ПРОГРАММА

БАҒДАРЛАМА

участия клиентов АО «Фридом Финанс» в IPO

«Фридом

АО «НК «Казмунайгаз»

Настоящая

АҚ

клиенттерінің

«Қазмұнайгаз» ҰК АҚ IPO-ға қатысуы

порядок

Осы бағдарлама "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ /бұдан әрі –

намерение

Эмитент/ IPO шеңберінде жай акцияларды (бұдан

приобрести простые акции (далее – Акции) АО НК

әрі – акциялар) Қазақстан Республикасының Ұлттық

«КазМунайГаз» /далее – Эмитент/ в рамках IPO

Банкі тиісінше уәкілеттік берген (бағалы қағаздар

через АО «Фридом Финанс», которое надлежащим

нарығында

қызметті жүзеге

образом

02.10.2018

жылғы

участия

Программа

Финанс»

инвесторов,

уполномочено

устанавливает
имеющих

Национальным

Банком

асыруға лицензия

№3.2.238/15

жыл

"Фридом

Республики Казахстан (лицензия на осуществление

Финанс" АҚ (бұдан әрі - Компания) арқылы сатып

деятельности на рынке ценных бумаг №3.2.238/15

алуға ниеті бар инвесторлардың қатысу тәртібін

от 02.10.2018 года (далее – Компания).

белгілейді.

Приобретение Акции в рамках IPO через Компанию

Компания арқылы IPO шеңберінде Акцияны сатып

предполагает следующие этапы, условия которых

алу келесі кезеңдерді қамтиды, оның шарттары

конкретизированы по тексту уведомления ниже:

төмендегі хабарлама мәтінінде көрсетілген:

1) наличие

у

Компанией

инвестора

заключенного

договора

на

с

брокерское

обслуживание;
2) наличие денежных средств на счете в
3) направление инвестором клиентского заказа
покупку

Акций

в

установленные

настоящей Программой сроки;
5) расчет с инвестором по сделке.
Наличие

2) Компаниядағы шотта қаражаттың болуы;

договора

на

мерзiмдерде Акцияларды сатып алуға клиенттiң
тапсырысын жiберуi;
4) Компанияның Сатушыға өтінімді жіберуі;

4) направление Компанией заявки Продавцу;

1.

көрсетуге жасалған шарты болса;

3) инвестордың осы Бағдарламада белгiленген

Компании;
на

1) инвестордың Компаниямен брокерлік қызмет

брокерское

5) мәміле бойынша инвестормен есеп айырысу.

1.

Компаниямен

обслуживание с Компанией

шартының болуы

1.1. Компания принимает клиентские заказы на

1.1.

приобретение Акций только от инвесторов, которые

клиенттердің

заключили с Компанией договор на брокерское

брокерлік

обслуживание (далее – Клиенты)

инвесторлардан

Компания

брокерлік

қызмет

Акцияларды

сатып

тапсырыстарын

қызмет

көрсетуге
(бұдан

көрсету

алуға

тек

Қоғаммен

шарт

жасасқан

әрі

-

Клиенттер)

қабылдайды.
1.2. В соответствии с пунктом 35 Регламента

1.2. Брокерлік және дилерлік қызмет регламентінің

брокерской и дилерской деятельности настоящая

35-тармағына сәйкес осы бағдарлама акцияларды

Программа

сатып алуға клиенттік тапсырыстарды қабылдау мен

определяет

особые/дополнительные

условия принятия и исполнения клиентских заказов

орындаудың

на приобретение Акций.

айқындайды.

ерекше/қосымша

шарттарын

1.3. Направление Клиентом клиентских заказов на

1.3. Клиенттің IPO шеңберінде акцияларды сатып

приобретение Акций в рамках IPO является полным

алуға клиенттік тапсырыстарды жіберуі Клиенттің

и безоговорочным согласием Клиента на условия,

осы бағдарламада көрсетілген шарттарға, оның

указанные в настоящей Программе, в том числе на

ішінде компанияның IPO-ға қатысты ішкі құжаттарға

внесение Компанией соответствующих изменений/

тиісті өзгерістер/ толықтырулар енгізуіне толық және

дополнений

сөзсіз келісімі болып табылады.

во

внутренние

документы

применительно к IPO.
1.4. Клиент понимает и соглашается, что на

1.4. Клиент Компания орындауға қабылдайтын

основании

клиенттік тапсырыстар негізінде Компания осындай

тех

клиентских

заказов,

которые

Компания примет к исполнению, Компания направит

клиенттік

информацию о таких клиентских заказах, и/или

және/немесе

основанные на таких клиентских заказах заявки

негізделген

Эмитенту

Эмитентом

эмитент уәкілеттік берген өтінімдерді жинауды

организатору сбора заявок и/или контрагенту по

ұйымдастырушыға және/немесе мәміле бойынша

сделке и/или на биржу (далее, совместно и по-

контрагентке және/немесе биржаға (бұдан әрі,

отдельности – Продавец).

бірлесіп және жеке-Сатушы).

1.5. Компания не взимает с Клиента комиссионное

1.5. Компания IPO шеңберінде акцияларды сатып

вознаграждение

алуға

и/или

уполномоченному

Компании

за

исполнение

тапсырыстар
осындай
өтінімдерді

клиенттік

туралы

клиенттік

тапсырыстарға

эмитентке

тапсырысты

ақпаратты
және/немесе

орындағаны

үшін

клиентского заказа на приобретение Акций в рамках

Клиенттен компанияның комиссиялық сыйақысын

IPO.

алмайды.

1.6. Во избежание сомнений, в рамках участия в

1.6. Күмән тудырмас үшін, осы IPO-ға қатысу

данном IPO (а) Компания не устанавливает Клиенту

шеңберінде (а) Компания Клиент үшін оқшаулау

период

мерзімін

блокировки

Клиент

(lockup):

вправе

белгілемейді:

(lockup)

Клиенттің

продавать, переводить, отчуждать и иным способом

акцияларды сатуға, беруге, иеліктен шығаруға және

распоряжаться Акциями, полученными в рамках

басқа жолмен иеліктен шығаруға құқығы бар. IPO; (b)

IPO; (б) при этом Компания не предоставляет

алайда, Компания Клиентке IPO шеңберінде сатып

Клиенту

алынған Акциялар бойынша форвардтық шарттар

возможности

заключать

форвардные

контракты на Акции, приобретенные в рамках IPO.

жасасу мүмкіндігін бермейді.

1.7. Клиент понимает и соглашается, что Компания

1.7. Клиент Компанияның IPO-ға қолданылатын

вправе в соответствии с применимыми к IPO

нормативтік

регулированием,

документами

құжаттарына және/немесе Сатушылар құжаттарына

Компании и/или документами Продавцов провести

сәйкес Клиенттің Компания арқылы мәмілелер

оценку

для

жасау критерийлеріне сәйкестігін бағалауға құқылы

совершения операций через Компанию, в том числе

екенін түсінеді және келіседі, оның ішінде клиент

оценку

ұсынған құжаттардың және басқа да мәліметтердің

внутренними

соответствия

Клиента

актуальности

и

критериям

достоверности

құқықтық

өзектілігі

информации. Компания вправе отказать в приеме

Тапсырысты

клиентского заказа и/или в совершении операций в

операцияларды орындаудан бас тартуға құқылы,

случае наличия у Компании сомнений, что участие

егер

Клиента в IPO будет полностью соответствовать

нормативтік

требованиям

Қоғамның және/немесе Сатушыларға толық сәйкес

Продавцов.

Компании

и/или

сенімділігін

Компанияның

предоставленных Клиентом документов и иной

регулирования,

мен

актілерге,

бағалау.

қабылдаудан

Компания

Клиенттің

құқықтық

келетініне күмәнданса.

Компания

және/немесе
IPO-ға

актілердің

қатысуы

талаптарына,

2. Обеспечение наличия денежных средств на

2. Клиенттің Компаниядағы шотында қаражаты

счете в Компании

болуын қамтамасыз ету

және тапсырыс беру

мерзімі
2.1. Клиент, имеющий намерение приобрести
определенное количество Акций, обеспечивает не
позднее 28.11.2022, до 23:59 (время Астаны,
GMT+6),




(а) наличие на брокерском счете в Компании
суммы денежных
средств в
тенге,
достаточной для приобретения такого
количества Акций, и
(б) подачу клиентского заказа на покупку
Акций

2.2. Компания вправе, но не обязана принимать к
исполнению клиентские заказы, и/или направлять
Продавцам информацию о клиентских заказах,
и/или основанные на таких клиентских заказах
заявки (а) исполнение которых не обеспечено
денежными средствами к указанному времени, или
(б) полученные Компанией после указанного в п. 2.1.
времени.

2.1. Акциялардың белгілі бір санын сатып алуға
ниетті Клиент алдын ала, бірақ 28.11.2022 ж.,
(Астана

уақыты

бойынша

GMT+6)

23:59-дан

кешіктірмей келесі талаптарды қамтамасыз етеді:
* (А) компаниядағы брокерлік шотта акциялардың
осындай санын сатып алу үшін жеткілікті теңгедегі
ақшалай қаражат сомасының болуы және
* (б) акцияларды сатып алуға клиенттік тапсырыс
беру
2.2. Компания клиенттік тапсырыстарды орындауға
қабылдауға және/немесе сатушыларға клиенттік
тапсырыстар
осындай

туралы

клиенттік

ақпаратты

және/немесе

тапсырыстарға

негізделген

өтінімдерді (а) орындалуы көрсетілген уақытқа дейін
ақшалай қаражатпен қамтамасыз етілмеген немесе
(б) Компания 2.1-тармақта көрсетілген уақыттан
кейін алған жіберуге құқылы, бірақ міндетті емес.

2.3. При этом Компания вправе, но не обязана
принять к исполнению клиентские заказы,
исполнение которых к указанному времени не
полностью обеспечено денежными средствами в
тенге, уменьшив указанное в клиентском заказе
количество Акций до целого значения таким
образом, чтобы фактического остатка денежных
средств в тенге на брокерском счете Клиента на
момент обработки клиентского заказа Компанией
было достаточно для приобретения такого

2.3. Бұл ретте Компания тапсырманы өңдеу кезінде
клиенттің брокерлік шотындағы теңгедегі ақшалай
қаражаттың нақты бүтін көлемде акциялар сатып
алу

үшін

жеткілікті

болатындай

азайтылған,

тапсырмада көрсетілген акциялар санын тұтас
мәнге дейін азайта отырып, орындалуы көрсетілген
уақытқа

дейін

теңгемен

қаражатпен

толық

қамтамасыз етілмеген Тапсырыстарды орындауға
қабылдауға құқылы, бірақ міндетті емес.

уменьшенного целого количества Акций.
3. Направление инвестором клиентского заказа
3.1. Клиент направляет Компании клиентские заказы
исключительно посредством системы интернеттрейдинга Компании (TraderNet).
Компания вправе, но не обязана принять к
исполнению клиентские заказы, направленные
Клиентом иным способом коммуникации.
3.2. Клиент подтверждает, что самостоятельно
принял решение о факте участия и об условиях

3. Инвестордың Тапсырыс жолдауы
3.1.

Клиент

компанияға

Тапсырыстарды

тек

компанияның интернет-Трейдинг жүйесі (TraderNet)
арқылы жібереді.
Компания
тәсілімен

Клиенттің
жіберген

коммуникацияның

Тапсырыстарды

өзге

орындауға

құқылы, бірақ қабылдауға міндетті емес.
3.2. Клиент қатысу фактісі және IPO-ға қатысу
шарттары туралы өз бетінше шешім қабылдағанын,

участия в IPO, Компания не предоставляла Клиенту
соответствующей индивидуальной рекомендации.

Компания

Любые
аналитические
и/или
маркетинговые
материалы Компании в связи с IPO отражают

Компанияның

исключительно мнение авторов таких материалов,
Компания не позиционирует такие материалы как
совет, предположение или гарантию в отношении
перспектив и результатов участия в IPO,
характеристик Эмитента и/или потенциальной
стоимости
Акций.
Компания
не
несет

материалдары

ответственности перед Клиентом ни за результат
исполнения заявок Продавцом, ни за финансовый

орналастырмайды.

результат Клиента от участия в IPO.

клиентке

тиісті

жеке

ұсыныстар

бермегенін растайды.
IPO-ға

аналитикалық

қатысты

кез

және/немесе
тек

келген

маркетингтік

осындай

материалдар

авторларының пікірін көрсетеді, Компания IPO-ға
қатысу

перспективалары

Эмитенттің
акциялардың

мен

нәтижелеріне,

сипаттамаларына

және/немесе

ықтимал

құнына

қатысты

кеңес,

болжам немесе кепілдік сияқты материалдарды
Компания

сатушының

өтінімдерді орындау нәтижесі үшін де, IPO-ға
қатысудан клиенттің қаржылық нәтижесі үшін де
Клиент алдында жауап бермейді.

4. Направление Компанией заявки

4. Компанияның өтінім жолдауы

4.1. Клиент понимает и соглашается, что Компания

4.1.

исполняет

заказы

тапсырыстарды тек брокер ретінде орындайтынын

исключительно в качестве брокера, а именно

түсінеді және келіседі, атап айтқанда Компания

Компания направляет Продавцам информацию о

сатушыларға

таких клиентских заказах, и/или основанные на

туралы ақпаратты және/немесе осындай клиенттік

таких клиентских заказах заявки.

тапсырыстарға негізделген өтінімдерді жібереді.

принятые

клиентские

4.2. Условия принятия и исполнения заявок на
приобретение Акций в ходе IPO предполагает, что
Клиент предоставляет Компании безусловное право
по своему усмотрению определить условия,
указание которых необходимо в заявке, но которые
не указаны Клиентом в клиентском заказе, в том
числе место исполнения клиентского заказа. Если у
Компании оформлен доступ к торгам более одной
биржи, на которой совершаются сделки в рамках
IPO, то направление Клиентом клиентского заказа
является
подтверждением
Клиента
о
предоставлении Клиентом Компании безусловного
права
и
соответствующих
полномочий
по
усмотрению Компании осуществить выбор одной
или нескольких бирж для исполнения клиентского
заказа, а также выбор времени и количества Акций
по конкретной заявке (клиентскому заказу) для ее
направления Продавцу.

Клиент

Компания

осындай

қабылданған

клиенттік

клиенттік

тапсырыстар

4.2. IPO барысында акцияларды сатып алуға
өтінімдерді қабылдау және орындау шарттары
Клиент компанияның қалауы бойынша өтінімде
көрсетілуі

қажет,

бірақ

тапсырыста

Клиент

көрсетпеген шарттарды, оның ішінде өтінімнің
(тапсырыстар) орындалу орнын анықтау құқығын
береді деп болжайды.
Егер

компанияда

IPO

шеңберінде

мәмілелер

жасалатын бірнеше Биржаның сауда-саттығына
қолжетімділік ресімделген болса, онда клиенттің
тапсырыс Жолдауы клиенттің компанияның қалауы
бойынша өтінімді (Тапсырысты) орындау үшін бір
немесе бірнеше биржаны таңдауды, сондай-ақ
нақты өтінім бойынша акциялардың уақыты мен
санын таңдауды жүзеге асыруға сөзсіз құқық пен
өкілеттік бергені туралы клиенттің растауы болып
табылады оны сатушыға жіберу үшін.

4.3. Клиент также понимает и соглашается, что
каждый Продавец может устанавливать иные/
дополнительные условия направления, получения и
удовлетворения заявок Компании, в таком случае
Компания не несет ответственности за результат

4.3. Клиент сондай-ақ әрбір сатушы компанияның
өтінімдерін

жіберудің,

қанағаттандырудың

өзге/

алудың
қосымша

және

шарттарын

белгілей алатынын түсінеді және келіседі, мұндай

исполнения заявок (клиентских заказов), который
обусловлен отличием условий совершения сделок
Продавцами в рамках IPO от условий, указанных в
настоящей Программе и во внутренних документах
Компании.

жағдайда Компания клиенттердің тапсырыстарын
орындау

нәтижесі

үшін

жауап

бермейді,

бұл

сатушылардың IPO шеңберінде мәмілелер жасау
шарттарының осы хабарламада және Регламентте
көрсетілген

шарттардан

айырмашылығына

байланысты.
5. Расчет с инвестором по сделке

5. Мәміле бойынша инвестормен есеп айырысу

5.1. Клиент понимает и соглашается, что порядок,

5.1. Клиент өтінімдерді қанағаттандыру тәртібін,

принципы, очередность и объем удовлетворения

қағидаттарын, кезектілігін және көлемін (және,

заявок (а, соответственно, клиентских заказов)

тиісінше, клиенттердің тапсырыстарын) сатушылар

могут быть определены Продавцами.

анықтай алатынын түсінеді және келіседі.

5.2. Клиент подтверждает и соглашается с тем, что
Эмитентом объявлена следующая очередность

5.2.

удовлетворения заявок:
(а)

Клиент

Эмитенттің

қанағаттандырудың

өтінімдерді

мынадай

кезектілігі

жарияланғанын растайды және келіседі:

физические лица – граждане Республики
Казахстан;

а) Қазақстан Республикасының азаматтары болып

(б) институциональные инвесторы и юридические

(б) Қазақстан Республикасынан институционалдық

лица из Республики Казахстан;

табылатын жеке тұлғалар;

инвесторлар және заңды тұлғалар;

(в) иностранные физические лица и иностранные
институциональные инвесторы.

(в)

5.3. Таким образом, Клиент подтверждает, что

5.3. Осылайша, Клиент Компанияның өтінімдері,

заявки Компании, а соответственно и клиентские

сәйкесінше, Клиенттердің Тапсырыстары толық

заказы, могут быть удовлетворены полностью,

қанағаттандырылуы, жартылай қанағаттандырылуы

удовлетворены

немесе толық қанағаттандырылмауы мүмкін екенін

удовлетворены.
ответственности

частично

или

Компания
за

полностью
не

определение

не

несет
итогового

количества Акций, которое Клиент приобретет или
не приобретет на основании своего клиентского
заказа.

шетелдік

жеке

тұлғалар

және

шетелдік

институционалдық инвесторлар.

растайды.
Компания Клиенттің

Тапсырыс негізінде сатып

алатын немесе сатып алмайтын Акциялардың
жалпы санын анықтауға жауапты емес.

5.4. Компания не несет ответственности за:

5.4. Компания жауапты емес:

(а) результат (не)удовлетворения заявок в рамках

а) IPO шеңберінде өтінімдерді қанағаттандыру

IPO или рассмотрение их внутри определенной

(қанағаттандырмау) немесе оларды белгілі бір

очереди;

кезекте қарау нәтижесі;

(б) сроки и количество зачисления Акций на
брокерский счет Клиента в результате IPO;
(в) расходы Продавцов или иных третьих лиц,
которые Клиенты понесут в результате IPO.

(b) IPO нәтижесінде Клиенттің брокерлік шотына
Акцияларды аудару мерзімі мен саны;
(c)

Сатушылардың

немесе

басқа

үшінші

тұлғалардың IPO нәтижесінде Клиенттер көтеретін
шығындары.

