
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕ 
"ТЕМІРБАНК" АҚ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫҢ ҮШІНШІ 

ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ АНЫҚТАМАЛЫҒЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР 

2007 жылғы 26 сəуіріндегі акционерлердің жылғы жалпы жиналысы шешімінің негізінде 
(2007 жылғы 26 сəуіріндегі № 17 хаттама), 2007 жылғы 07 қарашадағы Директорлар 
кеңесі мүшелерінің жабық дауыс беру қорытындылары бойынша шешім негізінде 
“Темірбанк” АҚ облигациялары үшінші шығарылымының анықтамалығына алғашқы 
облигациялық бағдарлама шегінде мынадай өзгерістер енгізілсін: 

1 тармағы мынадай редакцияда жазылсын 

Осы облигациялар шығарылымы «Темірбанк» АҚ (əрі қарай – Эмитент)  Қазақстан 
Республикасының Қаржы рыногын жəне қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау 
жөніндегі агенттігімен 2005 жылғы 07 сəуірдегі (№В55) тіркелген облигациялық 
бағдарлама проспектісіне сəйкес жүзеге асырылады. 

“Облигациялар бойынша құқықтарды есепке алу тəртібі” бөлімі мынадай редакцияда 
жазылсын: 

 

Облигациялар бойынша 
құқықтарды есепке алу 
тəртібі 

Облигациялар бойынша құқықты есепке алу тіркеушімен 
жүзеге асырылады.  
" Бірінші Тəүелсіз Тіркеуші " Акционерлік қоғамы (Қазақстан 
Республикасының Қаржы рыногын жəне қаржы ұйымдарын 
реттеу жəне қадағалау жөніндегі агенттігімен бағалы қағаздар 
ұстаушыларының реестрін жүргізу қызметіне берілген 2005 
жылғы 08 сəуірінен № 0406200360 лицензия). 
Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы 
қаласы, Карибжанов к-сі, 22, 2 қабат, Телефон: +7 (727) 271 
78 49. 
Қунды қағаз ұстаушыларының реестрін жүргізу туралы 
шарты 2007 жылғы 07 карашадағы  №179. 

 

"Темiрбанк" АҚ Басқарма Төрағасы А.А. Кебиров 

"Темiрбанк" АҚ Бас бухгалтер   Х.Х. Абдраева 

М.О.  

 



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ 
ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ АО "ТЕМIРБАНК" 

В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

На основании решения Годового общего собрания акционеров АО "Темiрбанк" (Протокол 
№17 от 26 апреля 2007 года), решения по итогам заочного голосования членов Совета 
Директоров от 07 ноября 2007 года, в проспект третьего выпуска облигаций АО 
«Темiрбанк» в пределах первой облигационной программы, внести следующие изменения: 
 
Абзац 1, изложить в следующей редакции: 

Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом 
облигационной программы АО "Темiрбанк" (далее - Эмитент), зарегистрированным 
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 07 апреля 2005 года (№ В55). 

Раздел «Порядок учета прав по облигациям», изложить в следующей редакции: 
 
Порядок учета прав по 
облигациям 

Учет прав по облигациям будет осуществлять регистратор.  
Акционерное общество "Первый Независимый Регистратор" 
(Лицензия Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций на занятие деятельностью по ведению системы 
реестров держателей ценных бумаг № 0406200360 от 08 
апреля 2005 года). 
Адрес: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, улица 
Карибжанова, 22, 2 этаж, Телефон: (727) 271 78 49. 
Договор на ведение системы реестров держателей ценных 
бумаг №179 от 07 ноября 2007 года. 

 

 
 
 
 

Председатель Правления А.А. Кебиров 
 
 
Главный бухгалтер Х.Х. Абдраева 

 


