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          АО «Казахстанская фондовая биржа» 

          050000, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, тел.(7272) 37-53-25 

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 Депозитария финансовой отчетности, 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 

1. Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с 

внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов 

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің 

тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған  

1 дата проведения совета директоров 
03.07.2018 

  

директорлар кеңесін өткізу күні   

2 содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в 

повестку дня заседания совета директоров, информация о 

которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в 

соответствии с внутренними документами акционерного 

общества 

1. О заключении с ТОО «ОралЭлектроСервис» сделки, 

превышающей (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 

Общества, в совершении которой у Общества имеется 

заинтересованность, которая  вступит в силу после ее 

одобрения Общим собранием акционеров Общества.    

 

2. О созыве внеочередного общего собрания 

акционеров АО «Жайремский горно-обогатительный 

комбинат» с повесткой дня: 

1. О заключении с ТОО «ОралЭлектроСервис» сделки, 

превышающей (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 

Общества, в совершении которой у Общества имеется 

заинтересованность. 
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директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген 

мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат 

акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі 

құжаттарына сәйкес жіберіледі 

1. «ОралЭлектроСервис» ЖШС-мен құны 10 000 000 

АҚШ долларынан асатын (Қазақстан Республикасы 

Ұлттық банкінің шешім қабылданған күнгі курсы 

бойынша, теңгемен) және Қоғамның жылдық 

операциялық бюджетінде қарастырылмаған, іске 

асуына Қоғамның мүддесі бар, Қоғам акционерлерінің 

жалпы жиналысымен мақұлданған соң күшіне енетін 

келісім жасау туралы.    

 

2. Төмендегі күн тәртібімен «Жәйрем кен байыту 

комбинаты» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы 

жиналысын шақыру туралы: 

1. «ОралЭлектроСервис» ЖШС-мен құны 10 000 000 

АҚШ долларынан асатын (Қазақстан Республикасы 

Ұлттық банкінің шешім қабылданған күнгі курсы 

бойынша, теңгемен) және Қоғамның жылдық 

операциялық бюджетінде қарастырылмаған, іске 

асуына Қоғамның мүддесі бар келісім жасау туралы. 

3 решение (решения), принятое (принятые) советом директоров 

по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего 

пункта 

 

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО 

ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ,  

независимыми членами Совета Директоров 

единогласно принято следующее РЕШЕНИЕ: 

Обществу заключить сделку, в совершении которой 

имеется заинтересованность, превышающую (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 Общества: 

• Дополнительное соглашение № 1 к договору подряда 

№ ОД-1/2018-11 от 05.05.2018 г., заключенному с ТОО 

«ОралЭлектроСервис» (далее – Договор), о включении 

в Договор дополнительных видов Работ и увеличении 

общей ориентировочной суммы Договора до 9 350 883 

886 (девять миллиардов триста пятьдесят миллионов 

восемьсот восемьдесят три тысячи восемьсот 

восемьдесят шесть) тенге, без учета НДС, которое  

вступит в силу после его одобрения Общим собранием 

акционеров Общества.    

 

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО 

ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ,  

членами Совета Директоров единогласно принято 

следующее РЕШЕНИЕ: 

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров, 

Акционерного общества «Жайремский горно-

обогатительный комбинат» (далее – Собрание) на 09 

часов, 30 минут, 06.08.2018 г. по адресу: 100702, 

Карагандинская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. 

Муратбаева, д. 20. Время начала регистрации 

назначить: 09 часов 00 минут  06.06.2018 г. В случае 

отсутствия кворума повторное Собрание провести 

07.08.2018 г., года в 09 часов 30 минут. Список 

акционеров, имеющих право на участие в Собрании, 

составить на 01.08.2018 г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1) О заключении с ТОО «ОралЭлектроСервис» сделки, 

превышающей (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 

Общества, в совершении которой у Общества имеется 

заинтересованность. 

 

2. Поручить Председателю Правления Общества 
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Бурковскому А.Ю.:  

2.1. обеспечить наличие материалов по вопросам 

повестки дня Собрания; 

2.2. уведомление акционеров Общества о предстоящем 

проведении Собрания, с соблюдением всех 

необходимых процедур и требований законодательства 

Республики Казахстан и Устава Общества по созыву 

Собрания. 

директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында 

көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі 

(шешімдері) 

СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ 

БОЙЫНША КҮН ТӘРТІБІНДЕГІ БІРІНШІ СҰРАҚ 

БОЙЫНША,  

Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшелері бірауыздан 

келесідей ШЕШІМ қабылдады: 

Қоғам құны 10 000 000 АҚШ долларынан асатын 

(Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің шешім 

қабылданған күнгі курсы бойынша, теңгемен) және 

Қоғамның жылдық операциялық бюджетінде 

қарастырылмаған, іске асуына Қоғамның мүддесі бар 

төмендегідей келісім жасасын:  

• «ОралЭлектроСервис» ЖШС-мен 05.05.2018 жылы 

жасасқан № ОД-1/2018-11 мердігерлік келісімшартқа 

Қосымша жұмыс түрлерін қосу және Келісімшарттың 

жалпы болжалды сомасын ҚҚС есебінсіз 9 350 883 886 

(тоғыз миллиард үш жүз елу миллион сегіз жүз сексен 

үш мың сегіз жүз сексен алты) теңгеге арттыру туралы,  

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен 

мақұлданған соң күшіне енетін №1 Қосымша келісім.    

 

СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ 

БОЙЫНША КҮН ТӘРТІБІНДЕГІ ЕКІНШІ СҰРАҚ 

БОЙЫНША,  

Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшелері бірауыздан 

келесідей ШЕШІМ қабылдады: 

1. 2018 жылғы 06 тамыз күні сағат 09:00-ге 100702, 

Қарағанды облысы, Қаражал қаласы, Жәйрем кенті, 

Мұратбаев көшесі 20-үй мекенжайында «Жәйрем кен 

байыту комбинаты» Акционерлік қоғамы 

акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан 

әрі – Жиналыс) шақырылсын. Тіркеуді бастау уақыты 

болып 06.06.2018 жылғы 09 сағат 00 минут белгіленсін. 

Кворум жиналмаған жағдайда Жиналыс 07.08.2018 

жылғы сағат 09:00-де өткізілсін. Жиналысқа қатысуға 

құқығы бар акционерлер тізімі 01.08.2018 жылға дейін 

жасалсын.  

КҮН ТӘРТІБІ: 

1) «ОралЭлектроСервис» ЖШС-мен құны 10 000 000 

АҚШ долларынан асатын (Қазақстан Республикасы 

Ұлттық банкінің шешім қабылданған күнгі курсы 

бойынша, теңгемен) және Қоғамның жылдық 

операциялық бюджетінде қарастырылмаған, іске 

асуына Қоғамның мүддесі бар келісім жасау туралы. 

2. Басқарма төрағасы А.Ю.Бурковскийге тапсырылсын:  

a. Жиналыстың күн тәртібі бойынша материалдардың 

болуы қамтамасыз етсін; 

b. Қазақстан Республикасы заңнамалары мен Жиналыс 

шақыруға қатысты Қоғам жарғысының барлық қажетті 

процедуралары сақталып, өткізілгелі отырған Жиналыс 

туралы Қоғам акционерлеріне хабарлансын.   

4 иные сведения по решению акционерного общества нет 

акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер жоқ 

 

 



 

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 

 

 

 

  

 

 

 

        Председатель Правления                                                                                                            А.Ю.  Бурковский 

 

 

 

 

 

исп.: Адельбаев Б.К. 

тел. 8 (7212) 482838, вн. 30672 

 


