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Қазақстандық   Қытайлық   

Жаһандық  Өңірлік

БРОКЕРЛЕРДІҢ КЕҢ ЖҮЙЕСІ

AIX ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША МӘЛІМЕТ

Astana International Exchange (AIX) 2017 жылы «Астана» халықаралық қаржы 
орталығының аясында құрылды. 

АІХ миссиясы – жергілікті және шетелдік инвесторларды тарту үшін түсінікті және 
пайдалы жағдайлар жасау есебінен Қазақстанда және Орталық Азия өңірінде белсенді 
капитал нарығын дамыту, сонымен қатар жеке бизнестің және жалпы экономиканың 
өсуін қаржыландыруға арналған платформа құру.

АКЦИОНЕРЛЕР
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џ           «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» жаңа кодекс Австралияның

Пайдалы қазбалардың табиғи кенжатынының бай болуы 

Уран, мырыш, вольфрам, барий, күміс, қорғасын, хромиттер, мыс, флюорит, молибденнің 

барланған қорлары мен олардың өндірісіндегі көшбасшы позиция

Табиғи ресурстарға бай елдерге (Ресей, Моңғолия, Өзбекстан) және тау-кен секторына   

инвесторлар шоғырланған елдерге (Ресей, Қытай) географиялық жақындық

Тау-кен секторының дамуы үшін Қазақстанда қолайлы реттеу ортасы құрылған

               іс- тәжірибелеріне сүйенеді

џ           Лицензия алу мерзімі 10 күнге дейін қысқартылған

џ           1,5 жыл ішінде 497-ден аса лицензия берілді

џ           Барлау мен өндіруге инвестициялар үшін тартымды жағдайлар

ІРО АРҚЫЛЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ТАРТУ ҚАРЖЫЛАНДЫРУДЫҢ ТИІМДІ
ТӘСІЛІНЕ АЙНАЛА АЛАДЫ

ТАБИҒИ ЖАҒДАЙЛАР ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТАУ-КЕН СЕКТОРЫНА КАПИТАЛ
ТАРТУҒА ЫҚПАЛ ЕТЕДІ:

ТАУ-КЕН КОМПАНИЯЛАРЫНЫҢ АІХ-ТЕ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ТАРТУЫ

Тау-кен секторына инвестициялар тарту əлемдік екі орталықта шоғырланған.
Қазақстан мен АІХ Торонто жəне Сидней арасындағы тауашаны толтыра алады 
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АІХ-тің жалпы листингтік қағидалары және тау-кен 

компанияларына арналған қағидалар  www.aix.kz
сайтында қолжетімді 

Қазақстандық тау-кен компаниялары барлау мен өндіруді өндірістік циклдің бастапқы 
сатыларында қаржыландыру үшін капитал қажет етеді.
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2019 жылдан бастап Astana International Exchange-де тау-кен компанияларына арналған арнайы 
Қағидалар қолданылуда, олар тау-кен секторына қаржыландыру тарту үшін қолайлы жағдайлар 
жасауды көздейді.

Australian Securities Exchange

Биржада листингтелген тау-кен
компанияларының капитализациясы
250 млрд. $  

Australian Securities Exchange
Тау-кен саласына жыл
сайын 4 млрд.$ тартылады

Қазақстан
Биржада листингтелген 

тау-кен компаниялардың 
капитализациясы 

15 млрд. $

Тау-кен саласына жыл сайын 
6,5 млрд. $ тартылады

Биржада листингтелген

тау-кен компанияларының

капитализациясы 272 млрд. $      

Toronto Stock Exchange & 
Toronto Venture Stock Exchange

џ Биржаның UKLA  мен DIFC-ке негізделген 
қағидалары

ИНВЕСТИЦИЯЛАР ТАРТУ ҮШІН ҚОЛАЙЛЫ 
ЖАҒДАЙЛАР 

џ Тау-кен секторының юниорлық және 
өндіруші компаниялары үшін кең 
мүмкіндіктер шетелдік инвестицияларға 
қолжетімділікпен

џ Листинг бойынша қадамдық нұсқаулар 
џ Негізгі листингтік параметрлер

РЕТТЕУ

џ Ағылшын құқығының қағидаттарына 
негізделген реттеу режимі

џ Тәуекелге бағытталған қағидаттарда жұмыс 
істейтін заманауи тәуелсіз реттеуіш (AFSA)

ЭМИТЕНТТЕР МЕН ИНВЕСТОРЛАР ҮШІН

џ Қазақстандық инвесторлар үшін 
артықшылықтар - құн өсіміне салынатын 
салықтан босату, дивидендтер және 
сыйақылар

џ Заманауи сауда және post-trade жүйелері

џ АІХ АХҚО экожүйесінің  эмитенттер мен 
инвесторлар үшін артықшылықтар бар  
бөлігі болып табылады

џ UK HMRC-тан «мойындалған биржа» 
мәртебесі – Біріккен Корольдіктен 
инвесторлар үшін артықшылықтар

ПАЙДАЛЫ ЖАҒДАЙЛАР

џ Эмитенттер үшін – қолжетімді бағамен 
заңды тұлға құру бойынша тез және 
қарапайым процедуралар

КАПИТАЛ НАРЫҚТАРЫНА ҚАРАПАЙЫМ

џ Брокерлер үшін – мойындау процесі 
арқылы қашықтан қолжетімділік 
мүмкіндігі

ҚОЛЖЕТІМДІЛІК

ӨТІМДІЛІК

џ Мультивалюталық сауда-саттық

џ Барлық саудаланатын бағалы қағаздар 
үшін маркет-мейкерлер

џ 7 халықаралық компанияны қоса, 20-
дан аса брокерлік компания

ВАЛЮТА

џ Euroclear-ға қолжетімділік

џ Теңгемен, АҚШ долларымен, юаньмен 
шығару және есеп айырысу



АІХ-ТЕГІ ЮНИОР-КОМПАНИЯЛАР СЕГМЕНТІ
ЛИСТИНГКЕ ДАЙЫНДЫҚ

ЭМИТЕНТТІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ НЫШАНЫН АНЫҚТАУ

АХҚО –
өзге

нышан

Жария
компания

(АХҚО)

ЖШС
(ҚР) 

АҚ
(ҚР) 

2-4 апта 
Жарғылық

капитал 
$ 100 000 

3-6 ай
Жарғылық

капитал 

~ $ 300 000 

ЛИСТИНГКЕ ДАЙЫНДЫҚ 

БИРЖАДАҒЫ ЛАЙЫҚТЫ САНАТТЫ АНЫҚТАУ 

18 айға арналған жұмыс бағдарламасын 
орындау үшін құралдарға қолжетімділік
Нарықтық капиталдандыру: $1,000000

Құзыретті тұлағаның JORG/NІ 43-101 есебі

Соңғы 3 жылдың 1 жылы ішіндегі таза 
пайда

3 ж. үшін аудиттелген есептілік

Құзыретті тұлғаның Есебін жыл сайын 
жаңарту

Өндіру/барлау мәртебесі туралы жарты 
жылдық есеп

2 ж. үшін аудиттелген есептілік 
(қолданылатын жағдайда)

Құзыретті тұлғаның Есебін жыл сайын 
жаңарту

Құзыретті тұлағаның JORG/NІ 43-101/ 
KAZRC есебі
Өндіру/барлау мәртебесі туралы жарты 
жылдық есеп

12 айға арналған жұмыс бағдарламасын 
орындау үшін құралдарға қолжетімділік

Құзыретті
тұлғаның

есебі

Есептілікті
аудиттеу 

Корпоративтік
басқару
жүйесін 

құру 

ІРО-ға
дайындық 

Қаржылық
консультациялар 

Заңгерлік
консультациялар 

Нарықты
және

компанияны
талдау 

Андеррайтер
таңдау 

ЛИСТИНГ

САУДА4

ЛИСТИНГ ҮШІН НЕГІЗГІ ТАЛАПТАР

Талап 2-санат

Қаржылық есептілік 3 жыл үшін аудиттелген есептілік 2 жыл үшін аудиттелген есептілік
(жаңадан құрылған компаниялар үшін
талап етілмейді) 

Қаржылық ахуал Листингтен кейін 18 ай ішінде
мәлімделген жұмыс бағдарламасын
орындау үшін жеткілікті

Листингтен кейін 12 ай ішінде
мәлімделген жұмыс бағдарламасын
орындау үшін жеткілікті

Барынша аз нарықтық
капиталдандыру 

1 млн АҚШ долларынан бастап Қолданылмайды

Геологиялық есептілік JORG немесе NІ 43-101 JORG немесе NІ 43-101 немесе KAZRC

Персонал және инфрақұрылым Компанияның және саланың қызметіне сәйкес келетін тиісінше тәжірибе
мен техникалық сараптама, сонымен қатар жария компаниялардағы тиісінше
тәжірибе   

Талаптарды ұстану Тау-кен лицензияларының, елеулі келісімшарттардың және қолданылатын
заңнаманың талапшарттарын ұстану
 

1-санат

ЮНИОРЛЫҚ КОМПАНИЯЛАРДЫҢ AIX-ТЕГІ PRE-IPO -СЫ 

АІХ-те ІРО-ны 2 жыл ішінде өткізу 
қажет

Активтердің жалпы мөлшері 
және/немесе жылдық түсім 
$50 млн.-нан асуы тиіс

95% акция 50-ден аспайтын 
акционерге тиесілі

Критерийлер  

AIX Markets Listing Rules (MLR)

Қолданылатын қағидалар

AIX Pre-IPO Chapter (MLRSupp)

АІХ-тегі сауда-саттыққа рұқсат қажет 

етілмейтін листинг

Артықшылықтар

Проспект дайындау талап етілмейді

Инвестор АХҚО-да қолданылатын 

барлық салықтық 

артықшылықтарды алады

Pre-IPO – одан әрі қарайғы ІПО-ға дайындалу үшін АІХ платформасында жеке мәмілелер 

жасасудың қарапайым, тез және тиімді құралы, ол келесі проблемаларды шешеді:

Стратегиялық инвесторды және оның сараптамасын қажет ету

ІРО-ға шығару үшін құзыреттердің жеткіліксіздігі

ІРО процедурасын өткізу үшін қаржы ресурстарының жеткіліксіздігі

Құзыретті тұлғаның есебін сатып алу үшін қаржы ресурстарының жеткіліксіздігі

ҚР ИИДМ ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУ
КОМИТЕТІНЕН ЛИЦЕНЗИЯ АЛУ
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1-САНАТ: 2-САНАТ:



AIX-ТЕГІ ОБЛИГАЦИЯЛАР: КОМПАНИЯДАҒЫ ҮЛЕСТІ САТУСЫЗ
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ТАРТУ

AIX-ТЕГІ 2020 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ТАРИФТЕР 

Нарықтық
капиталдандыру

<$50
млн.

$51 млн. -
$100 млн.

$101 млн. -
$250 млн.

$251 млн.-
700млн.

>$700 млн.

Кіру үшін
листингтік алымы 

$10 000

Сауда-саттыққа
жіберу үшін алым
 

0,06% $50 000 $75 000 $100 000 $200 000

Жыл сайынғы алым 0,02% $10 000 $20 000 $30 000 $40 000

Алым
түрі 

Кіру
листингтік
алымы 

Қосымша
шығарылым
үшін алым

Облигациялық
бағдарламалар
шеңберіндегі
қосымша 

Сумма $10 000 $10 000 $10 000 $5 000 $5 000

AIX-ТЕГІ ОБЛИГАЦИЯЛАР МЕН ТАРИФТЕР

Облигациялар
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IPO/SPO

AIX-те 45.3 млн акция 
орналастырылған

LSE және AIX арасында еркін 
айналатын акциялар

Нарықтық капиталдандыру $3.3 млн

Уран, сирек металдар, атом электр 
станцияларына арналған ядролық 
отын импорты-экспорты  бойынша 
Қазақстан Республикасының 
ұлттық операторы болып табылады

Баға белгілеу мен есеп айырысу 
АҚШ долларымен және теңгемен

14 қараша 2018 жыл 

SPO
AIX және LSE-де 5%

Сәуір 2019 жыл 

KAP, KAP.Y 

IPO 
AIX және LSE-де 15%

АІХ-те $17,31 млн тартылды

Ресейде және Қазақстанда 
активтері бар, әлемдегі алтын 
өндірушілердің алғашқы 20 тобына 
және  күміс өндірушілердің 
алғашқы 5 тобына кіреді. 
Компанияда елеулі өсу қарқыны 
мен тұрақты дивидендтік кірістілік 
үйлескен

АІХ-те 1,69 млн жай акция  

17 сәуір 2019 жыл 

Баға белгілеу мен есеп айырысу 
АҚШ долларымен 

 
POLY

AIX және LSE-дегі қос листинг 

AIX, MOEX, LSE арасында еркін 
айналатын акциялар

Нарықтық капиталдандыру $17.31 
млн 

 
FAR

АІХ-те 313 млн жай акция  
Баға белгілеу мен есеп айырысу 
фунт стерлингпен

Ferro Alloy Resources Limited 
Қазақстанның оңтүстігінде 
орналасқан ванадий ірі кен орнын 
игереді. Бұл кен орнындағы кен 
басқа бастапқылық ванадий кен 
орындарының барлығынан 
өзгешеленеді және оны өте төмен 
шығындар жұмсап өңдеуге болады

AIX, KASE, LSE арасында еркін 
айналатын акциялар
6 қаңтар 2020 жыл

PRE-IPO

AIX-ТЕГІ ТАУ-КЕН КОМПАНИЯЛАРЫ

ОБЛИГАЦИЯЛАР
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Желтоқсан 2018 жыл

Қазақстандағы аса ірі 
энергетикалық көмір 
өндірушілердің бірі. Шұбаркөл 
көмірі жоғары калориялылығы 
мен төмен күлділігі есебінен 
экологиялық таза энергия 
тасымалдаушыларға заңды түрде 
жатқызылады

Жай және артықшылықты 
акциялар

Толық интеграцияланған тау-кен 
металлургиясының кәсіпорны, ол 
өндірістік-өткізу тізбегінің  
геологиялық барлау, өндіру мен 
өңдеуден бастап өңделуі жоғары 
металл өнімдерін шығаруға дейінгі 
барлық кезеңдерін қамтиды
 
Жай және артықшылықты 
акциялар
Қараша 2018 жыл

Қазақстандағы алтын барлау және 
өндіру компаниясы

Сыйақы мөлшерлемесі 9%

 
ALTN.BB

Борыштық облигациялар $10 млн.-
ға

10 желтоқсан 2019 жыл
Жетілу мерзімі - 2022 жыл

Орналастыру  көлемі– кемінде $500 000

Алдыңғы 3 жыл үшін аудиттелген есептілік

Проспект дайындау талап етіледі

Орналастыру  көлемі – кемінде $500 000, 

бірақ әрбір бағалы қағазға  кемінде $100 000 

Екінші реттік жария сауда-саттыққа 

қолжетімділік

Алдыңғы 2 жыл үшін аудиттелген есептілік

Шығарылым талаптары мен ережелері 

туралы шарт жасасу

Проспект дайындау талап етілмейді

ЖАРИЯ ОРНАЛАСТЫРУ ЖЕКЕ ОРНАЛАСТЫРУ

Акциялар

Сауда-саттыққа
жіберу үшін
алым 

Жыл
сайынғы
алым 
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