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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 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 
21.07.2016 

  

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 предварительном утверждении годовой 

финансовой отчетности АО «Жайремский горно-

обогатительный комбинат» за 2015 год. 

2. О созыве годового общего собрания акционеров АО 

«Жайремский горно-обогатительный комбинат» с 

повесткой дня:  

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО 

«Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2015 

год. 

2. Об утверждение порядка распределения чистого 

дохода АО «Жайремский горно-обогатительный 

комбинат» за 2015 год, принятие решения о выплате 

дивидендов по простым акциям и утверждение размера 

дивиденда в расчете на одну простую акцию АО 

«Жайремский горно - обогатительный комбинат».В 
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случае отсутствия кворума, повторное годовое общее 

собрание акционеров Акционерного общества 

«Жайремский горно-обогатительный комбинат» 

провести «29» августа 2016 г. в 10:00 часов. 

директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне 

енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол 

туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға 

акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес 

жіберіледі 

1. «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ 2015 жыл 

бойынша жылдық қаржылы есебін бастапқы бекіту 

туралы; 

2. «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ келесі күн 

тәртібіндегі жылдық жалпы жиналысына шақыру 

туралы:  

1. «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ 2015 жыл 

бойынша жылдық қаржылық есебін бекіту туралы. 

2. «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ 2015 жылғы 

таза кірісін тарату тәртібін бекіту, жай акциялар 

бойынша дивиденттер төлеу бойынша шешім қабылдау 

және «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ бір жай 

акция есебімен дивиденттер көлемін бекіту 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,  

членами Совета Директоров, в соответствии со статьей 

58, подпунктом 5,  пункта 2, статьи 35 Закона 

Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 

единогласно принято следующее РЕШЕНИЕ: 

1. Предварительно утвердить годовую финансовую 

отчетность АО «Жайремский горно-обогатительный 

комбинат» за 2015 год согласно Приложения № 1 к 

настоящему заочному Решению. 

 

ПО ИТОГАМ  ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО 

ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ,  

членами Совета Директоров, в соответствии с 

подпунктом 2, пункта 2, статьи 53, статьей 58, пунктами 

2 и 3, статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об 

акционерных обществах» единогласно принято 

следующее РЕШЕНИЕ: 

2.Созвать годовое общее собрание акционеров, 

Акционерного общества «Жайремский горно-

обогатительный комбинат»  на 10 часов, 00 минут, «26» 

августа 2016 г. по адресу 100702, Карагандинская 

область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Муратбаева, д. 20 с 

повесткой дня:  

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО 

«Жайремский горно-обогатительный комбинат» за 2015 

год. 

2. Об утверждение порядка распределения чистого 

дохода АО «Жайремский горно- обогатительный 

комбинат» за 2015 год, принятие решения о выплате 

дивидендов по простым акциям и утверждение размера 

дивиденда в расчете на одну простую акцию АО 

«Жайремский горно-обогатительный комбинат». 

В случае отсутствия кворума, повторное годовое общее 

собрание акционеров Акционерного общества 

«Жайремский горно-обогатительный комбинат» 

провести «29» августа 2016 г. в 10:00 часов. 
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директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) 

тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша 

қабылдаған шешімі (шешімдері) 

КҮН ТӘРТІБІНІҢ БІРІНШІ МӘСЕЛЕСІ БОЙЫНША 

СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІМЕН, 

Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшелері Қазақстан 

Республикасының «Акционерлік қоғам туралы» Заңы, 

58 бап, 35 баптың 2 тармақ, 5 тармақшасына сәйкес  бір 

ауыздан келесі ШЕШІМДІ қабылдады: 

 

1. Осы сырттай Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес 

«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ 2015 жыл 

бойынша жылдық қаржылы есебі алдын ала бекітілсін.  

 

КҮН ТӘРТІБІНІҢ БІРІНШІ МӘСЕЛЕСІ БОЙЫНША 

СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІМЕН, 

Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшелері Қазақстан 

Республикасының «Акционерлік қоғам туралы» Заңы, 

53 бап, 2 тармақ, 2 тармақшасына, 58 бапқа, 35 баптың 2 

және 3 тармақшасына сәйкес  бір ауыздан келесі 

ШЕШІМДІ қабылдады: 

 

2. 26.08.2016ж. сағат 10.00-де 100702, Қарағанды 

облысы, Қаражал қаласы, Жәйрем кенті, Мұратбаев 

көшесі, 20-үй мекен жайы бойынша «Жәйрем кен 

байыту комбинаты» АҚ келесі күн тәртібіндегі жылдық 

жалпы жиналысы өткізілсін:  

1. «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ 2015 жыл 

бойынша жылдық қаржылық есебін бекіту туралы. 

2. «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ 2015 жылғы 

таза кірісін тарату тәртібін бекіту, жай акциялар 

бойынша дивиденттер төлеу бойынша шешім қабылдау 

және «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ бір жай 

акция есебімен дивиденттер көлемін бекіту туралы.  

 

Кворум болмаған жағдайда акционерлердің кезектен 

тыс жалпы жиналысы 29.08.2016ж. сағат 10.00- де 

қайтадан өткізіледі.  

4 иные сведения по решению акционерного общества нет 

акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

мәліметтер 

жоқ 

 

 

 

                            

 

 

                            

                            Председатель Правления                                                                                    А.Ю.  Бурковский  
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