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        АО «Казахстанская фондовая биржа» 

          050000, г.Алматы, ул. Байзакова, 280, тел.(7272) 37-53-25 

      
                

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 
05.12.2016 

  

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. Об утверждении штатного расписания АО «ЖГОК»; 

2. О заключении Обществом (100% голосующих акций которого 

принадлежит ТОО «Казцинк») с АО «Шаймерден»  (100% голосующих 

акций которого принадлежит ТОО «Казцинк») сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность; 

3. О предварительном утверждении годового операционного бюджета АО 

«ЖГОК» на 2017 г.; 

4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЖГОК», с 

повесткой дня: 

1. О заключении между Обществом и ТОО «Казцинк», крупной сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, в результате которой 

Обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет 

более пятидесяти процентов, от общего размера балансовой стоимости 

активов Общества; 

2. Об утверждение Устава АО «ЖГОК» в новой редакции»; 

3. Об утверждении годового операционного бюджета АО «ЖГОК» на 

2017 г. 
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директорлар кеңесі отырысының күн 

тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) 

мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің 

және инвесторларға акционерлік қоғамның 

ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі 

1. «ЖКБК» АҚ штаттық кестесін бекіту туралы; 

2. Қоғам (дауыс беру акцияларының 100 % «Қазцинк» ЖШС тиесілі) мен 

«Шаймерден» АҚ (қатысу үлесінің 100% «Казцинк» ЖШС тиесілі) жүзеге 

асуына мүдделілік бар келісімді  жасауы туралы. 

3. «ЖКБК» АҚ 2017 ж. жылдық операциялық бюджетін алдын ала бекіту 

туралы; 

4.Келесі күн тәртібінде «ЖКБК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы 

жиналысын өткізу туралы: 

1. Жасалуына мүдделілік бар Қоғам мен «Казцинк» ЖШС арасындағы ірі 

келісім жасау туралы, ол келісім нәтижесінде Қоғамнан құны Қоғам 

активтерінің баланстық құнының жалпы көлемінің елу пайызынан 

жоғары мөлшерін қамтитын мүлік алынады.  

2. «ЖКБК» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту; 

3. «ЖКБК» АҚ 2017 ж. жылдық операциялық бюджетін 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 с пунктом 2 статьи 53, 

Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 

10, пункта 30.1, статьи 30 Устава Общества, единогласно принято 

следующее РЕШЕНИЕ: 

1. Исключить из штатного расписания АО «ЖГОК» Управление 

человеческими ресурсами, со всеми входящими в него отделами, 

секторами, штатными единицами и утвердить штатное расписание АО 

«ЖГОК», с учетом данных изменений. 

 

ПО ИТОГАМ  ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 

ПОВЕСТКИ ДНЯ,  

независимыми членами Совета Директоров, в соответствии с пунктом 2 

статьи 53, статьей 73, п.4. статьи 58  Закона Республики Казахстан «Об 

акционерных обществах» единогласно принято следующее РЕШЕНИЕ: 

• Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность:  

Договор купли – продажи (далее - Договор), согласно которому АО 

«Шаймерден» 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 31.03.2017 г. Договора, на сумму в размере 69 

241 470,07 (шестьдесят девять миллионов двести сорок одна тысяча 

четыреста семьдесят) тенге 07  тиын, без учета НДС 12% 

 

ПО ИТОГАМ  ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ТРЕТЬЕМУ 

ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ,  

членами Совета Директоров, в соответствии с подпунктом 5, пункта 2 

статьи 53, Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 

подпунктом 4, пункта 30.1, статьи 30 Устава Общества, единогласно 

принято следующее РЕШЕНИЕ: 

1. Предварительно, утвердить годовой операционный бюджет АО 

«ЖГОК» на 2017 г., в редакции Приложения № 1 к настоящему заочному 

решению. 

2. Вынести вопрос «Об утверждении годового операционного бюджета 

АО «ЖГОК» на 2017 г.» на рассмотрение внеочередного общего собрания 

акционеров АО «ЖГОК». 

 

ПО ИТОГАМ  ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО ЧЕТВЕРТОМУ 

ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, членами Совета Директоров, в 

соответствии с подпунктом 2, пункта 2, статьи 53, статьей 58, пунктом 1, 

статьи 78 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 

единогласно принято следующее РЕШЕНИЕ: 

 

Созвать внеочередное  общее собрание акционеров, Акционерного 

общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на 09 часов, 00 

минут, «09» января 2017 г. по адресу 100702, Карагандинская область, г. 

Каражал, п. Жайрем, ул. Муратбаева, д. 20 с повесткой дня:  
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1. О заключении между Обществом и ТОО «Казцинк», крупной сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, в результате которой 

Обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет 

более пятидесяти процентов, от общего размера балансовой стоимости 

активов Общества; 

2. Об утверждение Устава АО «ЖГОК» в новой редакции»; 

3. Об утверждении годового операционного бюджета АО «ЖГОК» на 

2017 г. 

 

В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание 

акционеров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный 

комбинат» провести «10» января 2017 г.,  в 09:00 часов. 

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, 53 бап, 2 

тармағына сәйкес, Қоғам Жарғысының 30 бап, 30.1. тармақ, 10 

тармақшасымен бір ауыздан келесі ШЕШІМДІ қабылдады: 

  

2. «ЖКБК» АҚ штаттық кестесінен Адами ресурстар басқармасын, оған 

қарасты барлық бөлімдерді, секторларды, штаттық бірліктерді шығарып, 

аталған өзгерістерді ескере отырып, «ЖКБК» АҚ штаттық кестесі 

бекітілсін.  

 

КҮН ТӘРТІБІНІҢ ЕКІНШІ МӘСЕЛЕСІ БОЙЫНША СЫРТТАЙ ДАУЫС 

БЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІМЕН, Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшелері 

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғам туралы» Заңы, 58 бап, 4 

тармақ; 73 бап; 53 бап, 2 тармағына сәйкес  бір ауыздан келесі ШЕШІМДІ 

қабылдады: 

• Қоғам жүзеге асуына мүдделі Келісімді жасасын:  

Сату-сатып алу Келісім-шарты «ары қарай-Келісім-шарт), бұл Келісім-

шартқа сәйкес «Шәймерден» ЖШС Келісім-шарттың № 1 Қосымшасында 

белгіленген өзіне тиесілі меншікті мүлікті сатады, ал «ЖКБК» АҚ сатып 

алып, 31.03.2017ж. мерзіміне дейін жасалған шарттарға сәйкес 12% ҚҚС-

сыз 69 241 470,07 (алпыс тоғыз миллион екі жүз қырық бір мың төрт жүз 

жетпіс) теңге, жеті тиын теңге сомасында құнын төлеуге міндеттенеді.  

 

КҮН ТӘРТІБІНІҢ ҮШІНШІ МӘСЕЛЕСІ БОЙЫНША СЫРТТАЙ 

ДАУЫС БЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІМЕН, Директорлар Кеңесінің тәуелсіз 

мүшелері Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғам туралы» 

Заңы, 53 бап, 2 тармағына сәйкес, Қоғам Жарғысының 30 бап, 30.1. 

тармақ, 10 тармақшасымен бір ауыздан келесі ШЕШІМДІ қабылдады: 

3. «ЖКБК» АҚ 2017 ж. жылдық операциялық бюджеті осы сырттай 

шешімнің №1 Қосымшасындағы редакцияда алдын ала бекітілсін. 

4. ««ЖКБК» АҚ 2017 ж. жылдық операциялық бюджетін бекіту туралы» 

мәселесі «ЖКБК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы отырысына 

талқылауға шығарылсын.  

КҮН ТӘРТІБІНІҢ ТӨРТІНШІ МӘСЕЛЕСІ БОЙЫНША СЫРТТАЙ 

ДАУЫС БЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІМЕН, Директорлар Кеңесінің тәуелсіз 

мүшелері Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғам туралы» 

Заңы, 58 бап, 4 тармақ; 73 бап; 53 бап, 2 тармағына сәйкес  бір ауыздан 

келесі ШЕШІМДІ қабылдады: 

«Жәйрем кен байыту комбинаты» акционерлік қоғамы 09.01.2017ж.  09 

сағат 00 минутта 100702, Қарағанды облысы, Қаражал қаласы,  Жәйрем 

кенті, Мұратбаев көшесі, 20, келесі күн тәртібіндегі акционерлердің 

кезектен тыс жалпы жиналысына шақырады: 

1. Жасалуына мүдделілік бар Қоғам мен «Казцинк» ЖШС арасындағы ірі 

келісім жасау туралы, ол келісім нәтижесінде Қоғамнан құны Қоғам 

активтерінің баланстық құнының жалпы көлемінің елу пайызынан 

жоғары мөлшерін қамтитын мүлік алынады.  

2. «ЖКБК» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту; 

3. «ЖКБК» АҚ 2017 ж. жылдық операциялық бюджетін бекіту туралы. 

 

Кворум болмаған жағдайда «Жәйрем кен байыту комбинаты» 
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акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 

10.01.2017ж. 09 сағат 00 минутта қайтадан өткізіледі.  

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 

 


