
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения  

в проспект выпуска акций 

Акционерного общества 

«Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внести в проспект выпуска акций акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская 

Ипотечная Компания» (далее – Проспект) следующие изменения:  

1. Пункт 13 Раздела 2 изменить и изложить в следующей редакции: 

«13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.  

Коллегиальным исполнительным органом акционерного общества является Правление, который состоит 

из 5 человек: 

 ФИО и год 

рождения каждого 

из членов 

коллегиального 

исполнительного 

органа 

акционерного 

общества, в том 

числе председателя 

правления 

Должности, занимаемые каждым из членов 

коллегиального исполнительного органа 

акционерного общества за последние три года и в 

настоящее время, в хронологическом порядке, в том 

числе - по совместительству и даты вступления их в 

должности 

Процентное 

соотношение 

голосующих 

акций, 

принадлежащих 

каждому из членов 

коллегиального 

исполнительного 

органа 

акционерного 

общества, к 

общему 

количеству 

голосующих 

акций общества 

Председатель Правления: 

Ибадуллаев Азамат  

Амалұлы 

1974 г.р. 

с 20 февраля 2006 года по настоящее время – 

Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская 

Ипотечная Компания». 

0 

Члены Правления:  

Досмухаметов   

Болат  

Сейлханович 

1974 г.р. 

 

с 15 апреля 2010 года по настоящее время - Заместитель 

Председателя Правления – член Правления АО "ИО 

«Казахстанская Ипотечная Компания". 

0 

Жумабеков Сержан 

Лесбекович 

1979 г.р. 

с 28 ноября 2008 года по 29 сентября 2011 года -  

Руководитель аппарата АО "ИО «Казахстанская 

Ипотечная Компания"; 

с 30 сентября 2011 года по настоящее время -  

Заместитель Председателя Правления – член Правления 

АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания". 

0 

Касымов 

Атоуллохон 

Хабибуллоевич  

1984 г.р. 

с 01 июля 2009 года по 10 декабря 2010 года - главный 

менеджер Департамента корпоративных финансов 

«Фонд национального благосостояния «Самрук-

Казына»; 

с 15 декабря 2010 года по 17 августа 2011 года - 

Управляющий директор АО «БТА Банк»; 

с 01 сентября 2011 года по 30 июля 2012 года - 

Директор Департамента корпоративных финансов 

«Фонд национального благосостояния «Самрук-

Казына»; 

с 06 сентября 2012 года по настоящее время - 

Заместитель Председателя Правления – член Правления 

АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания". 

0 

Мурзакулова 

Жанат 

Гавыллатыповна 

1982 г.р. 

с 02 марта 2009 года по 25 апреля 2011 года - 

консультант Отдела социально-экономического 

мониторинга Администрации Президента Республики 

Казахстан; 

0 



с 27 апреля 2011 года по 25 июня 2012 года – советник, 

Управляющий директор,  Заместитель Председателя 

Правления АО «ООИУПА «Жетысу»; 

с 26 июня 2012 года по 03 июля 2013 года -  

Заместитель Председателя Правления по операционной 

деятельности – член Правления  АО «Накопительный 

пенсионный фонд «ҰларҮміт»; 

с 04 июля 2013 года по 01 августа 2013 года – 

Председатель Правления АО «Рейтинговое агентство 

«РФЦА»; 

с 03 сентября 2013 года по 09 октября 2013 года - 

Заместитель Председателя Правления по операционной 

деятельности – член Правления  АО «Накопительный 

пенсионный фонд «ҰларҮміт»; 

с 10 октября 2013 года  по настоящее время -  

Заместитель Председателя Правления – член Правления 

АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания". 

     Полномочия каждого из членов коллегиального исполнительного органа акционерного 

общества: 

Члены Правления эмитента выполняют свои обязанности в соответствии с Уставом эмитента, 

Положением о Правлении, должностными инструкциями, актами эмитента о распределении 

обязанностей. 

Правление эмитента вправе принимать решения по любым вопросам деятельности эмитента, не 

отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции 

других органов и должностных лиц эмитента. Правление эмитента обязано выполнять решения Общего 

собрания акционеров и Совета директоров эмитента. 

К компетенции Правления эмитента относится принятие решений по любым вопросам деятельности 

эмитента, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции 

Общего собрания акционеров, Совета директоров и должностных лиц эмитента, в том числе: 

1) осуществление руководства оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений 

общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 

2) внесение на рассмотрение Совета директоров Общества приоритетных направлений деятельности, 

среднесрочных планов развития Общества; 

3) принятие внутренних документов, связанных с организацией деятельности Общества, регулирующих 

порядок взаимодействия подразделений Общества, а также определяющих их компетенцию, за 

исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и 

(или) Совета директоров Общества законодательством Республики Казахстан и Уставом; 

4) подготовка годовой финансовой отчетности; 

5) утверждение структуры Общества, в том числе, центрального аппарата, филиалов и представительств 

Общества; 

6) определение системы оплаты труда, размеров должностных окладов, надбавок, бонусов и иных 

выплат, решение вопросов премирования, морального и материального стимулирования работников 

Общества, производственного и социального развития коллектива Общества, за исключением 

определения размера оклада, условий труда и премирования Председателя и членов Правления Общества, 

а также работников Службы внутреннего аудита; 

7) разработка планов развития Общества и отчетов об их исполнении; 

8) определение продолжительности рабочего дня и рабочей недели, величину и порядке предоставления 

ежегодного оплачиваемого и иных отпусков работникам Общества; 

9) рассмотрение, одобрение и внесение на рассмотрение Совета директоров Общества политики 

бухгалтерского учета Общества; 

10) утверждение бюджета Общества в пределах, утвержденных в плане развития сумм; 

11) принятие решений о создании (формировании) кредитного комитета Общества; 

12) ежемесячное установление котировочных ставок; 

13) предварительное принятие решения об изменении значения спрэда Общества; 

14) выполнение иных функций, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания 

акционеров и Совета директоров Общества, определенной законодательством Республики Казахстан и 

Уставом. 

 

Ибадуллаев А.А. – Председатель Правления Общества: 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Қазақстан  Ипотекалық Компаниясы  

Ипотекалық ұйымы»  

Акционерлік қоғамының 

акциялар шығарылымының проспектісіне 

өзгертулер  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Қазақстан  Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының акциялар 

шығарылымының проспектісіне төмендегідей өзгертулер енгізілсін:  

 

1. Проспекттің 2-бөлімінің 13-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 

«13. Акционерлік қоғамның алқалы (жеке дара) атқарушы органы. 

Акционерлік қоғамның  алқалық атқарушы органы Басқарма болып саналады жəне ол 5 адамнан 

құрылған: 

Акционерлік 

қоғамның алқалы 

атқарушы 

органының əрбір 

мүшесінің, оның 

ішінде басқарма 

төрағасының  аты- 

жөні, əкесінің аты 

жəне туған жылы 

Акционерлік қоғамның алқалы атқарушы орган 

мүшелерінің хронологиялық тəртіппен соңғы үш 

жылда жəне қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, 

оның ішінде қоса атқаратын қызметі жəне олардың 

қызметтеріне кірісу күні 

Акционерлік 

қоғамның алқалы 

атқарушы орган 

мүшелерiне тиесілі 

дауыс беретін 

акциялардың 

қоғамның дауыс 

беретін 

акциялардың 

жалпы санына 

пайыздық ара 

қатынасы  

Басқарма төрағасы: 

Ибадуллаев Азамат  

Амалұлы 

1974 ж.т. 

2006 жылдың 20 ақпанынан бастап қазіргі уақытқа 

дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ 

Басқарма Төрағасы. 

0 

Басқарма мүшелері:  

Досмухаметов   

Болат  

Сейлханович 

1974 ж.т. 

2010 жылдың 15 ақпанынан бастап қазіргі уақытқа 

дейін  – «Қазақстан Ипотекалық  Компаниясы» ИҰ» АҚ  

Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі. 

0 

Жумабеков Сержан 

Лесбекович 

1979 ж.т. 

2008 жылдың 28 қарашасынан бастап 2011 жылдың  29 

қыркүйегіне дейін  -  «Қазақстан Ипотекалық 

Компаниясы» ИҰ» АҚ Аппарат басшысы болды. 

2011 жылдың 30 қыркүйегінен бастап қазіргі уақытқа 

дейін - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ 

Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі. 

0 

Касымов Атоуллохон 

Хабибуллоевич  

1984 ж.т. 

 2009 жылдың 01 шілдесінен бастап 2010 жылдың 10 

желтоқсанына дейін  «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-

ауқат қоры» АҚ Корпоратвитік қаржы Департаментінің 

бас менеджері; 

2010 жылдың 15 желтоқсанынан бастап 2011 жылдың 

17 тамызына дейін «БТА Банк» АҚ Басқарушы 

директоры; 

2011 жылдың 01 қыркүйегінен бастап 2012 жылдың 30 

шілдесіне дейін  - «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат 

қоры» АҚ Корпоратвитік қаржы Департаментінің 

директоры; 

2012 жылдың 6 қыркүйегінен бастап қазіргі уақытқа 

дейін «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ 

Басқарма Төрағасының Орынбасары – Басқарма 

мүшесі. 

0 

Мурзакулова Жанат 

Гавыллатыповна 

1982 ж.т. 

2009 жылдың 02 наурызынан бастап 2011 жылдың 25 

ақпанына дейін –  Қазақстан Республикасы Президенті 

Əкімшілігінің Əлеуметтік-экономикалық мониторинг 

бөлімінің консультанты; 

2011 жылдың 27 ақпанынан бастап 2012 жылдың 25 

маусымына дейін – «Жетісу» ЗАИБЖАҰ» АҚ кеңесші,  
Басқарушы директор, Басқарма Төрағасының 

Орынбасары; 

0 



2012 жылдың 26 маусымынан бастап 2013 жылдың 03 

шілдесіне дейін «ҰларҮміт» жинақтаушы зейнетақы 

қоры» АҚ операциялық іс-қимыл бойынша Басқарма 

Төрағасының Орынбасары – Басқарма мүшесі; 

2013 жылдың 04 шілдесінен 2013 жылдың 01 тамызына 

дейін – «ААҚО «рейтинг агенттігі» Басқарма Төрағасы; 

2013 жылдың 03 қыркүйегінен бастап 2013 жылдың 09 

қазанына дейін «ҰларҮміт» жинақтаушы зейнетақы 

қоры» АҚ операциялық іс-қимыл бойынша Басқарма 

Төрағасының Орынбасары – Басқарма мүшесі; 

2013 жылдың 10 қазанынан бастап  қазіргі уақытқа 

дейін - Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ 

Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі. 

  

Акционерлік қоғамның алқалық атқарушы органының əрбір мүшелерінің өкілеттігі: 

 Компанияның Басқарма мүшелері өз міндеттемелерін Компания Жарғысына, Басқарма туралы 

Ережеге, міндеттемелерді бөлу туралы Компанияның актілеріне, лауазымдық нұсқаулықтарға сəйкес 

орындайды.   

 Қоғамның Басқармасы Заңнамамен, Қазақстан Республикасының басқа заңнама актілерімен жəне 

Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыреттіне ендірілмеген  

Қоғам қызметінің кез келген мəселелері бойынша шешім қабылдауға құқығы бар. Қоғамның 

Басқармасы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесінің шешімдерін 

орындауы тиіс.   

 Қазақстан Республикасының заң актілері жəне Жарғы акционерлердің жалпы жиналысының, 

Қоғамның  Директорлар Кеңесі мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатпайтын Қоғам 

қызметінің кез-келген мəселелері бойынша шешім қабылдау Қоғам Басқармасының құзыретіне 

жатады, соның ішінде: 

1) Қоғамның күнделікті əрекетіне басшылық жүргізу, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен 

Директорлар Кеңесінің шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету;  

2) Қоғам қызметінің басым бағыттары, Қоғамның даму жоспарларын орташа мерзімді жоспарлары 

туралы Қоғамның Директорлар Кеңесі қарауына енгізу; 

3) Қоғам қызметін ұйымдастырумен байланысты Қоғам бөлімшелерінің өзара тəртібін реттейтін, 

сондай-ақ олардың құзыреттілігін анықтайтын Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы 

Жарғы арқылы бекітілуін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы жəне (немесе) Директорлар 

Кеңесінің құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағандағы, ішкі құжаттарды қабылдау; 

4)  жылдық қаржы есебін дайындау; 

5) Қоғамның, соның ішінде орталық аппараттың, оның филиалдары мен өкілдіктерінің құрылымы 

мен жалпы штаттық санын бекіту;  

6) Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелерінің, сондай-ақ ішкі аудит қызметі қызметкерлері 

айлықтарының мөлшерін, еңбекақысы мен сыйақысын төлеу шарттарын анықтауды қоспағанда, 

Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін анықтау, лауазымдық айлықақыларының, 

айлықақыларына дербес үстемеақы, бонус, басқа да төлемдердің мөлшерін белгілеу, сыйлықақы 

беру, рухани жəне материалды ынталандыру, Қоғам ұжымының өндірістік жəне əлеуметтік даму 

мəселелерін шешу; 

7) Қоғамның даму жоспарларын жəне орындалғандығы туралы есептерді əзірлеу; 

8) жұмыс күні мен жұмыс аптасының ұзақтығын, Қоғам қызметкерлеріне берілетін төленетін 

жылдық жəне басқа да демалыстардың ұзақтығын жəне берілу тəртібін анықтау; 

9) Қоғамның бухгалтерлік есеп-қисап саясатын қарастыру, қабылдау жəне Қоғамның Директорлар 

кеңесінің қарауына ұсыну;  

10) даму жоспарындағы бекітілген сомалар шеңберінде Қоғамның бюджетін бекіту;   

11) Қоғамның несиелік комитетін құру (қалыптастыру) туралы шешім қабылдау; 

12) Қоғамның спрэд мəнінің өзгеруі туралы алдын ала шешім қабылдау; 

13) Қазақстан Республикасының заңнамасында жəне Жарғыда белгіленген, Қоғам акционерлерінің 

жалпы жиналысы мен  Директорлар Кеңесінің айрықша құзыреттілігіне жатқызылмаған басқа да 

қызметтерді орындау. 

 

 








