
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменения и дополнения в    
Проспект 

выпуска купонных облигаций без 

обеспечения 
 

Полное наименование: Акционерное общество «КазАгроФинанс» 
Сокращенное наименование: АО «КазАгроФинанс» 

  
 
 
 

в количестве 18 000 000 (восемнадцать миллионов) штук 
на сумму 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) тенге 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление 

каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. 

Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет 

ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций 

рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица 

эмитента 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 эмитента и его облигаций. 
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сомасы 18 000 000 000 (он сегіз миллиард) теңгеге 

18 000 000 (он сегіз миллион) дана 
 
 
 
 
 
 

 
Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған 

облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстар беруді білдірмейді. Облигациялар 

шығарылымын  мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы 

үшін жауап бермейді. Облигациялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңнамасының 

талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың 

шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайы екендігін және эмитент пен оның 

облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп соқтырмайтынын растайды.  
 
 

 Астана қ., 2015 ж. 
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1. В проспект выпуска облигаций АО «КазАгроФинанс» внести следующие 

изменения и дополнения: 
 
Пункт 13 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
13. Исполнительный орган эмитента: 
Исполнительным органом АО «КазАгроФинанс» является Правление. 
1) фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, 

либо фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов 

коллегиального исполнительного органа эмитента: 
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 лицом, осуществляющим функции 

единоличного исполнительного органа эмитента, либо каждым из членов 

коллегиального исполнительного органа эмитента, за последние три года и в 

настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, 

даты вступления их в должности и полномочия: 
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 
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Правления АО «КазАгроФинанс», является членом Правления АО 

«КазАгроФинанс». 
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». 
Осуществляет непосредственную координацию деятельности                                     

АО «КазАгроФинанс» по вопросам сопровождения кредитных и проблемных 

проектов. 
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1. «ҚазАгроҚаржы» АҚ облигация шығырылымының проспектісіне келесі 

өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:  
 
2 тараудың 13 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын: 
13. Эмитенттің атқарушы органы: 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ атқарушы органы Басқарма болып табылады. 
1) эмитенттің жеке дара атқарушы органының функциясын жүзеге 

асыратын тұлғаның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты және туған жылы не 

эмитенттің алқалы атқарушы органы мүшелерінің әрқайсысының тегі, аты, бар 

болса - әкесінің аты және туған жылы: 
«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) эмитенттің жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге 

асыратын тұлғасы не эмитенттің алқалы атқарушы органы мүшелерінің 

әрқайсының соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын, оның 

ішінде қоса атқарған қызметтері хронологиялық тәртіппен, олардың 

қызметтеріне кірісу күні және өкілеттері: 
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 
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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. 
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 
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