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Листингілік алымдардың мөлшерлерін, төлеу мерзімдері мен тәртібін анықтау ережелері

Осы Ережелер Қазақстан Республикасының заңнамасына және "Қазақстан қор биржасы" АҚ
(бұдан әрі – Биржа) ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді және листингілік алымдардың
мөлшерлемелерін, олардың мөлшерлерін есептеу тәртібін, сондай-ақ оларды төлеу мерзімдері
мен тәртібін анықтайды.
Бөлім1. ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР
1 бап.

Ұғымдар мен шартты белгілер
Осы Ережелерде Қазақстан Республикасының заңнамасында, Биржаның
"Листингілік ережелер" ішкі құжатында (бұдан әрі – Листингілік ережелер) және
Биржаның басқа да ішкі құжаттарында анықталған ұғымдар мен шартты белгілер
пайдаланылады.

2 бап.

Листингілік алымның түрлері
Листингілік алымдар мынадай түрдегі алымдарға бөлінеді:

3 бап.

1)

уәкілетті орган осы облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу
мақсатында эмитенттің және оларды шығару жоспарланып отырған
мемлекеттік емес облигациялардың эмитенттің мемлекеттік емес
облигацияларын Биржаның ресми тізіміне енгізуге және енгізуге қойылатын
өлшемдерге және/немесе талаптарға сәйкестігі туралы Биржаның алдын
ала қорытындысын бергені үшін алынатын алдын ала алым (бұдан әрі –
алдын ала алым);

2)

Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу кезіндегі өтінішті қарау
үшін листингілік алым (бұдан әрі – қарау үшін алым);

3)

бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізгені үшін алынатын кіріспе
листингілік алым(бұдан әрі – кіру алымы);

4)

бағалы қағаздардың Биржаның ресми тізімінде болған әрбір жылы үшін
алынатын жыл сайынғы листингілік алым(бұдан әрі – жыл сайынғы алым).

Листингілік алымдарын төлеушілер
1.

Листингілік алымдарды төлеуші осы бағалы қағаздарға рұқсат берудің
бастамашысы болып табылады.
Егер листингілік алымдарын төлеуші осы бағалы қағаздарға рұқсаттама
бастамашысынан өзге заңды тұлға болған жағдайда, Биржаға листингілік
алымдарын нақты төлеушіні, төленетін алымдардың түрін, листингілік
алымдарын төлеуші осы заңды тұлға болатын кезеңді көрсете отырып,
рұқсаттама бастамашысының хаты, сондай-ақ листингілік алымдарын нақты
төлеушінің осы Ережелерге сәйкес листингілік алымдарын төлеу жөніндегі
міндетті өзіне алатыны туралы жазбаша келісімі табыс етілуі тиіс.

2. Егер осы баптың 1 тармағының екінші абзацында көрсетілген заңды тұлға
листингілік алымдарды төлеу жөніндегі өзіне қабылданған міндетті
орындамаса, листингілік алымдарды төлеу жөніндегі міндет бағалы
қағаздарға рұқсаттама бастамашысына ауысады.

2
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Бөлім 2. ЛИСТИНГІЛІК АЛЫМДАР БОЙЫНША ЖАЛПЫ ШАРТТАР.
ЛИСТИНГІЛІК АЛЫМДАРДЫҢ МӨЛШЕРЛЕМЕЛЕРІ МЕН МӨЛШЕРЛЕРІН
ЕСЕПТЕУ.
4 бап.

Листингілік алымдары бойынша жалпы шарттар, листингілік алымдардың
мөлшерлемелері және мөлшерлерін есептеу
1.

Листингілік алымдардың мөлшерлемелері мен мөлшерлерін есептеу осы
Ережелерге қосымшада белгіленген.

2.

Қарау үшін алым мынадай жағдайларда қайтарылмайды:

3.

5 бап.

Листингілік комиссиясы немесе Биржа Басқармасы бағалы қағаздарды
Биржаның ресми тізіміне енгізуден бас тартса;

2)

рұқсаттама бастамашысы бағалы қағаздарды Биржаның ресми
тізіміне енгізу туралы өтінішті кері қайтарып алған жағдайларда
жүргізіледі.

Қарау үшін алымды, кіру және жыл сайынғы алымдарды есептеу мақсатында
Бағалы қағаздар шығару көлемі деп түсініледі:
1)

акционерлік инвестициялық қорлардың және жылжымайтын мүлік
қорларының акцияларын қоса алғанда, акциялар үшін – осы
акцияларды соңғы орналастыру жүзеге асырылған бағаның
(орналастыру бағасын анықтау мүмкін болмаған жағдайда-бір
акцияның номиналдық құнының) олардың орналастырылған санына
(сатып алынған акцияларды шегергенде) көбейтіндісі;

2)

депозитарлық қолхаттар үшін – оларды орналастырудың нақты
бағасының осы депозитарлық қолхаттардың жарияланған санына
көбейтіндісі;

3)

борыштық және исламдық бағалы қағаздар, банктік депозиттік
сертификаттар үшін – жиынтық номиналды құны немесе жиынтық
индекстелген номиналды құны;

4)

инвестициялық пай қорының пайлары үшін – осы инвестициялық пай
қорының таза активтерінің құны1.

4.

Егер шығарылым көлемі шетел валютасымен көрсетілген жағдайда,
шығарылым көлемі листингілік алымды төлеу жөніндегі шотты ұсынған күні
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағам бойынша
теңгемен аударылады.

5.

Егер листингілік алымдарын төлеуші Қазақстан Республикасының
бейрезиденті болып табылған жағдайда, листингілік алымдарын төлеу
листинг
алымдарын
төлеушінің
өтініші
бойынша
Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі листингілік алымдарын төлеу жөніндегі
шотты ұсынған күнге белгілеген ресми бағам бойынша шетел валютасымен
жүзеге асырылуы мүмкін.

Листингілік алымдарды қолданудың қосымша шарттары
1.

1

1)

Егер инвестициялық меморандумды Листингілік ережелерінің талаптарына
сәйкес ұсыну талап етілмесе, толық және оңайлатылған листингілік
процедуралар кезінде қарау үшін алым алынбайды.

Инвестициялық қор шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген болса, уәкілетті органның тиісті
нормативтік құқықтық актісінде немесе қолданыстағы заңнамада бекітілген құрылымға және нысанға
сәйкес, қолда бар соңғы есепті күнгі жағдай бойынша дайындалған инвестициялық қордың қаржылық
есеп берушілігіне сәйкес.
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6 бап.

2.

Толық немесе оңайлатылған листингілік процедуралар кезінде қарау үшін
алым және кіру алымы бағалы қағаздарды Биржаның бір санатынан немесе
ресми тізімінің алаңынан басқасына ауыстыру кезінде алынбайды.

3.

Қарау үшін алымды, қандай да бір эмитенттің акциялары бойынша бастапқы
және жыл сайынғы алымдарды есептеу кезінде осы эмитенттің әртүрлі
атауларындағы акциялары әрбір листингілік алымның минималды немесе
максималды шамасын қолдану үшін бір атаудағы акциялар ретінде
қаралады.

4.

Бағалы қағаздардың Биржаның ресми тізімінде болуының бірінші жылы үшін
жыл сайынғы алым Листингілік комиссиясы немесе Биржа Басқармасы
бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы шешім
қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 365 немесе 366 күнге тең кезеңге
есептеледі (шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылуы болжанатын
облигацияларды немесе депозитарлық қолхаттарды Биржаның ресми
тізіміне енгізуге келісімі туралы).

5.

Бағалы қағаздардың Биржаның ресми тізімінде болуының екінші жылы үшін
жыл сайынғы алым бағалы қағаздардың Биржаның ресми тізімінде
болуының бірінші жылы аяқталған күннен кейінгі күннен бастап және есепті
жылдың соңына дейін есептеледі.

6.

Егер Биржаның ресми тізіміндегі бағалы қағаздар айналысының қалған
мерзімі бір жылдан кем болған жағдайда, жыл сайынғы алым өтелгенге дейін
қалған күндер санына бара-бар есептелуге жатады.

Листингілік алымдарды төлеу шарттары
1.

Биржа алдын ала алымды төлеуге арналған шотты рұқсаттама
бастамашысының алдын ала қорытынды беру туралы өтінішін Биржа қарауға
қабылдаған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.
Алдын ала алым Биржа тиісті шот ұсынған күннен бастап бес жұмыс күні
ішінде төленуі тиіс.
Алдын ала алым осы тармақтың екінші абзацында белгіленген мерзімде
төленбеген жағдайда, Биржа рұқсаттама бастамашысына алдын ала
қорытынды беруден бас тартуды жібереді.

2. Биржа бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы рұқсаттама
бастамашысының өтінішін қарауға қабылдаған күннен кейінгі жұмыс күнінен
кешіктірмей қарау үшін алым төлеуге шот ұсынады.
Қарау үшін алым Биржа тиісті шот ұсынған күннен бастап бес жұмыс күні
ішінде төленуі тиіс.
Осы тармақтың екінші абзацында белгіленген мерзімде қарау үшін алым
төленбеген жағдайда, бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу
мүмкіндігі туралы мәселе Листингілік комиссиясының немесе Биржа
Басқармасының қарауына осындай алым төленген сәтке дейін
шығарылмайды.
3.

Биржа бағалы қағаздардың Биржаның ресми тізімінде болған бірінші жылы
үшін кіру алымын және жыл сайынғы алымды төлеуге шот ұсынады:
–

Листингілік комиссиясы немесе Биржа Басқармасы бағалы қағаздарды
Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі
жұмыс күнінен кешіктірмей; немесе

–

рұқсаттама бастамашысы Биржа оларды Биржаның ресми тізіміне
енгізуге келісім берген Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттің
заңнамасына сәйкес шығарылатын бағалы қағаздарды орналастырудың
алдын ала қорытындылары туралы мәліметтерді берген күннен кейінгі
жұмыс күнінен кешіктірмей. Аталған шотты жасау мақсатында бұл
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мәліметтер осы бағалы қағаздарға халықаралық сәйкестендіру нөмірін
(ISIN) беруді растауды, сондай-ақ шығарылымның алдын ала көлемін
қамтуы тиіс. Осы бағалы қағаздарды орналастыру аяқталғаннан кейін
шығарылым көлемі алдын ала мәліметтерде көрсетілген шығарылым
көлемінен өзгеше болған жағдайда, қажет болған кезде бағалы
қағаздардың Биржаның ресми тізімінде болған бірінші жылы үшін кіру
алымын және жыл сайынғы алымды төлеуге арналған шот қайта
есептелетін болады.
Бағалы қағаздардың Биржаның ресми тізімінде болған бірінші жыл үшін кіру
алымы және жыл сайынғы алым Биржа тиісті шот ұсынған күннен бастап 20
жұмыс күні ішінде төленуі тиіс.
Кіру алымды және/немесе бірінші жыл сайынғы алымды осы тармақтың
екінші абзацында белгіленген мерзімде төлемеген жағдайда Биржа
Листингілік комиссиясының немесе Биржа Басқармасының отырысына
бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы (шет мемлекеттің
заңнамасына сәйкес шығару жоспарланған бағалы қағаздарды енгізу
туралы) бұрын қабылданған шешімнің күшін жою туралы мәселе шығарады.
4.

5.

Биржа бағалы қағаздардың Биржаның ресми тізімінде болуының екінші
жылы үшін жыл сайынғы алымды төлеуге шотты келесі күнтізбелік тоқсанның
алғашқы 10 жұмыс күні ішінде ұсынады:
–

бағалы қағаздардың Биржаның ресми тізімінде болуының бірінші жылы
аяқталған күннен кейінгі кезең үшін, осы кезеңдегі күндер санының
есебіне сүйене отырып, есепті тоқсан айының соңғы күнтізбелік күні
бойынша;

–

кезең – тоқсан сайын.

Биржа бағалы қағаздардың Биржаның ресми тізімінде болған кейінгі
жылдары үшін жыл сайынғы алымды төлеуге арналған шотты тоқсан сайын
келесі күнтізбелік тоқсанның 10 жұмыс күні ішінде ұсынады.
Жыл сайынғы алымды төлеу Биржа тиісті шот ұсынған күннен бастап 20
жұмыс күні ішінде жүргізіледі. Алым төлеушінің өтініші бойынша жыл сайынғы
алым аванспен төленуі мүмкін(бір немесе бірнеше төлеммен үш айдан астам
уақыт бұрын).
Биржа осы алымды төлеуге шот ұсынған тоқсанның соңғы күнінен кейінгі
күнтізбелік айдың соңғы жұмыс күніндегі жағдай бойынша жыл сайынғы
листингілік алымды төлеу бойынша өтелмеген берешек болған жағдайда
Биржа Листингілік комиссияның немесе Биржа Басқармасының отырысына
эмитенттің бағалы қағаздарын делистинг мүмкіндігі туралы мәселе
шығарады.

6.

Эмитент өзінің мәжбүрлеп немесе ерікті қайта ұйымдастырылғаны туралы
хабарлаған және/немесе Биржа эмитенттің бағалы қағаздарының алдағы
делистингі туралы ақпарат алған жағдайда, бағалы қағаздардың Биржаның
ресми тізімінде болуының келесі кезеңі үшін жыл сайынғы алымды төлеуге
арналған шот әр күнтізбелік айдың 10 алғашқы жұмыс күні ішінде ай сайын
ұсынылуы мүмкін.
Жыл сайынғы алымды төлеу Биржа тиісті шот ұсынған күннен бастап 10
жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

7.

Биржа орналастырылған акциялардың саны өзгерген соңғы есепті күнгі
жағдай бойынша бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінен
мәліметтер алған жағдайда Биржаның ресми тізімінде акциялардың болуы
үшін жыл сайынғы алымды төлеуге арналған шот қайта есептелетін болады.

8.

Бағалы қағаздар делистингі немесе бағалы қағаздар шығарылымын
мерзімінен бұрын өтеу/жою кезінде бұрын төленген жыл сайынғы алым
немесе оның бір бөлігі қайтарылуға жатпайды.

5
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9.

7 бап.

Клирингілік қатысушы болып табылатын рұқсаттама бастамашысының
листингілік алымдарды төлеу бойынша берешегі Биржаның ішкі құжаттарына
сәйкес өзара есепке алу арқылы өтелуі мүмкін.

Тұжырымды қағидалар
1.

Осы Ережелермен реттелмеген листингілік алымдарды есептеуге және
төлеуге қатысты мәселелер Биржаның өзге ішкі құжаттарымен реттеледі.

2.

Осы Ереже Биржаның интернет-ресурсында жариялануы тиіс.

3.

Осы Ережелер қажеттілігіне қарай, бірақ осы Ережелер қолданысқа
енгізілген күннен бастап есептелетін әрбір үш жылда кемінде бір рет
өзектілендіруге жатады.

Басқарма Төрайымы

Алдамберген А.Ө.
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Листингілік алымдардың
мөлшерін, төлеу мерзімдері
мен тәртібін анықтау
ережелеріне
қосымша

Листингілік алымдардың

МӨЛШЕРЛЕМЕЛЕРІ МЕН ЕСЕБІ

№
р/с

Процедура

Алдын ала жинау

Қарау үшін алым

Кіру ақысы

Жыл сайынғы алым

А

1

2

3

4

5

Бағалы қағаздар шығару
көлемінің 0,025%, бұл
ретте:
бағалы қағаздардың
барлық шығарылымдарын
қарау үшін алымның
минималды сомасы– 100
АЕК;
бағалы қағаздардың
барлық шығарылымдарын
қарау үшін алымның
максималды сомасы– 1
000 АЕК

Бағалы қағаздар шығару
көлемінің 0,025%, бұл ретте:
бағалы қағаздардың әрбір
шығарылымы үшін кіру
алымның минималды сомасы 100 АЕК;
бір эмитенттің бағалы
қағаздарының төрт және одан
да көп шығарылымын
Биржаның ресми тізіміне бір
мезгілде енгізген кезде бағалы
қағаздардың әрбір
шығарылымына 3 000 АЕК
немесе 10 000 АЕК кіру
алымының максималды
сомасы

Бағалы қағаздар
шығарылымдарының ең көп
көлемінің 0,025%, бұл ретте:
жыл сайынғы алымның
минималды сомасы –
100 АЕК;
жыл сайынғы алымның
максималды сомасы – 2 000
АЕК.
100 АЕК – бағалы
қағаздардың қалған
шығарылымдарының
әрқайсысы үшін

Толық листингілік процедуралары
1.

"Негізгі" алаңы

Бағалы қағаздардың
әрбір шығарылымы
үшін 100 АЕК
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№
р/с

Процедура

Алдын ала жинау

Қарау үшін алым

Кіру ақысы

Жыл сайынғы алым

А

1

2

3

4

5

2.

Баламалы "алаңы"

Бағалы қағаздардың
әрбір шығарылымы
үшін 100 АЕК 100

Бағалы қағаздар шығару
көлемінің 0,015%, бұл
ретте:
бағалы қағаздардың
барлық шығарылымдарын
қарау үшін алымның
минималды сомасы–
100 АЕК;
қарау үшін алымның
максималды сомасы бағалы қағаздардың
барлық шығарылымдары
үшін 500 АЕК

Бағалы қағаздар шығару
көлемінің 0,015%, бұл ретте:
бағалы қағаздардың әрбір
шығарылымы үшін кіру
алымның минималды сомасы100 АЕК;
бір эмитенттің бағалы
қағаздарының төрт және одан
да көп шығарылымдарын
Биржаның ресми тізіміне бір
мезгілде енгізген кезде бағалы
қағаздардың әрбір
шығарылымы үшін 1 500 АЕК
немесе 5 000 АЕК кіру
алымының максималды
сомасы

Бағалы қағаздар
шығарылымдарының ең көп
көлемінің 0,025%, бұл ретте:
жыл сайынғы алымның
минималды сомасы– 100
АЕК;
жыл сайынғы алымның
максималды сомасы– 2 000
АЕК.
100 АЕК – бағалы
қағаздардың қалған
шығарылымдарының
әрқайсысы үшін

3.

"Аралас "алаңы

алым жоқ

Бағалы қағаздар шығару
көлемінің 0,025%, бұл
ретте:
бағалы қағаздардың
барлық шығарылымдарын
қарау үшін алымның
минималды сомасы-100
АЕК;
қарау үшін алымның
максималды сомасы –
бағалы қағаздардың
барлық шығарылымдары
үшін 1 000 АЕК

Бағалы қағаздар шығару
көлемінің 0,025%, бұл ретте:
бағалы қағаздардың әрбір
шығарылымы үшін кіру
алымның минималды сомасы100 АЕК;
кіру алымның максималды
сомасы – бағалы қағаздардың
әрбір шығарылымы үшін 3 000
АЕК

Бағалы қағаздар
шығарылымдарының ең көп
көлемінің 0,025%, бұл ретте:
жыл сайынғы алымның
минималды сомасы– 100
АЕК;
жыл сайынғы алымның
максималды сомасы– 2 000
АЕК.
100 АЕК – бағалы
қағаздардың қалған
шығарылымдарының
әрқайсысы үшін
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№
р/с

Процедура

Алдын ала жинау

Қарау үшін алым

Кіру ақысы

Жыл сайынғы алым

А

1

2

3

4

5

3-1. "Жеке орналастыру"
алаңы

Алым жоқ

Алым жоқ

бағалы қағаздар шығару
көлемінен 0,025 %,
бұл ретте:
бағалы қағаздардың әрбір
шығарылымы үшін кіру
алымның минималды сомасы
– 100 АЕК;
бағалы қағаздардың әрбір
шығарылымы үшін кіру
алымның максималды сомасы
3 000 АЕК немесе бір мезгілде
Биржаның ресми тізіміне бір
эмитенттің бағалы
қағаздарының төрт және одан
да көп шығарылымын енгізген
кезде 10 000 АЕК

(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 23 маусымындағы шешімімен енгізілген)
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бағалы қағаздар шығару
көлемінен 0,025 %, бул
ретте:
жыл сайынғы алымның
минималды сомасы – 100
АЕК;
жыл сайынғы алымның
максималды сомасы –
2 000 АЕК.
100 АЕК – бағалы
қағаздардың қалған
шығарылымдарының
әрқайсысы үшін
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№
р/с

Процедура

Алдын ала жинау

Қарау үшін алым

Кіру ақысы

Жыл сайынғы алым

А

1

2

3

4

5

Жеңілдетілген листингілік процедуралары
4.

5.

6.

7.

"Негізгі" немесе
"Баламалы" алаңдарының
"Коммерциялық
облигациялар" санаты
WFE-нің толық мүшесі
болып табылатын қандай
да бір қор Биржасының
ресми тізімінде немесе
AIX ресми тізімінде
(қаржыландырылмайтын
листинг) орналасқан
бағалы қағаздар, оның
ішінде депозитарлық
қолхаттар (депозитарлық
қолхаттардың базалық
активі болып табылатын
акциялар)
"Мемлекеттік бағалы
қағаздар" және
"Халықаралық қаржы
ұйымдарының бағалы
қағаздары" секторлары
Биржаның бағалы
қағаздары

алым жоқ

алым жоқ

Бағалы қағаздардың әрбір
шығарылымы үшін 100 АЕК

бағалы қағаздардың әрбір
шығарылымы үшін 50 АЕК

алым жоқ

Бағалы қағаздардың әрбір
шығарылымы үшін 100
АЕК

алым жоқ

Бағалы қағаздардың әрбір
шығарылымы үшін 100 АЕК

алым жоқ

алым жоқ

алым жоқ

алым жоқ

алым жоқ

алым жоқ

алым жоқ

алым жоқ
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8.

Қазақстан
алым жоқ
Республикасының
заңнамасында белгіленген
нормаларды орындау
мақсатында қор
Биржасының ресми
тізіміне енгізуге Қор
биржасының келісімін алу
талап етілетін Қазақстан
Республикасының
резидент ұйымының
бағалы қағаздары

алым жоқ

"Негізгі" алаңы
Бағалы қағаздар шығару
көлемінің 0,025%, бұл ретте:
бағалы қағаздардың әрбір
шығарылымы үшін кіру
алымның минималды сомасы100 АЕК;
бір эмитенттің бағалы
қағаздарының төрт және одан
да көп шығарылымын
Биржаның ресми тізіміне бір
мезгілде енгізген кезде бағалы
қағаздардың әрбір
шығарылымы үшін 3 000 АЕК
немесе 10 000 АЕК кіру
алымының максималды
сомасы.
"Балама "алаңы"
Бағалы қағаздар шығару
көлемінің 0,015%, бұл ретте:
бағалы қағаздардың әрбір
шығарылымы үшін кіру
алымның минималды сомасы100 АЕК;
бір эмитенттің бағалы
қағаздарының төрт және одан
да көп шығарылымын
биржаның ресми тізіміне бір
мезгілде енгізген кезде бағалы
қағаздардың әрбір
шығарылымы үшін 1 500 АЕК
немесе 5 000 АЕК кіру
алымының максималды
сомасы.
"Аралас "алаңы
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Бағалы қағаздар
шығарылымдарының ең көп
көлемінің 0,025%, бұл ретте:
жыл сайынғы алымның
минималды сомасы– 100
АЕК;
жыл сайынғы алымның
максималды сомасы– 2 000
АЕК.
100 АЕК – бағалы
қағаздардың қалған
шығарылымдарының
әрқайсысы үшін
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№
р/с

Процедура

Алдын ала жинау

Қарау үшін алым

Кіру ақысы

Жыл сайынғы алым

А

1

2

3

4

5

Бағалы қағаздар шығару
көлемінің 0,025%, бұл ретте:
бағалы қағаздардың әрбір
шығарылымы үшін кіру
алымының минималды
сомасы – 100 АЕК;
кіру алымның максималды
сомасы – бағалы қағаздардың
әрбір шығарылымы үшін 3 000
АЕК
9.

4-8-жолдарда
көрсетілмеген өзге де
бағалы қағаздар

Бағалы қағаздардың
әрбір шығарылымы
үшін 100 АЕК

Бағалы қағаздар шығару
көлемінің 0,015%, бұл
ретте:
бағалы қағаздардың
барлық шығарылымдарын
қарау үшін алымның
минималды сомасы–100
АЕК;
қарау үшін алымның
максималды сомасы бағалы қағаздардың
барлық шығарылымдары
үшін 500 АЕК

12

Бағалы қағаздар шығару
көлемінің 0,015%, бұл ретте:
бағалы қағаздардың әрбір
шығарылымы үшін кіру
алымның минималды
сомасы–100 АЕК;
бір эмитенттің бағалы
қағаздарының төрт және одан
да көп шығарылымдарын
Биржаның ресми тізіміне бір
мезгілде енгізген кезде бағалы
қағаздардың әрбір
шығарылымы үшін 1 500 АЕК
немесе 5 000 АЕК кіру
алымының максималды
сомасы

Бағалы қағаздар
шығарылымдарының ең көп
көлемінің 0,025%, бұл ретте:
жыл сайынғы алымның
минималды сомасы – 100
АЕК;
жыл сайынғы алымның
максималды сомасы – 2 000
АЕК.
100 АЕК – бағалы
қағаздардың қалған
шығарылымдарының
әрқайсысы үшін

