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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, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанский 

фондовой биржи. 

 

№ № 

п.п. 
Показатель / Көрсеткіш  / Indicator 

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information 

content 

1 2 3 4 

1 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером 

(участником) 

Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған 

шешімдер туралы ақпарат 

1 Наименование органа эмитента, принявшего решение Единственный акционер 

Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Жалғыз акционер 

2 дата проведения общего собрания акционеров 

(участников) эмитента / дата решения единственного 

акционера (участника) эмитента 

20.03.2020 

  

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы 

жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің 

(қатысушының) шешім қабылдаған күні 
  

  время проведения общего собрания 

акционеров (участников) эмитента 
с / 

басталу / 

from 

(HH:MM) 

10:00 

Пример / мысал / example: 09:00, 

14:30 эмитент акционерлерінің 

(қатысушылардың) жалпы 

жиналысының өткізу уақыты 

место проведения общего собрания акционеров 

(участников) эмитента 

Республика Казахстан,  город Усть-Каменогорск,  улица 

Промышленная, 1 

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы 

жиналысының өткізу орны 

Қазақстан Республикасы, Усть-Каменогорск қаласы, 

Промышленная көшесі, 1 
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3 вопросы, включенные в повестку дня общего 

собрания акционеров (участников) эмитента 

О внесении изменений в условия сделки, заключенной между 

АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее – 

АО «ЖГОК») и ТОО «Казцинк», являющейся для АО 

«ЖГОК» сделкой, превышающей в эквиваленте (в тенге по 

курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату 

принятия решения) стоимость в 10 000 000 долларов США и 

не- предусмотренную годовым операционным бюджетом АО 

«ЖГОК», а также в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы 

жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер 

«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ (бұдан әрі – «ЖГОК» 

АҚ) мен «Казцинк» ЖШС арасында жасалған, «ЖГОК» АҚ 

үшін 10 000 000 АҚШ доллары құн баламасынан (теңгемен, 

шешім қабылданған күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық 

Банкінің бағамы бойынша) асатын мәміле болып табылатын 

және «ЖГОК» АҚ жылдық операциялық бюджетінде 

көзделмеген, сондай - ақ жасалуына мүдделілік бар мәмілеге 

өзгерістер енгізу туралы. 

4 решения, принятые общим собранием акционеров 

акционерного общества (участников), с указанием 

итогов (результатов) голосования 

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 8 к 

контракту купли-продажи свинцово-цинково-баритового 

гравитационного концентрата №50-17/2018-0020 от 17.05.2018 

года (далее – Контракт), заключенному между АО 

«Жайремский горно-обогатительный комбинат» и ТОО 

«Казцинк», являющемуся для АО «ЖГОК» сделкой, 

превышающей в эквиваленте (в тенге по курсу Национального 

Банка Республики Казахстан на дату принятия решения) 

стоимость в 10 000 000 долларов США и не предусмотренную 

годовым операционным бюджетом АО «Жайремский горно-

обогатительный комбинат», а также в совершении которой 

имеется заинтересованность, на условиях, указанных в проекте 

дополнительного соглашения № 8 к Контракту. 

Дополнительное соглашение № 8 к Контракту, 

предусматривает следующие условия: внесении изменений в 

статью 7 «Цена». Дополнительное соглашение № 8 к 

Контракту вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами, при условии одобрения сделки уполномоченными 

органами Продавца, в порядке, установленном 

законодательством РК и учредительными документами 

Продавца, распространяет свое действие на отношения 

Сторон, возникшие с 01.08.2019 г., и будет действовать до 

окончания срока действия Контракта. 

2. Уполномочить Генерального директора ТОО «Казцинк» 

Хмелева Александра Леонидовича, от имени ТОО «Казцинк», 

и Председателя Правления АО «ЖГОК» Бартош Сергея 

Аркадьевича, от имени АО «ЖГОК», на заключение 

указанного Дополнительного соглашения № 8 к Контракту. 

3. Настоящее решение Общего собрания участников ТОО 

«Казцинк» считать решением единственного акционера АО 

«Жайремский горно-обогатительный комбинат». 

акционерлік қоғам акционерлерінің 

(қатысушыларының) жалпы жиналысында 

қабылданған шешімдер, дауыс берудің 

(нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен 

1. «ЖКБК» АҚ үшін құны 10 000 000 АҚШ долларынан 

асатын (Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің шешім 

қабылданған күнгі курсы бойынша, теңгемен) және «Жәйрем 

кен байыту комбинаты» АҚ жылдық операциялық бюджетінде 

қарастырылмаған,  сондай-ақ іске асуына Қоғамның мүддесі 

бар, келісімшартқа №8 Қосымша келісім жобасында 

көрсетілген талаптармен «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ 

және «Казцинк» ЖШС арасында 2018 жылғы 17 мамырда 

жасалған №50-17/2018-0020 Қорғасын-мырыш-барит 

гравитациялық концентратын сату-сатып алу келісімшартына 

(бұдан әрі – Келісімшарт) №8 қосымша келісім жасау 

мақұлдансын. Келісімшартқа №8 Қосымша келісім 

Келісімшарттың 7-«Баға» бабына өзгерістер енгізу  

талаптарын қарастырады. Келісімшартқа №8 Қосымша келісім 

ҚР заңнамасымен және Сатушының құрылтайшылық 

құжаттарымен белгіленген тәртіпте Сатушынының Құзыретті 
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органдарының келісімді мақұлдаған жағдайда, оған Тараптар 

қол қойған сәттен бастап күшіне енеді, Тараптар арасында 

2019 жылғы 01.08. туындаған қатынасқа әрекет етеді және 

Шарттың әрекет мерзімі аяқталғанға дейін күшінде болады.  

2. Келісімшартқа осы №8 Қосымша келісімді жасауға  

«Казцинк» ЖШС атынан «Казцинк» ЖШС бас директоры 

Хмелов Александр Леонидовичке және «ЖКБК» АҚ атынан 

«ЖКБК» АҚ Басқарма төрағасы Бартош Сергей Аркадьевичке 

өкілеттілік берілсін. 

3. «Казцинк» ЖШС  қатысушыларының жалпы жиналысының 

осы шешімі «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ жалғыз 

акционерінің шешімі болып саналсын. 

5 в случае принятия общим собранием акционеров 

акционерного общества (участников) решения о 

добровольной ликвидации или добровольной 

реорганизации эмитента его дочерних организаций 

  

акционерлік қоғам акционерлерінің 

(қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, 

оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе 

қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда 

  

1 место нахождения   

орналасқан жері   

2 наименование реорганизуемого или 

ликвидируемого юридического лица 

  

қайта құрылатын немесе таратылатын заңды 

тұлғаның атауы 

  

3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого 

юридического лица 

  
  

қайта құрылатын немесе таратылатын заңды 

тұлғаның БСН 
  

4 форма реорганизации эмитента   

эмитентті қайта құрудың нысаны    

5 условия реорганизации эмитента   

эмитентті қайта құрудың шарттары   

6 В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной 

сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой 

акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, 

стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов 

акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении 

такой сделки 

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай 

келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай 

мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны 

мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер 

болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда 

  Количество сделок     

Мәміле саны   

  Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит 

информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и 

иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата 

принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по 

решению акционерного общества.  



 

Республика даңғылы, 40 
Қарағанды қаласы  
Қазақстан Республикасы, 
1000702  
Мұратбаева көшесі, 20 
Қаражал Қаласы, Жәйрем қтк 
Қарағанды облысы 100702 

проспект Республики,40 
г. Караганда 
Республика Казахстан 
100024 
ул.Муратбаева, 20 
г. Каражал, пгт Жайрем 
Карагандинская область 
100702 

БИН 940 940 000 255 
тел.: +7 (71043) 21 458, вн. 30091 
факс: +7 (71043) 23 251 
e-mail: zhairem.info@kazzinc.com 

 

 

 

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, 

сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының 

заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және 

(немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат 

жарияланады. 

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной 

сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям 

посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким 

решениям. 

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша 

ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат 

беруге рұқсат етіледі 

7 иные сведения при необходимости Нет 

қажет болған кезде өзге де мәліметтер Жоқ 

  В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного 

акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению 

эмитента. 

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, 

жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі. 

 

 

 

 

 

      Председатель Правления                                                                                 С.А. Бартош 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Кошенова А.Д. 

Тел.: 8 (7212) 48-28-38, вн. 30673 

 


