
 

 
 
 
 
 
 
 

«БТА Банкі» Акционерлік қоғамының 
еншілес ұйымы - «Темірбанк» акционерлік 

қоғамының АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ 
АНЫҚТАМАЛЫҒЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР  

(«ТЕМIРБАНК» АҚ) 
 
 
 
 
 

 
Уəкілетті орган жариялаған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу инвесторларға 
анықтамалықта сипатталған акцияларды алуға қатысты қандай да бір кепілдемелерді 
беруді білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге 
асырған уəкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығына жауап бермейді. Акциялар 
шығарылымы анықтамалығының тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына 
сəйкестігі ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы 
анықтамалықтағы ақпараттардың растығына, ондағы барлық ақпараттың дұрыстығына 
жəне инвесторлардың қоғамға жəне оның жарияланған акцияларына қатысты теріс ойда 
болмауына жауап береді. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алматы, 2008 жыл 
 
 



2008 жылғы 01 тамызындағы Директорлар кеңесі мүшелерінің жабық дауыс беру 
қорытындылары бойынша шешім негізінде, 2008 жылғы 10 қазанындағы Директорлар 
кеңесі мүшелерінің жабық дауыс беру қорытындылары бойынша шешім негізінде АҚ 
акциялар шығарылымының анықтамалығына (шығарылым Эмиссиялық құнды 
қағаздардың мемлекеттік тізіліміне А0026 нөмірімен енгізілген) мынадай өзгертулер 
енгізілсін: 
 

1. “ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ ЖƏНЕ ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАР” ІІ бөлімінің 11 тармағы 
мынадай редакцияда жазылсын: 

 

11. Акционерлік қоғамның алқалық (жекеше) атқарушы органы.  
 
 

Акционерлік 
қоғамның атқарушы 
органы мүшесінің аты-

жөні, туған жылы 

 
 
 

Соңғы 3 жылда атқарған жəне қазіргі кезде 
атқаратын қызметтері, оның ішінде қос 

қызметтілігі бойынша 

Акционерлік қоғам 
атқарушы органының 
мүшесіне жататын 

акциялардың акционерлік 
қоғамның орналастырған 
акцияларының (жарғылық 
капиталдағы үлестерінің)  
жалпы санына шаққандағы 

пайыздық салмағы 

Кебиров 
Аблахат 
Алякимұлы 

1973 ж.т. 

15.12.2006- о.у.д. Басқарма төрағасы; 
2005 маусым –15.12.2006 –"Темiрбанк” АҚ 
Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі; 
2004- 2005 маусым –"КПМГ Жанат" ЖШС 
аудит жөніндегі аға менеджері; 
2002-2004жж. –"Эрнст энд Янг Казахстан" 
ЖШС аудит жөніндегі менеджері. 
 

Жоқ 

Құлатаев 
Бахытжан 
Өскенбайұлы 
1973 ж.т. 

15.12.2006 – о.у.д. «Темiрбанк» АҚ 
Басқарма мүшесі, 
29.04.2005 ж. –15.12.2006 ж. – «Темiрбанк» 
АҚ  Басқарма төрағасы; 
05.01.2005 ж. – 29.04.2005 ж. – 
«Темiрбанк» АҚ Басқарушы директоры, 
01.07.2004ж.- 14.01.2005 ж. – Д.А.Қонаев 
атындағы Зейнетақы Қорының Басқарма 
төрағасы; 
1999-2004жж. –"Темiрбанк" АҚ, Құнды 
қағаздар Басқармасының бастығы, 
Басқарма төрағасының кеңесшісі. 

Жоқ 

Естаев  
Асхат 
Кемелұлы 
1971 ж.т. 

10.2008 ж. қазан – о.у.д. «Темiрбанк» АҚ 
Басқарма мүшесі, 
12.2006ж. – о.у.д. Басқарушы Директор, 
"Темiрбанк" АҚ  
11.2000 ж. – 12.2006 г. – бөлім бастығы, 
Директордың орынбасары, ішкі аудит 
департаментінің Директоры 

Жоқ 

Мұқатаев  
Айдос Оразұлы 
1977 ж.т. 

06.2007 – о.у.д. “Темірбанк” АҚ Басқарма 
мүшесі. 1999-2007 – “ТұранƏлемБанкі” 
АҚ, стажер, Банкир, Аға банкир, Бөлім 
бастығы, Басқарма бастығының 
орынбасары, Директордың орынбасары, 
Астана қ. Филиал директоры 

Жоқ 

Шəйкенов 
Ержан 
Блокұлы 

03.2008 – о.к.д. "Темiрбанк" АҚ Басқарма 
мүшесі 
09.2006 – 03.2008 жж. "Темiрбанк" АҚ 

Жоқ 



1978 ж.т. Басқарушы директоры 
03.2006-09.2006 ж. Сату департаментінің 
директоры 
2005-03.2006 жж. "Ромат" ФК ЖШС 
Қаржы бойынша Вице президенті 

Құсайынов 
Ерұлан 
Айташұлы 
1976 ж.т. 

03.2008 – о.к.д. "Темiрбанк" АҚ Басқарма 
мүшесі 
09.2006 – 03.2008 жж. "Темiрбанк" АҚ 
Басқарушы директоры 
08.2006-09.2006 ж. "Темiрбанк" АҚ 
Басқарма төрағасының кеңесшісі 
2004-2006 жж. "Банк Каспийский" АҚ 
Астана қ. филиалының директоры.  

Жоқ 

 
 

 
 
 
 
 
 
Басқарма төрағасы А.А. Кебиров 
 
Бас бухгалтер Х.Х. Абдраева 
 
Ішкі аудит департаментінің директоры Д.Ю. Бабичев 



 

 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ  

Дочерней организации Акционерного общества  
«БТА Банк» - Акционерного общества 

«ТЕМIРБАНК» 
(АО «ТЕМIРБАНК») 

 
 
 
 
 
 
 

 
Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не 
означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно 
приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций 
рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики 
Казахстан. Должностные лица акционерного общества 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 общества и его размещаемых акций 

 
 
 
 
 
 

Алматы, 2008 год 
 



На основании решения по итогам заочного голосования членов Совета Директоров от  
01 августа 2008 года, на основании решения по итогам заочного голосования членов 
Совета Директоров от 10 октября 2008 года, в проспект выпуска акций АО «Темiрбанк» 
(выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А0026), 
внести следующие изменения: 
 
 

1. Пункт 11 раздела II «ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)», 
изложить в следующей редакции:   

11. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного 
общества. 

ФИО, год рождения 
члена 

исполнительного 
органа акционерного 

общества 

Занимаемые должности в настоящее время 
и за последние три года, в том числе по 

совместительству. 

Процентное соотношение 
акций, принадлежащих 
члену Исполнительного 
органа акционерного 
общества к общему 

количеству акций, (долей 
в уставном капитале), 

размещенных 
акционерным обществом 

Кебиров 
Аблахат 
Алякимович 

1973 г.р. 

15.12.2006- н.в.Председатель Правления; 
июнь 2005–15.12.2006 – Управляющий 
Директор, Член Правления АО "Темiрбанк; 
2004-июнь 2005 – Старший менеджер по 
аудиту ТОО "КПМГ Жанат"; 
2002-2004гг. – Менеджер по аудиту ТОО 
"Эрнст энд Янг Казахстан". 
 

Нет 

Кулатаев 
Бахытжан 
Ускенбаевич 
1973 г.р. 

15.12.2006 - н.в. Член Правления  
АО «Темiрбанк», 
29.04.2005 г. –15.12.2006 г. – Председатель 
Совета директоров АО «Темiрбанк» 
05.01.2005 г. – 29.04.2005 г. – Управляющий 
Директор АО «Темiрбанк», 
01.07.2004г.- 14.01.2005 г. – Председатель 
Правления Пенсионного Фонда им. Д.А. 
Кунаева» 
1999-2004гг. – АО "Темiрбанк" 
Начальник Управления ценных бумаг; 
Советник Председателя Правления 

Нет 

Естаев  
Асхат  
Кемелович 

1971 г.р. 

10.10.2008 г. – н.в. - Член Правления  
АО «Темiрбанк» 
12.2006 г. – н.в. - Управляющий Директор 
11.2000 г. – 12.2006 г. – Начальник отдела, 
Заместитель Директора, Диретор департамента 
внутреннего аудита.  

Нет 

Мукатаев 
Айдос 
Оразович 
1977 г.р. 
 
 
 

06.2007 – н.в. Член Правления АО "Темiрбанк" 
1999-2007 – АО "Банк ТуранАлем", стажер, 
Банкир, Старший Банкир, Начальник отдела, 
Заместитель начальника управления , 
Заместитель Директора, Директор филиала в г. 
Астана 

Нет 

Шайкенов 
Ержан 
Блокович 
1978 г.р. 

03.2008 – н.в. Член Правления АО "Темiрбанк" 
09.2006 – 03.2008 гг. Управляющий Директор 
АО "Темiрбанк" 
03.2006-09.2006 Директор департамента 
продаж 
2005-03.2006 гг. Вице президент по финансам 

Нет 



ТОО ФК "Ромат" 

Кусаинов 
Ерулан 
Айташович 
1976 г.р. 

03.2008 – н.в. Член Правления АО "Темiрбанк" 
09.2006 – 03.2008 гг. Управляющий Директор 
АО "Темiрбанк" 
08.2006-09.2006 советник Председателя 
Правления АО "Темiрбанк" 
2004-2006 гг. Директор филиала в г. Астана 
АО "Банк Каспийский".  

Нет 

 

 

 
 
 
Председатель Правления А.А. Кебиров 
 
Главный бухгалтер Х.Х. Абдраева 
 
Директор Департамента внутреннего аудита Д.Ю. Бабичев 

 


