
 «Фридом Финанс» АҚ клиенттеріне арналған хабарлама! 
 

 
Осымен «Фридом Финанс» АҚ (бұдан әрі - Компания) ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 

жылғы 3 ақпандағы № 9 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар 
нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидаларының 19 тармағын орындау 
мақсатында Сіздерге  брокерлік шарт жасалғаннан кейін қолданысқа енгізілген брокерлік шартқа 
сәйкес жасалады деп болжамдалатын (жасалған) қаржылық құралдармен мәмілелерге қатысты ҚР 
заңнамасымен белгіленген шектеулер мен ерекше шарттар туралы хабарлайды. 

 
2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-II «Бағалы қағаздар нарығы туралы» ҚР Заңының (бұдан әрі - 

Заң) 56-бабының 1 тармағына сай бағалы қағаздар нарығының субъектілеріне қатысты келесі 
тыйымдар белгіленген: 

1) бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің бағалы қағаздар нарығындағы іс-қимылын өзгерту 
мақсатында оларға кез келген нысанда ықпал етуге; 

 2) бағалы қағаздар нарығында қалыптасатын ахуалға ықпал ету мақсатында анық емес 
мәліметтер таратуға; 

3) бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасауға; 

4) инсайдерлік ақпаратты таратуға және (немесе) оны пайдалана отырып мәмілелер жасауға 
тыйым салынады  

 
Заңның жоғарыда көрсетілген талаптарын бұзған тұлғалар Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген жауапкершілікте болады. 
 
Сіздерді Заңның 56-бабының 5 тармағына сәйкес бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің 

бағалы қағаздарға бағаларды сұраныстың және (немесе) ұсыныстың объективті арақатынасы 
нәтижесінде белгіленген бағалардан жоғары немесе төмен белгілеуге және (немесе) ұстап тұруға 
және (немесе) бағалы қағаздар сұранысына және (немесе) ұсынысына және (немесе) бағасына 
қатысты анық емес және (немесе) жаңылыстыратын ұсыныс қалыптастыруға және (немесе) бағалы 
қағазбен сауда көрінісін жасауға бағытталған, мыналар: 

      1) ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында бағалы қағаздарды сатып алуға және 
(немесе) сатуға мәміле жасау және (немесе) өтінімді жариялау; 

      2) бағалы қағаздар, олармен жасалған мәмілелер туралы, сондай-ақ бағалы қағаздар 
эмитенті, ол жүзеге асыратын қызмет туралы анық емес және (немесе) жаңылыстыратын 
ақпаратты кез келген тәсілмен тарату арқылы жасалған әрекеттері бағалы қағаздар нарығында 
айла-шарғы жасау фактілерін анықтау тұрғысынан мониторингтеуге және талдауға жататынынан 
хабардар етеміз.  

   Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің және өзге де тұлғалардың өзге қаржы 
құралдарына қатысты әрекеттері айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп анықтау тұрғысынан 

мониторингтеуге және талдауға жататын шарттар уәкілетті органның нормативтік-құқықтық 
актісінде айқындалады. 

Заңның 56-бабының 6 тармағына сәйкес    бағалы қағаздар нарығы субъектісінің және өзге 
тұлғалардың әрекеттерін бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп 
тану тәртібі мен шарттары уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және қор 
биржасының ішкі құжаттарында айқындалады. 

 
Одан бөлек, Заңның 56-1-бабының 3, 4 тармақтарына сай: 
Мына адамдар инсайдерлер болып танылады: 
1) өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа 

қолжетімділігі бар эмитент қызметкерлері; 
2) эмитенттің дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он 

немесе одан көп пайызын тікелей немесе жанама иеленуіне, пайдалануына және (немесе) оларға 
билік етуіне қарай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар адамдар; 

3) аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар рыногына кәсіби қатысушылар және 
талаптарында инсайдерлік ақпаратты ашып көрсету көзделіп жасалған (оның ішінде ауызша) 
шартқа сәйкес эмитентке қызметтер көрсететін басқа да адамдар; 

4) эмитент шығарған (берген) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) оның тізіміне 
енгізілген сауда-саттықты ұйымдастырушы; 

5) сауда жүйесінде эмитенттің бағалы қағаздарымен және өзге де қаржы құралдарымен 
мәмілелер жасалатын қор биржасы директорлар кеңесінің және листинг комиссиясының мүшелері; 

6) өздеріне берілген функциялар мен өкілеттіктерге қарай инсайдерлік ақпаратқа 
қолжетімділігі бар уәкілетті органның, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның 



ведомстволарының қызметкерлері, мемлекеттік қызметшілер; 
7) мүшелері эмитенттер болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен кәсіптік ұйымдар және 

осы тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген, өздеріне берілген өкілеттіктерге қарай 
инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар ұйымдар; 

8) осы тармақтың 2), 3), 4) және 7) тармақшаларында көрсетілген ұйымдардың өзінің 
қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар 
қызметкерлері; 

9) осы тармақтың 1) - 8) тармақшаларында аталған адамдардан инсайдерлік ақпаратты 
алған адамдар. 

 
  
  Мыналарға: 
1) бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасаған кезде 

инсайдерлік ақпаратты пайдалануға; 
2) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, 

инсайдерлік ақпаратты үшінші бір адамдарға беруге немесе үшінші бір адамдар үшін қолжетімді 
етуге; 

3) инсайдерлік ақпаратқа негізделген, бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы 
ұсынымдарды немесе ұсыныстарды үшінші тұлғаларға беруге тыйым салынады 

 
 

 
Құрметпен, 

 

«Фридом Финанс» АҚ 



Уведомление клиентам АО «Фридом Финанс»! 
 

 

Настоящим АО «Фридом Финанс» (далее - Компания) во исполнение пункта 19 Правил 

осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики 
Казахстан (далее - РК), утвержденных Постановлением Правления Национального Банка РК от 3 

февраля 2014 года № 9, уведомляет Вас об ограничениях и особых условиях, установленных 
законодательством РК в отношении сделок с финансовыми инструментами, которые 

предполагаются к совершению (совершенных) в соответствии с брокерским договором, введенного 

в действие после его заключения. 

 

Согласно п. 1 ст. 56 Закона РК от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг» 

(далее - Закон) в отношении субъектов рынка ценных бумаг установлены следующие запреты: 

1) оказывать влияние в любой форме на субъектов рынка ценных бумаг в целях изменения их 

поведения на рынке ценных бумаг; 

 2) распространять недостоверные сведения в целях оказания влияния на ситуацию, 

складывающуюся на рынке ценных бумаг; 

 3) манипулировать на рынке ценных бумаг; 

 4) распространять инсайдерскую информацию и (или) совершать сделки с ее использованием. 

 

Лица, нарушившие вышеуказанные требования Закона, несут ответственность, 

установленную законами Республики Казахстан. 
 

Ставим Вас в известность, что в соответствии с п. 5 ст. 56 Закона мониторингу и анализу на 

предмет выявления фактов манипулирования на рынке ценных бумаг подлежат действия субъектов 
рынка ценных бумаг, направленные на установление и (или) поддержание цен на ценные бумаги 

выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения спроса и (или) 
предложения, и (или) на формирование недостоверного и (или) вводящего в заблуждение 

представления в отношении спроса и (или) предложения, и (или) цены на ценные бумаги, и (или) 

на создание видимости торговли ценной бумагой, совершенные посредством: 
1) заключения сделки и (или) объявления заявки на покупку и (или) продажу ценных бумаг 

на организованном рынке ценных бумаг; 
2) распространения любым способом недостоверной и (или) вводящей в заблуждение 

информации о ценных бумагах, сделках с ними, а также об эмитенте ценных бумаг осуществляемой 
им деятельности. 

Условия, при которых действия субъектов рынка ценных бумаг и иных лиц в отношении 

иных финансовых инструментов подлежат мониторингу и анализу на предмет выявления как 
совершенные в целях манипулирования, определяются нормативным правовым актом 

уполномоченного органа. 
В соответствии с п. 6 ст. 56 Закона порядок и условия признания действий субъекта рынка 

ценных бумаг и иных лиц как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг 

определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами 
фондовой биржи. 

 
Кроме того, согласно п.п. 3,4 ст. 56-1 Закона: 

Инсайдерами признаются следующие лица: 

1) работники эмитента, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего 
служебного положения и трудовых обязанностей; 

2) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования 
и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций 

(долей участия в уставном капитале) эмитента; 
3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и 

другие лица, оказывающие услуги эмитенту в соответствии с заключенным договором (в том числе 

устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации; 
4) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные 

финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) эмитентом; 
5) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе 

которой заключаются сделки с ценными бумагами эмитента и иными финансовыми инструментами; 

6) работники уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его 
ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу 

предоставленных им функций и полномочий; 
7) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых 



являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, 
обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации; 

8) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 7) настоящего пункта, 
обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и 

трудовых обязанностей; 

9) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-8) 
настоящего пункта. 

 
Запрещается: 

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и 
иными финансовыми инструментами; 

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую 

информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан; 
3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с 

ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации. 
 

 

 

С уважением, 
 

АО «Фридом Финанс» 
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