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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 Депозитария финансовой отчетности, 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 
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11. Информация об аресте имущества акционерного общества 

Акционерлік қоғамның мүлкіне тыйым салу туралы ақпарат  

  Вид информации Наложение ареста   

Ақпарат түрі  Тыйым салу   

1 1 дата решения о наложении ареста на имущество 

акционерного общества 

24.08.2017 
  

акционерлік қоғамның мүлкіне тыйым салу туралы 

шешімнің күні  
  

2 номер решения о наложении ареста на имущество 

акционерного общества 

3440 
  

акционерлік қоғамның мүлкіне тыйым салу туралы 

шешімнің нөмірі 
  

3 наименование государственного органа, 

принявшего решение об аресте имущества 

общества 

Управление государственных 

доходов по г. Каражал Департамента 

государственных доходов по 

Карагандинской области 

қоғамның мүлкіне тыйым салу туралы шешім 

қабылдаған мемлекеттік органның атауы   

«Қарағанды облысы бойынша 

Мемлекеттік кірістер 

департаментінің Қаражал қаласы 
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бойынша мемлекеттік кірістер 

басқармасы» РММ    

4 основание наложения ареста Распоряжение налогового органа о 

приостановлении расходных 

операций №3440 от 24.08.2017 г.  

тыйым салудың негіздемесі №3440 от 24.08.2017 ж. Шығын 

операцияларды тоқтата тұру  туралы 

салық органын өкімі  

2 1 наименование имущества акционерного общества, 

на которое наложен арест 

денежные средства на общую сумму 

517 127 158,37 тенге,  на  счетах в 

банках второго уровня Республикик 

Казахстан 

акционерлік қоғамның тыйым салынған мүлкінің 

атауы  

 

Жалпы сомасы 517 127 158,37 теңге, 

Қазақстан Республикасындағы екінші 

деңгейдегі банктерде ашылған  

шоттарда ақшалай қаражат  

2 его процентное соотношение к общей стоимости 

активов общества на дату ареста имущества 

общества. 

1,29 

  

тыйым салынған күні бойынша, оның қоғам 

активтерінің жалпы құнына пайыздық арақатынасы  
  

  В случае наложения ареста на деньги должника, находящиеся в банках, организациях, 

осуществляющих отдельные виды банковских операций, - указание суммы денег, на 

которую наложен арест. В случае наложения ареста на ценные бумаги акционерного 

общества - общее количество арестованных ценных бумаг, их вид, идентификационный 

номер, сведения об эмитенте данных ценных бумаг 

Банктердегі, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы 

борышкердің ақшасына тыйым салынған жағдайда - тыйым салынған ақша сомасын 

көрсету. Бағалы қағаздарға тыйым салынған жағдайда - тыйым салынған бағалы 

қағаздардың жалпы саны, олардың түрлері, сәйкестендіру нөмірі, осы бағалы қағаздардың 

эмитенті туралы мәліметтер 

3 Вид арестованного имущества Арест на деньги 

Тыйым салынған мүліктің түрі Ақшаға тыйым салу 

4 Сумма денег, на которую наложен арест 517 127 158,37   

Тыйым салынған ақша сомасы    

5 Валюта денег KZT - Тенге   

Ақша валютасы KZT   
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