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

изменения и дополнения: 
 
Пункт 13 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган 

акционерного общества: 
Коллегиальным исполнительным органом АО «КазАгроФинанс» 

является Правление. 
1) Состав Правления: 
Председатель Правления АО «КазАгроФинанс» – Избастин Каныш 

Темиртаевич, 1981 года рождения. 
члены Правления:  
Сейткасимова Айнур Габдыгапаровна, 1976 года рождения 
Турсынкулов Канат Исматович, 1973 года рождения 
Карагойшин Рустам Тимурович, 1983 года рождения 
Джувашев Асылхан Болатович, 1981 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, с 

указанием полномочий: 
Избастин Каныш Темиртаевич (34 года) - с 7 апреля 2008 года по 10 мая 

2012 года занимал должность Председателя Правления АО «БРК-Лизинг». С 

11 мая 2012 по 16 января 2013 года занимал должность Председателя 

Правления – Члена Совета директоров АО «Экспертно–кредитная страховая 

корпорация «КазЭкспортГарант». С 16 января 2013 года по 2 июня 2014 года 

занимал должность Управляющего директора АО «Самрук - Казына». Со 2 

июня 2014 года по 2 сентября 2015 года занимал должность главного 
директора в АО «Самрук Казына». С 3 сентября 2015 года назначен на 

должность Председателя Правления АО «КазАгроФинанс», является членом 

Правления АО «КазАгроФинанс». Является Председателем Кредитного 

комитета АО «КазАгроФинанс». Осуществляет общее руководство 

деятельностью АО «КазАгроФинанс».  

Курирует деятельность первого заместителя Председателя Правления, 

заместителей Председателя Правления, управляющих директоров, 

исполнительного директора, департамента безопасности, комплаенс-
контролера, главных риск-менеджеров филиалов и руководит Правлением 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». 
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Курирует деятельность департамента бухгалтерского учета и отчетности 

и департамента финансов, а также координацию филиалов в части 

финансовых и экономических вопросов. 
Карагойшин Рустам Тимурович (32 года) – с 24 сентября 2012 года по 30 

сентября 2013 года занимал должность Заместителя генерального директора 

ТОО «Сбербанк Лизинг Казахстан». С 01 октября 2013 года по 13 ноября 2015 

года занимал должность Генерального директора ТОО «Сбербанк Лизинг 

Казахстан». С 13 ноября 2015 года занимает должность Заместителя 

Председателя Правления АО «КазАгроФинанс», является членом Правления 

АО «КазАгроФинанс». 
Осуществляет координацию деятельности АО «КазАгроФинанс» в части 

вопросов кредитно-лизинговой деятельности АО «КазАгроФинанс» в целом и 

реализации инвестиционных проектов, стратегического и корпоративного 

развития, аналитической работы, а также методологии бизнес процессов.  
Курирует Управляющего директора, осуществляющего курирование 

деятельности департамента лизинговых проектов и филиалов АО 

«КазАгроФинанс», а также осуществляет непосредственное курирование 

деятельности департамента развития и департамента инвестиционных 

проектов. 
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 администрирования займов и залогового 

обеспечения. 
Осуществляет непосредственное курирование деятельности 

департамента администрирования проектов и департамента залогового и 

лизингового обеспечения, а также координацию филиалов в части 

администрирования проектов и залогового обеспечения. 
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 по 5 ноября 2015 года занимал 
должность Заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс», 

является членом Правления АО «КазАгроФинанс». С 17 июня 2015 года до 2 

сентября 2015 года исполнял обязанности Председателя Правления АО 

«КазАгроФинанс» на период до избрания Председателя Правления АО 

«КазАгроФинанс». С 6 ноября 2015 года занимает должность Управляющего 

директора АО «КазАгроФинанс». 
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1. «ҚазАгроҚаржы» АҚ акциялар шығарылымы проспектісіне келесі 

өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін: 
 
2 бөлімінің 13 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын: 
13. Акционерлік қоғамның алқалы (жекеменшік) атқарушы органы: 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ алқалы атқарушы органы Басқарма болып 

табылады. 
1) Басқарма құрамы: 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасы – Избастин Қаныш 

Теміртайұлы, 1981 жылы туған. 
Басқарма мүшелері:  
Сейтқасымова Айнұр Ғабдығапарқызы, 1976 жылы туған 
Тұрсынқұлов Қанат Исматұлы, 1973 жылы туған 
Қарағойшин Рустам Тимурұлы, 1983 жылы туған 
Джувашев Асылхан Болатұлы, 1981 жылы туған 
2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың 

хронологиялық тәртіпте, өкілеттіктерін көрсете отырып, соңғы үш 

жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын, соның ішінде – қоса 

атқаратын лауазымдары: 
Избастин Қаныш Теміртайұлы (34 жаста) – 2008 жылғы 7 сәуірден 2012 

жылғы 10 мамырға дейін «БРК-Лизинг» АҚ Басқарма Төрағасы,  

«ҚазЭкспортГарант» экспорттық-кредиттік сақтандыру корпорациясы» АҚ 

Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымын атқарған. 2013 жылғы 16 

қаңтардан 2014 жылғы 2 маусымға дейін «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарушы 

директоры лауазымын атқарған. 2014 жылғы 2 маусымнан 2015 жылғы 2 

қыркүйекке дейін «Самұрық-Қазына» АҚ  бас директоры лауазымын 

атқарды. 2015 жылғы 3 қыркүйектен бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма 

Төрағасы лауазымына тағайындалды, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма мүшесі 

болып табылады. «ҚазАгроҚаржы» АҚ Несие комитетінің төрағасы. 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ жалпы қызметін басқару жұмысын атқарады.  

Басқарма Төрағасының бірінші орынбасарының, Басқарма Төрағасы 
орынбасарларының, басқарушы директорлардың, атқарушы директордың, 

қауіпсіздік департаментінің, комплаенс-бақылаушының, филиалдардың бас 

тәуекел-менеджерлерінің қызметіне жетекшілік жасайды және 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқармасын басқарады. 
Сейтқасымова Айнұр Ғабдығапарқызы (39 жаста) – 2011 жылғы 13 

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

Басқарушы директоры лауазымын атқарған, Басқарма мүшесі болған. 2013 
жылғы 07 қазаннан 2014 жылғы 08 шілдеге дейін «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» 

АҚ Инвестициялық жобалар департаментінің директоры/Бас директордың 

бизнесті дамыту жөніндегі орынбасары лауазымын атқарған, «Самұрық-
Қазына-Инвест» ЖШС Қадағалау кеңесінің мүшесі болған. 2015 жылғы 17 

маусымнан бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасының Бірінші 
орынбасары болып сайланды, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма мүшесі. 



3 
 

Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің және қаржы 

департаментінің қызметіне жетекшілік жасайды, сондай-ақ қаржы мәселелері 

мен экономикалық мәселелер бөлігінде филиалдардың жұмысын үйлестіреді. 
Қарағойшин Рустам Тимурұлы (32 жаста) – 2012 жылғы 24 қыркүйектен 

2013 жылғы 30 қыркүйекке дейін «Сбербанк Лизинг Казахстан» ЖШС Бас 

директорының орынбасары лауазымын атқарған. 2013 жылғы 01 қазаннан 

2015 жылғы 13 қарашаға дейін «Сбербанк Лизинг Казахстан» ЖШС Бас 

директоры лауазымында қызмет еткен. 2015 жылғы қараша айынан бастап 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымында 

қызмет етеді, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма мүшесі. 
Несие-лизингтік қызмет мәселелері мен инвестициялық жобаларды іске 

асыру, стратегиялық және корпоративтік даму, талдамалы жұмыс, сондай-ақ 

бизнес процесс әдіснамасы бөлігіндегі «ҚазАгроҚаржы» АҚ қызметін 

үйлестіреді.  
«ҚазАгроҚаржы» АҚ лизингтік жобалар департаментінің және 

филиалдарының атқаратын қызметіне жетекшілік жасайтын Басқарушы 

директорға жетекшілік етеді, сонымен қатар даму департаментінің және 

инвестициялық жобалар департаментінің қызметіне тікелей жетекшілік 

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

жылғы 25 шілдеге дейін «ҚазАгроӨнім» АҚ Басқарма Төрағасының 

орынбасары лауазымын атқарған. 2013 жылғы 26 шілдеден 2013 жылғы 17 

желтоқсанға дейін «ҚазАгроӨнім» АҚ Басқарушы директоры лауазымын, 
2013 жылғы 18 желтоқсаннан 2015 жылғы 20 қаңтарға дейін «ҚазАгроӨнім» 

АҚ Басқарушы директоры – аппарат басшысы лауазымын атқарды. 2015 
жылғы 21 қаңтардан бастап қазіргі уақытқа дейін «ҚазАгроҚаржы» АҚ 

Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымын атқарып жүр, 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма мүшесі. 

Қарыздарға әкімшілік ету және кепілдікті қамтамасыз ету мәселелері 

бойынша «ҚазАгроҚаржы» АҚ қызметін тікелей үйлестіреді. 
Жобаларға әкімшілік ету департаментінің, кепілдікті және лизингті 

қамтамасыз ету департаментінің қызметіне тікелей жетекшілік жасайды, 

сондай-ақ жобаларға әкімшілік ету және кепілдікті қамтамасыз ету бөлігінде 

филиалдардың жұмысын үйлестіреді. 
Джувашев Асылхан Болатұлы (34 жаста) – 2009 жылғы 24 тамыздан 

2011 жылғы 12 мамырға дейін «ҚазАгроҚаржы» АҚ Несиелендіру және 

лизинг басқармасының бастығы лауазымын атқарды. 2011 жылғы 13 

мамырдан 2015 жылғы 5 қарашаға дейін «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма 

Төрағасының орынбасары лауазымында қызмет еткен, «ҚазАгроҚаржы» АҚ  

Басқарма мүшесі. 2015 жылғы 17 маусымнан 2015 жылғы 2 қыркүйекке 

дейін «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасы сайланғанға дейінгі кезеңде 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасының міндетін атқарды. 2015 жылғы 

6 қарашадан бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарушы директоры 

лауазымында қызмет атқарады. 
Несие жобалары мен проблемалық жобаларды сүйемелдеу мәселелері 

бойынша «ҚазАгроҚаржы» АҚ қызметін тікелей үйлестіреді. 
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2. <<K,asArpol(apxm> A( arrlr{rrrap rubrFapbrnbrMbr npocnerriciuiq (€urran
epexe.nepi osrepiccis (arraAEr.

Bac4apua Teparacrr

Eac 6yxra.nrep

K. Ilg6acrun

I. IllgaaHstt
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<(A3A(CTAH pECnyEJrI4nACbIHbIrI
YJITTbII( EAHKI)

PECIIYEJII4KAJIbIK
MEMJIEKETTIK MEKEMECI

050040, AflMarbr (., KsKreM-3,21 yii
ret. +7 72'7 2104591, ba(c +'/ 127 2144703

reneKc: 251130 BNK KZ, E-rnai1: hq@nationalbank kz

.{npexrop {enapraMeHTa Ha13opa
3a cy6r,eKTaMu pr,rHKa qeHHbrx 6yMar

Hcno,rH rerr,r Eemaes l l I{ ,
ren 2788104(l014)

PECIIYSru{ICAHCKOE
f OCYAAPCTBEHHOE Y'I]PE)KIEH],{E

(HAIII4OHAJ'IbHbIIIBAHK
PECIIYEJIIIKI4 KA3AXCTAH)

050040, r AnMarr,r, Ko(TeM-3, AoM 21
rc\i +1 12'7 2704591, Ua:I.c +'7 12'7 2144'703

reneKcr 251130 BNK KZ, E-mai1: hq@nationalbank kz

Ns 3-l-o AO <KasArpo(Dunauc>

010001. r. Acrana.
y,r. Kenecaprr, 51 BfI-4,

ret.: (7172\ 58-04-46

Ha Hcx. Ns 08-0 l/5288 or l7. I 1 . 15r.

O perucrpaquu o3MeHeHUi B rrpocrreKT
BbrnycKa aKqulr

Harlnosa,ru*di Baur Pecny6:ruru Ka:axcran [pon3Ben focy.4apcrBeHHyro
perrrcrparlr4ro r43MeHeH[[ B npocrreKT BbrrtycKa aKqrifi aKr]tioHepHoro o6ulecrea
<Ka:rArpoOuuaHc> rr HanpaBn-fler oAr.rH 3K3eMnnrp usr4eueHriii B npocrreKT nnnycxa arcqliii
c OTMoTKOU O pefUCTpaIIIIH.

,{onolullre:rluo HaIroMuHaeM o rpe6oranu.rx, ycraHoB.lleHuErx [yHKToM 4 crarta
102 3aroHa Pecny6:rnxu Ka-saxcrau <O punre r1eHHbrx 6yuar>, couacHo Koropb-rxt
rr3MeHeHI{g B Ae_{Ter6Hocr]I 3MuTeHTa! 3arparr4Barorple I.IHTepecbr IepxaTenet qer{Hbrx
6yuar, n r.q. H3MeHeHr{rr B IrpocrleKT Bbrrrycra SMI4ccI{oHHr,rx ueHHrrIX 6yvar- 4oeoqlrc*
3MIlTeHroM Ao cBeAeHrzr gepNareleii rleHHr,rx 6yuar nyrer'r pa3MeuleHuq r.intfopuaqull ua

HrepHer-pecypce lerro3r4Tapr.Lf, Qr.rHanconoit orqerHocru, onpeAeneHHoro B coorBercrBr4a
c 3aKoHoAarenbcrnou Pecny6:rvrv Ka^:arcran o 6yxranrepcxoM yrrere u tfunauconoii
orqerHocrrr, u ony6rlrronaunr uu$opuaqur.r B cpeacrBax Maccosofi uuQopnaaquz a
meqeHue nnmHud4amu xanendapuux duefi c MoMeHma ux no3Hun*oaeHun.

A,(qMoHepriK (otaMbl

Acra d \;r6c',L l(cHuc'Pu (eueci51

:vs 00 4029L


