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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 

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 
05.09.2018 

  

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 Обществом (100% голосующих акций 

которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с АО «Altyntau 

Kokshetau», (100% голосующих акций которого 

принадлежит ТОО «Казцинк») сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

 

2. О заключении Обществом (100% голосующих акций 

которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО «Казцинк 

(владеющим 100% голосующих акций Общества) сделки, в 

совершении которой 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. Қоғамның (дауыс беру акциясының 100 %-ы «Казцинк» 

ЖШС-ға тиесілі) «Altyntau Kokshetau» АҚ-мен (дауыс беру 

акциясының 100 %-ы «Казцинк» ЖШС-ға тиесілі)  іске 

асуына мүдделі келісім жасауы туралы   

2. Қоғамның (дауыс беру акциясының 100 %-ы «Казцинк» 

ЖШС-ға тиесілі) «Казцинк» ЖШС-мен (Қоғамның дауыс 

беру акциясының 100%-ының иесі) іске асуына мүдделі 

келісім жасауы 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: 

Договор купли – продажи (далее – Договор), согласно 

которому АО «Altyntau  Kokshetau»,  продает 

принадлежащее ему на праве собственности имущество, 

определенное в Приложении № 1 к настоящему заочному 

решению, а АО «ЖГОК» покупает и обязуется оплатить 

его стоимость, согласно условиям заключаемого на срок до 

31.12.2018 г. договора, на сумму 9 692,40 (девять тысяч 

шестьсот девяносто две) тенге 40 тиын, указанная сумма не 

включает в себя НДС по ставке 12%. 

 

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО 

ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ,  

независимыми членами Совета Директоров единогласно 

принято следующее РЕШЕНИЕ: 

• Обществу заключить сделку, в совершении которой 

имеется заинтересованность: 

Договор  оказания услуг хранения товаров на складе 

временного хранения (далее – Договор), в соответствии с 

которым АО «ЖГОК» принимает на себя обязательства на 

условиях, определенных Договором, оказать ТОО 

«Казцинк» услуги по приему и хранению, под таможенным 

контролем товаров, поставляемых по внешнеторговым 

контрактам с участием ТОО «Казцинк»  (далее  - Услуги), а 

ТОО «Казцинк» обязуется произвести оплату оказанных 

услуг, согласно условиям бессрочного договора, стоимость 

которого в день, без учета налога на добавленную 

стоимость (далее НДС), составляет:  

- 28,47 тенге за 1 паллето-место (размер 1,1м*1,1м), в 

случае хранения упакованного товара;  

- 23,53 тенге за 1 м2 (один квадратных метров), в случае 

хранения неупакованного товара.  

директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) 

тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша 

қабылдаған шешімі (шешімдері) 

КҮН ТӘРТІБІНДЕГІ БІРІНШІ СҰРАҚ БОЙЫНША 

СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ 

НӘТИЖЕСІНДЕ,  

Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерімен бірауыздан 

келесідей ШЕШІМ қабылданды:  

 

• Қоғам іске асуына мүдделі келесідей келісім жасасын:  

«Altyntau  Kokshetau» АҚ өзіне тиесілі, осы сырттай 

шешімнің №1 қосымшасында анықталған тауарды сататын, 

ал «ЖКБК» АҚ сатып алып, 31.12.2018 жылға дейін 

жасалған Келісім шарттарына сай 9 9 692,40 (тоғыз мың 

алты жүз тоқсан екі) теңге 40 тиын сомасындағы құнын 

(көрсетілген сомаға 12 % мөлшерлемесіндегі ҚҚС 

кірмейді) төлеуге міндеттенетін сату-сатып алу 

Келісімшарты (бұдан әрі – Келісімшарт),  

 

КҮН ТӘРТІБІНДЕГІ ЕКІНШІ СҰРАҚ БОЙЫНША 

СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ 
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НӘТИЖЕСІНДЕ,  

Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерімен бірауыздан 

келесідей ШЕШІМ қабылданды:  

• Қоғам іске асуына мүдделі келесідей келісім жасасын:  

«ЖКБК» АҚ «Казцинк» ЖШС-не «Казцинк» ЖШС 

қатысуымен сыртқы сауда келісімімен жеткізілетін 

тауарды кедендік бақылаумен қабылдау және сақтау 

қызметін (бұдан әрі –қызмет) ұсынатын, ал «Казцинк» 

ЖШС мерзімсіз Келісім шартына сай қосымша құн салығы 

(бұдан әрі – ҚҚС)  есебінсіз құны күніне төмендегідей 

болатын көрсетілген қызмет құнын төлеуге міндеттенетін 

тауарды уақытша сақтау қоймасында сақтау қызметін 

көрсету Келісімшарты (бұдан әрі – Келісімшарт): 

- бумаланған тауарды сақтаған жағдайда 1 паллето-орын 

үшін (өлшемі 1,1м*1,1м) – 28,47  теңге;  

- бумаланбаған тауарды сақтаған жағдайда 1 м2 (бір 

шаршы метр) үшін – 23,53 теңге.  

4 иные сведения по решению акционерного общества нет 

акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

мәліметтер 

жоқ 

 

 

         

 

 

 

 

Председатель Правления                                                                                                            А.Ю.  Бурковский 

 

 

 

 

 

исп.: Адельбаев Б.К. 
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