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«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2006 жылғы 16 наурызда тіркелген облигациялық 
бағдарлама шығару проспектісіне (2007 жылғы 22 ақпанда, 2007 жылғы 22 маусымда, 
2007 жылғы 02 қарашада, 2008 жылғы 21 сəуірде, 2009 жылғы 19 наурызда, 2009 
жылғы 18 мамырда енгізілген өзгерістерімен) (шығарылым Мемлекеттік бағалы 
қағаздар тізілімінде № С01 нөмірімен тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:  
 

1. «Эмитенттің акционерлері (қатысушылары)» деген 18-тармақ мынадай 
редакцияда берілсін: 

 «18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары): 
1) эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы саны жəне 
эмитенттің акцияларының (үлестерінің) он жəне одан көп пайызына иелік 
етуші акционерлер (қатысушылар) туралы ақпарат (заңды тұлғаның толық 
жəне қысқаша атауы, орналасқан жері жəне жеке тұлғаның тегі, аты-жөні);
 
«Қор орталығы» АҚ-ның тіркеушісі ұсынған бағалы қағаздар иелерінің тізіліміне 
сəйкес, акционерлердің жалпы саны туралы ақпарат (2009 жылғы 01 қарашадағы 
жағдай бойынша): 

Банк акционерлерінің жалпы саны – 27 098. 
 

«Қоғамның орналастырылған акцияларының он жəне одан көп пайызын иеленуші 
акционерлерінің тізімі: 

№ 
Заңды тұлға-акционердің немесе 

жеке тұлға-акционердің  
толық жəне қысқаша атауы 

Заңды тұлға-акционердің 
орналасқан жері  

немесе  
жеке тұлға-акционердің 

мекен-жайы 
жəне төлқұжат мəліметтері 

Акционерлерге 
тиесілі 

акциялардың 
%-дық 

 қатынасы 

 

1 
«Холдинговая группа 
«АЛМЭКС» 
 акционерлік қоғамы - 
«Холдинговая группа 
«АЛМЭКС» АҚ  

Қазақстан Республикасы, 
050059, Алматы қ., 
Əзірбаев к-сі, 58 

41,80 

 

2 «Самұрық - Қазына» ұлттық əл-
ауқат қоры» акционерлік қоғамы
- «Самұрық - Қазына» АҚ 

 
Қазақстан Республикасы, 

010000, Астана қ., 
Қабанбай батыр д-лы, 23 

 

26,81 

Эмитенттің акционері (қатысушысы) болып табылмайтын, алайда эмитенттің 
қызметін басқа ұйымдар арқылы бақылау құқығы бар тұлғалар туралы 
мəлімет: 
Банктің ірі жанама қатысушылары – «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ ірі 
қатысушылары: 

№ Т.А.Ə. 
Оларға  
тиесілі  

қатысу үлесі 

Жеке басын 
куəландыратын 
құжаттардың 
деректемелері 

Мекен-жайы 

1. Кулибаев Тимур  
Аскарович 50 % 

ж/к № 000000096,  
02.03.1995 ж. ҚР 
ІІМ берген;  
СТН  00910502452 

Алматы қ.,  
Əзірбаев к-сі, 58
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№ Т.А.Ə. 
Оларға  
тиесілі  

қатысу үлесі 

Жеке басын 
куəландыратын 
құжаттардың 
деректемелері 

Мекен-жайы 

2. Кулибаева Динара Нурсултановна 50 % 

ж/к № 018859794, 
от 24.11.2005 ж., ҚР
ƏМ; СТН 
600911100115 

Алматы қ.,  
Əзірбаев к-сі, 58

 
» 
 
 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ  
Басқарма Төрағасы                                          Ү.Шаяхметова 
 
 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ  
Бас бухгалтері                                                       П. Чеусов 

 
 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ  
Ішкі аудит департаментінің директоры                                                      О.Дияров 
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В Проспект выпуска облигационной программы АО «Народный Банк Казахстана», 
зарегистрированного 16 марта 2006 года (с внесенными изменениями от 22 февраля 
2007 года, 22 июня 2007 года, 02 ноября 2007 года, 21 апреля 2008 года, 19 марта 2009 
года, 18 мая 2009 года) (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под 
№С01), внести следующие изменения: 

 
 

1. Пункт 18 «Акционеры (участники) эмитента» изложить в следующей редакции: 
 
«18. Акционеры (участники) эмитента: 

1) общее количество акционеров (участников) эмитента и информация 
(полное и сокращенное наименование, место нахождения юридического лица 
либо фамилия, имя, при наличии - отчество физического лица) 
об акционерах (участниках), которые владеют десятью и более процентами 
акций (долей) эмитента; 
 

Информация об общем количестве акционеров, согласно реестру держателей ценных 
бумаг, представленному регистратором АО «Фондовый Центр» (по состоянию 
на 01 ноября 2009 года): 

Общее количество акционеров Банка составляет 27 098.  

Список акционеров, которые владеют десятью и более процентами размещенных 
акций общества: 

№ 
 

Полное и сокращенное наименование 
акционера юридического лица или 
ФИО акционера - физического лица 

 
Место нахождения акционера – 

юридического лица  и  паспортные 
данные и место жительства  

акционера – физического лица 

% соотношение 
акций, 

принадлежащи
х акционерам  

1 Акционерное общество 
«Холдинговая группа «АЛМЭКС» 
- АО «Холдинговая группа 
«АЛМЭКС» 

Республика Казахстан, 050059, 
г. Алматы, ул. Азербаева, 58 41,80 

2 Акционерное общество «Фонд 
национального благосостояния 
«Самрук - Қазына» - 
АО «Самрук - Қазына» 

Республика Казахстан, 010000, 
г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 
23 26,81 

Сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но 
обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие 
организации: 

Косвенные крупные участники Банка – крупные участники АО «Холдинговая группа 
«АЛМЭКС»: 

№ ФИО 
Количество 

принадлежащих 
им долей участия

Реквизиты 
документов, 

удостоверяющих 
личность 

Адрес 

1. Кулибаев Тимур  
Аскарович 50% 

у/л № 000000096, от 
02.03.1995 г., МВД 
РК; РНН 
600910502452 

г. Алматы,  
ул. Азербаева, 

58 
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№ ФИО 
Количество 

принадлежащих 
им долей участия

Реквизиты 
документов, 

удостоверяющих 
личность 

Адрес 

2. Кулибаева Динара Нурсултановна  50% 

у/л № 018859794, от 
24.11.2005 г., МЮ 
РК; РНН 
600911100115 

г. Алматы,  
ул. Азербаева, 

58 

» 
 

Председатель Правления        
АО "Народный Банк Казахстана"                                 У. Шаяхметова 
 

 
Главный бухгалтер                                 
АО "Народный Банк Казахстана"                                   П. Чеусов 
 

 
Директор Департамента  
внутреннего аудита 
АО «Народный Банк Казахстана»                      О. Дияров 
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