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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 

 
12.06.2017 

  

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.Об оказании единовременной, безвозмездной, 

материальной помощи работнику Общества 

Альжанову Б.А.; 

2.О заключении Обществом (100% голосующих 

акций которого принадлежит ТОО «Казцинк») с 

ТОО «Казцинктех» (49,74% долей участия, 

которого принадлежит ТОО «Казцинк»),  сделки, 

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.Қоғам жұмыскері Б.А.Әлжановқа бір реттік, 

қайтарымсыз материалды көмек көрсету туралы; 

2.Қоғам (дауыс беру акцияларының 100 % 

«Қазцинк» ЖШС тиесілі) мен «Казцинктех» 

ЖШС (қатысу үлесінің 49, 74% «Казцинк» ЖШС 

тиесілі) жүзеге асуына мүдделілік бар келісімді  

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,  

поскольку: 

• 22.05.2017 г. в Общество слесарь сантехник 

горно – транспортного цеха Общества Альжанов 

Б.А., ИНН690610350054, имеющий стаж работы в 

Обществе 17 лет, с просьбой оказать 

материальную помощь на обследование и 

лечение в г. Караганда и АО «Национальный 

научный центр онкологии  и трансплантологии» в 

г. Астана его дочери Аманжановой Ақерке 

Бауыржанқызы, ИИН 940718451097, которой 

21.04.2017 г. произведена операция по 

трансплантации почки; 

• Альжановым Б.А. предоставлены необходимые 

документы, подтверждающие вышеизложенные 

обстоятельства;  

• в соответствии с подпунктом 9, пункта 30.1., 

статьи 30 Устава Общества, в исключительную 

компетенцию Совета директоров входит 

одобрение любых сделок, предусматривающих 

безвозмездную передачу Обществом денег, за 

исключением случаев, когда сумма такой 

передачи не превышает 1 000 (одной тысячи) 

долларов США, либо эквивалента в тенге по 

курсу Национального Банка Республики 

Казахстан на дату одобрения; 

 

членами Совета Директоров, в соответствии с 

подпунктом 20, пункта 2, статьи 53, п.4. статьи 58  

Закона Республики Казахстан «Об акционерных 

обществах», подпунктом 9, пункта 30.1., статьи 

30 Устава Общества, единогласно принято 

следующее РЕШЕНИЕ: 
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1.Оказать работнику Общества Альжанову 

Бауыржану Аманжановичу, единовременную, 

безвозмездную, материальную помощь в размере 

1 000 000 (один миллион) тенге, для 

медицинского обследования и лечения его 

дочери, Аманжановой Ақерке Бауыржанқызы, 

ИИН 940718451097 в г. Караганда и АО 

«Национальный научный центр онкологии  и 

трансплантологии» в г. Астана и связанных с 

вышеуказанным обследованием и лечением 

расходов, (в том числе, оплаты проезда, 

проживания, питания по месту обследования и 

лечения, а так же приобретения лекарственных 

препаратов, назначенных врачами). 

2.Денежные средства, в размере 1 000 000 (один 

миллион) тенге перечислить на банковские 

реквизиты, полученные от работника Общества 

Альжанова Бауыржана Аманжановича, либо 

выдать их иным, не запрещенным 

законодательством РК способом.  

 

ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПО 

ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, 

независимыми членами Совета Директоров, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 53, пунктом .4. 

статьи 58  Закона Республики Казахстан «Об 

акционерных обществах» единогласно принято 

следующее РЕШЕНИЕ: 

 

• Обществу заключить сделку, в совершении 

которой имеется заинтересованность:  

Договор подряда (далее – Договор), в 

соответствии с которым ТОО «Казцинктех» 

выполнит в пользу АО «ЖГОК» работы по 

разработке проектно-сметной документации на 

устройство водоотлива, на месторождении 

Жайрем, в карьерах Западный и Дальнезападный 

№1 и №2 АО «ЖГОК, в соответствии с 

условиями Договора и заданием на 

проектирование, прилагаемым к Договору в 

качестве Приложения № 1, а АО «ЖГОК» 

обязуется принять выполненные работы и 

произвести их оплату, согласно условиям 

заключаемого на срок до 31.12.2017 года  

Договора, на сумму в размере 52 034 423 

(пятьдесят два миллиона тридцать четыре тысячи 

четыреста двадцать три) тенге без учета НДС. 
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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 

• 22.05.2017 ж. Қоғамның тау-кен көліктер 

цехының слесарь-сантехнигі Әлжанов Б.А. ЖСН 

690610350054, Қоғамдағы еңбек өтілі 17 жыл, 

Қоғамға 21.04.2017ж. бүйрек трансплантациясы 

бойынша ота жасалған қызы Аманжанова Ақерке 

Бауыржанқызының ЖСН 940718451097 

Қарағанды қаласында және Астана қаласындағы 

«Ұлттық Онкология және трансплантология 

ғылыми орталығы» АҚ тексерілуге және ем алуға 

материалдық көмек көрсетуге өтініш білдіруіне; 

• Әлжанов Б.А. жоғарыда баяндалған жағдайды 

растауға қажетті барлық құжаттарды беруіне;  

• Қоғам жарғысының 30 бап, 30.1 тармақ, 9 

тармақшасына сәйкес Қоғамның ақшаны өтеусіз 

беруді қарастыратын, мұндай беру сомасы 1 000 

(бір мың) АҚШ долларынан аспайтын 

жағдайларды не болмаса мақұлданған кездегі 

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі курсы 

бойынша теңгемен кез келген мәмілелерді 

мақұлдауына байланысты;  

Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшелері 

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғам 

туралы» Заңы, 58 баптың 4-тармағына, 53 баптың 

2 тармағы, 20 тармақшасына, Қоғам  

Жарғысының 30 бап, 30.1 тармақ, 9 

тармақшасына сәйкес бір ауыздан келесі 

ШЕШІМДІ қабылдады: 

 

3. Қоғам жұмыскері Әлжанов Бауыржан 

Аманжанұлына  қызы Аманжанова Ақерке 

Бауыржанқызының ЖСН 940718451097 

Қарағанды қаласында және Астана қаласындағы 

«Ұлттық Онкология және трансплантология 

ғылыми орталығы» АҚ тексерілуіне және ем 

алуына (сонымен қатар, жолын, ем алатын 

қаладағы тұратын жері, ішетін тағамы, сондай-ақ, 

дәрігерлер тағайындаған дәрі-дәрмекті алу) 1 000 

000 (бір миллион) теңге көлемінде бір реттік, 

қайтарымсыз материалдық көмек берілсін. 

4. 1000 000 (бір миллион) теңге көлеміндегі 

ақшалай қаражат Қоғам жұмыскері Әлжанов 

Бауыржан Аманжанұлынан алынған банктік 

деректемелерге аударылсын не болмаса ҚР 

заңнамасымен тыйым салынбаған басқа тәсілмен 

берілсін.  

 

КҮН ТӘРТІБІНІҢ БІРІНШІ МӘСЕЛЕСІ 

БОЙЫНША СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ 

НӘТИЖЕЛЕРІМЕН, Директорлар Кеңесінің 

тәуелсіз мүшелері Қазақстан Республикасының 
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«Акционерлік қоғам туралы» Заңы, 58 баптың 4-

тармағына, 53 баптың 2 тармағына сәйкес бір 

ауыздан келесі ШЕШІМДІ қабылдады: 

• Қоғам жасалуына мүдделі келесі келісімді 

жасасы  

Мердігер шарты (ары қарай-Шарт), бұл шартқа 

сәйкес «Казцинктех»  ЖШС «ЖКБК» АҚ 

пайдасына «ЖКБК» АҚ № 1 және №2 Батыс және 

Қиыр батыс карьерлерінде, Жәйрем кен 

орындарында сутөкпелер орнатуға жобалық-

сметалық құжаттар жасау бойынша жұмыстарды 

атқаруға, ал «ЖКБК» АҚ атқарылған 

жұмыстарды қабылдап және 31.12.2017ж. 

мерзіміне дейін жасалған Шартқа сәйкес ҚҚС-сыз 

52 034 423 (елу екі миллион отыз төрт мың төрт 

жиырма үш) теңге көлемінде төлем жасауға 

міндеттенеді.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


