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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, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанский 

фондовой биржи. 

 

№ № 

п.п. 
Показатель / Көрсеткіш  / Indicator 

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / 

Information content 

1 2 3 4 

24. Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в 

соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента 

Эмитенттің жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитент 

акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар 

туралы ақпарат 

1 Дата события, затрагивающего интересы акционеров 

(участников) эмитента и (или) инвесторов, в 

соответствии с уставом и проспектом выпуска 

эмиссионных ценных бумаг эмитента 

30.06.2020 

  

эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы 

қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің 

акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) 

инвесторлардың мүддесін қозғайтын оқиға күні 

  

2 сведения, затрагивающие интересы акционеров 

(участников) эмитента и (или) инвесторов, в 

соответствии с уставом и проспектом выпуска 

эмиссионных ценных бумаг эмитента 

АО «Жайремский ГОК» привлечено к административной 

ответственности Департаментом по чрезвычайным 

ситуациям по Карагандинской области за правонарушение, 

предусмотренное ч.1 ст.410 Кодекса РК "Об 

административных правонарушениях". Постановление о 

наложении административного взыскания 

№203520093000003 от 30.06.2020 г. 

эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы 

қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің 

акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) 

инвесторлардың мүддесін қозғайтын мәліметтер 

"Жайрем КБК" АҚ "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" 

ҚР Кодексінің 410-бабының 1-бөлігінде көзделген құқық 

бұзушылық үшін Қарағанды облысы бойынша төтенше 

жағдайлар Департаментімен әкімшілік жауапкершілікке 

тартылды. 30.06.2020 ж. №203520093000003 әкімшілік 

жаза қолдану туралы қаулы. 
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3 при несоблюдении эмитентом условий, 

предусмотренных проспектом выпуска 

негосударственных облигаций:       

  

эмитент мемлекеттік емес облигациялар шығару 

проспектісінде көзделген талаптарды сақтамаған 

кезде: 

  

1  объем неисполненных обязательств, тенге     

орындалмаған міндеттемелер сомасы, теңге   

2 причина неисполнения обязательств   

міндеттемелерді орындамау себептері   

3 национальный идентификационный номер 

(НИН) или международный идентификационный 

номер (ISIN) облигаций 

  

  

облигациялардың ұлттық сәйкестендіру номері 

(ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру коды 

(ISIN) 

  

4 вид облигаций   

облигациялардың түрі   

5 количество размещенных облигаций     

орналастырылған облигациялардың саны   

6 размер купонной ставки     

купон мөлшерлемесінің мөлшері   

7 дата дефолта     

дефолт күні   

8 сумма задолженности по купонному 

вознаграждению, тенге 

  
  

купондық сыйақы бойынша берешек сомасы, 

теңге 
  

9 сумма задолженности по основному долгу, тенге     

негізгі борыш бойынша берешек сомасы, теңге   

10 остаток неурегулированного долга, тенге     

реттелмеген борыш қалдығы, теңге   

 

 

 

 

      Председатель Правления                                                                                 С.А. Бартош 
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