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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 
19.12.2018 

  

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. Об избрании Совета Директоров дочерней 

компании АО «Марганец Жайрема»; 

2. Об определении размера вознаграждений членов 

Совета Директоров дочерней компании АО 

«Марганец Жайрема»; 
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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. «Жәйрем марганеці» АҚ еншілес компанияның 

Директорлар Кеңесін сайлау туралы; 

2. «Жәйрем марганеці» АҚ еншілес компанияның 

Директорлар Кеңесі мүшелерінің сыйақысы мөлшерін 

анықтау туралы; 

3 решение (решения), принятое (принятые) 

советом директоров по вопросу 

(вопросам), указанным в подпункте 2) 

настоящего пункта 

По итогам голосования, по первому вопросу Повестки 

дня, единогласно принято следующее РЕШЕНИЕ: 

1) Определить Совет Директоров АО «Марганец 

Жайрема» в составе 3 (трех) лиц, один из которых 

обязательно должен быть независимым; 

2) Избрать в Совет Директоров ДАО: 

- г-на Тазетдинова Фарита Раифовича, являющегося 

гражданином Республики Казахстан, удостоверение 

личности № 042937037, выдано 25.04.2018 г., 

Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН 

№790327300596 – член Совета Директоров – 

представитель АО «Жайремский горно-

обогатительный комбинат»; 

- г-на Турсункулова Данияра Шахайдаровича, 

являющегося гражданином Республики Казахстан, 

удостоверение личности № 040769214, выдано 

22.02.2016 г., Министерством внутренних дел 

Республики Казахстан, ИИН № 740531300080 – член 

Совета Директоров – представитель АО «Жайремский 

горно-обогатительный комбинат»; 

- г-на Кажибаева Амангельды, являющегося 

гражданином Республики Казахстан, удостоверение 

личности № 021406698, выдано 28.11.2007 г., 

Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН 

№ 430723300011 – независимый член Совета 

Директоров. 

3) Определить срок полномочий Совета Директоров 

ДАО по 19.12.2021 г. 

4) Настоящее решение Совета Директоров является 

решением единственного акционера ДАО. 

директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) 

тармақшасында көрсетілген мәселелер 

бойынша қабылдаған шешімі 

(шешімдері) 

Күн тәртібіндегі бірінші сұрақ бойынша дауыс беру 

қорытындысында бірауыздан келесідей ШЕШІМ 

қабылданды:  

1) «Жәйрем марганеці» АҚ Директорлар Кеңесі 

құрамы біреуі міндетті түрде тәуелсіз болатын 3 (үш) 

тұлғалық құрамда анықталсын; 

2) ЕАҚ Директорлар Кеңесіне төмендегі тұлғалар 

сайлансын: 

- Қазақстан Республикасының азаматы, 25.04.2018 

жылы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі 

берген жеке куәлік № 042937037, ЖСН 

№790327300596 Тазетдинов Фарит Раифович мырза – 

Директорлар Кеңесінің мүшесі – «Жәйрем кен байыту 

комбинаты» АҚ өкілі; 

- Қазақстан Республикасының азаматы, 22.02.2016 

жылы Қазақстан Республикасы Ішкі істер  министрлігі 
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берген жеке куәлік № 040769214, ЖСН № 

740531300080  Тұрсынқұлова Данияр Шахайдарұлы – 

Директорлар Кеңесінің мүшесі – «Жәйрем кен байыту 

комбинаты» АҚ өкілі; 

- Қазақстан Республикасының азаматы, 28.11.2007 

жылы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі 

берген жеке куәлік № 021406698, ЖСН 

№430723300011 Қажыбаев Амангелді  – Директорлар 

Кеңесінің тәуелсіз мүшесі. 

3) ЕАҚ Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімі 

19.12.2021 жылға дейін анықталсын. 

4) Директорлар Кеңесінің бұл шешімі ЕАҚ жалғыз 

акционерінің шешімі болып табылады. 

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 


