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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 

 
21.03.2018 

  

директорлар кеңесін өткізу күні 

 
  

 
        АО «Казахстанская фондовая биржа» 

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

тел.(7272) 37-53-25 

      
                       

ИНФОРМАЦИЯ 
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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 изменении суммы вознаграждения, за 

оказание услуг по осуществлению аудита АО 

«ЖГОК» по итогам 2017 г., определенного 

заочным решением Совета Директоров АО 

«ЖГОК» №1 от 16.01.2018 г. 

директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне 

енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол 

туралы ақпарат акционерлердің және 

инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі 

құжаттарына сәйкес жіберіледі 

1.16.01.2018ж. шыққан №1 «ЖКБК» АҚ 

Директорлар Кеңесінің сырттай шешімімен 

белгіленген 2017 жыл нәтижесі бойынша 

«ЖКБК» АҚ-на аудит жүргізу бойынша 

қызмет көрсетуге белгіленген сыйаақы 

соммасының өзгеруі 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,  

учитывая, что: 

ü заочным решением Совета Директоров АО 

«ЖГОК» №1 от 16.01.2018 г., решено 

определить сумму вознаграждения ТОО 

«Делойт», за оказание услуг по 

осуществлению аудита АО «ЖГОК» по 

итогам 2017 г. в размере 16 500 000 тенге и 

фактически понесенных ТОО «Делойт» 

расходов; 

ü в соответствии с требованиями 

законодательства РК, закуп вышеуказанных 

услуг, необходимо провести с соблюдением 

правил проведения закупок для 

недропользователей; 

ü ТОО «Делойт» признано победителем 

проведенного закупа с сумой 10 000 000 

(десять миллионов) тенге. 

членами Совета Директоров, в соответствии 

с подпунктом 11, пункта 2, статьи 53 Закона 

Республики Казахстан «Об акционерных 

обществах», подпунктом 13, пункта 30.1., 

статьи 30 Устава Общества, единогласно 

принято следующее РЕШЕНИЕ:    

1. Изменить сумму вознаграждения, 

определенного заочным решением Совета 

Директоров АО «ЖГОК» №1 от 16.01.2018 

г., за оказание услуг по осуществлению 

аудита АО «ЖГОК» по итогам 2017 г. (далее 

– Услуги) и установить размер 

вознаграждения за оказание Услуг - 10 000 

000 (десять миллионов) тенге, в том числе: 

• вознаграждение ТОО «Делойт», в размере 7 

500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) 

тенге, без НДС; 

• фактически понесенные ТОО «Делойт», 

возмещаемые расходы, в размере не более 2 
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500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) тенге, 

без НДС. 

директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) 

тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша 

қабылдаған шешімі (шешімдері) 

КҮН ТӘРТІБІНІҢ БІРІНШІ МӘСЕЛЕСІ 

БОЙЫНША СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ 

НӘТИЖЕСІМЕН,  

ü 16.01.2018ж. шыққан №1 «ЖКБК» АҚ 

Директорлар Кеңесінің сырттай шешімімен 

белгіленген 2017 жыл нәтижесі бойынша 

«ЖКБК» АҚ-на аудит жүргізу бойынша 

«Делойт» ЖШС қызметіне көрсетілетін 

сыйаақы соммасын 16 500 000 теңгеге және 

«Делойт» ЖШС нақты келтірілген 

шығындарға белгілеуге шешім шығаруына;   

ü ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес, 

жоғарыда аталған қызметтерді сатып алу 

шаралары жер қойнауын пайдаланушыларға 

арналған сатып алу ережелерін сақтай 

отырып жүргізілуіне орай; 

ü  10 000 000 (он миллион) теңге сомасына 

сатып алу шараларында «Делойт» ЖШС 

жеңімпаз деп танылуына байланысты, 

Қазақстан Республикасының «Акционерлік 

қоғам туралы» Заңының 53 бап, 2 тармақ, 11 

тармақшасына, Қоғам жарғысының 30 бап, 

30.1. тармағы, 13 тармақшасына сәйкес 

Директорлар Кеңесінің мүшелері бірауыздан 

келесі ШЕШІМГЕ келді:   

2. 16.01.2018ж. шыққан №1 «ЖКБК» АҚ 

Директорлар Кеңесінің сырттай шешімімен 

белгіленген 2017 жыл нәтижесі бойынша 

«ЖКБК» АҚ-на аудит жүргізу бойынша 

қызмет көрсетуге белгіленген сыйаақы 

соммасының өзгеруі туралы. 

3. 16.01.2018ж. шыққан №1 «ЖКБК» АҚ 

Директорлар Кеңесінің сырттай шешімімен 

белгіленген 2017 жыл нәтижесі бойынша 

«ЖКБК» АҚ-на аудит жүргізу бойынша 

қызмет (ары қарай-Қызмет) көрсетуге 

белгіленген сыйаақы соммасын өзгертіп, 

көрсетілетін Қызмет сыйақысы көлемін 10 

000 000 (он миллион) теңге көлемінде, нақты 

айтқанда, белгілеу туралы;  

• «Делойт» ЖШС сыйақысы ҚҚС-сыз 7 500 

000 (жеті миллион бес жүз мың) теңге; 

• «Делойт» ЖШС нақты келтірілген, орны 

толтырылатын нақты шығындар ҚҚС-сыз 2 

500 000 (екі миллион бес жүз мың) теңге 

көлемінен артық емес.  

4 иные сведения по решению акционерного 

общества 

 

нет 
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акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

мәліметтер 

жоқ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Председатель Правления                                                                                  А.Ю.  Бурковский  

  

 

 

исп.: Адельбаев Б.К. 

тел. 8 (7212) 482838, вн. 30672 

 

 


