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1-тарау. Жалпы ережелер 

 

1. Осы «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының 

инсайдерлік ақпаратын басқаруға және пайдалануға ішкі бақылау қағидалары 

(бұдан әрі – Қағидалар) «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасының өзге нормативтік 

құқықтық актілеріне, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 

қоғамының (бұдан әрі – Холдинг) ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.    

2. Осы Қағидалардың мақсаты Холдингтің инсайдерлік ақпаратты 

басқаруға және пайдалануға шектеу мәселелерін регламенттейтін Қазақстан 

Республикасының заңнамалық нормаларының сақталуын қамтамасыз етуі, 

сондай-ақ Холдингтің іскерлік беделін, корпоративтік басқарудың жоғары 

дәрежесін, корпоративтік есептілігін және тұрақтылығын сақтау, қолдау және 

деңгейін арттыру болып табылады.     

3. Осы Қағидалар Холдингтің инсайдерлік ақпаратына жататын 

ақпараттың тізбесін, инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен мерзімін, 

инсайдерлік ақпаратқа рұқсат беру құқықтарын ажырату мен инсайдерлердің 

осы ақпаратты заңсыз пайдалану мүмкіндігін болдырмау үшін ішкі бақылау 

қағидаларын, инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар тұлғалардың тізімін жүргізу,  

сондай-ақ оларды тізімнен шығару және оны өзекті күйде ұстау тәртібін, 

инсайдерлік ақпаратты жария еткені үшін жауапкершілікті және Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес өзге ережелерді айқындайды.  

4. Осы Қағидаларда реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының 

заңнамасына және Холдингтің ішкі нормативтік құжаттарына, сондай-ақ 

Холдинг шығарған бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында қызметін 

жүзеге асыратын, қор биржасында сауда-саттыққа түсетін бағалы қағаздар 

тізіміне енгізумен және сонда тұрумен байланысты Холдингке қолданылатын 

талаптарға сәйкес реттеледі.   

5. Осы Қағидалар талаптарының сақталуына тікелей бақылауды жүзеге 

асыратын Холдингтің жауапты құрылымдық бөлімшесі Корпоративтік қаржы 

департаменті болып табылады.  

6. Инсайдерлік ақпаратты басқару және пайдалану бөлігіндегі осы 

Қағидалар Холдингтің немесе сауда-саттықты ұйымдастырушының (сауда-

саттықты ұйымдастырушының тізімінде Холдингтің бағалы қағаздарын 

енгізген және сонда тұрған жағдайда)  интернет ресурсында инсайдерлік 

ақпаратқа және осы Қағидаларға қатысты Холдингтің инсайдерлері болып 

танылған тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының 

орындалуын қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік және орыс тілдерінде 

орналастырылады, сондай-ақ Холдингтің ішкі құжаттарында бекітілген 

тәртіппен және мерзімдерде Холдингтің инсайдерлеріне олардың сұрау 

салулары бойынша берілуі мүмкін.     

 

2-тарау. Негізгі анықтамалар 
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7. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:  

инсайдерлік ақпарат – Холдингтің бағалы қағаздары (туынды қаржы 

құралдары), олармен жасалған мәмілелер, сондай-ақ Холдинг туралы, оның 

коммерциялық құпияны құрайтын қызметі туралы шынайы ақпарат,                   

сондай-ақ үшінші тұлғаларға белгісіз, оны ашу бағалы қағаздар (туынды 

қаржы құралдары), құнының өзгеруіне және Холдингтің қызметіне ықпал ете 

алатын өзге ақпарат. Инсайдерлік ақпарат Қазақстан Республикасының 

заңнамасына және/немесе осы Қағидаларға сәйкес ол пайда болу сәтінен 

бастап оны көпшілік арасында жария ету сәтіне дейін инсайдерлік болып 

табылады;   

инсайдер – Холдингтің инсайдерлік ақпаратына рұқсаты бар тұлға;  

жауапты бөлімшелер – Холдингтің барлық құрылымдық бөлімшелері;   

инсайдерлердің тізімі – осы Қағидаларға сәйкес құралатын және 

жаңартылып отыратын, Холдингтің инсайдерлік ақпаратына рұқсаты бар 

тұлғалардың тізімі;   

уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі.  

 

3-тарау. Инсайдерлік ақпарат 

 

8. Холдингтің инсайдерлік ақпаратына мынадай ақпарат жатады:  

1) Холдингтің қаржылық есептілігі;   

2) қаржылық есептіліктен басқа, меншікті капитал жеткіліктілігінің 

коэффициенті туралы деректерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, 

Холдингтің қаржылық жағдайына қатысты өзге деректер;  

3) бағалы қағаздар ұстаушылардың мүддесін қозғайтын Холдингтің 

қызметіндегі өзгерістер туралы ақпарат:  

- Холдинг органдары құрамының өзгеруі;   

- Холдингтің дауыс беру акцияларының он және одан да көп пайызын 

иемденетін акционерлер құрамының өзгеруі;   

- Холдингті, оның еншілес ұйымдары мен тәуелді акционерлік 

қоғамдарын қайта ұйымдастыру немесе тарату;   

- Холдинг мүлкіне тыйым салу;  

- Холдинг активтерінен бес және одан көп да пайызын құрайтын сомаға 

Холдингтің мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру;  

- Холдинг лицензиясын алу, тоқтату және одан айыру;   

- Холдингтің жалғыз акционерінің шешімдері;   

- Холдинг әрбір сондай ұйымның акцияларының (үлестерінің, 

пайларының) он және одан да көп пайызын иемденетін ұйымдардың 

тізіміндегі өзгерістер;  

- эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне енгізілетін 

өзгерістер;  

- мемлекеттік емес акциялар шығарылымының проспектісінде көзделген 

талаптарды Холдингтің сақтамауы туралы, Холдинг жіберген дефолт 

фактілері туралы ақпарат;  

4) Холдингтің корпоративтік оқиғалары туралы ақпарат:  
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- олар туралы ақпарат Холдингтің ішкі құжаттарына сәйкес Жалғыз 

акционер мен инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс мәселелердің тізбесі 

бойынша Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдері;  

- Холдингтің акцияларды және басқа бағалы қағаздарды шығаруы және 

уәкілетті органның Холдингтің бағалы қағаздарын орналастыру 

қорытындылары туралы есептерін, Холдингтің бағалы қағаздарын өтеу 

қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Холдингтің 

бағалы қағаздарын жоюы;    

-  олардың жасалуында Холдингтің мүддесі бар Холдингтің ірі мәмілелер 

мен мәмілелерді жасалуы;  

- Холдингтің активтерінен бес және одан да көп пайызын құрайтын 

сомаға Холдингтің мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру;  

- Холдингтің меншікті капиталы мөлшерінен жиырма бес және одан көп 

пайызын құрайтын мөлшерде Холдингтің қарыз алуы;  

- Холдингтің қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыруға лицензиялар 

алуы, қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыруға Холдинг осыдан бұрын алған  

лицензиялардың қолданысын уақытша тоқтату немесе тоқтату;  

- Холдингтің заңды тұлғаны құруға қатысуы;   

- Холдингтің мүлкіне тыйым салу;  

- нәтижесінде баланстық құны Холдинг активтерінің жалпы мөлшерінен 

он және одан да көп пайызын құраған Холдинг мүлкі жойылған төтенше 

сипатқа ие жағдайлардың орын алуы;  

- Холдингті және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік 

жауапкершілікке тарту;   

- сотта корпоративтік дау бойынша істі қозғау;  

- Холдингті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;   

- Холдингтің Жарғысына, сондай-ақ Холдингтің бағалы қағаздар 

шығарылымының проспектісіне сәйкес Холдингтің Жалғыз акционері мен 

инвесторлардың мүддесін қозғайтын өзге де оқиғалар;   

5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес инсайдерлік ақпарат 

ретінде айқындалатын өзге де ақпарат.    

9. Инсайдерлік ақпаратқа мыналар жатпайды:   

1) бағалы қағаздың (туынды қаржы құралдары) құнына, Холдингтің 

мүліктік жағдайына қатысты инвестициялық шешімдер қабылдау және 

(немесе) бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) операцияларды  

жүзеге асыру туралы ұсынымдар мен ұсыныстарды әзірлеу мақсатында 

жасалған зерттеулерді, болжамдарды және бағалауды қоса алғанда жалпыға 

қолжетімді мәліметтер негізінде әзірленген ақпарат;  

2) бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпарат;   

3) алынған көзі белгісіз, көпшілік арасында таратылған, расталмаған 

ақпарат, сондай-ақ Холдингтің ағымдағы немесе жоспарланатын қызметіне 

қатысты болжамдар.   

 

4-тарау. Холдингтің инсайдерлері 
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10. Холдингтің инсайдерлері ретінде мынадай тұлғалар танылады:   

1) өздерінің функционалдық міндеттері мен өкілеттіліктеріне байланысты  

инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар Холдингтің лауазымды тұлғалары мен 

қызметкерлері;   

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілмеген, олардың тиісті 

жобаға қатысуына байланысты инсайдерлік ақпаратқа уақытша рұқсаты бар 

Холдингтің қызметкерлері, сондай-ақ басқа персоналмен қамтамасыз ету 

(персоналдың аутсорсинг қызметтері) бойынша уақытша жұмысқа 

орналастыру жөніндегі агенттіктердің қызметтерін сатып алу туралы шарт 

негізінде Холдингке қызмет көрсететін тұлғалар;  

3) Холдингтің дауыс беру акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу 

үлестерінің) он немесе одан да көп пайызын тікелей немесе жанама түрде 

иелену, пайдалану және (немесе) қолдануға байланысты инсайдерлік 

ақпаратқа рұқсаты бар тұлғалар;  

4) талаптарында инсайдерлік ақпаратты ашу көзделген жасалған шартқа 

(оның ішінде ауызша шартқа) сәйкес Холдингке қызмет көрсететін 

аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар нарығының кәсіби 

қатысушылары және басқа да тұлғалар;   

5) тізіміне Холдинг шығарған (ұсынған) бағалы қағаздар (туынды қаржы 

құралдары) қосылған сауда-саттықты ұйымдастырушы;  

6) қор биржасының директорлар кеңесі, қор биржасының листингтік 

комиссиясы мүшелері және айла-шарғы мақсатында бағалы қағаздармен 

жасалған  мәмілелерді тану мәселелерін қарастыру үшін құрылған, оның сауда 

жүйесінде Холдингтің бағалы қағаздарымен мәмілелер жасалатын қор 

биржасының сараптамалық комитет мүшелері;   

7) Холдингтің қызметіне мемлекеттік бақылау мен қадағалау бойынша 

оларға берілген функцияларға байланысты инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар 

мемлекеттік қызметкерлер;  

8) Холдинг мүшесі болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен өзін-өзі 

реттейтін ұйымдар және оларға берілген өкілеттіліктерге байланысты 

инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар, осы тармақтың 3), 4) және                                               

5) тармақшаларында көрсетілген ұйымдар;   

9) өздерінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты 

инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар, осы тармақтың 3), 4), 5) және                                         

8) тармақшаларында көрсетілген ұйымдардың қызметкерлері;   

10) осы тармақтың 1) - 9) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан 

инсайдерлік ақпаратты алған тұлғалар.   

 

5-тарау. Холдингтің инсайдерлері тізімін жүргізу 
 

11. Холдинг және ол шығарған (ұсынған) бағалы қағаздар (туынды қаржы 

құралдары) туралы инсайдерлік ақпаратты басқаруға және пайдалануға 

бақылауды қамтамасыз ету мақсатында Холдинг осы Қағидаларға                                         

1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша осы Қағидалардың 10-тармағы 1) - 5), 8) 
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тармақшаларында көрсетілген тұлғалардың тізімін (бұдан әрі – 

инсайдерлердің тізімі) жүргізеді және оны өзекті күйде ұстайды.  

12. Холдинг инсайдерлерге осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан 

бойынша хабарлама (бұдан әрі – хабарлама) жолдау арқылы инсайдерлердің 

тізіміне енгізілген тұлғаларды олар инсайдерлердің тізіміне енгізілгені 

(шығарылғаны) туралы, инсайдерлік ақпаратты басқару және пайдалану 

бөлігінде «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының және осы Қағидалардың талаптары туралы хабардар етеді.   

13. Инсайдерлердің тізімін жүргізуге, оны өзекті түрде ұстауға, 

инсайдерлік ақпаратқа рұқсат алған, олар инсайдерлердің тізіміне енгізілгені 

(тізімнен шығарылғаны) туралы тұлғаларды хабарландыруға,  инсайдерлерді 

инсайдерлік ақпаратты басқару және пайдалану бөлігінде «Бағалы қағаздар 

нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының және осы Қағидалардың 

талаптары туралы хабарландыруға жауапты бөлімше Корпоративтік қаржы 

департаменті болып табылады.       

Корпоративтік қаржы департаменті тұлғаны тізімге енгізу (тізімнен 

шығару) үшін негіздеме пайда болған күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күн ішінде 

тұлғаны инсайдерлердің тізіміне енгізу немесе тізімінен шығару туралы 

хабарламаны инсайдерлердің тізіміне енгізілген тұлғаға тікелей береді немесе 

осы хабарламаны дәл сол тұлға алған фактіні растауға мүмкіндік беретін 

тәсілмен аталған тұлғаның белгілі мекенжайына жолдайды.    

14. Холдинг инсайдерлердің тізімін уәкілетті органға оның талабы 

бойынша ұсынуға міндетті.   

15. Уәкілетті органға ұсынылатын Холдингтің инсайдерлері тізімі 

Холдингтің инсайдерлік ақпаратына рұқсаты бар тұлғалар туралы мынадай 

ақпаратты:   

1) тегі, аты, бар болған жағдайда – түлғаның әкесінің аты, туылған күні;  

2) заңды тұлғаның атауы, орналасқан жері, заңды тұлғаның мемлекеттік 

тіркеуін (қайта тіркеуін) растайтын құжаттың деректемелері;  

3) оған сәйкес тұлға инсайдер ретінде анықталатын, тұлғаны 

инсайдерлердің тізіміне енгізудің негіздемесі;   

4) инсайдерлердің тізіміне енгізу үшін негіздеменің пайда болған күні;  

5) инсайдерлердің тізімінен шығарылған күнді қамтуы тиіс.  

16. Сонымен бірге, Холдингтің инсайдерлері тізімі инсайдерлік ақпаратқа 

рұқсаттың сипаты (тұрақты немесе уақытша) туралы, Холдингтің инсайдерге 

хабарламаны жібергені туралы және инсайдерлік ақпаратты жарияламау 

туралы міндеттемені қамтитын инсайдер қол қойған хабарламаны Холдинг 

алғаны туралы ақпаратты қамтиды.      

17. Холдинг шығарған бағалы қағаздарды шетелдік қор биржасында 

саудаланатын бағалы қағаздар тізіміне енгізумен және сонда тұрумен 

байланысты Холдингке қолданылатын талаптарды орындау мақсатында  

Корпоративтік қаржы департаменті инсайдерлердің тізімін шетелдік қор 

биржасына сондай биржа белгілеген мерзімдерде және талаптармен ұсынады. 

Мерзімдер белгіленбеген жағдайда, шетелдік қор биржасына инсайдерлердің 

тізімі сұрау түскен күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күн ішінде беріледі.  
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18. Инсайдерлердің тізімінен шығарылған тұлғалар туралы деректер  олар 

инсайдерлердің тізімінен шығарылған күнінен бастап 1 (бір) жыл бойы 

сақталады.   

19. Осы Қағидалардың 10-тармағы 3) - 5), 8) тармақшаларында 

көрсетілген Холдингке қатысты инсайдерлер болып табылатын тұлғалар 

заңнама талаптарын және осы Қағидалардың 24-тармағы 3) тармақшасын 

орындау мақсатында өз қызметті жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты 

Холдингтің инсайдерлік ақпаратына рұқсаты бар өз  қызметкерлерінің тізімін 

Холдингке сондай тізімі қалыптасқан немесе оған өзгерістер енгізілген 

күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күн ішінде ұсынуға міндетті.    

Осы Қағидалардың 10-тармағы 3) - 5), 8) тармақшаларында көрсетілген 

тұлғалар Холдингтің сұрауы бойынша сондай сұрауды алған күннен бастап                    

5 (бес) жұмыс күнінен кешіктермей, Холдингтің инсайдерлік ақпаратына 

рұқсаты бар өз қызметкерлерінің тізімін ұсынуға міндетті.   

Осы Қағидалардың 10-тармағы 3) - 5), 8) тармақшаларында көрсетілген 

инсайдерлер инсайдерлердің тізімінен шығарылған қызметкерлер туралы 

деректерді инсайдерлерді тізімнен шығарған күнінен бастап 5 (бес) жыл бойы 

сақтайды.   

20. Осы Қағидалардың 12-ші және 24-ші тармақтарын орындау 

мақсатында соның салдарынан оларға инсайдерлік ақпарат қолжетімді 

болатын тұлғалармен азаматтық-құқықтық қатынастарды орнату кезінде 

аталған тұлғалармен жасалатын шартта аталған тұлғалардың өз 

инсайдерлерінің (қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты 

Холдингтің инсайдерлік ақпаратына рұқсаты бар қызметкерлердің) тізімін 

жүргізу,  өз инсайдерлері тізіміне енгізілген қызметкерлерді тізімге 

енгізу/одан шығару туралы хабарландыру туралы, инсайдерлік ақпаратты 

жариялағаны және/немесе заңсыз пайдаланғаны үшін жауапкершілік туралы 

міндеттемелері, сондай-ақ өз инсайдерлері тізімінің көшірмесін осы 

Қағидаларда белгіленген мерзімдерде және тәртіппен ұсыну міндеттемесі 

қарастырылуы мүмкін.    

21. Осы Қағидалардың 10-тармағы 2) және 2) тармақшаларында 

көрсетілген тұлғаларды Холдингтің инсайдерлері тізіміне енгізу/одан шығару 

және Холдингтің инсайдерлеріне қатысты бекітілген рәсімдерді сақтау 

мақсатында қызметкерлерінің инсайдерлік ақпаратқа уақытша рұқсаты бар 

тиісті бөлімшенің басшысы, сондай-ақ осы Қағидалардың 10-тармағы                            

4) тармақшасында көрсетілген тұлғалармен өзара іс-қимылды жүзеге 

асыратын бөлімшенің басшысы көрсетілген тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа 

рұқсат беру/инсайдерлік ақпаратқа рұқсат беру құқығын тоқтату күніне дейін 

5 (бес) жұмыс күн ішінде оларды Холдингтің инсайдерлері тізіміне 

енгізу/Холдингтің инсайдерлері тізімінен шығару қажеттілігі туралы тиісті 

негіздемесі бар қызметті жазбаны Корпоративтік қаржы департаментіне 

жолдаулары тиіс.  

Осындай қызметкерлерді инсайдерлердің тізіміне енгізу/одан шығару 

қажеттілігі туралы шешімді Корпоративтік қаржы департаментінің директоры 

қабылдайды.  
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22. Инсайдерлердің тізімін уақтылы өзектендіру мақсатында Адам 

ресурстарын басқару департаменті Холдингтің қызметкерлерін жұмысқа 

қабылдау, жұмыстан босату және ауыстыру туралы Корпоративтік қаржы 

департаментін хабардар етеді.  

 

6-тарау. Инсайдерлік ақпаратты басқаруға және                                   

пайдалануға бақылау  
 

23. Инсайдерлердің:  

1) бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілер жасау 

кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;   

2) Қазақстан Республикасының Заңдарында көзделген жағдайларды 

қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші 

тұлғалар үшін қолжетімді етуге;   

3) инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер 

жасау туралы ұсынымдарды үшінші тұлғаларға ұсынуға құқығы жоқ.  

24. Осы Қағидалардың 10-тармағы 3) - 5), 8) тармақшаларында 

көрсетілген инсайдерлер:   

1) өздерінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты 

Холдингтің инсайдерлік ақпаратына рұқсаты бар қызметкерлерінің тізімін 

жүргізуге;   

2) инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салу бөлігінде Қазақстан 

Республикасы заңнамасының және осы Қағидалардың талаптары туралы өз 

қызметкерлерін хабардар етуге;  

3) өздерінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты 

Холдингтің инсайдерлік ақпаратына рұқсаты бар қызметкерлері туралы осы 

Қағидаларда белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Холдингті хабардар 

етуге міндетті.  

25. Инсайдерлер Холдингтің инсайдерлік ақпаратына үшінші тұлғалар 

мен оларға қызметтік міндеттерін орындау үшін бұл ақпарат қажет етілмейтін 

өз қызметкерлері тарапынан қолжетімділікті шектеу үшін қажетті шараларды 

қабылдауға міндетті.   

26. Инсайдерлік ақпаратқа қауіп төнген немесе рұқсат етілмеген жария 

ету фактісі орнатылған немесе Холдингтің инсайдерлік ақпаратын қамтитын 

құжаттар (ақпарат тасығыштар) жоғалған кезде инсайдер бұл туралы 

Холдингті дереу хабардар етуге міндетті.   

 

7-тарау. Холдинг қызметкерлерінің инсайдерлік ақпаратты басқаруға 

және пайдалануға бақылаудың ерекшеліктері   
 

27. Инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар Холдингтің жауапты 

бөлімшелерінің басшылары, Холдингтің қызметкерлері: инсайдерлік ақпарат 

оларға өз қызметтік міндеттерін орындау үшін қажет емес Холдингтің өзге 

қызметкерлерінің, сондай-ақ үшінші тұлғалардың тарапынан инсайдерлік 

ақпаратқа қолжетімділікті шектеу үшін қажетті шаралардың қабылдануын 
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қамтамасыз етуге; инсайдерлік ақпаратқа рұқсат құқығына ие тұлға 

мәртебесін жоғалтқан кезде оның қарамағындағы барлық ақпарат 

тасығыштарда қамтылған инсайдерлік ақпаратты қағаз және электрондық 

тасығыштарда тікелей басшыға тапсыруға міндетті, бұл ретте, Холдингтің 

ұйымдастырушылық техникасы мен өзге де мүлкі Холдингтің ішкі 

құжаттарында белгіленген тәртіппен тапсырылады.  

Холдингтің қызметкерлері оларға белгілі болған кез келген фактілерді: 

1) лауазымдық міндеттемелерге байланысты оларға жариялануға тиісті 

емес, бірақ үшінші тұлғалардан оларға белгілі болған Холдингтің инсайдерлік 

ақпараты туралы;  

2) оған құқықтары жоқ тұлғалардың инсайдерлік ақпаратқа рұқсатының 

болуы туралы;  

3) жоғарыда көрсетілген кез келген тұлға Холдингтің инсайдерлік 

ақпараты заңсыз пайдаланғаны туралы, оның ішінде Холдингтің 

қызметкерлері, Холдингтің инсайдерлері, Холдингтің әріптестері   Холдингтің 

инсайдерлік ақпаратын жеке мүддесі, сондай-ақ туыстарының мүддесі үшін 

пайдаланғаны туралы өзінің тікелей басшысының және Корпоративтік қаржы 

департаментінің қызметкерлерінің назарларына дереу жеткізуге міндетті.   

28. Инсайдерлік ақпаратқа қауіп төнген немесе рұқсат етілмеген жария 

ету фактісі орнатылған кезде немесе Холдингтің инсайдерлік ақпаратын 

қамтитын құжаттар (ақпарат тасығыштар) жоғалған кезде Холдингтің 

инсайдер – қызметкері өзінің тікелей басшысын хабардар етуге міндетті, өз 

кезегінде, ол бұл туралы Корпоративтік қаржы департаментінің директорын 

дереу хабардар етеді.  

29. Инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар Холдингтің қызметкерлері 

инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты жоқ қызметкерлердің көзінше инсайдерлік 

ақпаратқа қатысты талқылауларды жүргізбеуге тиіс.  

30. Инсайдерлік ақпарат пайдаланылуы мүмкін сарапшылармен, 

инвесторлармен өтетін кездесулерге, сондай-ақ бұқаралық ақпарат 

құралдарында ресми сұхбаттар беруге Холдингтің Басқарма Төрағасы 

және/немесе Холдинг Басқармасының мүшелері ғана немесе Холдингтің тиісті 

ішкі құжатында немесе Холдингтің Басқарма Төрағасының бұйрығында 

осындай іс-қимылдарға арнайы уәкілеттілік берілген тұлғалар (бұдан әрі – 

уәкілетті тұлғалар) ғана қатыса алады.      

31. Холдинг инсайдерлік ақпарат құпиялылығының тиісті режимін 

Холдингтің бөлімшелері сақтау үшін қажетті ұйымдастырушылық-

техникалық талаптарды, оның ішінде:  

1) еңбек және азаматтық-құқықтық шарттарда тиісті талаптарды; 

2) ақпаратты жоғалтып алудан және оның ішінде байланыс каналдары 

бойынша оған рұқсат етілмеген қолжетімділіктен сақтайтын инсайдерлік 

ақпарат құпиялылығын қорғаудың ақпараттық-техникалық жүйелері мен 

құралдардың болуын;   

3) басқа да орынды шараларды қамтамасыз етеді. 

Өзінің қызметінде инсайдерлік ақпаратты пайдаланатын Холдингтің 

бөлімшелері инсайдерлік ақпараттың сақталуын инсайдерлік ақпарат 
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құпиялылығының тиісті режимін қамтамасыз ететін талаптар бойынша жүзеге 

асыруға тиіс.  

32. Инсайдерлік ақпаратқа рұқсаттама құқықтары жоқ, бірақ іс жүзінде 

оған рұқсат алған тұлғалар: 

1) онымен танысуды тоқтатуға;  

2) инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын сақтау бойынша жеткілікті 

шаралар қабылдауға;  

3) инсайдерлік ақпаратты тарату немесе беру мүмкіндігін жоққа 

шығаруға;  

4) Корпоративтік қаржы департаменті директорының нұсқауларына 

сәйкес әрекет етуге міндетті.  

 

8-тарау. Инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі 

 

33. Инсайдерлік ақпаратты ашу (Қазақстан Республикасының 

заңнамасында және (немесе) осы Қағидаларда көзделген жағдайларда) оны 

Холдингтің www.baiterek.gov.kz – интернет-ресурсында, сауда-саттықты 

ұйымдастырушысының және бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 

туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталған 

қаржылық есептілік депозитарийінің (бұдан әрі – қаржылық есептілік 

депозитарийі) интернет-ресурстарында, әлеуметтік желілерде (бар болған 

жағдайларда) орналастыру және (немесе) күн сайын шығатын «Егемен 

Қазақстан» мен «Казахстанская правда» газеттерінде жариялау арқылы 

мемлекеттік және орыс тілдерінде барлық мүдделі тұлғалар үшін ашық 

қолжетімділік түрінде жүзеге асырылады.     

Инсайдерлік ақпаратты шетелдік қор биржаларында ашу ағылшын 

тілінде жүзеге асырылады.   

Холдингтің бағалы қағаздары сауда-саттықты ұйымдастырушысының 

тізіміне енгізілген кезде Холдинг Холдинг туралы және олардың жариялануы 

бағалы қағаздардың (туынды қаржы құралдарының) құнына және Холдингтің 

қызметіне ықпал етуін мүмкін ол шығарған (ұсынған) бағалы қағаздар 

(туынды қаржы құралдары) туралы инсайдерлік ақпараттың ашылуын осы 

бағалы қағаздардың (туынды қаржы құралдарының) саудасы басталғанға 

дейін сауда-саттықты ұйымдастырушының ережелерінде бекітілген 

тәрттіппен және талаптарда қамтамасыз етеді.  

34. Осы Қағидалардың 8-тармағы 3) тармақшасында көрсетілген 

Холдингтің бағалы қағаздарын ұстаушылардың мүддесін қозғайтын оның 

қызметіндегі өзгерістер туралы инсайдерлік ақпарат қаржылық есептілік 

депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылады және осындай 

өзгерістер пайдан болған күнінен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде осы 

Қағидалардың 33-тармағында көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында 

жарияланады.    

35. Осы Қағидалардың 8-тармағы 4) тармақшасында көрсетілген 

Холдингтің корпоративтік оқиғалары туралы инсайдерлік ақпарат Қазақстан 

http://www.baiterek.gov.kz/
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Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде қаржылық есептілік 

депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылады.  

36. Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) сауда-

саттықты ұйымдастырушысының ережелерінде оны ашу мерзімдері 

айқындалмаған өзге инсайдерлік ақпаратты Холдинг, егер ондай ақпараттың 

заңсыз таратылуы немесе жайылуы Холдингтің бағалы қағаздары (туынды 

қаржы құралдары) құнының өзгеруіне немесе Холдинг қызметіне  ықпал етсе,  

өте қысқа мерзім ішінде ашуы тиіс.  

Осы Қағидаларда белгіленген бірнеше бұқаралық ақпарат құралдарында 

инсайдерлік ақпаратты орналастыру (жариялау) арқылы оны ашу кезінде 

инсайдерлік ақпаратты ашудың күні бұқаралық ақпарат құралдарында 

инсайдерлік ақпаратты алғашқы орналастырудың (жариялаудың) күні болып 

есептеледі.  

37. Сауда-саттықты ұйымдастырушысының тізіміне енгізілген бағалы 

қағаздар шет мемлекеттердің аумағында жұмыс істейтін қор биржаларының 

сауда жүйелерінде айналымға түскен кезде инсайдерлік ақпарат мына 

тәсілдердің бірі арқылы ашылуға жатады:  

1) көпшілік арасында инсайдерлік ақпараттың ашылуын көздейтін 

хабарламалар Холдингтің бағалы қағаздары олардың тізімдеріне енгізілген 

барлық қор биржаларының атына бір мезетте жолданады, одан кейін тізбесі 

осы Қағидалармен айқындалған өзге бұқаралық ақпарат құралдарында 

орналастырылады (жарияланады);  

2) көпшілік арасында инсайдерлік ақпараттың ашылуын көздейтін 

хабарламалар Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор 

биржасының атына жолданады, одан кейін Холдингтің бағалы қағаздары 

олардың тізімдеріне енгізілген, шет мемлекеттерінің аумағында жұмыс 

істейтін барлық қор биржаларының атына жолданады және тізбесі осы 

Қағидалармен айқындалған өзге бұқаралық ақпарат құралдарында 

орналастырылады (жарияланады).  

38. Шетелдік қор биржаларының және Қазақстан Республикасының 

аумағында жұмыс істейтін қор биржасының талаптарына сәйкес инсайдерлік 

ақпараттың ашылуын Корпоративтік қаржы департаменті жүзеге асырады.   

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес инсайдерлік ақпаратты 

баспа БАҚ-тарда ашу қажет болған жағдайда, тиісті бөлімше инсайдерлік 

ақпараттың уақтылы ашылуын осы Қағидаларда көрсетілген баспа БАҚ-тарда   

PR-қызметі арқылы қамтамасыз етеді.    

39. Холдингтің интернет-ресурсында жарияланған инсайдерлік ақпарат 

жариялау күнінен бастап бір жыл бойы адамдардың шектелмеген ортасы үшін 

қолжетімді болуы тиіс.  

40. Холдинг оның қаржы құралдары ұйымдастырылған бағалы 

қағаздардың нарығына жіберілген немесе бұл тиісті заңи құзыреттерде қор 

биржаларының листингтік талаптарымен көзделген болса, қор биржасының 

ресми тізіміне енгізілген барлық заңи құзыреттерде инсайдерлік ақпараттың 

бір мезетте ашылуын қамтамасыз ету үшін орынды шараларды қабылдайды.         
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9-тарау. Инсайдерлік ақпаратты ашу мерзімін кейінге шегеру  
 

41. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін 

жағдайларда Холдинг өзінің заңды құқықтарын қорғау мақсатында 

жауапкершілікті өзіне ала отырып, инсайдерлік ақпаратты ашу мерзімін мына 

талаптар негізінде кейінге шегере алады:  

1) бұндай кейінге шегеру Холдингтің қаржылық жағдайына қатысты 

қоғамды/инвесторларды жаңылыстырмайды, сондай-ақ қоғам үшін теріс 

әлеуметтік-эконономикалық салдарларға әкеп соқтырмайды;  

2) Холдинг осы ақпараттың құпиялылығын сақтауды қамтамасыз етуге 

қабілетті.  

42. Осы Қағидалардың 41-тармағының мақсаттары үшін заңды 

құқықтарды қорғау ұғымы инсайдерлік ақпаратты ашу осындай 

келіссөздердің нәтижесіне немесе жүргізу барысына жағымсыз әсер ете 

алатын келіссөздерді (оның ішінде, бірақ олармен шектелмей, Холдингтің 

орнықты қаржы жағдайын сақтауға бағытталған келіссөздерді) жүргізуге 

байланысты инсайдерлік ақпаратты ашуды кейінге шегеруді, сондай-ақ алдын 

ала мақұлдау туралы хабарламасы бар ондай шешімді жария түрде ашу ол 

ақпаратты инвесторлардың теріс бағалау тәуекеліне әкелетін Холдингтің 

Басқарма Төрағасы Холдингтің Директорлар кеңесі тарапынан мақұлдануға 

жататын шешімді қабылдаған жағдайда инсайдерлік ақпаратты ашуды кейінге 

шегеруді білдіреді.  

43. Холдинг кез келген күтпеген елеулі оқиғаға тап болған жағдайларда 

мән-жайды айқындау үшін инсайдерлік ақпаратты ашуды кейінге шегеру 

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмесе,  

инсайдерлік ақпаратты ашуды кейінге шегеруге рұқсат етіледі.    

44. Белгілі бір инсайдерлік ақпаратты ашуға жауапты болып табылатын 

тиісті бөлімше осы Қағидалардың 39-тармағына сәйкес фактілерді анықтау 

мен жағдайды бағалауға дейін инсайдерлік ақпаратты рұқсатсыз ашу мүмкін 

деп пайымдауға негіздемелер бар болған жағдайда, сондай-ақ инсайдерлік 

ақпарат құпия негізде оларға сенім тапсырылған тұлғалар тарапынан ол 

ақпарат ашылған кезде немесе ондай ашылудың қауіпі бар болған жағдайларда 

алдын ала ақпараттық хабарламаның жариялануын қамтамасыз етеді.    

Жауапты бөлімшелердің басшылары осындай жағдайлардың орын 

алғаны туралы тиісті қызметтік жазбаны жолдау арқылы тиісті бөлімшені 

хабардар етеді.  

45. Инсайдерлік ақпаратты құрайтын ақпаратқа негізделген және 

барынша сенімді болып табылатын жарияланымдар мен деректер бұқаралық 

ақпарат құралдарында пайда болған кезде Холдинг осы Қағидаларда 

көзделген тәртіппен осындай ақпаратты ашуды кейінге шегеруді болдырмау 

қажеттілігін бағалайды.  

46. Инсайдерлік ақпаратты ашуды кейінге шегеру немесе инсайдерлік 

ақпаратты ашуды кейінге шегеруді болдырмау туралы шешімді Холдингтің 

Басқарма Төрағасы (оның орнын басатын тұлға) қабылдайды.    
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10-тарау. Инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны үшін 

жауапкершілік 

 

47. Осы Қағидалардың 6-тарауында көрсетілген шектеулерді сақтамау, 

инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану және тарату жағдайларында осындай 

бұзушылықтарға жол берген тұлғалар азаматтық-құқықтық, әкімшілік және 

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге жауапкершілікке 

тартылады. Холдингтің қызметкерлері болып табылатын инсайдерлер де 

Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес тәртіптік 

жауапкершілікке тартылуы мүмкін.  

 

11-тарау. Қорытынды ережелер  

 

48. Осы Қағидалар бекітілген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.   

49. Осы Қағидаларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар Қазақстан 

Республикасы заңнамасының және/немесе Холдингтің ішкі құжаттарының 

өзгерістері және/немесе толықтыруларына байланысты енгізіледі.  

50. Осы Қағидалардың талаптары бұзылған жағдайда Қазақстан 

Республикасының заңнамасына және Холдинг шығарған бағалы қағаздарды 

шет мемлекеттің аумағында қызметін жүзеге асыратын, қор биржасында 

сауда-саттыққа түсетін бағалы қағаздар тізіміне енгізумен және сонда тұрумен 

байланысты Холдингке қолданылатын шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес 

жауапкершілік белгіленеді.   
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«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның                                                                                      

инсайдерлік ақпаратын басқаруға және                                                                                    

пайдалануға ішкі бақылау қағидаларына                                                                        

1-қосымша  

 

 

Инсайдерлер тізімі   
Құрастыру күні:  

Жаңарту күні:  

Инсайдерлерін тізімін жүргізуге жауапты тұлға: 

 
 №  Аты-

жөні, 

лауазымы

/заңды 

тұлғаның 

атауы   

Жеке тұлғаның 

туылған 

күні/Орналасқан 

жері, заңды 

тұлғаның 

мемлекеттік тіркеуін 

(қайта тіркеуін) 

растайтын құжаттың 

деректемелері   

Тізімге 

енгізудің 

негіздемесі   

Тізімге енгізу 

үшін 

негіздеменің 

пайда болған 

күні  

Тізімнен 

шығарыл

ған күні    

Инсайдерлі

к ақпаратқа 

рұқсаттың 

сипаты 

(тұрақты/уа

қытша)  

Холдингтің 

инсайдерге 

хабарламан

ы жібергені 

туралы 

белгі  

Хабарлама алынды 

және инсайдер қол 

қойды   
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«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның                                                                                      

инсайдерлік ақпаратын басқаруға және                                                                                    

пайдалануға ішкі бақылау қағидаларына                                                                        

2-қосымша  

 

 

Құпия 

 

Тұлғаны «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 

қоғамының инсайдер тізіміне енгізу туралы хабарлама  
 

Хабарламаны жіберу күні:  

«__» _________________ 20__ж.  

 

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының (бұдан 

әрі – Холдинг) инсайдерлік ақпаратына Сіздің рұқсатыңыз болғандықтан, Сіз 

Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына және Холдингтің 

инсайдерлік ақпаратын1 басқаруға және пайдалануға ішкі бақылау 

қағидаларына сәйкес Холдингтің инсайдерлері тізіміне енгізілдіңіз.    

Инсайдерлік ақпаратқа рұқсатыңыз тоқтатылған кезде Сіз Холдингтің 

инсайдерлері тізімінен шығарыласыз, ол туралы жазбаша хабарландырылатын 

боласыз.     

 

Инсайдерлік ақпаратты пайдалануға шектеулер   
Холдингтің инсайдері бола отырып, Сіздің:   

1) бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелер жаса 

кезде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;   

2) Қазақстан Республикасының Заңдарында көзделген жағдайларды 

қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші 

тұлғалар үшін оны жария етуге;   

3) инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер 

жасау туралы ұсынымдарды үшінші тұлғаларға ұсынуға құқығыңыз жоқ.  

Құпиялылықты сақтау туралы міндеттеме   
Сізге белгілі болған немесе келешекте белгілі болатын инсайдерлік 

ақпарат қатаң құпия болып табылады және үшінші тұлғаларға жария 

етілмейді. Сіз уәкілетті емес тұлғалардың инсайдерлік ақпаратқа 

қолжетімділікті шектеу бойынша барлық қолжетімді тиімді шараларды 

қабылдауға тиістісіз.     

Инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны үшін жауапкершілік   

                                                
1 Инсайдерлік ақпарат – Холдингтің бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары), олармен жасалған мәмілелер, 

сондай-ақ Холдинг туралы, оның коммерциялық құпияны құрайтын қызметі туралы шынайы ақпарат, сондай-ақ үшінші 

тұлғаларға белгісіз, оны ашу бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары), құнының өзгеруіне және Холдингтің қызметіне 

ықпал ете алатын өзге ақпарат.  
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Жоғарыда көрсетілген шектеулерді сақтамау, инсайдерлік ақпаратты 

заңсыз пайдалану және тарату жағдайдаларында Сіз азаматтық-құқықтық, 

әкімшілік және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 

жауапкершілікке тартылуыңыз мүмкін, сондай-ақ, егер Сіз Холдингтің 

қызметкері болып табылсаңыз, Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сәйкес Сізге қатысты тәртіптік жазалар қолданылуы мүмкін.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Осы хатқа қол қоя отырып, Сіз Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген инсайдерлерге қатысты жоғарыда көрсетілген 

шектеулерді қабылдайтыңызды, сондай-ақ, инсайдерлік ақпаратты 

жарияламау туралы жоғарыда көрсетілген міндеттерді қабылдайтыңызды 

және инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны және таратқаны үшін 

санкциялармен танысқандығыңызды растайсыз.  

Осы хабарламаға қол қойып, осы хабарламаны алған күнінен бастап                           

5 жұмыс күнінен кешіктірмей, қол қойылған хабарламаның көшірмесін 

Холдингке қайтаруды сұраймыз.    

 

 

……………………………………………………… (Аты-жөні, қолы)  

 

……………………….. (Күні) 



 

«УТВЕРЖДЕНЫ» 

решением Совета директоров  
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Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила внутреннего контроля за распоряжением и 

использованием инсайдерской информации АО «НУХ «Байтерек» (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О 

рынке ценных бумаг», Законом Республики Казахстан «Об акционерных 

обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, 

внутренними документами АО «НУХ «Байтерек» (далее – Холдинг).  

2. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения 

Холдингом норм законодательства Республики Казахстан, 

регламентирующего вопросы ограничения на распоряжение и использование 

инсайдерской информации, а также сохранение, поддержание и повышение 

уровня деловой репутации, высокой степени корпоративного управления, 

корпоративной отчетности и стабильности Холдинга.  

3. Настоящие Правила определяют перечень информации, относящейся к 

инсайдерской информации Холдинга, порядок и сроки раскрытия 

инсайдерской информации, правила внутреннего контроля для разграничения 

прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности 

неправомерного использования такой информации инсайдерами, порядок 

ведения и поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих 

доступом к инсайдерской информации , а также исключение их из списка, 

ответственность за разглашение инсайдерской информации и иные положения 

в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.  

4. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними 

нормативными документами Холдинга, а также требованиями, применимыми 

к Холдингу в связи с включением и нахождением ценных бумаг, выпущенных 

Холдингом, в списке ценных бумаг, торгуемых на фондовой бирже, 

осуществляющей деятельность на территории иностранного государства.  

5. Ответственным структурным подразделением Холдинга, 

осуществляющим непосредственный контроль за соблюдением требований 

настоящих Правил, является Департамент корпоративных финансов.  

6. С целью обеспечения исполнения лицами, являющимися инсайдерами 

Холдинга, требований законодательства Республики Казахстан в отношении 

инсайдерской информации и настоящих Правил, настоящие Правила в части 

распоряжения и использования инсайдерской информации размещаются на 

государственном и русском языках на интернет-ресурсе Холдинга или 

организатора торгов (в случае включения и нахождения ценных бумаг 

Холдинга в списке организатора торгов), а также могут быть предоставлены 

инсайдерам Холдинга по их запросу в порядке и сроки, установленные 

внутренними документами Холдинга.  

 

Глава 2. Основные определения 

 

7. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах: 
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инсайдерская информация – достоверная информация о ценных 

бумагах (производных финансовых инструментах) Холдинга, сделках с ними, 

а также о Холдинге, осуществляемой им деятельности, составляющая 

коммерческую тайну, а также иная информация, неизвестная третьим лицам, 

раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг 

(производных финансовых инструментов) и на деятельность Холдинга. 

Инсайдерская информация является инсайдерской с момента ее 

возникновения и до момента ее раскрытия неограниченному кругу лиц в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или настоящими 

Правилами; 

инсайдер – лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации 

Холдинга;  

ответственные подразделения – все структурные подразделения 

Холдинга;  

список инсайдеров – список лиц, имеющих доступ к инсайдерской 

информации Холдинга, составляемый и обновляемый в соответствии с 

настоящими Правилами;  

уполномоченный орган – Национальный Банк Республики Казахстан.  

 

Глава 3. Инсайдерская информация 

 

8. К инсайдерской информации Холдинга относится следующая 

информация:  

1) финансовая отчетность Холдинга;  

2) иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении 

финансового положения Холдинга, включая, но не ограничиваясь сведениями 

о расчете коэффициента достаточности собственного капитала;  

3) информация об изменениях в деятельности Холдинга, затрагивающая 

интересы держателей ценных бумаг:  

- изменения состава органов Холдинга;  

- изменения состава акционеров, владеющих десятью и более процентами 

голосующих акций Холдинга;  

- реорганизация или ликвидация Холдинга, его дочерних организаций и 

зависимых акционерных обществ;  

- наложение ареста на имущество Холдинга;  

- передача в залог (перезалог) имущества Холдинга на сумму, 

составляющую пять и более процентов от активов Холдинга;  

- получение, приостановление или лишение лицензии Холдинга;  

- решения Единственного акционера Холдинга;  

- изменения в списке организаций, в которых Холдинг обладает десятью 

и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;  

- изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг;  

- информация о несоблюдении Холдингом условий, предусмотренных 

проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, 

допущенного Холдингом;  
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4) информация о корпоративных событиях Холдинга:  

- решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров 

по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними 

документами Холдинга должна быть доведена до сведения Единственного 

акционера и инвесторов;  

- выпуск Холдингом акций и других ценных бумаг и утверждение 

уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг 

Холдинга, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Холдинга, 

аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Холдинга;  

-  совершение Холдингом крупных сделок и сделок, в совершении 

которых Холдингом имеется заинтересованность;  

- передача в залог (перезалог) имущества Холдинга на сумму, 

составляющую пять и более процентов от активов Холдинга;  

- получение Холдингом займа в размере, составляющем двадцать пять и 

более процентов от размера собственного капитала Холдинга;  

- получение Холдингом лицензий на осуществление каких-либо видов 

деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных 

Холдингом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;  

- участие Холдинга в учреждении юридического лица;  

- арест имущества Холдинга;  

- наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в 

результате которых было уничтожено имущество Холдинга, балансовая 

стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера 

активов Холдинга;  

- привлечение Холдинга и его должностных лиц к административной 

ответственности;  

- возбуждение в суде дела по корпоративному спору;  

- решения о принудительной реорганизации Холдинга;  

- иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера 

Холдинга и инвесторов, в соответствии с Уставом Холдинга, а также 

проспектом выпуска ценных бумаг Холдинга;  

5) иная информация, определяемая в качестве инсайдерской в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

9. К инсайдерской информации не относится:  

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, 

включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной 

бумаги (производного финансового инструмента), имущественного 

положения Холдинга, произведенные в целях принятия инвестиционных 

решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об 

осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми 

инструментами);  

2) информация, полученная из средств массовой информации;  

3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, 

распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения 

относительно текущей или планируемой деятельности Холдинга.  
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Глава 4. Инсайдеры Холдинга 

 

10. Инсайдерами Холдинга признаются следующие лица:  

1) должностные лица и работники Холдинга, имеющие доступ к 

инсайдерской информации ввиду их функциональных обязанностей и 

полномочий.  

2) работники Холдинга, не указанные в подпункте 1) настоящего пункта, 

имеющие доступ к инсайдерской информации временно, ввиду их участия в 

соответствующем проекте, а также лица, оказывающие услуги Холдингу, на 

основании договора о закупках услуг агентств по временному 

трудоустройству по обеспечению персоналом прочим (услуги аутсорсинга 

персонала);  

3) 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) 

Холдинга;  

4) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники 

рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Холдингу в 

соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями 

которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;  

5) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги 

(производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) 

Холдингом;  

6) члены совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии 

фондовой биржи и экспертного комитета фондовой биржи, в торговой системе 

которой заключаются сделки с ценными бумагами Холдинга, созданного в 

целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами, 

совершенными в целях манипулирования;  

7) государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской 

информации в силу предоставленных им функций по государственному 

контролю и надзору за деятельностью Холдинга;  

8) общественные объединения и саморегулируемые организации, 

членами которых являются Холдинг и организации, указанные в подпунктах 

3), 4) и 5) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им 

полномочий доступом к инсайдерской информации;  

9) работники организаций, указанных в подпунктах 3), 4), 5) и 8) 

настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу 

своего служебного положения и трудовых обязанностей;  

10) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в 

подпунктах 1) - 9) настоящего пункта.  

 

Глава 5. Ведение списка инсайдеров Холдинга 

 

11. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием 

инсайдерской информации о Холдинге и выпущенных (представленных) им 
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ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Холдинг ведет и 

поддерживает в актуальном состоянии список лиц, указанных в подпунктах 1) 

- 5), 8) пункта 10 настоящих Правил, по форме согласно приложению 1 к 

настоящим Правилам (далее – список инсайдеров).  

12. Холдинг уведомляет лиц, включенных в список инсайдеров, о 

включении их в список инсайдеров (исключении из списка), о требованиях 

Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и настоящих Правил в 

части распоряжения и использования инсайдерской информации путем 

направления инсайдерам уведомления по форме согласно приложению 2 к 

настоящим Правилам (далее – уведомление).  

13. Подразделением, ответственным за ведение списка инсайдеров, 

поддержание его в актуальном состоянии, уведомление лиц, получивших 

доступ к инсайдерской информации, о включении их в список инсайдеров 

(исключении из списка), информированию инсайдеров о требованиях 

законодательства Республики Казахстан в части распоряжения и 

использования инсайдерской информации и настоящих Правил является 

Департамент корпоративных финансов. 

Уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключении из 

него передается Департаментом корпоративных финансов непосредственно 

лицу, включенному в список инсайдеров, или направляется на известный 

адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения 

данного уведомления таким лицом, в течение 5 (пять) рабочих дней с даты 

возникновения основания для включения лица в список (исключения из 

списка).  

14. Холдинг обязан предоставлять список инсайдеров уполномоченному 

органу по его требованию.  

15. Список инсайдеров Холдинга, предоставляемый уполномоченному 

органу, должен содержать следующую информацию о лицах, имеющих доступ 

к инсайдерской информации Холдинга:  

1) фамилия, имя, при наличии – отчество лица, дата его рождения;  

2) наименование юридического лица, его место нахождения, реквизиты 

документа, подтверждающего государственную регистрацию 

(перерегистрацию) юридического лица;  

3) основание включения лица в список инсайдеров, в соответствии с 

которым лицо определено в качестве инсайдера;  

4) дата возникновения основания для включения в список инсайдеров;  

5) дата исключения из списка инсайдеров.  

16. Список инсайдеров Холдинга также содержит информацию о 

характере доступа к инсайдерской информации (постоянный или временный), 

о направлении уведомления Холдингом инсайдеру и о получении Холдингом 

подписанного инсайдером уведомления, содержащего обязательство о 

неразглашении инсайдерской информации.  

17. Во исполнение требований, применимых к Холдингу в связи с 

включением и нахождением ценных бумаг, эмитированных Холдингом, в 

списке ценных бумаг, торгуемых на иностранной фондовой бирже, список 
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инсайдеров предоставляется иностранной фондовой бирже Департаментом 

корпоративных финансов в сроки и порядке, установленными такой биржей. 

В случае, если сроки не установлены список инсайдеров предоставляется 

иностранной фондовой бирже в течение 3 (три) рабочих дней с даты 

получения запроса.  

18. Сведения о лицах, исключенных из списка инсайдеров, хранятся в 

течение 1 (один) год с даты их исключения из списка инсайдеров.  

19. Лица, являющиеся инсайдерами по отношению к Холдингу, 

указанные в подпунктах 3) - 5), 8) пункта 10 настоящих Правил во исполнение 

требований законодательства и подпункта 3) пункта 24 настоящих Правил 

обязаны предоставлять Холдингу список своих работников, обладающих в 

силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к 

инсайдерской информации Холдинга, в течение 5 (пять) рабочих дней со дня 

формирования такого списка либо внесения в него изменений.  

Лица, указанные в подпунктах 3) - 5), 8) пункта 10 настоящих Правил 

обязаны предоставлять список своих работников, обладающих доступом к 

инсайдерской информации Холдинга, по запросу Холдинга не позднее 5 (пять) 

рабочих дней со дня получения такого запроса.  

Сведения о работниках, исключенных из списка инсайдеров, хранятся 

инсайдерами, указанными в подпунктах 3) - 5), 8) пункта 10 настоящих 

Правил, в течение 5 (пять) лет с даты их исключения из списка инсайдеров.  

20. Во исполнение пунктов 12 и 24 настоящих Правил при установлении 

гражданско-правовых отношений с лицами, которым в этой связи станет 

доступна инсайдерская информация Холдинга, в договоре, заключаемом с 

указанными лицами, могут быть предусмотрены обязательства указанных лиц 

о ведении ими своего списка инсайдеров (работников, имеющих доступ к 

инсайдерской информации Холдинга в силу служебного положения и 

трудовых обязанностей), уведомлении работников, включенных ими в свой 

список инсайдеров о включении/исключении из списка, об ответственности за 

разглашение и/или неправомерное использование инсайдерской информации, 

а также обязательство предоставить копию своего списка инсайдеров 

Холдингу в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.  

21. В целях включения/исключения лиц, указанных в подпунктах 2) и 4) 

пункта 10 настоящих Правил, в список инсайдеров Холдинга и соблюдения 

процедур, установленных в отношении инсайдеров Холдинга, руководитель 

соответствующего подразделения, работники которого получают временный 

доступ к инсайдерской информации, а также руководитель подразделения, 

осуществляющего взаимодействие с лицами, указанными в подпункте 4) 

пункта 10 настоящих Правил, обязаны в течение 5 (пять) рабочих дней до 

предоставления указанным лицам доступа к инсайдерской 

информации/прекращения права доступа к инсайдерской информации, 

направить служебную записку с соответствующим обоснованием в 

Департамент корпоративных финансов о необходимости их включения в 

список инсайдеров/исключения из списка инсайдеров Холдинга.  
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Решение о необходимости включения/исключения таких работников в 

список инсайдеров принимается директором Департамента корпоративных 

финансов.  

22. В целях своевременной актуализации списка инсайдеров Департамент 

управления человеческими ресурсами информирует Департамент 

корпоративных финансов о приеме, увольнении и переводе работников 

Холдинга.  

 

Глава 6. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской 

информации 

 

23. Инсайдеры не вправе:  

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с 

ценными бумагами (производными 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 о совершении сделок с 

ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.  

24. Инсайдеры, указанные в подпунктах 3) - 5), 8) пункта 10 настоящих 

Правил обязаны:  

1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного 

положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации 

Холдинга;  

2) информировать своих работников о требованиях законодательства 

Республики Казахстан и настоящих Правил в части запрета на использование 

инсайдерской информации;  

3) информировать Холдинг о своих работниках, обладающих в силу 

своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к 

инсайдерской информации Холдинга, в порядке и сроки, установленные 

настоящими Правилами.  

25. Инсайдеры обязаны предпринять необходимые меры для ограничения 

доступа к инсайдерской информации Холдинга со стороны третьих лиц и 

своих работников, которым эта информация не требуется для выполнения ими 

своих служебных обязанностей.  

26 При возникновении угрозы или установлении факта 

несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, либо утраты 

документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую 

информацию Холдинга, инсайдер обязан незамедлительно уведомить об этом 

Холдинг. 

 

Глава 7. Особенности контроля за распоряжением и использованием 

инсайдерской информации работниками Холдинга 
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27. Руководители ответственных подразделений Холдинга, работники 

Холдинга, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны: обеспечить 

принятие необходимых мер для ограничения доступа к инсайдерской 

информации со стороны иных работников Холдинга, которым данная 

информация не требуется для выполнения своих служебных обязанностей, а 

также третьих лиц; при утрате статуса лица, имеющего право на доступ к 

инсайдерской информации, передать непосредственному руководителю все 

имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие 

инсайдерскую информацию на бумажном и электронном носителях, при этом 

организационная техника и прочее имущество Холдинга передаются в 

установленном внутренними документами Холдинга порядке.  

Работники Холдинга обязаны незамедлительно доводить до сведения 

непосредственного руководителя и работников Департамента корпоративных 

финансов любые факты, которые им стали известны: 

1) об инсайдерской информации Холдинга, которая не подлежит 

раскрытию им в соответствии с должностными обязанностями, но стала им 

известна от третьих лиц; 

2) о наличии доступа к инсайдерской информации лиц, не имеющих на 

это право; 

3) о неправомерном использовании инсайдерской информации Холдинга, 

в том числе использовании инсайдерской информации Холдинга в 

собственных интересах работников Холдинга, инсайдеров Холдинга, 

партнеров Холдинга, а также в интересах родственников любых из 

вышеуказанных лиц. 

28. При установлении угрозы или факта несанкционированного 

раскрытия инсайдерской информации либо утраты документов (носителей 

информации), содержащих инсайдерскую информацию, инсайдер – работник 

Холдинга обязан незамедлительно поставить в известность своего 

непосредственного руководителя, который, в свою очередь, незамедлительно 

информирует об этом директора Департамента корпоративных финансов.  

29. Работники Холдинга, имеющие доступ к инсайдерской информации, 

не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации, в 

присутствии лиц, не обладающих доступом к инсайдерской информации.  

30. Участвовать во встречах с аналитиками, инвесторами, где может быть 

использована инсайдерская информация, а также предоставлять официальные 

интервью в средства массовой информации могут только Председатель 

Правления Холдинга и/или члены Правления Холдинга, либо лица, 

специально уполномоченные на такие действия соответствующим 

внутренним документом Холдинга или приказом Председателем Правления 

Холдинга (далее – уполномоченные лица).  

31. Холдинг обеспечивает необходимые организационно-технические 

условия для соблюдения подразделениями Холдинга соответствующего 

режима конфиденциальности инсайдерской информации, в том числе: 

1) соответствующие требования в трудовых и гражданско-правовых 

договорах; 
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2) наличие информационно-технических систем и инструментов защиты 

конфиденциальности инсайдерской информации, предохраняющие от потери 

информации и несанкционированного доступа к ней, в том числе по каналам 

связи; 

3) другие уместные меры. 

Подразделения Холдинга, использующие в своей деятельности 

инсайдерскую информацию, должны осуществлять хранение инсайдерской 

информации в условиях, обеспечивающих соответствующий режим 

конфиденциальности инсайдерской информации. 

32. Лица, не имеющие права доступа к инсайдерской информации, но 

фактически получившие к ней доступ, обязаны: 

1) прекратить ознакомление с ней; 

2) принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности 

инсайдерской информации; 

3) исключить возможность распространения или предоставления 

инсайдерской информации; 

5) действовать в соответствии с указаниями директора Департамента 

корпоративных финансов. 

 

Глава 8. Порядок раскрытия инсайдерской информации 

 

33. Раскрытие инсайдерской информации (в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан и (или) настоящими Правилами) 

осуществляется посредством ее размещения на интернет-ресурсе Холдинга – 

www.baiterek.gov.kz, интернет-ресурсах организатора торгов и депозитария 

финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее 

– депозитарий финансовой отчетности), социальных сетях (при наличии) и 

(или) опубликования в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан», 

выпускаемых ежедневно, на государственном и русском языках в открытом 

доступе для всех заинтересованных лиц.  

Раскрытие инсайдерской информации на иностранных фондовых биржах 

осуществляется на английском языке.  

При включении ценных бумаг Холдинга в список организатора торгов 

Холдинг обеспечивает раскрытие инсайдерской информации о Холдинге и 

выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных 

финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их 

стоимости и на деятельность Холдинга, до начала торгов данными ценными 

бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на 

условиях, установленных правилами организатора торгов.  

34. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Холдинга, 

затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, указанная в 

подпункте 3) пункта 8 настоящих Правил, размещается на интернет-ресурсе 

депозитария финансовой отчетности, и публикуется в средствах массовой 
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информации, указанных в пункте 33 настоящих Правил, в течение 15 

(пятнадцать) календарных дней с даты возникновения таких изменений.  

35. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Холдинга, 

указанная в подпункте 4) пункта 8 настоящих Правил, размещается на 

интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в сроки, 

установленные законодательством Республики Казахстан.  

36. Иная инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не 

определены законодательством Республики Казахстан и (или) правилами 

организатора торгов, подлежит раскрытию Холдингом в кратчайшие сроки, 

если незаконное распространение или утечка такой информации повлияет на 

изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) 

Холдинга или его деятельность.  

При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения 

(опубликования) в нескольких средствах массовой информации, 

установленных настоящими Правилами, датой раскрытия инсайдерской 

информации считается дата первого размещения (опубликования) 

инсайдерской информации в средстве массовой информации.  

37. При обращении ценных бумаг, включенных в список организатора 

торгов, в торговых системах фондовых бирж, функционирующих на 

территории иностранных государств, инсайдерская информация подлежит 

раскрытию одним из следующих способов:  

1) сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации 

среди широкого круга лиц, направляются одновременно в адрес всех 

фондовых бирж, в списки которых включены ценные бумаги Холдинга, после 

чего размещаются (распространяются) в иных средствах массовой 

информации, перечень которых определен настоящими Правилами;  

2) сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации 

среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, 

функционирующей на территории Республики Казахстан, после чего 

направляются в адрес фондовых бирж, функционирующих на территории 

иностранных государств, в списки которых включены ценные бумаги 

Холдинга, и размещаются (распространяются) в иных средствах массовой 

информации, перечень которых определен настоящими Правилами. 

38. Раскрытие инсайдерской информации в соответствии с требованиями 

иностранных фондовых бирж и фондовой биржи, действующей на территории 

Республики Казахстан осуществляется Департаментом корпоративных 

финансов.  

В случае, когда в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан необходимо раскрытие инсайдерской информации в печатных 

СМИ, соответствующее подразделение обеспечивает своевременное 

раскрытие инсайдерской информации в печатных СМИ, указанных в 

настоящих Правилах, посредством PR- службы.  

39. Инсайдерская информация, опубликованная на интернет-ресурсе 

Холдинга, должна быть доступна для неограниченного круга лиц в течение 

одного года с даты опубликования.  
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40. Холдинг принимает разумные меры для обеспечения одновременного 

раскрытия инсайдерской информации во всех юрисдикциях, где его 

финансовые инструменты допущены к торгам на организованном рынке 

ценных бумаг либо включены в официальный список фондовой биржи, если 

это предусмотрено листинговыми требованиями фондовых бирж в 

соответствующих юрисдикциях.  

 

Глава 9. Отсрочка раскрытия инсайдерской информации 

 

41. В случаях, не противоречащих законодательству Республики 

Казахстан, в целях защиты Холдингом своих законных прав Холдинг может 

под свою ответственность отсрочить раскрытие инсайдерской информации 

при условии, что:  

1) такая отсрочка не введет общественность/инвесторов в заблуждение 

относительно финансового состояния Холдинга, а также не повлечет 

негативного социально-экономического последствия на общество;  

2) Холдинг способен обеспечить конфиденциальность данной 

информации.  

42. Для целей пункта 41 настоящих Правил под защитой законных прав 

понимается отсрочка раскрытия инсайдерской информации ввиду проведения 

переговоров (в том числе, но не ограничиваясь, переговоров направленных на 

сохранение стабильного финансового положения Холдинга), когда публичное 

раскрытие такой информации может оказать негативное влияние на результат 

или ход проведения таких переговоров, а также отсрочка раскрытия 

инсайдерской информации в случае принятия Правлением Холдинга решения, 

которое подлежит одобрению со стороны Совета директоров Холдинга, когда 

публичное раскрытие такого решения с уведомлением о предстоящем его 

одобрении влечет риск неверной оценки такой информации инвесторами.  

43. Отсрочка раскрытия инсайдерской информации допускается для 

выяснения обстоятельств в тех случаях, когда Холдинг столкнулся с каким-

либо неожиданным значительным событием, если такая отсрочка раскрытия 

инсайдерской информации не противоречит требованиям законодательства 

Республики Казахстан.  

44. Соответствующее подразделение, ответственное за раскрытие 

определенной инсайдерской информации в соответствии с пунктом 39 

настоящих Правил, обеспечивает публикацию предварительного 

информационного сообщения, если имеются основания полагать, что 

несанкционированное раскрытие инсайдерской информации возможно до 

установления фактов и оценки ситуации, а также в случаях, когда раскрытие 

инсайдерской информации произошло со стороны лиц, которым данная 

информация была доверена на конфиденциальной основе либо существует 

угроза такого раскрытия.  

Руководители ответственных подразделений информируют 

соответствующее подразделение путем направления соответствующей 

служебной записки о возникновении таких случаев.  
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45. При появлении в средствах массовой информации публикаций и 

сведений, основанных на информации, составляющей инсайдерскую 

информацию, и являющихся в значительной степени достоверными, Холдинг 

оценивает необходимость отмены отсрочки раскрытия такой информации в 

порядке, предусмотренном настоящими Правилами.  

46. Решение об отсрочке или отмене отсрочки раскрытия инсайдерской 

информации принимается Председателем Правления Холдинга (лицом, его 

замещающим).  

 

Глава 10. Ответственность за неправомерное использование 

инсайдерской информации 

 

47. В случае несоблюдения ограничений, указанных в главе 6 настоящих 

Правил, неправомерного использования и распространения инсайдерской 

информации лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к 

гражданско-правовой, административной и иной ответственности, 

предусмотренной законодательством Республики Казахстан. Инсайдеры, 

являющиеся работниками Холдинга, также могут быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым 

законодательством Республики Казахстан.  

 

Глава 11. Заключительные положения 

 

48. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения.  

49. Настоящие Правила подлежат изменению и (или) дополнению по мере 

изменения и/или дополнения законодательства Республики Казахстан и/или 

внутренних документов Холдинга.  

50. Нарушение требований настоящих Правил влечет ответственность в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также 

законодательством иностранного государства, применимым к Холдингу в 

связи с включением и нахождением ценных бумаг, выпущенных Холдингом, 

в списке ценных бумаг, торгуемых на фондовой бирже, осуществляющей 

деятельность на территории такого иностранного государства. 
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Приложение 1  

к Правилам внутреннего контроля  

за распоряжением и использованием  

инсайдерской информации  

АО «НУХ «Байтерек»  

Список инсайдеров  
Дата составления:  

Дата обновления:  

Лицо, ответственное за ведение списка инсайдеров: 

 

 №  Ф.И.О., 

должность/Наим

ен.  

юридического 

лица  

Дата 

рождения 

ф.л./Место 

нахождения, 

реквизиты 

док-та, 

подтверждаю

щего 

гос.регистрац

ию 

(перерегистр

ацию) 

юр.лица  

Основание 

включения 

в список  

Дата 

возникнове

ния 

основания 

для 

включения 

в список  

Дата 

исключени

я из списка  

Характер 

доступа к 

инсадерско

й 

информаци

и 

(постоянны

й/ 

временный

)  

Отметка о 

направлени

и 

Холдингом 

уведомлени

я инсайдеру  

Уведомление 

получено и 

подписано 

инсайдером  
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Приложение 2  

к Правилам внутреннего контроля  

за распоряжением и использованием  

инсайдерской информации  

АО «НУХ «Байтерек»  

 

 

Конфиденциально  

 

Уведомление о включении лица в список инсайдеров  

АО «НУХ «Байтерек» 
 

Дата направления уведомления:  

«__» _________________ 20__г.  

 

Ввиду того, что Вы имеете доступ к инсайдерской информации АО «НУХ 

«Байтерек» (далее – Холдинг), Вы включены в список инсайдеров Холдинга в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и 

Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием 

инсайдерской информации1 АО «НУХ «Байтерек».  

При прекращении доступа к инсайдерской информации Вы будете 

исключены из списка инсайдеров Холдинга, о чем будете письменно 

проинформированы.  

 

Ограничения на использование инсайдерской информации  
Являясь инсайдером Холдинга, Вы не вправе:  

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с 

ценными бумагами (производными 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 о совершении сделок с 

ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.  

Обязательство о соблюдении конфиденциальности  
Инсайдерская информация, которой Вы обладаете или будете обладать в 

будущем, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию 

третьим лицам. Вами должны быть предприняты все доступные эффективные 

меры по ограничению доступа неуполномоченных лиц к инсайдерской 

информации.  

                                                
1 Инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) 

Холдинга, сделках с ними, а также о Холдинге, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а 

также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных 

бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность Холдинга.  
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Ответственность за неправомерное использование инсайдерской 

информации  
В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного 

использования и распространения инсайдерской информации Вы можете быть 

привлечены к гражданско-правовой, административной и иной 

ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, 

а также в отношении Вас, если вы являетесь работником Холдинга, возможно 

применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым 

законодательством Республики Казахстан.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Подписанием настоящего письма Вы подтверждаете принятие 

вышеуказанных ограничений, установленных законодательством Республики 

Казахстан в отношении инсайдеров, а также принятие вышеуказанных 

обязательств о неразглашении инсайдерской информации и ознакомление с 

санкциями за неправомерное использование и распространение инсайдерской 

информации.  

Просим подписать и вернуть подписанную копию настоящего 

уведомления в Холдинг не позднее 5 рабочих дней с даты получения 

настоящего уведомления.  

 

……………………………………………………… (Ф.И.О., подпись)  

……………………….. (Дата) 


