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1. «ҚазАгроҚаржы» АҚ акция шығарылымының проспектісіне келесі 

өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:  
 
1) 2 тараудың 12 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын: 
 
12. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі: 
 
1) қоғамның директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің аты-жөні, 

бар болса - әкесінің аты, туған жылы (тәуелсіз директорды (-ларды) көрсете 

отырып): 
Директорлар кеңесінің мүшелері: 
Мақажанов Дәурен Сәбитұлы – 1980 жылы туған; 
Жауымбаев Қанат Сағындықұлы – «ҚазАгроҚаржы» АҚ акционерінің өкілі – 

1981 жылы туған; 
Тәуелсіз директорлар: 
Мендебаев Алмат Тоқтасынұлы – 1967 жылы туған. 
 
2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың 

хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта 

атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың 

қызметтеріне кірісу күні: 
Мақажанов Дәурен Сәбитұлы –2011 жылғы 15 сәуірден бастап 2012 жылғы 11 

қазанға дейін «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарма Төрағасының 

лауазымында қызмет етті. 2012 жылғы 23 қазаннан бастап қазіргі уақытқа дейін 

«ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымында қызмет 

атқарады. 2012 жылғы 27 желтоқсаннан бастап – «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар 

кеңесінің мүшесі. 2014 жылғы 8 желтоқсаннан бастап – «ҚазАгро» холдингі» АҚ 

Басқарма Төрағасының міндетін атқарады. 
Жауымбаев Қанат Сағындықұлы – 2009 жылғы 12 мамырдан бастап 2012 жылғы 

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

департаментінің директоры лауазымында қызмет атқарған. 2012 жылғы 24 

қыркүйектен бастап 2012 жылғы 8 қазанға дейін «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма 

Төрағасының Кеңесшісі лауазымын атқарған, 2012 жылғы 9 қазаннан дейін 2012 

жылғы 18 қарашаға дейін еншілес акционерлік қоғамдарының несие қоржындарын 

мониторинг Департаментінің Директорының орынбасары лауызымында қызмет 

атқарады, 2012 жылғы 19 қарашадан бастап қазіргі уақытқа дейін «ҚазАгро» холдингі» 

АҚ Басқарушы директоры лауазымында қызмет атақарады. 2015 жылғы 12 ақпаннан 

бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ акционерінің өкілі ретінде «ҚазАгроҚаржы» АҚ 

Директорлар кеңесінің құрамына кіреді. 
Мендебаев Алмат Тоқтасынұлы –2011 жылдың 5 сәуірінен бастап қазіргі күнге 

дейін «SMART COM» ЖШС стратегиялық даму жөніндегі директоры лауазымында 

қызмет атқарады. 2013 жылғы 19 тамыздан 2014 жылғы 9 сәуірге дейін 

«ҚазАгроМаркетинг» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры болып табылады. 

2008 жылғы 1 сәуірден қазіргі күнге дейін «IBS Group» ЖШС Директорлар кеңесінің 

Төрағаcы. 2014 жылғы 28 сәуірден бері тәуелсіз директор ретінде «ҚазАгроҚаржы» АҚ 

Директорлар кеңесінің құрамына кіреді. 
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3) директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының 

қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара 

қатынасы: 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері қоғамның акцияларын 

иеленбейді. 
 
4) еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі 

акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың 

орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы 

санымен проценттік ара қатынасы: 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ еншілес және тәуелді ұйымдары 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. 
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1. В проспект выпуска акций АО «КазАгроФинанс» внести следующие 

изменения и дополнения: 
 
1) Пункт 12 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
 
12. Совет директоров акционерного общества: 
1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и 

членов совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) 

директора (директоров): 
члены Совета директоров: 
Махажанов Даурен Сабитович – 1980 года рождения; 
Жауымбаев Канат Сагындыкович – представитель акционера АО 

«КазАгроФинанс» – 1981 года рождения; 
Независимые директора: 
Мендебаев Алмат Токтасынович – 1967 года рождения. 
 
2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего 

пункта за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в 

том числе - по совместительству, и дата вступления их в должности: 
Махажанов Даурен Сабитович – c 15 апреля 2011 года по 11 октября 2012 года 

занимал должность Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация». 

С 23 октября 2012 года по настоящее время работает в должности заместителя 

Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро». С 27 декабря 2012 года – член 

Совета директоров АО «КазАгроФинанс». С 8 декабря 2014 года исполняет 

обязанности Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро». 
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 «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 «Холдинг 

«КазАгро». С 12 февраля 2015 года является членом Совета директоров-
представителем акционера АО «КазАгроФинанс». 

Мендебаев Алмат Токтасынович – с 5 апреля 2011 года по настоящее время 

занимает должность Директора по стратегическому развитию ТОО «SMART COM». 

С 19 августа 2013 года по 9 апреля 2014 года являлся независимым директором 

Совета директоров АО «КазАгроМаркетинг». С 1 апреля 2008 года по настоящее 

время также является Председателем Совета директоров ТОО «IBS Group». С 28 

апреля 2014 года входит в состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» в 

качестве независимого директора. 
3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам 

совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества:  
Члены Совета директоров АО «КазАгроФинанс» не владеют акциями общества, 

в том числе и голосующими. 
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4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), 

принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, 

к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных 

организаций: 
АО «КазАгроФинанс» не имеет дочерних и зависимых организаций. 
5) изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и 

причины указанных изменений: 
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 

«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». 



*It-ru @

derrerx.{g nrrnarrl
-[rcoHrehro I| Brahd
nrrdera!' dorxadu['

II rrerBYoc[adll .o .[

k<cneuzqod-ryee;p>
kodrvrB)p) rrrdtuox ![dfloffraednf I[cHsIfeHonhBI?
qreJl4r,caffleo - hr.rsou,rgeJ ued,{e[ aonexexel4l

.luHel{er€u oeg rcJ,olsJco
<cxeua6odrysey) OV galrxe erc,ftrss eDrerrcodn rmexoron errnsrr"rco .Z

.do$edHtr 
Xfiql,wicuspsaH - EfisoHrqcel)oJ JP]IIV so€genrol/,{

k<cHEHroodrv€sx)) OV 
"doEofrDre 

srer.rs?.I.yedn
kcuemlqodryeey> gy aodo:.uadrtt araaoJ Harh kodrvE)p) .Mtrox qqrnotr'Irueduf,
I[qIsffEHonlIeI?) OV douedntr 4[dnosrEedlI^ _ hfieo)fitrms,lBJ IrHsX eaegrus,{ayg

:(cusm@odry€Ep) OV sodouedr.d
emsoC Herh kod-rvsBx)) JHr.rfirox lrtuoryrsEdtr{ ErsqjsEoslqH)) gy rmaraedl
rIIeJBYocYedII fircoHrr€€rgo lMtnoryI{rollcr - hEsorEgeJ redffi aonaxexeq

:<<cneirn6odlymlp> OV sodor.rladn[ Ere{oJ esarrcJ s !trsexanrf, rsuaJexa 0I qll
e[or 9;69 rrcdaarf 31 ro <odrym;p> JHEmmr xtuorr|Isedtrf EmnqrBxonhcll)) Oy
nanuefarda - <<cnexu6odrysg;p> Ov BdeHoEtrJra oroEEa{I;rf,n4l neEflamad

oy Edo,'adtrtr oror.n,rf,sBear - sod'redf,y aur{oJ Btrarh '"3"r"#9?*Yf;il
t[rr4) qrnqoll JIn Bxrrortotrraotr r{f,IBshrHx EoEEesj.Jgm otr |cEehed)|edtr
oHhodJots E[oJ SI0T rredaarp 7 ro xaxHelll{otra&{ ruslEByotr , rf,s.r,alas.roo, g
'<<cuenx6od.ry*;p> 

Oy sodo$tedf,y Err{oJ rrerBveJved[ aan aeret a ur,raen[d11
Breudtr' Bsoxulxrgv rrrhowourotr asf,rBf,trf,f,n gonHosJrgot on rqnalnedyad;
oHhodtots BtroJ tfoz Bdg6tey t Jo l{ef,Ee|f|{oyos,{ }{IsHHBV0r t trIlq,rrJasrooJ g

.dolnadd rosucrsa€es - (exd,{xog Qrr4) EIrrDIolrt JIr.l
ldor:redd 4ruruczse€eu - hxaoursceuoJ Jer,rtrfly' seegetrHetr J

Eaol|EIIom.J

uaor,{nrarery .;

6y aodo.nredraY elesoJ Herh
gy nnreraedl rrar"ysJyadlf

v

a

:(cHPHr.r@octv€?)p)
gy aodorredzE eLsoJ cxetetrecvadlI kodjvspx)) .n.rtdrox 4[drlo{rl1E€dr{
4[qHsrsHonllel? OV rlx{ars?qI qf€wtsec[edll _ r*raelnrfll r,er,fi eonexr4ry

:<<rnenn6odryee;p> Oy sodouedtr[ alasoJ eauJ:toJ a BnHeHart€H rqHoJoxs t
6N BtroJ tIoZ trdgBJey g Jo <odJysBX> JHRftrox Xtrttrorsrsednf 4rsxrrunoufrBlp OV
nennelfaeda - <<cuexn6odJysB;p> OIy' BdeHoIItrrB oroEBesJrE[tr[ nrrrHemed

_ 
'<cnennqod-ryselp> 

6y aodor.:radly sJtsoJ EHerh ea,r;xthB]| s ehusoHeJar(xJ
edzrt tl eeoxexntrxad unhowoxro[ eenr,etrlIrrHrl 4oHnosrirgoJ o[ rsHetrtEdxedn
oHhodJotr Btrot tIoZ ndgB)|av t ro ne[Eot"I{oveal( nlsHnB[otr J r|nsrrrasrooJ g



trapa( EeMq)JrgEreIl
1KAEE T1rIJIIEE



(Iqd3A(CTAH PECII!'8,'IIII{ACI'rH6III
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PECNYBNUKA-TIbI(
MEMJIEKETTIK MEKEMECI
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M.: 02n 2704591. Oaa: (72?) 2101701, 26lr3s2
NR!: 5l I.l0 BNK KZ E nail hq@anonalbankk
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PECITYENUKAHCKOE
I ocvAAPCTBFI-IHOE vqPr IrnFHrt

(HAIIIIOHA-II'HI'III FAHK
PECIIYEJ'II4(I'{ ITd3AXCTAH)

050140. r ArlU6! KoI(M-1, ,r@ 2l
nn.: 02n 2?04s91. 4@ 027) 2104703,2617352
Herc 251130 BNK KZ.E-mil la"ftlEdolalbank.kz

AO <Ka3ArpoOrIHaHot

010001, r. Acrana,
y,r, Kenecaprr, 5l BII-4,
re,r.: (7172) 58-04-37

Ha ,rcx. N, 08-01/875 or 24.02.l5f.

O pertcrpaunl r3Merr€Hui B npocnenT
BLrnycKa aKqrIi

HaqlosarbEBrii BaEK Pec[y6nfiKn Ka:arcras ?aperucrprpoBatn r.r3MeEerrl-Ir lr lorroJ]EeHnt
B rlpocfietcT BlrrycKa aKqriii a(uxoueproro o6urecrBa <Ka3ArpoOunauc> (aa"ree O6rqecreo) tr
HanpaBr' l , lel ontH 1K1e\4nnrp rveHeHri ,4onorHeHHi B npocneKr c orverKoii  o per rrcrpau l i ,

AononHurer6Ho coo6uaeM o Heo6\onuMoc rH npe4crdBfleHHr B ynonHoMo,{eHHbrj i  opraH
ant per Hcrpaur]r B )claHoB reHHov nopr.aKe B cpor ao {! f tw.gZ,f 2015 roaa r:vesesuir r
AorIonIIeHIIii B Ilpocflel<T IlepBoii o6n]rrau[oHEoii [pofpaNrM6r B/cgsgu c nguesegaeu cBeAeElri o
cocTaBe coBera AripemopoB O6rqecrBa.

,{ouo-nnl'Ire,'rl,ro EanoMnHaeM o rpecoBalrutx, ycrafiosne}tE6rx crarEei 79 3a(oHa
Pecly6n{Kx Kasaxcran (06 aKq,loHepr+,ax o6rqecreax>, crarbeii 102 3a(oEa Pecny6rl{I(Il
Ka:axcrarl (O pbruKe qenur,rx 6yr,rar> lr nocrauoBteuneM llpaa:rerra Haqrlora,rsnoro Eanr<a
Pecny6: .rra Ka:arcraH or 24 OeBpa,'Ir 2012 ro.{a J\! 72 (06 yrBepxleH[r, IlpaBr-rn pa3MerqeHr.rt
Ira [HTepser-pecypce ,{erro3rrraprir (briuancoBoii orqerHocr[. t]ou,uonoi 6ltpNu an$opuauur.r o
(opnoparllollllx co6HTll{x, (bfiHaucoBoii orqertlocrl t-l ayaxropcKrx orqeroB,

!uperrop [enapraMeHTa Har3opa
:a cy6renravn prrurca uenHlrx 6yMar I ., i xal:$reBa M.;{.
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