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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. 
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№

 

п

.

п
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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 
21.12.2018 

  

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. О заключении Обществом (100% голосующих 

акций которого принадлежит ТОО «Казцинк») с 

ТОО «Казцинктех» (49,74% долей участия, 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) дополнительного соглашения № 1  
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к договору подряда, являющегося сделкой, 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. Қоғамның (дауыс беру акциясы 100% 

«Казцинк» ЖШС иелігінде) «Казцинктех» ЖШС-

мен (49,74% қатысу үлесң «Казцинк» ЖШС 

иелігінде) іске асуына мүддесі бар келісім болып 

табылатын келісім жасауы туралы; 

2. Қоғамның (дауыс беру акциясы 100% 

«Казцинк» ЖШС иелігіндегі) «Казцинк» ЖШС-

мен (Қоғамның дауыс беру акциясының 100% 

иегері) іске асуына мүддесі бар келісім болып 

табылатын мердігерлік келісімшартына №1 

қосымша 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 подряда (далее – Договор), в 

соответствии с которым ТОО «Казцинктех», в срок 

до 25 12.2018 г., выполнит в пользу АО «ЖГОК» 

работы по разработке проектно-сметной 

документации на устройство водоотлива, на 

месторождении Жайрем, в карьерах Западный и 

Дальнезападный №1 и №2 АО «ЖГОК, в 

соответствии с условиями Договора и заданием на 

проектирование, прилагаемым к Договору в 

качестве Приложения № 1 (далее – Работы), а АО 

«ЖГОК» обязуется принять выполненные работы 

и произвести их оплату, согласно условиям 

заключаемого на срок до 31.12.2019 года  

Договора, на сумму в размере 28 946 226 (двадцать 

восемь миллионов девятьсот сорок шесть тысяч 

двести двадцать шесть) тенге без учета НДС. 

 

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: 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 

подряда №Ж/2017-699 от 01.08.2017 г.  (далее – 

Договор), о нижеследующем:  

- общую стоимость Услуг по Договору, с 

учетом продления срока оказания Услуг, оставить 

без изменений; 

- оплату выполненных и принятых Заказчиком 

Услуг в период с 01.01.2019г. по 31.03.2019г. 

производить ежемесячно, в размере 132 451 (сто 

тридцать две тысячи четыреста пятьдесят 
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один) тенге без НДС, в течение 20 банковских 

дней с момента подписания Сторонами Акта 

выполненных работ (оказанных услуг) и 

получения Заказчиком оригинала счета-фактуры 

на оплату или путем проведением зачета взаимных 

требований; 

- срок действия Договора, продлить до 30.04.2019 

г. 

директорлар кеңесінің осы тармақтың 

2) тармақшасында көрсетілген 

мәселелер бойынша қабылдаған 

шешімі (шешімдері) 

КҮН ТӘРТІБІНДЕГІ БІРІНШІ МӘСЕЛЕ 

БОЙЫНША СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ 

НӘТИЖЕСІНДЕ, Директорлар Кеңесінің тәуелсіз 

мүшелері бірауыздан келесідей ШЕШІМ 

қабылдады:  

 Қоғам іске асуына мүддесі бар төмендегідей 

келісім жасасын:  

«Казцинктех» ЖШС 25.12.2018 жылға дейінгі 

мерзімде «ЖКБК» АҚ пайдасына Келісімшарт 

шарттарына және Келісімшартқа №1 Қосымша 

ретінде тіркелген жобалау тапсырмасына сай 

«ЖКБК» АҚ Жәйрем кен орнының №1 және №2 

Батыс және Қиыр Батыс кеніштерінде сутөкпе 

құрылғысына жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу 

бойынша жұмысты (бұдан әрі – Жұмыс) орындауға 

міндеттенетін, ал «ЖКБК» АҚ орындалған жұмысты 

қабылдауға және оның 31.12.2019 жылға дейінгі 

мерзімге жасалған Келісімшарт шарттарына сай 

ҚҚС есебінсіз  28 946 226 (жиырма сегіз миллион 

тоғыз жүз қырық алты мың екі жүз жиырма алты) 

теңге болатын құнын төлеуге міндеттенетін 

мердігерлік келісімшарт.   

 

КҮН ТӘРТІБІНДЕГІ БІРІНШІ МӘСЕЛЕ 

БОЙЫНША СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ 

НӘТИЖЕСІНДЕ,Директорлар Кеңесінің тәуелсіз 

мүшелері бірауыздан келесідей ШЕШІМ 

қабылдады:  

 Қоғам іске асуына мүддесі бар төмендегідей 

келісім жасасын:  

01.08.2017 жылы жасалған №Ж/2017-699 

мердігерлік келісімшартына төмендегі мазмұнда №1 

Қосымша келісім:  

- Қызмет көрсету мерзімінің ұзартылуын ескеріп, 

Келісімшарт бойынша Қызметтің жалпы құны 

өзгеріссіз қалдырылсын; 

- 01.01.2019 – 31.03.2019 ж. аралығындағы 

кезеңде орындалған және Тапсырысшымен 

қабылданған Қызметтер төлемі ай сайын, ҚҚС 

есебінсіз 132 451 (жүз отыз екі мың төрт жүз елу 

бір) теңге көлемінде, Тараптар орындалған 

жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісіне қол 

қойғаннан және Тапсырысшы шот-фактураның 

түпнұсқасын алғаннан кейін 20 банктік күн ішінде 

немесе өзара талаптарды есепке алу жолымен 
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жүргізілсін; 

- Келісімшарттың әрекет ету мерзімі 30.04.2019 

жылға дейін ұзартылсын. 

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 


