимости по иным вопросам в сфере стратегического 

планирования и рискам, отнесенным к компетенции Совета директоров 

Общества. 
Члены Комитета: 

 Орынбаев Ерлан Бахитович (1982 года рождения), Независимый директор 

АО «КазАгроФинанс» – Председатель комитета, дата вступления в 

должность – 24 июня 2015 года; 
 Курманов Рустем Жомартович (1981 года рождения), Независимый директор 

АО «КазАгроФинанс» – член комитента, дата вступления в должность – 24 
июня 2015 года; 

 Абилькасова Гаухар Галиаскаровна (1982 года рождения) - директор 

Департамента риск-менеджмента АО «Холдинг «КазАгро» - эксперт (по 

согласованию), дата вступления в должность – 24 июня 2015 года; 
 Омаров Алпамыс Амиржанович (1981 года рождения) - директор 

Департамента стратегии и анализа АО «Холдинг «КазАгро» - эксперт (по 

согласованию), дата вступления в должность – 24 июня 2015 года; 
 Макаев Кайрат Амиржанович (1980 года рождения) - директор 

Департамента внутреннего контроля АО «Холдинг «КазАгро» - эксперт (по 

согласованию), дата вступления в должность – 24 июня 2015 года; 
 Абдрахманова Бакытгуль Тлеубаевна (1971 года рождения) - директор 

финансового Департамента АО «Холдинг «КазАгро» - эксперт (по 

согласованию), дата вступления в должность – 24 июня 2015 года; 
 Ищанова Лейла Ораловна (1980 года рождения) – Исполняющая 

обязанности Директора Департамента мониторинга программ 

финансирования - эксперт (по согласованию), дата вступления в должность 

– 24 июня 2015 года. 
 

3. Комитет Совета директоров АО «КазАгроФинанс» по социальным 

вопросам, кадрам и вознаграждениям. Комитет создан в целях разработки 

и представления Совету директоров Эмитента рекомендаций по 

вопросам: 
- определения количественного состава, срока полномочий Правления, 

избрания Председателя Правления и членов Правления, атакже досрочное 

прекращение их полномочий; 
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- определения размеров должностных окладов и условий оплаты труда и 

премирования Председателя и членов Правления, принятия решений о 

наложении дисциплинарных взысканий на них; 
- определения условий выплаты пособия на оздоровление при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого трудового отпуска и оказания материальной 

помощи Председателю и членам Правления; 
- определения количественного состава, срока полномочий Службы 

внутреннего аудита, назначения его руководителя и членов, а также 

досрочное прекращение их полномочий; 
- определения порядка работы Службы внутреннего аудита, ее компетенции и 

функции, размера и условий оплаты труда и премирования работников 

Службы внутреннего аудита, утверждение квалификационных требований к 

работникам Службы внутреннего аудита, принятия решений о наложении 

дисциплинарных взысканий на них; 
- назначения, определения срока полномочий корпоративного секретаря, 

досрочное прекращение его полномочий, а также определения размера 

должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря, 

утверждения положения о корпоративном секретаре Общества, принятия 

решений о наложении дисциплинарных взысканий; 
- утверждения кадровой, социальной политики Общества; 
-  определения информации об Обществе или его деятельности, 

составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом 

тайну; 
- утверждения штатной численности Общества; 
- определения количественного состава, назначения, определения условий 

оплаты труда и условий премирования, размера должностного оклада, 

наложения дисциплинарных взысканий на работников структурного 

подразделения, осуществляющего риск-менеджмент, освобождения их от 

должности по инициативе Общества в соответствии с трудовым 

законодательством Республики Казахстан, утверждения положения о 

структурном подразделении Общества, осуществляющем риск-менеджмент; 
- рассмотрения отчетов исполнительного органа или должностных лиц о 

результатах деятельности Общества; 
- при необходимости по иным вопросам в сфере социальной политики, 

кадров и вознаграждений, отнесенным к компетенции Совета 

директоров Общества. 
Члены Комитета: 

 Курманов Рустем Жомартович (1981 года рождения), Независимый директор 

АО «КазАгроФинанс» – Председатель комитета, дата вступления в 

должность – 24 июня 2015 года; 
 Орынбаев Ерлан Бахитович (1982 года рождения), Независимый директор 

АО «КазАгроФинанс» – член комитента, дата вступления в должность – 24 
июня 2015 года; 

 Абилькасова Гаухар Галиаскаровна (1982 года рождения) - директор 

Департамента риск-менеджмента АО «Холдинг «КазАгро» - эксперт (по 

согласованию), дата вступления в должность – 24 июня 2015 года; 
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 Абдрахманова Бакытгуль Тлеубаевна (1971 года рождения) - директор 

финансового Департамента АО «Холдинг «КазАгро» - эксперт (по 

согласованию), дата вступления в должность – 24 июня 2015 года; 
 Найзабекова Акмарал Сериковна (1985 года рождения) - директор 

Департамента HR и корпоративного развития АО «Холдинг «КазАгро» - 
эксперт (по согласованию), дата вступления в должность – 24 июня 2015 

года. 
 

3) Пункт 13 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
13. Исполнительный орган эмитента: 
Исполнительным органом АО «КазАгроФинанс» является Правление. 
1) фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, 

либо фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов 

коллегиального исполнительного органа эмитента: 
Исполняющий обязанности Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» – 

Джувашев Асылхан Болатович 1981 года рождения. 
члены Правления:  
Сейткасимова Айнур Габдыгапаровна, 1976 года рождения 
Турсынкулов Канат Исматович, 1973 года рождения 
Джувашев Асылхан Болатович, 1981 года рождения 
Бишенов Бауржан Кайргельдиевич, 1983 года рождения. 

2) должности, занимаемые лицом, осуществляющим функции 

единоличного исполнительного органа эмитента, либо каждым из членов 

коллегиального исполнительного органа эмитента, за последние три года и в 

настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, 

даты вступления их в должности и полномочия: 
Джувашев Асылхан Болатович (34 года) – с 24 августа 2009 года по 12 мая 

2011 года занимал должность начальника Управления кредитования и лизинга АО 

«КазАгроФинанс». С 13 мая 2011 года занимает должность Заместителя 

Председателя Правления АО «КазАгроФинанс», является членом Правления АО 

«КазАгроФинанс». С 17 июня 2015 года исполняет обязанности Председателя 

Правления АО «КазАгроФинанс» на период до избрания Председателя Правления 

АО «КазАгроФинанс». 
Курирует деятельность Первого заместителя Председателя Правления, 

Заместителей Председателя Правления, Управляющего директора-руководителя 

аппарата (осуществляющего непосредственное курирование Отдела по 

стратегическому развитию и маркетингу, Департамента кадрового и 

документационного обеспечения, Административно-хозяйственного 

департамента, Отдела сводной информации и внутреннего контроля), 

Управляющего директора, Советников Председателя Правления, главного 

менеджера-консультанта по вопросам АПК, главного менеджера-пресс-секретаря, 

главных риск-менеджеров филиалов и руководит Правлением АО 

«КазАгроФинанс». Курирует деятельность Департамента риск-менеджмента. 
Осуществляет координацию деятельности АО «КазАгроФинанс» в части 

вопросов кредитно-лизинговой деятельности АО «КазАгроФинанс» в целом и 
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реализации инвестиционных проектов, кредитной отчетности. Координирует 

деятельность филиалов в части курируемых сфер деятельности АО 

«КазАгроФинанс». 
Сейткасимова Айнур Габдыгапаровна (39 лет) – с 13 июля 2011 года по 07 

октября 2013 года занимала должность Управляющего директора АО «Аграрная 

кредитная корпорация», являлась членом Правления. С 07 октября 2013 года по 08 

июля 2014 года занимала должность Директора департамента инвестиционных 

проектов/Заместителя Главного директора по развитию бизнеса АО ФНБ «Самрук-
Казына», являлась членом Наблюдательного совета ТОО «Самрук-Казына 

Инвест». С 17 июня 2015 года избрана Первым заместителем Председателя 

Правления АО «КазАгроФинанс», является членом Правления АО 

«КазАгроФинанс». 
Курирует деятельность Финансово-экономического департамента, 

Департамента бухгалтерского учета и отчетности, Департамента информационных 

технологий, Департамента безопасности, координацию филиалов в части 

финансово-экономических вопросов, вопросов управления активами и пассивами, 

привлечения финансирования, вопросов бухгалтерского учета и отчетности, а 

также вопросов в сфере информационных технологий. 
Осуществляет полномочия, предусмотренные законодательством Республики 

Казахстан, уставом АО «КазАгроФинанс» и иными внутренними актами АО 

«КазАгроФинанс». 
Турсынкулов Канат Исматович (41 год) – со 2 августа 2010 года по 25 июля 

2013 года занимал должность заместителя Председателя Правления АО 

«КазАгроПродукт». С 26 июля 2013 года по 17 декабря 2013 года занимал должность 

Управляющего директора АО «КазАгроПродукт», с 18 декабря 2013 года по 20 января 

2015 года занимал должность Управляющего директора – руководителя аппарата АО 

«КазАгроПродукт». С 21 января 2015 года по настоящее время занимает должность 

Заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс», является членом 

Правления АО «КазАгроФинанс». 
Осуществляет непосредственную координацию деятельности АО 

«КазАгроФинанс» по вопросам в сфере технической политики, а также по вопросам 

технологического анализа и технического сопровождения проектов. Курирует 

Управляющего директора, осуществляющего курирование деятельности отдела 

технического сопровождения проектов и отдела технологического анализа проектов, 

а также осуществляет непосредственное курирование деятельности департамента 

технического обеспечения АО «КазАгроФинанс». 
Осуществляет полномочия, предусмотренные законодательством Республики 

Казахстан, Уставом АО «КазАгроФинанс» и иными внутренними документами АО 

«КазАгроФинанс», в том числе, рассматривает корреспонденцию, затрагивающую 

вопросы в сфере технической политики, по вопросам технологического анализа и 

технического сопровождения проектов, а также подписывает на основании 

доверенности соответствующие ответы на такую корреспонденцию. 
Бишенов Бауржан Кайргельдиевич (31 год) – c 14 мая 2008 года по 6 ноября 

2012 года работал в АО «Пассажирские перевозки». Был принят на должность 

заместителя начальника отдела претензионно-исковой и нормативно-правовой 

работы-начальником сектора нормативно-правовой работы Юридического 
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ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУСІЗ КУПОНДЫҚ ОБЛИГАЦИЯЛАР 

ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ  
ПРОСПЕКТІСІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН 

ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР 
 

Толық атауы:Акционерлік Қоғам «ҚазАгроҚаржы» 
Қысқартылған атауы: АҚ «ҚазАгроҚаржы» 

 
 

 
 
 
 
 

сомасы 18 000 000 000 (он сегіз миллиард) теңгеге 

18 000 000 (он сегіз миллион) дана 
 
 
 
 
 
 

 
Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған 

облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстар беруді білдірмейді. Облигациялар 

шығарылымын  мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін 

жауап бермейді. Облигациялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына 

сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы 

үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайы екендігін және эмитент пен оның 

облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп соқтырмайтынын растайды.  
 
 

 Астана қ., 2015 ж. 
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1. «ҚазАгроҚаржы» АҚ облигация шығырылымының проспектісіне келесі 

өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:  
 
1) 2 тараудың 12 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын: 
 
12. Эмитенттiң директорлар кеңесiнiң (бақылау кеңесiнiң) мүшелерi 
 
1) эмитенттiң директорлар кеңесi (бақылау кеңесi) мүшелерiнiң 

әрқайсының, оның iшiнде директорлар кеңесi (бақылау кеңесi) төрағасының 

фамилиясы, аты, болған жағдайда - әкесiнiң аты, туған жылы және осы 

тұлғалар қызметіне кірісу күні: 
Мұхамәдиева Айгүл Стаханқызы – 1976 жылы туған; 2015 жылғы 24 

маусымынан бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің  Төрағасы болып 

табылады. 
Жауымбаев Қанат Сағындықұлы –1981 жылы туған; 2015 жылғы 12 ақпаннан 

бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - акционерінің өкілі болып 

табылады. 
 

2) директорлар кеңесiнiң тәуелсiз мүшелерiнiң әрқайсының 

фамилиясы, аты, болған жағдайда - әкесiнiң аты және осы тұлғалар қызметіне 

кірісу күні: 
Тәуелсіз директорлар: 
Құрманов Рүстем Жомартұлы – 1981 жылы туған; 2015 жылғы 12 наурыздан бері 

тәуелсіз директор ретінде «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына 

кіреді. 
Орынбаев Ерлан Бахытұлы - 1981 жылы туған; 2015 жылғы 17 маусымнан бері 

тәуелсіз директор ретінде «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына 

кіреді. 
 

3) эмитенттiң директорлар кеңесiнiң (бақылау кеңесi) әрбір 

мүшелерiнiң соңғы үш жылда атқарған және қазiргi уақытта атқаратын, оның 

iшiнде қоса атқарған қызметтерi хронологиялық тәртiппен: 
Мұхамәдиева Айгүл Стаханқызы – 2011 жылғы 23 мамырдан 2012 жылғы 29 

қарашаға дейін «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарушы директоры 

лауазымында болды. 2012 жылғы 29 қарашадан 2014 жылғы 1 қарашаға дейін 

«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары 

лауазымында болды. 2014 жылғы 3 қарашадан 2015 жылғы 12 маусымға дейін 

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Бас директорының Бизнесті дамыту жөніндегі 

орынбасары лауазымында болды. 2015 жылғы 15 маусымнан бастап қазіргі уақытқа 

дейін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарушы директоры лауазымында 

қызмет атқарады. 2015 жылғы 17 маусымынан бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ 
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Директорлар кеңесінің мүшесі - акционерінің өкілі болып табылады. 2015 жылғы 24 

маусымнан бері «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы болып 

табылады. 
Жауымбаев Қанат Сағындықұлы – 2009 жылғы 12 мамырдан 2012 жылғы 1 

қыркүйекке дейін «Альфа-Банк» Еншілес Банкі АҚ шағын және орта бизнес 

департаментінің директоры лауазымында болған. 2012 жылғы 24 қыркүйектен 2012 

жылғы 8 қазанға дейін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма 

Төрағасының Кеңесшісі лауазымында болған, 2012 жылғы 9 қазаннан 2012 жылғы 18 

қарашаға дейін Еншілес акционерлік қоғамдарының несие қоржынына мониторинг 

жүргізу департаменті директорының орынбасары лауызымында болды, 2012 жылғы 19 

қарашадан қазіргі уақытқа дейін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 

Басқарушы директоры лауазымында қызмет атқарады. 2015 жылғы 12 ақпаннан бастап 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - акционерінің өкілі болып 

табылады. 
Құрманов Рүстем Жомартұлы – 2011 жылғы 1 қарашадан 2013 жылғы 4 қарашаға 

дейін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Инвестициялық 

саясат департаментінің директоры лауазымында болды. 2013 жылғы 4 қарашадан бастап 

2015 жылғы 2 ақпанға дейін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 

министрлігінің Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің төрағасы  

лауазымында болды. 2015 жылғы 3 ақпаннан қазіргі күнге дейін Қазақстан 

Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасының Агроөнеркәсіптік кешен комитеті 

Хатшылығының жетекшісі лауазымында болды. 2015 жылғы 12 наурыздан бері тәуелсіз 

директор ретінде «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына кіреді. 
Орынбаев Ерлан Бахытұлы – 2010 жылғы 8 қарашадан 2012 жылғы 30 қазанға дейін 

«Тау-кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ Бюджеттік жоспарлау және 

қазыналық департаментінің Бас менеджері лауазымында болды. 2012 жылғы 1 

қарашадан 2015 жылғы 22 сәуірге дейін «Тау-кен Самұрық» ұлттық тау-кен 

компаниясы» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы лауазымында болды. 2015 жылғы 23 

сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін «Тау-кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» 

АҚ Корпоративтік басқару және стратегиялық жоспарлау департаментінің директоры 

лауазымында қызмет атқарады. 2015 жылғы 17 маусымнан бері тәуелсіз директор 

ретінде «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына кіреді.  
 

4) эмитенттiң директорлар кеңесiнiң (бақылау кеңесiнiң) әрбір 

мүшелерiнiң әрқайсының қатысу үлесiн көрсете отырып эмитенттiң және оның 

еншiлес және тәуелдi ұйымдарының жарғылық капиталына 

(акцияларына/үлесiне) қатысуы: 
Мұхамәдиева Айгүл Стаханқызы – "ҚазАгроҚаржы" АҚ жарғылық 

капиталында қатысуы жоқ; 
Жауымбаев Қанат Сағындықұлы - "ҚазАгроҚаржы" АҚ жарғылық капиталында 

қатысуы жоқ; 
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Құрманов Рүстем Жомартұлы - "ҚазАгроҚаржы" АҚ жарғылық капиталында 

қатысуы жоқ; 
Орынбаев Ерлан Бахытұлы - "ҚазАгроҚаржы" АҚ жарғылық капиталында 

қатысуы жоқ. 
 
 5) соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесі құрамының өзгеруі және 

көрсетілген өзгерістердің себептері: 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – 2012 жылғы 27 

желтоқсандағы № 73 «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 

Басқармасымен «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына 

өзгертулер енгізілді: 
Айтжанов Дулат Нулиұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 

Басқарма Төрағасы, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 
Рахимжанов Ғұмар Төлегенұлы – «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасы, 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 
Мақажанов Дәурен Сәбитұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 

Басқарма Төрағасының орынбасары, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің 

мүшесі; 
Кенжебаев Әділхан Айтқазынұлы – тәуелсіз директор; 
Еденбаев Еркеғали Серікұлы – тәуелсіз директор. 
2013 жылғы 18 желтоқсанда берілген хабарламаға сәйкес өз ықыласы 

бойынша «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз 

директор ретінде Ә.А. Кенжебаев өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтады. 
2014 жылғы 13 ақпанда берілген хабарламаға сәйкес өз ықыласы бойынша 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор ретінде 

Е.С. Еденбаев өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтады. 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – 2014 жылғы 28 

сәуiрдегi № 23 «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасымен 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгертулер енгізілді: 
Айтжанов Дулат Нулиұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 

Басқарма Төрағасы, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 
Рахимжанов Ғұмар Төлегенұлы – «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасы, 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 
Мақажанов Дәурен Сәбитұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 

Басқарма Төрағасының орынбасары, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің 

мүшесі; 
Мендебаев Алмат Тоқтасынұлы – тәуелсіз директор; 
Хұсайынов Руслан Кинебайұлы – тәуелсіз директор. 
2014 жылғы 3 қарашада берілген хабарламаға сәйкес өз ықыласы бойынша 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор ретінде 

Р.К. Хұсайынов өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтады. 
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2014 жылғы 3 желтоқсанда берілген хабарламаға сәйкес өз ықыласы 

бойынша «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Ғ.Т. Рахимжанов 

өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтады. 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – 2014 жылғы 3 

желтоқсандағы № 73 «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 

Басқармасымен «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына 

өзгертулер енгізілді: 
Айтжанов Дулат Нулиұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 

Басқарма Төрағасы, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 
Мақажанов Дәурен Сәбитұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 

Басқарма Төрағасының орынбасары, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің 

мүшесі; 
Мендебаев Алмат Тоқтасынұлы – тәуелсіз директор; 
Ulf Wokurka (Ульф Вокурка) – тәуелсіз директор. 
2014 жылғы 4 желтоқсанда берілген хабарламаға сәйкес өз ықыласы 

бойынша «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы Д.Н. Айтжанов 

өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтады. 
2015 жылғы 2 ақпанда берілген хабарламаға сәйкес өз ықыласы бойынша 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор ретінде 

Ulf Wokurka (Ульф Вокурка) өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтады. 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – 2015 жылғы 12 

ақпандағы № 10 «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасымен 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгертулер енгізілді: 
Мақажанов Дәурен Сәбитұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 

Басқарма Төрағасының орынбасары, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің 

мүшесі; 
Жауымбаев Қанат Сағындықұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 

Басқарушы директоры, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ ақционерінің өкілі; 
Мендебаев Алмат Тоқтасынұлы – тәуелсіз директор. 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – 2015 жылғы 12 

наурыздағы № 18 «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасымен 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгертулер енгізілді: 
Мақажанов Дәурен Сәбитұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 

Басқарма Төрағасының орынбасары, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің 

мүшесі; 
Жауымбаев Қанат Сағындықұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 

Басқарушы директоры, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ ақционерінің өкілі; 
Мендебаев Алмат Тоқтасынұлы – тәуелсіз директор; 
Құрманов Рүстем Жомартұлы – тәуелсіз директор. 
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       «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» 

ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 2015 жылғы 17 маусымдағы №37 

Басқармасымен «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына 

өзгертулер енгізілді: 
  Мұхамәдиева Айгүл Стаханқызы – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» 

АҚ Басқарушы директоры, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – 
акционерінің өкілі; 

Жауымбаев Қанат Сағындықұлы – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 

Басқарушы директоры, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – 
акционерінің өкілі; 

Құрманов Рүстем Жомартұлы – тәуелсіз директор; 
Орынбаев Ерлан Бахытұлы – тәуелсіз директор. 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 маусымдағы 

көзбе-көз отырысының шешімімен Мұхамәдиева Айгүл Стаханқызы 

«ҚазАгроқаржы» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланды: 
Мұхамәдиева Айгүл Стаханқызы – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» 

АҚ Басқарушы директоры, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы; 
Жауымбаев Қанат Сағындықұлы – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 

Басқарушы директоры, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – 
акционерінің өкілі; 

Құрманов Рүстем Жомартұлы – тәуелсіз директор; 
Орынбаев Ерлан Бахытұлы – тәуелсіз директор. 

 
 

2) 2 тараудың 12-1 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын: 
     12.1. Эмитенттің Директорлар кеңесінің комитеттері (мұндайлар болған 

жағдайда). Аталмыш тармақта Эмитенттің Директорлар кеңесі комитетінің 

(комитеттерінің) атауын (атауларын), оның (олардың) құзыретін, тегін, атын, 

болса – әкесінің атын және Эмитенттің Директорлар кеңесі комитетінің әрбір 

мүшесінің туған жылын және олардың лауазымға кіріскен күнін көрсету 

қажет. 
      1. «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің ішкі аудит жөніндегі комитеті. 

Комитет Эмитенттің Директорлар кеңесіне келесі мәселелер бойынша ұсыныстар 

әзірлеу және беру мақсатында құрылған: 
      - Қоғамда ішкі бақылау шараларын белгілеу және олардың сақталуын бақылау, 

тиісті жылға Ішкі аудит қызметінің Жұмыс жоспарын бекіту; 
      - Қоғамның Ішкі аудит қызметінің мерзімді есептерін қарау; 
      - Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережені бекіту, оған өзгертулер мен 

толықтырулар енгізу; 
      - Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның 

басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен 

бұрын тоқтату; 



7 
 

      - Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, оның құзыреті мен атқарымдарын, Ішкі 

аудит қызметі жұмыскерлерінің еңбекақы мөлшерін және оны төлеу талаптарын, 

оларға сыйлықақы беру талаптарын анықтау, Ішкі аудит қызметі жұмыскерлеріне 

қойылатын біліктілік талаптарды бекіту, оларға қатысты тәртіп жөніндегі жаза 

қолдану туралы шешім қабылдау; 
     - қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметіне төленетін 

ақының мөлшерін, сондай-ақ Қоғамның акцияларына ақы төлеуге табысталған 

немесе ірі мәміле заты болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау 

жөніндегі бағалаушыны анықтау; 
    - Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту; 
    - өткен қаржы жылына Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі туралы және 

Қоғамның бір жай акциясына есебімен бір жылға дивиденд мөлшері туралы 

Директорлар кеңесінің ұсынымдарын ұсыну; 
    - қажет болған кезде Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған 

ішкі аудит саласындағы басқа мәселелер бойынша. 
    Комитет мүшелері:  

 Орынбаев Ерлан Бахытұлы (1982 жылы туған), «ҚазАгроҚаржы» АҚ тәуелсіз 

директоры – Комитет төрағасы, лауазымға кірісу күні – 2015 жылғы 24 маусымда; 
  Құрманов Рүстем Жомартұлы  (1981 жылы туған), «ҚазАгроҚаржы» АҚ 

тәуелсіз директоры – Комитет мүшесі, лауазымға кірісу күні – 2015 жылғы 24 

маусымда; 
 Әбілқасова Гаухар Ғалиасқарқызы (1982 жылы туған) – «ҚазАгро» холдингі» 

АҚ Тәуекелдік-менеджмент департаментінің директоры – сарапшы (келісім 

бойынша), лауазымға кірісу күні – 2015 жылғы 24 маусымда; 
 Макаев Қайрат Әміржанұлы (1980 жылы туған) – «ҚазАгро» холдингі» АҚ 

Ішкі бақылау департаментінің директоры – сарапшы (келісім бойынша), лауазымға 

кірісу күні – 2015 жылғы 24 маусымда; 
 Абдрахманова Бақытгүл Тілеубайқызы (1971 жылы туған) – «ҚазАгро» 

холдингі» АҚ Қаржы департаментінің директоры – сарапшы (келісім бойынша), 

лауазымға кірісу күні – 2015 жылғы 24 маусымда. 
 
2. «ҚазАгроҚаржы» Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау және 

тәуекелдіктер жөніндегі комитеті. Комитет келесі мәселелер бойынша Эмитенттің 

Директорлар кеңесіне ұсыныстар әзірлеу және ұсыну мақсатында құрылған: 
- Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау; 
- Қоғамның даму стратегиясын, сондай-ақ оны орындау туралы есепті бекіту; 
- Қоғамның даму жоспарын, бюджетін бекіту, оған енгізілген өзгертулер мен 

толықтырулар, сондай-ақ оларды орындау туралы есептерді бекіту; 
- Қоғамның облигацияларын және туынды құнды қағаздарын шығару 

талаптарын анықтау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау; 
- Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да құнды қағаздарды 

сатып алуы, оларды сатып алу бағасы; 
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- Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капитал мөлшерінің он және одан 

да көбін құрайтын шамаға көбейту; 
- Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп 

пайызын (жарғылық капиталдағы қатысу үлесін) сатып алуы (меншіктен шығаруы);  
- жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілелер мен мәмілелер жасасуы; 
- Қоғамның әкімшілік шығындарының жекелеген түрлерінің лимитін және 

нормативтерін бекіту; 
- Қоғамның Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруда және оның қызметіне 

қатысуы немесе Қоғамға тиесілі барлық активтердің он пайызынан жиырма бес 

пайызына дейінгісін құрайтын сомада активтердің бөлігін немесе бірнеше 

бөліктерін табыстау (алу) арқылы басқа заңды тұлғалардың  қатысушыларының 

(акционерлерінің) құрамынан шығуы; 
- ішкі нормативтік құжаттардың сыныптауышына сәйкес, Қоғамның ішкі 

қызметін реттейтін құжаттарды бекіту; 
- Директорлар кеңесінің комитеттерін құру туралы шешімдер қабылдау, оларды 

қалыптастыру және жұмыс тәртібін, құрамын, қызметін және өкілеттігін анықтау, 

олар туралы ережелерді бекіту; 
- Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу және олар туралы 

ережелерді бекіту; 
- акцияларының он және одан да көбі (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) 

Қоғамға тиесілі заңды тұлғалардың акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы 

жиналысының құзыретіне жататын қызмет; 
- тәуекелдіктерді басқарудың корпоративтік жүйесін жетілдіру (соның ішінде 

тәуекелдіктерді басқаруға қатысты ішкі құжаттар мен есептілікті қарау және бекіту); 
- Қоғамның қабылдаған тәуекелдіктерінің жағдайы туралы есепті қарау, 

тәуекелдіктерді басқару жүйесін талдау; 
- тәуекелдік-менеджментті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшенің 

жұмыскерлерінің сандық құрамын анықтау, тағайындау, еңбекақы төлеу талаптарын 

және сыйлықақы беру талаптарын, лауазымдық қызметақы мөлшерін анықтау, 

оларға тәртіп жөніндегі жаза қолдану, Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сәйкес, Қоғамның бастамасы бойынша, оларды лауазымынан босату, 

тәуекелдік-менеджментті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімше туралы ережені 

бекіту; 
- қажет болған кезде, стратегиялық жоспарлау және Қоғамның Директорлар 

кеңесінің құзыретіне жатқызылған тәуекелдіктер саласындағы басқа мәселелер 

бойынша. 
Комитеттің мүшелері: 
 Орынбаев Ерлан Бахытұлы (1982 жылы туған), «ҚазАгроҚаржы» АҚ тәуелсіз 

директоры – Комитет төрағасы, лауазымға кірісу күні – 2015 жылғы 24 маусымда; 
 Құрманов Рүстем Жомартұлы  (1981 жылы туған), «ҚазАгроҚаржы» АҚ 

тәуелсіз директоры – Комитет мүшесі, лауазымға кірісу күні – 2015 жылғы 24 

маусымда; 
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 Әбілқасова Гаухар Ғалиасқарқызы (1982 жылы туған) – «ҚазАгро» холдингі» 

АҚ Тәуекелдік-менеджмент департаментінің директоры – сарапшы (келісім 

бойынша), лауазымға кірісу күні – 2015 жылғы 24 маусымда; 
 Омаров Алпамыс Әміржанұлы (1981 жылы туған) - «ҚазАгро» холдингі» АҚ 

Стратегия және талдау департаментінің директоры – сарапшы (келісім бойынша), 

лауазымға кірісу күні – 2015 жылғы 24 маусымда; 
 Макаев Қайрат Әміржанұлы (1980 жылы туған) - «ҚазАгро» Ішкі бақылау 

департаментінің директоры - сарапшы (келісім бойынша), лауазымға кірісу күні – 
2015 жылғы 24 маусымда; 

 Абдрахманова Бақытгүл Тілеубайқызы (1971 жылы туған) – «ҚазАгро» 

холдингі» АҚ қаржы департаментінің директоры - сарапшы (келісім бойынша), 

лауазымға кірісу күні – 2015 жылғы 24 маусымда; 
 Ишанова Лейла Оралқызы (1980 жылы туған) – Қаржыландыру 

бағдарламаларының мониторингі департаменті директорының міндетін атқарушы - 
сарапшы (келісім бойынша), лауазымға кірісу күні – 2015 жылғы 24 маусымда. 

   
3. «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің әлеуметтік мәселелер, кадр және 

сыйақылар жөніндегі комитеті. Комитет Эмитенттің Директорлар кеңесіне келесі 

мәселелер бойынша ұсыныстар әзірлеу және беру мақсатында құрылған: 
- Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Басқарма 

Төрағасын және Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін 

мерзімінен бұрын тоқтату; 
- Басқарма Төрағасының және Басқарма мүшелерінің лауазымдық қызметақы 

мөлшерін және еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру талаптарын анықтау, оларға 

тәртіп жөніндегі жаза қолдану туралы шешімдер қабылдау; 
- жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын беру кезінде денсаулықты жақсартуға 

жәрдемақы төлеу талаптарын анықтау және Төраға мен Басқарма мүшелеріне 

материалдық көмек көрсету; 
- Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның 

басшысын және мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін 

мерзімінен бұрын тоқтату; 
- Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің жұмыс тәртібін, олардың құзыреті мен 

атқарымдарын, еңбекақы мөлшері мен оны төлеу және оларға  сыйлықақы беру 

талаптарын анықтау, Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне қойылатын біліктілік 

талаптарды бекіту, оларға қатысты тәртіп жөніндегі жаза қолдану туралы шешімдер 

қабылдау; 
- корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін анықтау, оның 

өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының 

лауазымдық қызметақысының мөлшерін және сыйақы талаптарын анықтау, 

Қоғамның корпоративтік хатшысы туралы ережені бекіту, тәртіп жөніндегі жаза 

қолдану туралы шешімдер қабылдау; 
- Қоғамның кадрлық, әлеуметтік саясатын бекіту; 
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- қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпия болып 

табылатын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау; 
- Қоғамның штаттық санын бекіту; 
- тәуекелдік-менеджментті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімше 

жұмыскерлерінің сандық құрамын анықтау, оларды тағайындау, еңбекақы төлеу 

талаптарын және сыйлықақы беру талаптарын, лауазымдық қызметақы мөлшерін 

анықтау, оларға тәртіп жөніндегі жаза қолдану, Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сәйкес, Қоғамның бастамасы бойынша, оларды лауазымынан босату, 

тәуекелдік-менеджментті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімше туралы ережені 

бекіту;  
- атқарушы органның немесе лауазымды тұлғалардың Қоғам қызметінің 

нәтижелері туралы есептерін қарау; 
- қажет болған кезде, Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған 

әлеуметтік саясат, кадр және сыйақы саласындағы өзге де мәселелер бойынша. 
Комитеттің мүшелері: 
 Құрманов Рүстем Жомартұлы  (1981 жылы туған), «ҚазАгроҚаржы» АҚ 

тәуелсіз директоры – Комитет Төрағасы, лауазымға кірісу күні – 2015 жылғы 24 

маусымда; 
 Орынбаев Ерлан Бахытұлы (1982 жылы туған), «ҚазАгроҚаржы» АҚ тәуелсіз 

директоры – Комитет мүшесі, лауазымға кірісу күні – 2015 жылғы 24 маусымда; 
 Әбілқасова Гаухар Ғалиасқарқызы (1982 жылы туған) – «ҚазАгро» холдингі» 

АҚ Тәуекелдік-менеджмент департаментінің директоры – сарапшы (келісім 

бойынша), лауазымға кірісу күні – 2015 жылғы 24 маусымда; 
 Абдрахманова Бақытгүл Тілеубайқызы (1971 жылы туған) – «ҚазАгро» 

холдингі» АҚ Қаржы департаментінің директоры – сарапшы (келісім бойынша), 

лауазымға кірісу күні – 2015 жылғы 24 маусымда. 
 Найзабекова Ақмарал Серікқызы (1985 жылы туған) – «ҚазАгро» холдингі» 

АҚ HR және корпоративтік даму департаментінің директоры – сарапшы (келісім 

бойынша), лауазымға кірісу күні – 2015 жылғы 24 маусымда. 
 
3) 2 тараудың 13 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:   
13. Эмитенттің атқарушы органы: 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ атқарушы органы Басқарма болып табылады. 
1) эмитенттің жеке дара атқарушы органының функциясын жүзеге 

асыратын тұлғаның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты және туған жылы не 

эмитенттің алқалы атқарушы органы мүшелерінің әрқайсысының тегі, аты, 

бар болса - әкесінің аты және туған жылы: 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы Джувашев 

Асылхан Болатұлы, 1981 жылы туған. 
Басқарма мүшелері: 
Сейтқасымова Айнұр Ғабдығапарқызы, 1976 жылы туған 
Тұрсынқұлов Қанат Исматұлы, 1973 жылы туған 
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Джувашев Асылхан Болатұлы, 1981 жылы туған 
Бишенов Бауыржан Қайыргелдіұлы, 1983 жылы туған. 
 

2) эмитенттің жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге 

асыратын тұлғасы не эмитенттің алқалы атқарушы органы мүшелерінің 

әрқайсының соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын, оның 

ішінде қоса атқарған қызметтері хронологиялық тәртіппен, олардың 

қызметтеріне кірісу күні және өкілеттері: 
Джувашев Асылхан Болатұлы (33 жаста) – 2009 жылдың 24 тамызынан бастап 

2011 жылдың 12 мамырына дейін «ҚазАгроҚаржы» АҚ Несиелендіру және лизинг 

басқармасының бастығы болды. 2011 жылдың 13 мамырынан бастап 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымында қызмет 

атқарады, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма мүшесі болып табылады. 2015 жылғы 17 

маусымнан бастап  «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасы сайланғанға дейінгі 

кезеңге «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасының міндетін атқарады. 
Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасарының, Басқарма Төрағасының 

орынбасарларының, Басқарушы директор - аппарат басшысының (Стратегиялық 

даму және маркетинг бөліміне, Кадр тұрақтылығы мен құжаттамалықты 

қамтамасыз ету департаментіне, Әкімшілік-шаруашылық департаментіне, 

Жиынтық ақпарат және ішкі бақылау бөліміне тікелей жетекшілік ететін), 

Басқарушы директордың, Басқарма Төрағасының Кеңесшілерінің, бас менеджер- 
АӨК мәселелері жөніндегі кеңесшінің, бас менеджер-баспасөз хатшысының, 

филиалдардың бас тәуекелдік-менеджерлерінің қызметін басқарады және 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқармасын басқарады. Тәуекелдік-менеджмент 

департаментінің қызметіне жетекшілік етеді.   
«ҚазАгроҚаржы» АҚ жалпы несие-лизингілік қызметінің мәселелері және 

инвестициялық жобаларды іске асыру, несиелік есептілік бөлігіндегі қызметті 

үйлестіруді жүзеге асырады. 
Жетекшілік ететін қызмет салалары бөлігінде «ҚазАгроҚаржы» АҚ 

филиалдарының қызметін басқарады. 
Сейтқасымова Айнұр Ғабдығапарқызы (39 жаста) – 2011 жылғы 13 шілдеден 

2013 жылғы 07 қазанға дейін «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарушы 

директоры лауазымында болды, Басқарма мүшесі болды. 2013 жылғы 07 қазаннан 

2014 жылғы 08 шілдеге дейін Инвестициялық жобалар департаментінің 

директоры/«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Бас директорының Бизнесті дамыту 

жөніндегі орынбасары лауазымында болды, «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС 

Қадағалау кеңесінің мүшесі болды. 2015 жылғы 17 маусымнан бастап «ҚазАгроҚаржы» 

АҚ Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары болып сайланды, «ҚазАгроҚаржы» АҚ 

Басқарма мүшесі болып табылады. 
Қаржы-экономикалық департаментінің, Бухгалтерлік есеп және есептілік 

департаментінің, Ақпараттық технологиялар департаментінің, Қауіпсіздік 

департаментінің қызметіне жетекшілік етеді, қаржы-экономикалық мәселелері, 
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активтер мен пассивтерді басқару мәселелері, қаржыландыруды тарту, бухгалтерлік 

есеп және есептілік мәселелері, сондай-ақ ақпараттық технологиялар саласындағы 

мәселелер бөлігінде филиалдардың қызметін үйлестіреді. 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен, «ҚазАгроҚаржы» АҚ жарғысымен 

және «ҚазАгроҚаржы» АҚ басқа да ішкі актілерімен қамтылған өкілеттіктерді жүзеге 

асырады.  
Тұрсынқұлов Қанат Исматұлы (41 жаста) – 2010 жылғы 2 тамыздан 2013 жылғы 

25 шілдеге дейін «ҚазАгроӨнім» Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымында 

қызмет атқарған. 2013 жылғы 26 шілдеден 2013 жылғы 17 желтоқсанға дейін 

«ҚазАгроӨнім» АҚ Басқарушы директоры лауазымында, 2013 жылғы 18 

желтоқсаннан 2015 жылғы 20 қаңтарға дейін «ҚазАгроӨнім» АҚ Басқарушы 

директоры – аппарат басшысы лауазымында қызмет атқарған. 2015 жылғы 21 

қаңтардан бастап қазіргі уақытқа дейін «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасының 

орынбасары лауазымында қызмет атқарады, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқармасының 

мүшесі болып табылады. 
«ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының техникалық саясат саласындағы 

мәселелер жөніндегі, сондай-ақ жобаларды технологиялық талдау және техникалық 

сүйемелдеу мәселелері жөніндегі қызметін үйлестіруді тікелей жүзеге асырады. 

Жобаларды техникалық сүйемелдеу бөлімінің және жобаларды технологиялық талдау 

бөлімінің атқаратын қызметтеріне жетекшілікті жүзеге асыратын Басқарушы 

директорін, сондай-ақ «ҚазАгроҚаржы» АҚ техникалық қамтамасыз ету 

департаментінің қызметіне тікелей жетекшілік етеді. 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысымен 

және «ҚазАгроҚаржы» АҚ басқа да ішкі құжаттарымен қамтылған құзыреттерді 

жүзеге асырады, соның ішінде техникалық саясат саласындағы мәселелерді қозғайтын, 

жобаларды технологиялық талдау және техникалық сүйемелдеу мәселелері жөніндегі 

корреспонденцияны қарайды, сонымен қатар сенімхаттың негізінде мұндай 

корреспонденцияға жолданатын тиісті жауаптарға қолын қояды. 
Бишенов Бауыржан Қайыргелдіұлы (31 жаста) – 2008 жылғы 14 мамырдан 2012 

жылғы 6 қарашаға дейін «Жолаушылар тасымалы» акционерлік қоғамында қызмет 

атқарған. Заң басқармасының кінәрат-талап және нормативтік-құқықтық жұмыс 

жөніндегі бөлім бастығының орынбасары-нормативтік-құқықтық жұмыс 

секторының бастығы лауазымына қабылданған, 2009 жылғы 27 сәуірден бастап, Заң 

басқармасы бастығының міндетін атқарушы лауазымына ауыстырылған, ал 2009 

жылғы 12 қазаннан Заң басқармасының бастығы лауазымына ауысқан. 2010 жылғы 

15 наурыздан бастап, Заң басқармасының кінәрат-талап жұмысы жөніндегі бөлімнің 

бастығы лауазымына ауыстырылған, 2010 жылғы 1 маусымда Заң қызметінің 

сарапшысы лауазымына, 2011 жылғы 24 мамырдан бастап, Заң қызметінің бастығы 

лауазымына ауыстырылған. 
2012 жылғы 7 қарашадан 2014 жылғы 3 ақпанға дейін «ҚазАгроҚаржы» АҚ 

Құқықтық қамтамасыз ету департаментінің директоры лауазымында қызмет еткен. 

2013 жылғы 1 сәуірден бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма мүшесі болып 
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r[ore xll-rEy?i:y :E:,i:;--nl'{y r sfEdEyJe IJIHImITeg
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uetrHlHex rscrqr,{fx -,(re I]erEr- enex yrsrueL?-l-teJeHtr :os:-\Fd -trrurlrrreg ,{eruedec
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dA3AI(CTAH PECITYE,'IUKACbIHEIII
YJTTbI( EAHKI)

PECNY6JII4]<AJIbIK
MEMJIEKETTIK MEKEMECI

05{()40, -dll,N rr, K6(M'3, 21 rn

PECNYE]IUKAHCKOE
f OCYAAPCTBEHHOE YTPEXAEH'{E

dIAIII{OIIA]II'HHff EAIIR
PECIIYBJ'II4I{II I(A3AXCTAH)

050040, r Ar6mr KxM'3, aoM2l
M.. 02n 27us91, @{: (121 21u703, 2517352
@erc: 251130 BNK KZ, Emll hq(4Elion ltsnk-k2

AO <<Ka:Arpo<Dnnano>

010001, z.Acmana, ytt. Keuecapu, 51BII-1
7172 58 04 37

Ha ucx,Vo 08-41i2982 oh 29.A6.2A15r.

O perlrcrpaqs[ n3MeneH[fi n ro[oJrneu[fi
B npocneKT BbrrrycKa o6rxraul|oHHofi npor panMbl

Haqronanrnrri BaH( Pecly6nnKri Kasa-xcrall npoll3Ben per{crpa[ulo r]BMeEeElti ti
,4olronlieElIi B [pocleKT BToporo Br,mycKa o6n[raqqfi AO (Ka3ArpoOnHaHc)) I-,I FanpaBJrrEr
o,nltH lK3eMnItp urveHeH i i  B npocne(T c orverKoii  o ero perxcrpaux0

,I{ono.nuuremuo' uanoM[HaeM o rpe6oBaq[rx, ycraruoBreuuBrx crarbei 79 3aKoua
Pecny6rurn Ka3axcran <06 arqlrouepnr,n< o6qecrBax)), crarreii 102 3arora Pecny6nlrxrl
Ka.:axcras <O pLrIIICe qeEH6D< 6F4ar, Il [ocraHoBreHrreM flpaBrreHr,rr Haquona,rrnoro Baara
Pecny6nrrr Ka3axcrau o-r 24 beBpaor, 2012 rorc Ne 72 (06 yrBepxreunr{ IIpaB[n
p,BMer[eEltr Ha tl qTepEeT-pecypce .qeno3riTaprzlr (bvqaHcoBoi oTqeTAocTlt, Qorgoeoii 6upNrz
uuQopuaqur-r o r<opnoparniE6D( co6r,rTnt-x, (bmaHcoBoi or-reTEocTll n ay.{r.rTopc(rjx orrreroB).

AnpeKTop AenapraMeHTa HaA3opa
Ja cy6LeRTaMl| phrHKa qeHH6rx 6yMal Xarx[eBa M.X.

rtt (727) 2:7V+591, @rc: (7ZT) 27W01 17352
eft 251ll0 BNK r,Z.E mil hq@,a$ionalbarkk

4p c?.i-( N,J!_J:lsot

nck.: Akandqa P.C.. ne, : 2768 lU (1A84)
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