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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 

 
25.10.2018 

  

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. О заключении Обществом (100% 

голосующих акций которого 

принадлежит ТОО «Казцинк»), с ТОО 

«Казцинк» (владеющим 100% 

голосующих акций Общества) 

дополнительного соглашения к договору 

купли – продажи, 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 

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 

сату-сатып алу келісімшартын 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: 

Дополнительное соглашение № 3 к 

договору купли – продажи №50-17/2018-

0020 от 17.05.2018 г. (далее – Договор) 

между ТОО «Казцинк» и АО «ЖГОК» об 

изменении условий Договора, в части 

определения цены за одну сухую 

метрическую тонну веса товара, условий 

оплаты платежей по Договору, условий 

взвешивания товара, отбора проб и 

определения влажности товара, а так же 

определения химического состава 

товара, которое вступает в силу с даты 

его подписания Сторонами, 

распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с 01 июля 

2018 г. и будет действовать до окончания 

срока действия Договора . 

 

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:  

«Казцинк» ЖШС мен «ЖКБК» АҚ 



 

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 

 

 

 

арасында 17.05.2018 жылы жасалған 

№50-17/2018-0020 сату-сатып алу 

келісімшартына (бұдан әрі – 

келісімшарт) тараптар қол қойғаннан 

кейін күшіне енетін, 01 шілде 2018 жылы 

қалыптасқан Тараптар арасындағы 

қатынаста әрекет ететін және 

Келісімшарттың әрекет ету мерзімі 

аяқталғанға дейін жарамды болатын, 

келісімшарттың тауар салмағының бір 

құрғақ метрикалық тоннасына бағаны 

анықтау, келісімшарт бойынша төлем 

жасау шарттарын, тауарды өлшеу, 

сынамасын іріктеу шарттарын және 

тауардың ылғлдылығын анықтау, 

сондай-ақ тауардың химиялық құрамын 

анықтау бөліктеріне қатысты шарттарын 

өзгерту туралы №3 қосымша келісім . 

 

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 

 

 


