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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 

 
27.09.2018 

  

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) договора купли – продажи, 

являющегося сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

2. О заключении Обществом (100% голосующих 

акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с 

ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих 

акций Общества) соглашения о расторжении 

договора № КС-Ж/2017-175 от 16.02.2017г, 

являющегося сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

3. О заключении Обществом (100% голосующих 

акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с  

ТОО «ОралЭлектроСервис» (100% долей участия, 

которого принадлежит крупным участникам ТОО 

«Казцинк») договора оказания услуг, являющегося 

сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

4. О заключении Обществом (100% голосующих 

акций которого принадлежит ТОО «Казцинк»), с 

ТОО «Казцинк» (владеющим 100% голосующих 

акций Общества) договора купли – продажи, 

являющегося сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

5. 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 

1. 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  

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 16.02.2017 

жылғы №КС-Ж/2017-175  келісімшартын бұзу 

жөнінде келісім жасауы туралы. 

3. Қоғамның (дауыс беру акциясы 100% «Казцинк» 

ЖШС иелігіндегі) «ОралЭлектроСервис» ЖШС-мен 

(қатысу үлесінің 100% «Казцинк» ЖШС-нің ірі 

қатысушыларына тиесілі) іске асуына мүддесі бар 

келісім болып табылатын қызмет көрсету 

келісімшартын жасауы туралы. 

4. Қоғамның (дауыс беру акциясы 100% «Казцинк» 

ЖШС иелігіндегі) «Казцинк» ЖШС-мен (Қоғамның 

дауыс беру акциясының 100% иегері) іске асуына 
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мүддесі бар келісім болып табылатын сату-сатып алу 

келісімшартын жасауы туралы. 

5. 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 

келісімшартына 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 купли – продажи (далее – Договор), 

согласно которому ТОО «Казцинк»» продает 

принадлежащее ему на праве собственности 

имущество определенное в Приложении № 1 к 

Договору, а АО «ЖГОК» покупает и обязуется 

оплатить его стоимость, согласно условиям 

заключаемого на срок с 21.09.2018 г. до 31.12.2018 г. 

договора, на сумму 366 513 718,75 (триста 

шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать 

тысяч семьсот восемнадцать) тенге, (75) тиын без 

учета НДС 12%. 

 

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: 

Соглашение о расторжении Договора № КС-Ж/2017-

175 от 16.02.2017 г. на оказание услуг по 

техническому надзору и инженерному 

сопровождению реконструкции и строительства 

объектов жилой инфраструктуры проекта « ЖГОК». 

Полиметаллы Жайрема. Модернизация 

действующего производства», заключенного между 

АО «ЖГОК» и ТОО «Казцинк». 

 

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО 

ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ,  

независимыми членами Совета Директоров 

единогласно принято следующее РЕШЕНИЕ: 

•Обществу заключить сделку, в совершении которой 

имеется заинтересованность: 

Договор подряда (далее – Договор), согласно 

которому АО «ЖГОК» обязуется выполнить в 

пользу ТОО «ОралЭлектроСервис» комплекс 

железнодорожных работ (услуг) на ж/д тупике 

Заказчика (станция Киик, путь 101), определенных в 
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Приложении № 1 к Договору, а ТОО 

«ОралЭлектроСервис» обязуется принять 

выполненные работы и оплатить их, согласно 

условиям заключаемого на срок до 31.12.2020 г. 

договора, на сумму 3 378 000 000 (три миллиарда 

триста семьдесят восемь миллионов) тенге, без учета 

НДС 12%. 

 

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО 

ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, 

независимыми членами Совета Директоров 

единогласно принято следующее РЕШЕНИЕ: 

•Обществу заключить сделку, в совершении которой 

имеется заинтересованность: 

Договор купли – продажи (далее – Договор), 

согласно которому ТОО «Казцинк»» продает 

принадлежащее ему на праве собственности 

имущество определенное в Приложении № 1 к 

договору, а АО «ЖГОК» покупает и обязуется 

оплатить его стоимость, согласно условиям 

заключаемого на срок до 31.12.2018 г. договора, на 

сумму 12 263 186,00 (двенадцать миллионов двести 

шестьдесят три тысячи сто восемьдесят шесть) тенге 

без учета НДС 12%. 

 

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО 

ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, 

независимыми членами Совета Директоров 

единогласно принято следующее РЕШЕНИЕ: 

•Обществу заключить сделку, в совершении которой 

имеется заинтересованность: 

Дополнительное соглашение № 2 к договору купли – 

продажи №50-17/2018-0020 от 17.05.2018 г. (далее – 

Договор) между ТОО «Казцинк» и АО «ЖГОК», об 

изменении условий статьи 7. «ЦЕНА» в части 

определения цены за одну сухую метрическую тонну 

веса товара.  

 

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 Келісімшарттың №1 

Қосымшасында анықталған меншік құқығындағы 

мүлікті сататын, ал «ЖКБК» АҚ оны сатып алып, 

21.09.2018 жылдан 31.12.2018 жылға дейінгі 

мерзімге жасалатын Келісімшарттың шарттарына 

сай 12% ҚҚС есебінсіз  366 513 718,75 (үш жүз 

алпыс алты миллион бес жүз он үш мың жеті жүз он 

сегіз) теңге, (75) тиын тұратын құнын төлеуге 
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міндеттенетін сату-сатып алу Келісімшарты (бұдан 

әрі – Келісімшарт). 

 

КҮН ТӘРТІБІНДЕГІ ЕКІНШІ МӘСЕЛЕ 

БОЙЫНША СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ 

НӘТИЖЕСІНДЕ, 

Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшелері 

бірауыздан келесідей ШЕШІМ қабылдады:  

• Қоғам іске асуына мүддесі бар төмендегідей 

келісім жасасын:  

«ЖКБК» АҚ мен «Казцинк» ЖШС арасында 

«ЖКБК» АҚ-ның Жәйрем полиметалдары. 

Қолданыстағы өндірісті жетілдіру» жобасының 

тұрғынүй инфрақұрылымы нысандарын қайта құру 

және салуды техникалық бақылау және инженерлік 

сүйемелдеу бойынша қызмет көрсетуге 16.02.2017 

жылы жасалған № КС-Ж/2017-175 Келісімшартын 

бұзу туралы келісім. 

 

КҮН ТӘРТІБІНДЕГІ ҮШІНШІ МӘСЕЛЕ 

БОЙЫНША СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ 

НӘТИЖЕСІНДЕ, 

Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшелері 

бірауыздан келесідей ШЕШІМ қабылдады:  

• Қоғам іске асуына мүддесі бар төмендегідей 

келісім жасасын: 

«ЖКБК» АҚ «ОралЭнергоСервис» ЖШС пайдасына 

Тапсырысшының теміржолының тұйықталған 

басында (Киік станциясы, 101-жол) Келісімшарттың 

№1 Қосымшасында анықталған теміржол 

жұмыстарының кешенін орындауға міндеттенетін, 

ал «ОралЭнергоСервис» ЖШС орындалған 

жұмыстарды қабылдап, олардың 31.12.2020 жылға 

дейін жасалатын Келісімшарттың шарттарына сай 

12% ҚҚС есебінсіз  3 378 000 000 (үш миллиард үш 

жүз жетпіс сегіз миллион) теңге тұратын құнын 

төлеуге міндеттенетін мердігерлік Келісімшарт 

(бұдан әрі – Келісімшарт).   

 

КҮН ТӘРТІБІНДЕГІ ТӨРТІНШІ МӘСЕЛЕ 

БОЙЫНША СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ 

НӘТИЖЕСІНДЕ, 

Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшелері 

бірауыздан келесідей ШЕШІМ қабылдады:  

• Қоғам іске асуына мүддесі бар төмендегідей 

келісім жасасын:  

«Казцинк» ЖШС Келісімшарттың №1 

Қосымшасында анықталған меншік құқығындағы 

мүлікті сататын, ал «ЖКБК» АҚ оны сатып алып, 

31.12.2018 жылға дейінгі мерзімге жасалатын 

Келісімшарттың шарттарына сай 12% ҚҚС есебінсіз  

12 263 186,00 (он екі миллион екі жүз алпыс үш мың 

жүз сексен алты теңге тұратын құнын төлеуге 
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міндеттенетін сату-сатып алу Келісімшарты (бұдан 

әрі – Келісімшарт). 

 

КҮН ТӘРТІБІНДЕГІ БЕСІНШІ 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 арасында 

17.05.2018 жылы жасалған №50-17/2018-0020 сату-

сатып алу келісімшартының «Баға» деп аталатын 7-

бабының тауар салмағының бір құрғақ метрикалық 

тоннасы бағасын анықтауға қатысты шарттарын 

өзгерту туралы №2 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. 
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