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    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 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 
16.03.2017 

  

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 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 

 
        АО «Казахстанская фондовая биржа» 

          
050000, г.Алматы, ул. Байзакова, 280, 

тел.(7272) 37-53-25 

      
                       

ИНФОРМАЦИЯ 

 

  

  



 

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 

 

 

 

заинтересованность».   

2. О заключении Обществом (100% 

голосующих акций которого принадлежит 

ТОО «Казцинк») с ТОО «ОралЭлектроСервис» 

(100% долей участия, которого принадлежит 

крупным участникам ТОО «Казцинк») сделки, 

в совершении которой имеется 

заинтересованность.  

директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген 

мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат 

акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның 

ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі 

1.«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ 

акционерлерінің келесі күн тәртібіндегі 

кезектен тыс жалпы жиналысына шақыру 

туралы:    

 1.Жасалуына Қоғам мүдделі, 

«ОралЭлектроСервис» ЖШС-мен 10 000 000 

АҚШ доллары (шешім қабылданаған 

мерзімдегі Қазақстан Республикасының 

Ұлттық банкі курсы бойынша, теңгемен) және 

Қоғамның жылдық операциялық бюджетімен 

қарастырылмаған бағаны арттыру бойынша 

келісім жасау.  

 2.Қоғам (дауыс беру акцияларының 100 % 

«Қазцинк» ЖШС тиесілі) мен 

«ОралЭлектроСервис» ЖШС (қатысу үлесінің 

100% «Казцинк» ЖШС тиесілі) жүзеге асуына 

мүдделілік бар келісімді  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,  

членами Совета Директоров, в соответствии с 

подпунктом 2, пункта 2, статьи 53, статьей 58, 

Закона Республики Казахстан «Об 

акционерных обществах», подпункта 15.1., 

пункта 18.1., статьи 18 Устава Общества  

единогласно принято следующее РЕШЕНИЕ:                                                                                     

Созвать внеочередное  общее собрание 

акционеров, Акционерного общества 

«Жайремский горно-обогатительный 

комбинат» на 09 часов, 30 минут, «24» апреля 

2017 г. по адресу 100702, Карагандинская 

область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. 

Муратбаева, д. 20 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».   В случае отсутствия 

кворума, повторное внеочередное общее 

собрание акционеров Акционерного общества 

«Жайремский горно-обогатительный 

комбинат» провести «25» апреля 2017 г.  в 

09:30 часов.                                                                                                                             

ПО ИТОГАМ  ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ,  

в целях соблюдения:  - требований Правил 
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приобретения товаров, работ и услуг при 

проведении операций по недропользованию 

посредством государственной 

информационной системы «Реестр товаров, 

работ и услуг, используемых при проведении 

операций по недропользованию, и их 

производителей», утвержденных Приказом 

Министра по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан от 30 января 2015 года 

№ 96;  - условий проведенного закупа товаров, 

работ, услуг, способом открытого конкурса, 

итоги которого подведены протоколом № 

2017.ОК144308 от 02.03.2017 г.;  - требований  

подпункта 15.1., пункта 18.1., статьи 18 Устава 

Общества;  в соответствии с пунктом 2 статьи 

53, статьей 73, п.4. статьи 58 Закона 

Республики Казахстан «Об акционерных 

обществах», пунктом 1, статьи 150 

Гражданского кодекса РК, независимыми 

членами Совета Директоров единогласно 

принято следующее РЕШЕНИЕ:           

 • При условии принятия Общим собранием 

акционеров Общества, положительного 

решения по вопросу «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» (далее – Решение ОСА), 

Обществу заключить сделку, в совершении 

которой имеется заинтересованность:  

 Договор подряда (далее – Договор), в 

соответствии с которым АО «ЖГОК» 

обязуется выполнить, в пользу ТОО 

«ОралЭлектроСервис» работы, а ТОО 

«ОралЭлектроСервис» обязуется принять 

выполненные работы и произвести их оплату, 

согласно условиям заключаемого на срок до 

31.12.2018 года  Договора, на сумму в размере 

7 525 000 000 (семь миллиардов пятьсот 

двадцать пять миллионов) тенге, без учета 

НДС, который вступит в силу после принятия 

Решения ОСА.      
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директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында 

көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі 

(шешімдері) 

КҮН ТӘРТІБІНІҢ БІРІНШІ МӘСЕЛЕСІ 

БОЙЫНША СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ 

НӘТИЖЕЛЕРІМЕН, Директорлар Кеңесінің 

тәуелсіз мүшелері Қазақстан Республикасының 

«Акционерлік қоғам туралы» Заңы, 58 бап, 53 

баптың 2 тармақ, 2 тармақшасына, Қоғам 

Жарғысының 18 бап, 18.1 тармағына, 15.1 

тармақшасына сәйкес бір ауыздан келесі 

ШЕШІМДІ қабылдады:                                                

«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ 

акционерлерінің келесі күн тәртібіндегі 

кезектен тыс жалпы жиналысына 24.04.2017ж. 

күні сағат 09.30-да 100702, Қарағанды облысы, 

Қаражал қаласы, Жәйрем кенті, Мұратбаев 

көшесі,20 мекен жайы бойынша шақыру 

туралы: 1.Жасалуына Қоғам мүдделі, 

«ОралЭлектроСервис» ЖШС-мен 10 000 000 

АҚШ доллары (шешім қабылданаған 

мерзімдегі Қазақстан Республикасының 

Ұлттық банкі курсы бойынша, теңгемен) және 

Қоғамның жылдық операциялық бюджетімен 

қарастырылмаған бағаны арттыру бойынша 

келісім жасау.  Кворум болмаған жағдайда 

«Жәйрем кен байыту комбинаты» акционерлік 

қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы 

жиналысы 25.04.2017ж. 09 сағат 30 минутта 

қайтадан өткізіледі.  

  КҮН ТӘРТІБІНІҢ ЕКІНШІ МӘСЕЛЕСІ 

БОЙЫНША СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ 

НӘТИЖЕСІ БОЙЫНША,  Төмендегілерді 

сақтау мақсатында:  - Қазақстан Республикасы 

Инвестициялар және даму министрінің 2015 

жылғы 30 қаңтардағы № 96 бұйрығымен 

бекітілген  "Жер қойнауын пайдалану 

жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде 

пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстар мен 

көрсетілетін қызметтердің және оларды 

өндірушілердің тізілімі" мемлекеттік 

ақпараттық жүйесі арқылы жер қойнауын 

пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу 

кезінде тауарларды, жұмыстар мен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу 

қағидаларының талаптарын;  - Нәтижесі 

02.03.2017ж. шыққан №2017.ОК144308 

Хаттамамен шығарылған, ашық конкурс 

тәсілімен жүргізілген тауарларды, 

жұмыстарды, қызметтерді сатып алу 

шарттарын;  - Қоғам Жарғысының 18 бап, 18.1 

тармағы, 15.1 тармақшасының талаптарын;  

Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшелері 

Қазақстан Республикасының «Акционерлік 

қоғам туралы» Заңы, 73 бап, 58 баптың 4-

тармағына, 53 баптың 2-тармағына, ҚР 

Азаматтық кодексінің 150 бабының 1 

тармағына сәйкес бір ауыздан келесі 

ШЕШІМДІ қабылдады:                                        

2.Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысында 

«ОралЭлектроСервис» ЖШС-мен 10 000 000 
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АҚШ доллары (шешім қабылданаған 

мерзімдегі Қазақстан Республикасының 

Ұлттық банкі курсы бойынша, теңгемен) және 

Қоғамның жылдық операциялық бюджетімен 

қарастырылмаған бағаны арттыру бойынша 

келісім жасау мәселесі бойынша оң шешім 

қабылданса, жасалуына Қоғам мүдделі келісім 

(ары қарай-АЖЖ) жасалсын.  Мердігер 

Келісім-шарты (ары қарай-Келісім-шарт), 

аталған Келісім-шартқа сәйкес «ЖКБК» АҚ  

«ОралЭлектроСервис» ЖШС пайдасына 

жұмыстар атқаруға, ал «ОралЭлектроСервис» 

ЖШС өз кезегінде атқарылған жұмыстарды 

қабылдап алып, 31.12.2018ж. дейінгі мерзімге 

жасалған Келісім-шартқа сәйкес ҚҚС-сыз 7 

525 000 000 (жеті миллиард бес жүз жиырма 

бес миллион) теңге көлемінде  төлем жасауға 

міндеттенеді.    

4 иные сведения по решению акционерного общества нет 

акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер жоқ 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Председатель Правления                                                                                    А.Ю.  Бурковский  

  

 

 

исп.: Адельбаев Б.К. 

тел. 8 (7212) 482838, вн. 30672 

 

 


