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

изменения и дополнения: 
 
Абзац 1 подпункта 2) пункта 12 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
12. Совет директоров акционерного общества: 
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, и дата 

вступления их в должности: 
Мухамадиева Айгуль Стахановна – с 23 мая 2011 года по 29 ноября 2012 

года занимала должность Управляющего директора АО «Аграрная кредитная 

корпорация». С 29 ноября 2012 года по 1 ноября 2014 года занимала должность 

Первого заместителя Председателя Правления АО «Аграрная кредитная 

корпорация». С 3 ноября 2014 года по 12 июня 2015 года занимала должность 

Заместителя Главного Директора по развитию бизнеса АО ФНБ «Самрук-
Казына». С 15 июня 2015 года по 3 сентября 2015 года занимала должность 

Управляющего директора АО «Национальный управляющий холдинг 

«КазАгро». С 4 сентября 2015 года по настоящее время занимает должность 

Заместителя Председателя АО «Национальный управляющий холдинг 

«КазАгро». С 17 июня 2015 года является членом Совета директоров-
представителем акционера АО «КазАгроФинанс». С 24 июня 2015 года является 

Председателем Совета директоров АО «КазАгроФинанс». 
 
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 
Джувашев Асылхан Болатович, 1981 года рождения 
Бишенов Бауржан Кайргельдиевич, 1983 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 
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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, Управляющего директора, 

департамента безопасности, департамента кадрового и документационного 

обеспечения, главного менеджера-пресс секретаря, главных риск-менеджеров 

филиалов и руководит Правлением АО «КазАгроФинанс», а также 

департамента риск-менеджмента в пределах полномочий определенными 

Положением о департаменте риск-менеджмента 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». 
Курирует деятельность Управляющего директора Алина Ж.Д. 

(осуществляющего непосредственное курирование департамента 

администрирования займов, департамента информационных технологий) и 

финансово-экономического департамента, департамента бухгалтерского 

учета и отчетности. 
Осуществляет координацию деятельности АО «КазАгроФинанс» в 

сфере финансово-экономических вопросов, вопросов управления активами и 

пассивами, привлечения финансирования, вопросов бухгалтерского учета и 

отчетности, залогового обеспечения, а также в сфере администрирования и 

информационных технологий. 
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 занимает 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». 
Осуществляет координацию деятельности АО «КазАгроФинанс» в 

части вопросов кредитно-лизинговой деятельности АО «КазАгроФинанс» в 

целом и реализации инвестиционных проектов, стратегического развития, 
вопросов международного сотрудничества, маркетинга, вопросов 

внутреннего контроля, методологии бизнес процессов, а также деятельности 

по вопросам регионального развития.  
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Курирует Управляющего директора Сергалеева М.К. осуществляющего 

курирование деятельности департамента кредитования и лизинга, а также 

осуществляет непосредственное курирование деятельности департамента 

сводно-аналитической информации и стратегии, отдела регионального 

развития и филиалов АО «КазАгроФинанс». 
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 в сфере технической политики, по 

административно-хозяйственным вопросам, закупа товаров (работ, услуг), а 

также по вопросам технологического анализа и технического сопровождения 
проектов. 

Осуществляет непосредственное курирование деятельности 

департамента технического обеспечения, отдела технического сопровождения 

проектов, отдела технологического анализа проектов, отдела закупа товаров 

(работ, услуг) и административно-хозяйственного отдела АО 

«КазАгроФинанс».  
Бишенов Бауржан Кайргельдиевич (31 год) – c 14 мая 2008 года по 

6 ноября 2012 года работал в АО «Пассажирские перевозки». Был принят на 

должность заместителя начальника отдела претензионно-исковой и 

нормативно-правовой работы-начальником сектора нормативно-правовой 

работы Юридического управления, с 27 апреля 2009 года был переведен на 

должность исполняющего обязанности начальника Юридического 

управления, а с 12 октября 2009 занял должность начальника Юридического 

управления. С 15 марта 2010 года был переведен на должность начальника 

отдела претензионно-исковой работы Юридического управления, переведен с 

1 июня 2010 на должность эксперта Юридической службы, с 24 мая 2011 года 

переведен на должность начальника Юридической службы. 
С 7 ноября 2012 года по 3 февраля 2014 года занимал должность 

директора Департамента правового обеспечения АО «КазАгроФинанс». С 1 

апреля 2013 года избран членом Правления АО «КазАгроФинанс». С 4 

февраля 2014 года был принят на должность Управляющего директора АО 

«КазАгроФинанс». 
Осуществляет непосредственную координацию деятельности АО 

«КазАгроФинанс» по вопросам правового обеспечения, сопровождения 

кредитных и проблемных проектов. 
Осуществляет непосредственное курирование департамента правового 

обеспечения и департамента мониторинга. 
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3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих 

лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему 

количеству голосующих акций общества: 
Члены Правления АО «КазАгроФинанс» не владеют акциями общества, в 

том числе и голосующими. 
 
Пункт 12-3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

12-3. Служба внутреннего аудита (при ее наличии): 
1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения руководителя 

службы внутреннего аудита либо фамилию, имя, при наличии - отчество и 

год рождения каждого из сотрудников службы внутреннего аудита 

общества. 
Начальник Службы внутреннего аудита - Кузембаев Боташ Муташевич, 

1983 года рождения. С 14 июля 2015 года занимает должность начальника 

Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс». 
Главный аудитор Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» - 

Танаш Алмаз Базарбайұлы, 1984 года рождения. С 01 апреля 2013 года занимает 

должность главного аудитора Службы внутреннего аудита АО 

«КазАгроФинанс». 
Ведущий аудитор Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» - 

Хамитова Венера Рамильевна, 1983 года рождения. С 18 июля 2011 года занимает 

должность ведущего аудитора Службы внутреннего аудита                                                          

АО «КазАгроФинанс». 
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 и даты вступления их в должности. 
Кузембаев Боташ Муташевич (32 года) – с 16 марта 2010 года по 5 

февраля 2012 года занимал должность Управляющего Директора в АО 

«КазАгроПродукт». В полномочия входило: обеспечение соблюдения 
правильности и полноты планирования и анализа показателей результатов 

финансово-хозяйственной деятельности Общества, проведение финансово-
экономического обоснования инвестиционных проектов (совместных 

предприятий). 
С 6 февраля 2012 года по 30 июня 2015 года Кузембаев Б.М. занимал 

должность Заместителя Председателя Правления АО «КазАгроПродукт». В 

полномочия входило: координация работы и осуществление контроля по 

вопросам планирования финансово-хозяйственной деятельности Общества и 

дочерних организаций, кураторство деятельности: Финансового департамента, 

Департамента бухгалтерского учета и отчетности, Департамента по работе с 

дебиторами и активами, ТОО «КazMeat» - по оперативным вопросам. 
С 14 июля 2015 года занимает должность начальника Службы внутреннего 

аудита АО «КазАгроФинанс». В полномочия входит: координация работы и 

осуществление контроля по качественному и своевременному проведению 

внутреннего аудита, разработке рекомендаций по результатам внутреннего 

аудита. 



Tanaur A:rMas Ea:ap6a{glu (31 roa) - c l0 nox6pr 2010 roaa no 01 anrycra
2012 rcaa 3aur.rMall AoJD(Hocrb rJIaBHoro rcpvcKoHcyJlbra IOpuguvecroro

aeflapraMerra AO <@on4 @unancoaoi no.4.{epxrur ceJrr,cKoro xo3sficrBa). B

aoJlxHocrHEle Q1'nxquu sxoAnro: o6ecneqenue co6mo.4enue 3a(ouHocre-a B
gerrenrnocru AO <<@orq Qtlnancoaofi IIoMep)KKv cerbcKoro xo3tfrcrBa).

C 0I anpens 2013 ro4a salrl-IMaer .4oJIxHocrL tJraBHoro ay,4tlropa CnyN6u
BH),'rpeHHefo ay,{xra AO <Ka:Arpo@ruauc). B aorxHocrnble o6s:aHHoct[ axoaltt:
BH),TpeHHnfi ayAlir BolrpocoB B coorBercrBrrrl c ay,4zTopcnuv :agauuelr, pa:pa6orra
peKoMeH,{aurrii no p$yJrbraraM Blr},"rpeHHero ayAlira, cBoeBpeMeHHoe npoBeAeHI'Ie
BHJ,'IPEHHC|O AYlllTA 11 OCYTUCCTBJIEHIIE NOCTPCBU3IiOHHO|O KOHTPOJUI 3A

rrcnoJrHeurreM o6relc'aulr ay,{Idra peKoMeHnaqtd Cryx6u u n:rana-rpaQura
veponplururi no ebi rto,rHeHI,I]o peKoMeH,4auxt aHeuHero ayAuropa.

Xavrroea Benepa Parlz"rr,eaua (32 ro4a) - c I 8 mo:rs 20 1 I roaa 3aHI'IMaer

AOJDKHOCTT, BeAy'rqefo ayal{fopa c:ryx6u BHyTpeHHefo ay4Lfia
AO <Ka:Arpo@uuanc>>. B Aorxnocrnrre o6lsansoctlz BXoAr{r: BIryrpeHHA ayArl'l
BorrpocoB B coorBercrBrlu c ayArrropcKl{M 3ararrueu, pa:pa6orxa peKoMenAaqui no
pgynhraraM BHyTpeHEero ayArrra, [peA.]rox(eHlie IIo coBep[eHcrBoBaHlo
BHyTpeHHrrx HopMarrBHbIx AOk)'1.{eHTOB, CBOeBpeMeHHOe npoBeAeHrre B}ryTpeHHero
ay,Alira rr ocyfiIecrBJleHl.re flocrpeBlr3lloHHoro KoHrpoJIt 3a l'rcnolgegueu o6tertaur'r
ayArrra pexoMeH,4aqr{fi C:ryN6rr u n:rana-rpa$ura Mepolplsrlri no Br,moJllreHrrro
peKoMeH,qarrufr BHerrrHero ayAlrropa.

3. Ocramnrre noloxeHnt npocneKTa BblnycKa aKIII{fi AO <<Ka:Arpo@llnanc>>
ocrarorcs 6e: Lrr,IeueHui.

IIpe4ce4arenr IIpaBneHrrq K. I{s6acrHH

ftannr,rii 6yxra"rrep I. IIIoAanosa
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1. «ҚазАгроҚаржы» АҚ акция шығарылымының проспектісіне 

келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:  
 
2 тараудың 12 тармағы 2) тармақшасының 1 азат жолы келесі редакцияда 

мазмұндалсын: 
12. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі: 
2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың 

хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта 

атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың 

қызметтеріне кірісу күні: 
Мұхамәдиева Айгүл Стаханқызы – 2011 жылғы 23 мамырдан 2012 жылғы 

29 қарашаға дейін «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарушы директоры 

лауазымын атқарған. 2012 жылғы 29 қарашадан 2014 жылғы 1 қарашаға дейін  
«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ  Басқарма Төрағасының бірінші 

орынбасары лауазымын атқарған. 2014 жылғы 3 қарашадан 2015 жылғы 12 

маусымға дейін «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ Бас директорының бизнесті 

дамыту жөніндегі орынбасары лауазымын атқарған. 2015 жылғы 15 маусымнан 

2015 жылғы 3 қыркүйекке дейін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 

Басқарушы директоры лауазымын атқарды. 2015 жылғы 4 қыркүйектен бастап 

қазіргі уақытқа дейін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Төрағасының 

орынбасары лауазымында қызмет атқарып жүр. 2015 жылғы 17 маусымнан 

бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі-акционерінің өкілі 

болып табылады. 2015 жылғы 24 маусымнан бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ 

Директорлар кеңесінің Төрағасы болып табылады. 
 
2 тараудың 13 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын: 

13. Акционерлік қоғамның алқалы (жекеше) атқарушы органы: 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Алқалы атқарушы органы Басқарма болып 

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

Теміртайұлы, 1981 жылы туған. 
Басқарма мүшелері: 
Сейтқасымова Айнұр Ғабдығапарқызы, 1976 жылы туған 
Тұрсынқұлов Қанат Исматұлы, 1973 жылы туған 
Джувашев Асылхан Болатұлы, 1981 жылы туған 
Бишенов Бауыржан Қайыргелдіұлы, 1983 жылы туған. 
2) Хронологиялық тәртіпте соңғы үш жыл және қазіргі уақытта 

1) тармақта көрсетілген, соның ішінде - қосымша жұмыс істейтін 

тұлғалардың өкілдіктерін көрсете отырып, атқаратын қызметі: 
Ізбастин Қаныш Теміртайұлы (34 жаста) – 2008 жылғы 7 сәуірден 2012 

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

атқарған. 2012 жылғы 11 мамырдан 2013 жылғы 16 қаңтарға дейін 

«КазЭкспортГарант» экспорт-кредиттік сақтандыру корпорациясы» АҚ 

Басқарма Төрағасы-Директорлар кеңесінің мүшесі болды. 2013 жылғы 16 
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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 лауазымында 

қызмет атқарған. 2015 жылғы 3 қыркүйектен бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ 

Басқарма Төрағасы лауазымына тағайындалды, «ҚазАгроҚаржы» АҚ 

Басқарма мүшесі болып табылады. «ҚазАгроҚаржы» АҚ Несие комитетінің 

төрағасы болып табылады. Жалпы «ҚазАгроҚаржы» АҚ қызметін басқарады.  
Басқарма Төрағасының бірінші орынбасарының, Басқарма Төрағасының 

орынбасарларының, Басқарушы директордың, қауіпсіздік департаментінің, 

кадр тұрақтылығы мен құжаттамалықты қамтамасыз ету департаментінің, 

баспасөз хатшысы-бас менеджерінің, филиалдардың тәуекел-
менеджерлерінің, сондай-ақ «ҚазАгроҚаржы» АҚ тәуекелдік-менеджмент 

департаменті туралы ережемен анықталған өкілдік шегінде тәуекелдік-
менеджмент департаментінің атқаратын қызметтеріне жетекшілік етеді.  

Сейтқасымова Айнұр Ғабдығапарқызы (39 жаста) – 2011 жылғы 13 

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

Басқарушы директоры лауазымын атқарған, Басқарма мүшесі болды. 2013 

жылғы 07 қазаннан 2014 жылғы 08 шілдеге дейін «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ 

АҚ Инвестициялық жобалар департаментінің директоры/Бас директорының 

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

маусымнан бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасының бірінші 

орынбасары болып сайланды, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма мүшесі. 
Басқарушы директор Ж.Д. Алинның (қарыздарға әкімшілік ету 

департаментіне, ақпараттық технологиялар департаментіне тікелей 

жетекшілік ететін) және қаржы-экономикалық департаментінің, бухгалтерлік 

есеп және есептілік департаментінің қызметтеріне жетекшілік етеді. 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ қаржы-экономикалық мәселелері, активтер мен 

пассивтерді басқару, қаржыландыруды тарту мәселелері, бухгалтерлік есеп 

және есептілік, кепілдікті қамтамасыз ету мәселелері саласындағы, сондай-ақ 

әкімшілдендіру және ақпараттық технологиялар саласындағы қызметін 

үйлестіреді. 
Джувашев Асылхан Болатұлы (34 жаста) – 2009 жылғы 24 тамыздан 2011 

жылғы 12 мамырға дейін «ҚазАгроҚаржы» АҚ Несиелендіру және лизинг 

басқармасының бастығы лауазымын атқарған. 2011 жылғы 13 мамырдан 

бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымын 

атқарады, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма мүшесі. 2015 жылғы 17 маусымнан 

бастап 2015 жылғы 2 қыркүйекке дейін «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма 

Төрағасы сайланғанға дейін «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасының 

міндетін атқарған. 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ жалпы несие-лизингтік қызметі мен 

инвестициялық жобаларды іске асыру, стратегиялық даму мәселелері 

бөлігінде, халықаралық ынтымақтастық, маркетинг мәселелері, ішкі бақылау, 

бизнес процестердің әдіснамасы  мәселелері бөлігіндегі қызметін, сондай-ақ 

аймақтық дамыту мәселесі бойынша қызметін үйлестіреді.  
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Несиелендіру және лизинг департаментіне жетекшілік ететін 

Басқарушы директор М.К. Серғалеевқа жетекшілік етеді, сондай-ақ 

жиынтық-талдамалы ақпарат және стратегия департаментінің, аумақтық 

дамыту бөлімінің және «ҚазАгроҚаржы» АҚ филиалдарының атқаратын 

қызметіне жетекшілік етеді. 
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 

атқарды, 2013 жылғы 18 желтоқсаннан 2015 жылғы 20 қаңтарға дейін 

«ҚазАгроӨнім» АҚ Басқарушы директоры – аппарат басшысы лауазымында 

болды. 2015 жылғы 21 қаңтардан бастап қазіргі уақытқа дейін «ҚазАгроҚаржы» 

АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымын атқарады, «ҚазАгроҚаржы» 

АҚ Басқарма мүшесі болып табылады. 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ техникалық саясат саласындағы мәселелер 

бойынша, әкімшілік-шаруашылық, тауарларды, (жұмыстарды, көрсетілетін 

қызметтерді) сатып алу мәселелері бойынша, сондай-ақ жобаларды 

технологиялық талдау және техникалық сүйемелдеу мәселелері бойынша 

қызметтерін тікелей үйлестіреді. 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ техникалық қамтамасыз ету департаментінің, 

жобаларды техникалық сүйемелдеу бөлімінің, жобаларды технологиялық 

талдау бөлімінің, тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатып 

алу бөлімінің және әкімшілік-шаруашылық бөлімінің қызметіне жетекшілік 

етеді.  
Бишенов Бауыржан Қайыргелдіұлы (31 жаста) – 2008 жылғы 14 

мамырдан 2012 жылғы 6 қарашаға дейін «Жолаушылар тасымалы» АҚ 

жұмыс істеді. Кінәрат-талаптық және нормативтік-құқықтық жұмыстар 

бөлімі бастығының орынбасары -Заң басқармасының нормативтік-құқықтық 

жұмыс секторының бастығы  лауазымына қабылданған, 2009 жылғы 27 

сәуірден бастап Заң басқармасы бастығының міндетін атқарушы лауазымына 

ауыстырылған, ал 2009 жылғы 12 қазаннан бастап Заң басқармасының 

бастығы лауазымына ие болды. 2010 жылғы 15 наурыздан бастап Заң 

басқармасының кінәрат-талаптық жұмыстар бөлімінің бастығы лауазымына 

ауыстырылды, 2010 жылғы 1 маусымнан бастап Заң қызметінің сарапшысы 

лауазымына ауыстырылды, 2011 жылғы 24 мамырдан бастап Заң қызметінің 

бастығы лауазымына ауыстырылды. 
2012 жылғы 7 қарашадан 2014 жылғы 3 ақпанға дейін «ҚазАгроҚаржы» 

АҚ құқықтық қамтамасыз ету департаментінің директоры лауазымына ие 

болған. 2013 жылғы 1 сәуірден бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма мүшесі 

болып сайланды. 2014 жылғы 4 ақпаннан бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ 

Басқарушы директоры лауазымына қабылданған болатын. 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ құқықтық қамтамасыз ету, несиелік жобаларды 

сүйемелдеу мәселелері бойынша атқаратын қызметін тікелей үйлестіреді. 
Құқықтық қамтамасыз ету департаментіне, мониторинг департаментіне 

тікелей жетекшілік жасайды. 
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3) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаларға тиесілі 

дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акцияларының 

жалпы санына пайыздық арақатынасы: 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма мүшелері қоғам акцияларын, соның 

ішінде дауыс беретін акцияларын иеленбейді. 
 

2 тараудың 12-3 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын: 
12-3. Ішкі аудит қызметі (ол болған жағдайда): 
1) ішкі аудит қызметі басшысының тегі, аты, болса – әкесінің аты, 

туған жылы немесе Қоғамның Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 

әрқайсысының тегі, аты, егер болса – әкесінің аты және туған жылы. 
Ішкі аудит қызметінің бастығы - Күзембаев Боташ Мұташұлы, 1983 жылы 

туған. 2015 жылғы 14 шілдеден бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ Ішкі аудит қызметі 

бастығының лауазымында қызмет атқарады. 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Ішкі аудит қызметінің бас аудиторы - Танаш Алмаз 

Базарбайұлы, 1984 жылы туған. 2013 жылғы 01 сәуірден бері «ҚазАгроҚаржы» 

АҚ Ішкі аудит қызметінің бас аудиторы лауазымын атқарып жүр. 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Ішкі аудит қызметінің жетекші аудиторы - Хамитова 

Венера Рамильевна, 1983 жылы туған. 2011 жылғы 18 шілдеден бері 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Ішкі аудит қызметінің жетекші аудиторы лауазымын 

атқарып жүр. 
2) хронологиялық тәртіпте соңғы үш жылда және қазіргі уақытта осы 

тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалар атқаратын 

лауазымдар, соның ішінде – олардың өкілеттігін және лауазымға кіріскен 

күнін көрсете отырып, қосымша атқаратын лауазымдары. 
Күзембаев Боташ Мұташұлы (32 года) – 2010 жылғы 16 наурыздан 2012 

жылғы 5 ақпанға дейін «ҚазАгроӨнім» АҚ Басқарушы директоры лауазымын 

атқарды. Өкілдігіне енген: Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің нәтиже 

көрсеткіштерін жоспарлау және талдау дұрыстығы мен толықтығының 

сақталуын қамтамасыз ету, инвестициялық жобалардың (бірлескен 

кәсіпорындардың) қаржы-экономикалық негіздемесін жүргізу. 
2012 жылғы 6 ақпаннан 2015 жылғы 30 маусымға дейін Күзембаев Б.М. 

«ҚазАгроӨнім» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымын атқарды. 

Өкілдігіне енген: Қоғамның және еншілес ұйымдардың қаржы-шаруашылық 

қызметін жоспарлау мәселесі бойынша жұмыстарды үйлестіру және бақылау, 
Қаржы департаментінің, Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің, 

Дебиторлармен және активтермен жұмыс жұмыс жөніндегі департаменттің,  

«КazMeat» ЖШС (оперативтік мәселелер бойынша) қызметтеріне тәлімгерлік 

ету. 
2015 жылғы 14 шілдеден бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ Ішкі аудит 

қызметінің бастығы лауазымын атқарады. Өкілдігіне енеді: ішкі аудитті сапалы 

да мезгілінде жүргізу, ішкі аудиттің нәтижелері жөнінде ұсыныстар әзірлеу 

бойынша жұмысты үйлестіру және бақылау. 
Танаш Алмаз Базарбайұлы (31 жаста) – 2010 жылғы 10 қарашадан 2012 

жылғы 01 тамызға дейін «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ 

Заң департаментінің бас заң кеңесшісі лауазымын атқарған. Лауазымдық 
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ycrrHbrcrapbru oprrngay 6ofimna ic-uapanap Kecre-xocnapElHbrll opbIHAarD"bIH

rexcepicren xefi inri 6a4ruaygbl x!tsere acslpy.
iur*lroua Benepa Pavulreeua (32 xasra) - 2011 Nrurru 18 uinge4en 6epi

<(a:Arpol(apxsu AK, hrri ayAur st:vreriniH xereKlxi ayAraropbl Jraya3r'IMbIH

ar(apaAEr. Jlaya:snr4u4 vingerrepixe enegi: aynzropmr( TarrcblpMaFa cefiKec

uece:rerrepAiri iruci aylrri, irud ayaur narrlxenepi 6ofilnrma ycunrrcrap, iuri

"op"urI*tin 
tguuttupmt xerffipy xoninge yclrnmu esip:rey, irrrri ay,{urri

Mesrinilue xypri:y xaue I(prsuvr ycunlrcraphr MeH c;lprlsl ayallropabll{

ycbrubrcrapllH oprurgay 6oftr'mlra ic-uapa,tap Kecre-xocnaprlHbll{ opLIMaJr}cIH

rercepicren rcefiirni 6a(buIayAEI x\tsere acblpy.

3. <(arArpo(apxu>> AK aKrlr'lt Ixbrrap;InblMr'r npocnerricjniH Ka"'rran

epexerepi o:repiccis rqara,Fr'

Eacrqaprua Toparacsr

./ ,t-;rz
/ ,// /',/ t"a-4_./ K. l:6acruH

Eac 6yxra,rrep

:  : i ,

I. Illoaanona
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Ha ucx. Ne08-01il189 an 10.09.2015.

O peancrpaqstr u3lreEeEEi B npoctrer<r B6rtrycKa aKqnn

Hauaonarrnuri BaEK Pecrly6lni(It Ka3axcraE 3aperlcrpl-IpoBan lt3MelreEttt B

Ilpocne](T Bbrnyc(a aklll-In AO <<Ka:Arpo@unanc> ll HalpaBIlter oAI'lIl 9(3eMrlntp
ll3MelleHut B rrpoclelcT BErIycKa alqdi c orMerKoii ylorEoMoqeEEoro opraEa o ero
pefncTpaqB,.

,{ono.nunrerluo uanouuuaeu o rpe6oeat[fi, ycraIroBIIeHHbI]\ n1'nr<rou 4 crarr,u 102

3a(olla Pecly6Drrur Ka:axcran <<O plrure qeEIIbx 6]'rJaf)), cornacHo Korop6tM li3Mellellld B

Aerre.rbrrocrlr 3Mt4Terrra. 3arpar[Baloqle IrETepecEI Aepxarerei uesEllx 6yMar, B r'q

Il3Met{eltlls B rlpocrleKT BEmyc(a gMxccttoHt{bD( ueHHblx 6}'llar. roooatrcr 9MI'ITerrroM ao

cBeael -It aepxarelleil qeuur,rx 61'var n1'reu pa3Meluerrut nHooplaa{utl rra usrepuer-

pecypce refio3[Tapl{t Q[EaEcoBoii orqerEocrrl, oEpeAenellEoro B coorBercrRl{lj c

3ar(oHoAare.rrEcrBoM Pecny6.rarr Ka3axcraE o 6,xrarrepcltoM yrere u Qlnancoooii
oTlteTHocTLl! LI OEy6r:r]-II(OBaIIUr Un$OpltaUlu B cpeacrBax MaccoBoii tlHoopMaul-Il] d

me'leHue ntmHaouamu xaneuoapuotx duei c ,tttoMeHma ux aoJHuKHoaeHw

Anper<rop,4enapaaMeHTa Eaa3opa
3a cyobeKTaME pBrEKa llel|sr,Ix 6yMar XaaIMeBa M.)I{.

t4.n A eh.tu r P. net:2720 8t2

Ns 0083378


