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ИНФОРМАЦИЯ 

              

Настоящим Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (БИН 

940940000255, КАЗАХСТАН, 100702, Карагандинская область, Каражал г.а., п. Жайрем, ул. Муратбаева, 20, 

тел: 8 71043 2-14-58, вн. 30091, факс: 8 71043 2-32-51, e-mail: Zhairem.info@kazzinc.com) направляет текст 

информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на 

интернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации 

согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах 

депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой 

отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также 

информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, 

утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 

года № 26. 

№ 
№ 

п.

п. 

Показатель / Көрсеткіш  / Indicator 
Содержание информации / Ақпарат мазмұны / 

Information content 

1 2 3 4 

2

0. 

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества 

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы 

ақпарат 

  Наименование органа акционерного 

общества, принявшего решение 

Единственный акционер 

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам 

органының атауы  

Жалғыз акционер 

1 дата проведения общего собрания 

акционеров акционерного общества / дата 

решения единственного акционера 

12.11.2018 

  

акционерлік қоғамының акционерлердің 

жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз 

акционердің шешім қабылдаған күні 
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3 решения, принятые общим собранием 

акционеров акционерного общества, с 

указанием итогов (результатов) 

голосования / решения, принятые 

единственным акционером 

ГОЛОСОВАЛИ:  

За  - 87 536 654 000 голосов, что составляет 100 

процентов от общего количества голосов в Уставном 

капитале, участвующих в голосовании. 

Против - нет. 

Воздержались - нет. 

 РЕШИЛИ: 

1 Заключить сделку между АО «Жайремский ГОК» 

и ТОО «ОрлаЭлектроСервис», в совер¬шении 

которой имеется заинтересованность, на сумму, 

превышающую (в тенге, по курсу Нацио¬нального 

Банка Республики Казахстан, на дату принятия 

решения) стоимость в 10 000 000 дол¬ларов США и 

непредусмотренную годовым операционным 

бюджетом АО «Жайремский ГОК». 

2 В соответствии с условиями совершаемой сделки 

(дополнительного соглашения): АО «ЖГОК» и ТОО 

«ОралЭлектроСервис» договариваются заключить 

дополнительное соглашение № 2 к договору подряда 

от 05.05.2018 г. № ОД-1/2018-11 (далее - Договор), о 

соблюдении сто¬ронами требований Правил 

приобретения недропользователями и их 

подрядчиками товаров, ра¬бот и услуг, 

используемых при проведении операций по добыче 

твердых полезных ископаемых», утвержденных 

Приказом Министра по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан от 21.05.2018 года № 355, 

изменении стоимости работ, включении 

дополнительных видов работ и увеличении общей 

ориентировочной суммы Договора до 9 918 322 574 

(девять миллиардов девятьсот восемнадцать 

миллионов триста двадцать две тысячи пятьсот 

семьдесят четыре) тенге, без учета НДС. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

За - 87 536 654 000 голосов, что составляет 100 

процентов от общего количества голосов в Уставном 

капитале, участвующих в голосовании 

Против - нет. 

Воздержались - нет. 

РЕШИЛИ: 

1 Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской 

организации, осуществляющей аудит финансовой 

отчетности АО «Жайремский горно-обогатительный 

комбинат» за 2018 г. 

2 Совету директоров АО «Жайремский горно-

обогатительный комбинат» определить раз¬мер 

суммы вознаграждения ТОО «Делойт» за оказание 

услуг по осуществлению аудита АО «Жайремский 

горно-обогатительный комбинат» по итогам 2018 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

За - 87 536 654 000 голосов, что составляет 100 
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процентов от общего количества голосов в Уставном 

капитале, участвующих в голосовании 

Против - нет. 

Воздержались - нет. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить годовой операционный бюджет АО 

«Жайремский горно-обогатительный комби¬нат» на 

2019 г. 

акционерлік қоғамның акционерлерінің 

жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, 

дауыс берудің (нәтижелердің) 

қорытындысын көрсетумен/жалғыз 

акционердің қабылдаған шешімдері  

ДАУЫС БЕРГЕНДЕР:  

Қолдағандар  - 87 536 654 000 дауыс, бұл Жарғылық 

капиталда дауыс беруге қатысқан жалпы дауыс 

санының 100 пайызын құрайды. 

Қарсы болғандар - жоқ. 

Қалыс қалғандар - жоқ. 

 ШЕШТІ: 

1 «Жәйрем КБК» АҚ мен «ОралЭлектроСервис» 

ЖШС арасында құны 10 000 000 АҚШ долларынан 

асатын (Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 

шешім қабылданған күнгі курсы бойынша, 

теңгемен) және «Жәйрем КБК» АҚ-ның жылдық 

операциялық бюджетінде қарастырылмаған, іске 

асуында Қоғамның мүддесі бар келісім жасалсын. 

2 Жасалатын келіссөз (қосымша келісім) 

шарттарына сай: «ЖКБК» АҚ мен 

«ОралЭнергоСервис» ЖШС 05.05.2018 жылы 

жасалған №ОД-1/2018-11 мердігерлік 

келісімшартына (бұдан әрі – Келісімшарт) 

тараптардың Қазақстан Республикасы 

Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 

21 мамырдағы № 355 бұйрығымен бекітілген «Жер 

қойнауын пайдаланушылар мен олардың 

мердігерлерінің пайдалы қатты қазбаларды өндіру 

жөнінде операциялар жүргізу кезінде пайдаланатын 

тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді 

сатып алу қағидаларын» ұстануы, жұмыс құнын 

өзгерту, қосымша жұмыс түрлерін енгізу және 

Келісімшарттың жалпы болжалды сомасын ҚҚС 

есебінсіз 9 918 322 574 (тоғыз миллиард тоғыз жүз 

он сегіз миллион үш жүз жиырма екі мың  бес жүз 

жетпіс төрт) теңгеге дейін ұлғайту туралы №2 

қосымша келісім жасауға келіседі.  

 

ДАУЫС БЕРГЕНДЕР:  

Қолдағандар  - 87 536 654 000 дауыс, бұл Жарғылық 

капиталда дауыс беруге қатысқан жалпы дауыс 

санының 100 пайызын құрайды. 

Қарсы болғандар - жоқ. 

Қалыс қалғандар - жоқ. 

ШЕШТІ: 

1 «Делойт» ЖШС «Жәйрем кен байыту комбинаты» 

АҚ-ның 2018 жылғы қаржылық есептілігіне аудит 

жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде анықталсын.  
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2 «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ 

Директорлары кеңесі «Делойт» ЖШС-нің 2018 жыл 

қорытындысы бойынша «Жәйрем кен байыту 

комбинаты» АҚ-ға аудит жүргізу бойынша 

көрсеткен қызметіне төленетін төлемақы сомасының 

мөлшерін анықтасын.   

 

ДАУЫС БЕРГЕНДЕР:  

Қолдағандар  - 87 536 654 000 дауыс, бұл Жарғылық 

капиталда дауыс беруге қатысқан жалпы дауыс 

санының 100 пайызын құрайды. 

Қарсы болғандар - жоқ. 

Қалыс қалғандар - жоқ. 

ШЕШТІ: 

1. «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ-ның 2019 

жылға арналған жылдық операциялық бюджеті 

бекітілсін.  

4 иные сведения по решению акционерного 

общества 

нет 

акционерлік қоғамының шешімі бойынша 

өзге мәліметтер 

жоқ 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления                                                                                       А.Ю.  Бурковский  

 

 

 

 
 

исп.: Адельбаев Б.К. 

тел. 8 (7212) 482838, вн. 30672 


