ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №3
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ВТОРОЙ
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»
(АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»)
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
АО «Евразийский банк»
26 октября 2009 года

г. АЛМАТЫ 2009 год

Изменения и дополнения в Проспект выпуска второй облигационной программы АО «Евразийский банк»

В проспект выпуска второй облигационной программы АО «Евразийский банк» (далее
– Проспект), зарегистрированный 15 октября 2008 года (выпуск внесен в
Государственный реестр ценных бумаг под №D25), внести следующие изменения и
дополнения:
1. пункт 14 Проспекта изложить в следующей редакции:
«
доля в
уставном
капитале
Банка

доля в
уставном
капитале
других
организаций

14.10.2009 г. - по настоящее время
исполняющий обязанности
Председателя Правления
АО «Евразийский банк»
07.12.2007 г. - 06.10.2009 г. –
Независимый неисполнительный
директор Совета директоров
EURASIAN NATURAL
14.10.1968 г. RESOURCES CORPORATION PLC
28.08.2006 г. - 31.08.2009 г. –
Главный исполнительный
директор; член Совета директоров
TRUST BANK
06.06.2004 г. - 27.08.2006 г. –
Управляющий директор Merrill
Lynch International

нет

нет

14.10.2009 г. - по настоящее время
Заместитель Председателя
Правления АО «Евразийский банк»
08.07.2009 г. – 14.10.2009 г. –
Председатель Правления
АО «Евразийский банк»
01.07.2008 г. – 08.07.2009 г. Заместитель Председателя
Правления АО «Евразийский банк»
Бекетов
Кайрат
17.06.1974 г. 13.06.2008 г. – 01.07.2008 г. Советник Председателя Правления
Тукмурзинович
АО «Евразийский банк»
01.06.2007 г. – 01.07.2008 г. –
Генеральный директор
Корпорации «Авантаж»
13.03.2004 г. – 31.05.2007 г. Управляющий директор по
правовым вопросам
АО «Альянс Банк»

нет

нет

фамилия, имя,
при наличии
отчество

Эгглтон
Майкл Джеймс

дата
рождения

занимаемая должность за
последние три года
и в настоящее время,
в т. ч. по совместительству
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02.06.2008 г. – по настоящее время
Заместитель Председателя
Правления АО «Евразийский
банк»
26.05.2008 г. – 01.06.2008 г. –
Советник Председателя Правления
Жауарова
Галия
19.09.1962 г. АО «Евразийский банк»
20.07.2007 г. – 01.11.2007 г. Кажкеновна
Исполнительный директор
«БТА Банк», Украина, г. Киев
13.03.2004 г. - 04.06.2007 г. –
Директор филиала АО «Альянс
Банк»
17.06.2009 г. – по настоящее время
Директор АО «Евразийская
финансовая компания»
23.10.2008 г. – по настоящее время
Заместитель Председателя
Правления АО «Евразийский
банк»
03.09.2008 г. – 23.10.2008 г. –
Советник Председателя Правления
АО «Евразийский банк»
03.01.2008 г. – 26.05.2008 г. –
Ахметкаримова
Альмира
02.10.1978 г. Управляющий директор по
международным отношениям
Нарелхановна
АО «Финансовая корпорация
«Сеймар Альянс»
02.10.2006 г. – 01.01.2008 г. Управляющий директор по
международным отношениям
АО «Альянс Банк»
13.04.2004 г. – 02.10.2006 г. Директор департамента
международных отношений
АО «Альянс Банк»

нет

нет

нет

нет
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«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ
ШЫҒАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТІСІНЕ
№3 ӨЗГЕРТУЛЕР ЖƏНЕ
ТОЛЫҚТЫРУЛАР
(«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АҚ)
«Еуразиялық банк» АҚ
директорлар Кеңесінің
2009 жылғы 26 қазандағы
шешімімен БЕКІТІЛГЕН

АЛМАТЫ қ. 2009 жыл
5

«Еуразиялық банк» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының шығарылым Проспектісіне
өзгертулер жəне толықтырулар

2008 жылғы 15-қазанда тіркелген (шығарылым бағалы қағаздардың Мемлекеттік
тізіліміне D25 нөмірімен енгізілген), «Еуразиялық банк» АҚ екінші облигациялық
бағдарламасының шығарылым проспектісіне (бұдан əрі - Проспект) келесі өзгертулер
мен толықтырулар енгізілсін:
1. Проспектінің 14-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:
«
аты - жөні,
бар болса
əкесінің аты

туған
күні

соңғы үш жылғы жəне қазіргі
уақытта, сонымен бірге
қосымша жұмыс атқарған
қызметтері

14.10.2009 ж. – қазіргі уақытқа
дейін «Еуразиялық банк» АҚ
Басқарма Төрағасының міндетін
атқарушы
07.12.2007 ж. - 06.10.2009 ж. –
EURASIAN NATURAL
RESOURCES CORPORATION
PLC директорлар Кеңесінің
Эгглтон
14.10.1968 ж.
атқарушы емес тəуелсіз директоры
Майкл Джеймс
28.08.2006 ж. - 31.08.2009 ж. –
TRUST BANK директорлар
Кеңесінің мүшесі, бас атқарушы
директоры
06.06.2004 ж. - 27.08.2006 ж. –
Merrill Lynch International
басқарушы директоры
14.10.2009 – қазіргі уақытқа дейін
«Еуразиялық банк» АҚ Басқарма
Төрағасының Орынбасары
08.07.2009 ж. – 14.10.2009 ж. –
«Еуразиялық банк» АҚ Басқарма
Төрағасы
01.07.2008 ж. – 08.07.2009 ж. «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма
Бекетов
Төрағасының Орынбасары
Кайрат
17.06.1974 ж.
13.06.2008 ж. – 01.07.2008 ж. Тукмурзинович
«Еуразиялық банк» АҚ Басқарма
Төрағасының Кеңесшісі
01.06.2007 ж. – 01.07.2008 ж. «Авантаж» Корпорациясының бас
директоры
13.03.2004 ж. – 31.05.2007 ж. «Альянс Банкі» АҚ құқық мəселесі
жөніндегі басқарушы директоры

басқа
Банктің
ұйымдаржарғылық
дың
капита- жарғылық
лындағы
капитаүлесі
лындағы
үлесі

жоқ

жоқ

жоқ

жоқ

6

«Еуразиялық банк» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының шығарылым Проспектісіне
өзгертулер жəне толықтырулар

02.06.2008 ж. – қазіргі уақытқа
дейін «Еуразиялық банк» АҚ
Басқарма Төрағасының
Орынбасары
26.05.2008 ж. – 01.06.2008 ж. «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма
19.09.1962 ж. Төрағасының Кеңесшісі
20.07.2007 ж. – 01.11.2007 ж. «БТА Банк», Украина, Киев қ.
атқарушы директоры
13.03.2004 ж. - 04.06.2007 ж. «Альянс Банкі» АҚ филиалының
директоры

жоқ

жоқ

17.06.2009 ж. – қазіргі уақытқа
дейін «Еуразиялық қаржы
компаниясы» АҚ директоры
23.10.2008 ж. – қазіргі уақытқа
дейін – «Еуразиялық банк» АҚ
Басқарма Төрағасының
Орынбасары
03.09.2008 ж. – 23.10.2008 ж. –
«Еуразиялық банк» АҚ Басқарма
Төрағасының Кеңесшісі
03.01.2008 ж.- 26.05.2008 ж. –
Ахметкаримова
Альмира
02.10.1978 ж. «Сеймар Альянс» қаржы
корпорациясы» АҚ халықаралық
Нарелхановна
қатынастар жөніндегі басқарушы
директоры
02.10.2006 ж. – 01.01.2008 ж. –
«Альянс Банкі» АҚ халықаралық
қатынастар жөніндегі басқарушы
директоры
13.04.2004 ж. - 02.10.2006 ж. –
«Альянс Банкі» АҚ халықаралық
қатынастар департаментінің
директоры

жоқ

жоқ

Жауарова
Галия
Кажкеновна
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