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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 

20. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества 

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы 

ақпарат 

  Наименование органа акционерного общества, 

принявшего решение 

Общее собрание акционеров 

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының 

атауы  

Қоғамның акционерлерінің жалпы 

жиналысы 

 

1 дата проведения общего собрания акционеров 

акционерного общества 

24.04.2017 
  

акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы 

жиналысын өткізу күні 
  

  время проведения общего собрания 

акционеров акционерного общества / 

акционерлік қоғамның 

с / басталу 

/ from 

(HH:MM) 

09:30 Пример / 

мысал / 

example: 09:00, 

 
        АО «Казахстанская фондовая биржа» 

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

тел.(7272) 37-53-25 

      
                       

ИНФОРМАЦИЯ 
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акционерлердің жалпы жиналысының 

өткізу уақыты / time of the general 

meeting of shareholders of the joint 

stock company 

по / 

аяқталу / 

to 

(HH:MM) 

09:45 14:30 

место проведения общего собрания акционеров 

акционерного общества 

Республика Казахстан, Карагандинская 

область, город Каражал, поселок 

Жайрем, улица Муратбаева, дом 20. 

 

акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы 

жиналысының өткізу орны 

Қазақстан Республикасы, Қарағанды 

облысы, Қаражал, қаласы., Жәйрем 

кенті, Мұратбаев көшесі, 20 үй. 

 

2 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания 

акционеров акционерного общества 

О заключении с ТОО 

«ОралЭлектроСервис» сделки, 

превышающей (в тенге, по курсу 

Национального Банка Республики 

Казахстан, на дату принятия решения) 

стоимость в 10 000 000 долларов США и 

не предусмотренную годовым 

операционным бюджетом Общества, в 

совершении которой у Общества 

имеется заинтересованность».   

 

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы 

жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер 

«ОралЭлектроСервис» ЖШС-мен 10 000 

000 АҚШ доллары (шешім 

қабылданаған мерзімдегі Қазақстан 

Республикасының Ұлттық банкі курсы 

бойынша, теңгемен) және Қоғамның 

жылдық операциялық бюджетімен 

қарастырылмаған бағаны арттыру 

бойынша келісім жасау.  

 

3 решения, принятые общим собранием акционеров 

акционерного общества, с указанием итогов 

(результатов) голосования 

Голосовало «ЗА»: [6 588 624 (шесть 

миллионов пятьсот восемьдесят восемь 

тысяч шестьсот двадцать четыре) 

голосов] 

Голосовало «ПРОТИВ»: 0 (ноль) 

голосов; 

Голосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль) 

голосов. 

 

Особых мнений при голосовании не 

поступило. Решение принято 

единогласно. 

принято РЕШЕНИЕ: 

Обществу заключить сделку, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность:  Договор подряда 

(далее – Договор), в соответствии с 

которым АО «ЖГОК» обязуется 

выполнить, в пользу ТОО 

«ОралЭлектроСервис» работы, а ТОО 

«ОралЭлектроСервис» обязуется 
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принять выполненные работы и 

произвести их оплату, согласно 

условиям заключаемого на срок до 

31.12.2018 года  Договора, на сумму в 

размере 7 525 000 000 (семь миллиардов 

пятьсот двадцать пять миллионов) тенге, 

без учета НДС. 

 

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы 

жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің 

(нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен  

«ИЯ» дауыс бергендер: [6 588 624 ( алты 

миллион бес жүз сексен сегіз мың алты 

жүз жиырма төрт) дауыс] 

«ҚАРСЫ»:                    0 (нөл) дауыс; 

«ҚАТЫСПАҒАНДАР»: 0 (нөл) дауыс. 

 

Дауыс беру кезінде ерекше пікірлер 

болған жоқ. Шешім бірауыздан 

қабылданды. 

 

ШЕШІМ қабылданды: 

Қоғам жасалуына мүдделілік бар келесі 

Келісімді жасасын:Мердігер Келісім-

шарты (ары қарай-Келісім-шарт), 

аталған Келісім-шартқа сәйкес «ЖКБК» 

АҚ  «ОралЭлектроСервис» ЖШС 

пайдасына жұмыстар атқаруға, ал 

«ОралЭлектроСервис» ЖШС өз 

кезегінде атқарылған жұмыстарды 

қабылдап алып, 31.12.2018ж. дейінгі 

мерзімге жасалған Келісім-шартқа 

сәйкес ҚҚС-сыз 7 525 000 000 (жеті 

миллиард бес жүз жиырма бес миллион) 

теңге көлемінде  төлем жасауға 

міндеттенеді.    

 

4 иные сведения по решению акционерного общества нет 

акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге 

мәліметтер 

жоқ 

 

 

 

 

 

 

     Председатель Правления                                                                                    А.Ю.  Бурковский  

  

 

 

исп.: Адельбаев Б.К. 

тел. 8 (7212) 482838, вн. 30672 


