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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 

20. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества 

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат 

  Наименование органа акционерного общества, 

принявшего решение 

Общее собрание акционеров 

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам 

органының атауы  

Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы 

1 дата проведения общего собрания акционеров 

акционерного общества / дата решения 

единственного акционера 

11.01.2018 

  

акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы 

жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің 

шешім қабылдаған күні 

  

  время проведения общего 

собрания акционеров 

акционерного общества / 

акционерлік қоғамның 

акционерлердің жалпы 

жиналысының өткізу уақыты / 

time of the general meeting of 

shareholders of the joint stock 

company 

с / 

басталу / 

from 

(HH:MM) 

09:30 

Пример / мысал / 

example: 09:00, 

14:30 
по / 

аяқталу / 

to 

(HH:MM) 

11:00 

 
        АО «Казахстанская фондовая биржа» 

          
050000, г.Алматы, ул. Байзакова, 280, 

тел.(7272) 37-53-25 

      
                       

ИНФОРМАЦИЯ 
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место проведения общего собрания акционеров 

акционерного общества 

Республика Казахстан, Карагандинская область, город 

Каражал, поселок Жайрем, улица Муратбаева, дом 20 

 

акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы 

жиналысының өткізу орны 

Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, 

Қаражал, қаласы., Жәйрем кенті, Мұратбаев көшесі, 

20 үй,  

2 вопросы, включенные в повестку дня общего 

собрания акционеров акционерного общества 

1.Об определении аудиторской организации, 

осуществляющей аудит Общества по итогам 2017 г.; 

2. О заключении между Обществом и ТОО «Казцинк», 

крупной сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность; 

3.  Об утверждении годового операционного бюджета 

АО «ЖГОК» на 2018г. 

4. Об определении размера и условий выплаты 

вознаграждений членам Совета Директоров 

Общества, по итогам 2017 г. за исполнение ими своих 

обязанностей; 

 

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы 

жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер 

1.2017 жыл бойынша аудит жүргізуші аудиторлық 

ұйымды айқындау туралы; 

2. Қоғам мен «Казцинк» ЖШС арасында жасалуына 

мүдделілік бар ірі келісім жасау туралы; 

3.  2018 жылға «ЖКБК» АҚ-ның жылдық 

операциялық бюджетін бекіту туралы. 

4. 2017 жыл нәтижесі бойынша Қоғамның 

Директорлар Кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін 

атқаруларына қарай сыйақы төлеу шарттары мен 

сыйақы көлемін айқындау туралы; 

 

3 решения, принятые общим собранием 

акционеров акционерного общества, с указанием 

итогов (результатов) голосования / решения, 

принятые единственным акционером 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об определении 

аудиторской организации, осуществляющей аудит 

Общества по итогам 2017; 

 Голосовало «ЗА»:[6 588 624 (шесть миллионов 

пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать 

четыре) голосов]                                                                       

Голосовало «ПРОТИВ»:0 (ноль) голосов;                                                            

Голосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль) голосов.  

Особых мнений при голосовании не поступило. 

Решение принято единогласно. 

По результатам голосования по первому вопросу «Об 

определении аудиторской организации, 

осуществляющей аудит Общества по итогам 2017 г.» 

принято РЕШЕНИЕ: 

1.Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской 

организации, осуществляющей аудит АО 

«Жайремский горно - обогатительный комбинат» по 

итогам 2017 г.  

2.Совету директоров Общества определить размер 

суммы вознаграждения ТОО «Делойт», за оказание 

услуг по осуществлению аудита АО «Жайрем".   

                                                                                                                                                          

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:О заключении между 

Обществом и ТОО "Казцинк", крупной сделки,в 

совершении которой имеется заинтересованность; 

 Голосовало «ЗА»:[6 588 624 (шесть миллионов 
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пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать 

четыре) голосов]                                                                       

Голосовало «ПРОТИВ»:0 (ноль) голосов;                                                            

Голосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль) голосов.   

Особых мнений при голосовании не поступило. 

Решение принято единогласно 

По результатам голосования по второму вопросу «О 

заключении между Обществом и ТОО "Казцинк", 

крупной сделки,в совершении которой имеется 

заинтересованность» принято РЕШЕНИЕ:                                                                 

1.Обществу заключить дополнительное соглашение № 

2 к Договору купли – продажи № 50-17/2047-1 от 

10.01.2017 г. (далее – Договор), распространяющее 

свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 

октября 2017 года, действующее по 31 марта 2019 

года, в отношении всех партии Товара, отгруженных 

до 31-го декабря 2018 года, а так же об увеличении, 

общего количества поставляемого товара по 

Договору, ориентировочно, до 591 500 (пятьсот 

девяносто одной тысячи пятьсот) сухой метрической 

тонны +/- 2 % (два процента), а суммы Договора, до 

50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге, без 

учета НДС; 

2.Одобрить заключение дополнительного соглашения 

№ 2 к Договору, в качестве сделки, превышающей, в 

тенге по курсу Национального Банка РК, на дату 

настоящего решения, эквивалент в 10 000 000 (десять 

миллионов) долларов США, а равно в качестве 

крупной сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность; 

3.Уполномочить Председателя Правления АО 

«ЖГОК» Бурковского А.Ю. от имени АО 

«Жайремский ГОК» подписать дополнительное 

соглашение № 2 к Договору. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Об утверждении 

годового операционного бюджета АО "ЖГОК" на 

2018г. 

 Голосовало «ЗА»:[6 588 624 (шесть миллионов 

пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать 

четыре) голосов]                                                                       

Голосовало «ПРОТИВ»:0 (ноль) голосов;                                                            

Голосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль) голосов  

Особых мнений при голосовании не поступило. 

Решение принято единогласно. 

По результатам голосования по третьему вопросу «Об 

утверждении годового операционного бюджета АО 

"ЖГОК" на 2018г.» принято РЕШЕНИЕ:                        

1.Утвердить годовой операционный бюджет АО 

«ЖГОК» на 2018 г. в редакции Приложения № 1 к 

настоящему протоколу Собрания. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Об определении 

размера и условий выплаты вознаграждений членам 

Совета Директоров Общества, по итогам 2017г за 

исполнение ими своих обязанностей; 

 Голосовало «ЗА»:[6 588 624 (шесть миллионов 

пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать 
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четыре) голосов]                                                                       

Голосовало «ПРОТИВ»:0 (ноль) голосов;                                                            

Голосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль) голосов. 

Особых мнений при голосовании не поступило. 

Решение принято единогласно. 

По результатам голосования по четвертому вопросу 

«Об определении размера и условий выплаты 

вознаграждений членам Совета Директоров 

Общества, по итогам 2017г за исполнение ими своих 

обязанностей;.» принято РЕШЕНИЕ:               

1.Определить и выплатить независимым  членам  

Совета Директоров Общества Тлеубергеневу Марату 

Брашевичу и Гусинскому Александру Владимировичу 

единовременное вознаграждение по итогам 2017 г. в 

размере, по четыре месячных оклада каждому. 

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы 

жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің 

(нәтижелердің) қорытындысын 

көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған 

шешімдері  

 БІРІНІШІ МӘСЕЛЕ БОЙЫНША:2017 жыл бойынша 

аудит жүргізуші аудиторлық ұйымды айқындау 

туралы; 

«ИЯ»: [6 588 624 (алты миллион бес жүз сексен сегіз 

мың алты жүз жиырма төрт) дауыс] 

«ЖОҚ»: 0 (ноль) дауыс;                                                                         

«ҚАТЫСПАҒАНДАР»: 0 (ноль) дауыс. 

Дауыс беру кезінде ерекше пікірлер түскен жоқ. 

Шешім бірауыздан қабылданды. 

 

2017 жыл бойынша аудит жүргізуші аудиторлық 

ұйымды айқындау туралы нәтижесінде келесі 

ШЕШІМ шығарылды: 

1.«2017 жыл бойынша аудит жүргізуші аудиторлық 

ұйым «Делойт» ЖШС белгіленсін.    

2.Қоғамның директорлар кеңесі «Жәйрем кен байыту 

комбинаты» АҚ 2017 жыл бойынша аудит жүргізу 

қызметін көрсетуі үшін «Делойт» ЖШС –не 

төленетені сыйақы сомасы көлемін анықтасын. 

                                                                                                                                        

ЕКІНШІ МӘСЕЛЕ БОЙЫНША: Қоғам мен 

«Казцинк» ЖШС арасында жасалуына мүдделілік бар 

ірі келісім жасау туралы; 

«ИЯ»: [6 588 624 (алты миллион бес жүз сексен сегіз 

мың алты жүз жиырма төрт) дауыс] 

«ЖОҚ»: 0 (ноль) дауыс;                                                                         

«ҚАТЫСПАҒАНДАР»: 0 (ноль) дауыс. 

Дауыс беру кезінде ерекше пікірлер түскен жоқ. 

Шешім бірауыздан қабылданды. 

 

 «Қоғам мен «Казцинк» ЖШС арасында ірі келісім 

жасау туралы» мәселеге дауыс беру нәтижесінде 

келесі ШЕШІМ қабылданды: 

1.Қоғам 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін тиелген 

Тауардың барлық жиынтығына қатысты 2019 жылғы 

31 наурызға дейін әрекет ететін, 2017 жылғы 01 

қазаннан бастап туындаған Тараптар қатынасына өз 

әрекетін тарататын, сонымен қатар, Шарт бойынша 

жеткізілетін тауардың жалпы мөлшерін 591 500  (бес 

жүз тоқсан бір мың бес жүз) құрғақ метриялық 

тоннаға +/- 2 % (екі процент), ал Шарттың сомасын 
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ҚҚС-сыз 50 000 000 000 (елу миллиард) теңгеге 

арттыру туралы 10.01.2017ж. шыққан № 50-17/2047-1  

сату-сатып алу Шартына (ары қарай- Шарт) №2 

Қосымша келісім жасасын; 

2.Жасалуына Қоғам мүдделі және ірі келісімге тең 

құны 10 000 000 АҚШ доллары болатын 

эквиваленттен (шешім қабылданған мерзімдегі 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің курсы 

бойынша теңгемен) асатын Шартқа №2 Қосымша 

келісім жасау мақұлдансын. 

3.«Жәйрем кен байыту комбинаты» акционерлік 

қоғамы атынан «ЖКБК» АҚ Басқарма төрағасы 

Алексей Юрьевич Бурковскийге Шарттың №2 

Қосымша келісіміне қол қою жүктелсін.  

 

 

ҮШІНШІ МӘСЕЛЕ БОЙЫНША: 2018 жылға 

«ЖКБК» АҚ-ның жылдық операциялық бюджетін 

бекіту туралы. 

«ИЯ»: [6 588 624 (алты миллион бес жүз сексен сегіз 

мың алты жүз жиырма төрт) дауыс] 

«ЖОҚ»: 0 (ноль) дауыс;                                                                         

«ҚАТЫСПАҒАНДАР»: 0 (ноль) дауыс. 

Дауыс беру кезінде ерекше пікірлер түскен жоқ. 

Шешім бірауыздан қабылданды. 

 

2018 жылға «ЖКБК» АҚ-ның жылдық операциялық 

бюджетін бекіту туралы.» мәселеге дауыс беру 

нәтижесінде келесі ШЕШІМ қабылданды: 

Осы Жиналыс хаттамасының № 1 Қосымшасына 

сәйкес  2018 жылға «ЖКБК» АҚ жылдық 

операциялық бюджеті бекітілсін.  

 

 

ТӨРТІНШІ МӘСЕЛЕ БОЙЫНША: 2017 жыл 

нәтижесі бойынша Қоғамның Директорлар Кеңесі 

мүшелеріне өз міндеттерін атқаруларына қарай 

сыйақы төлеу шарттары мен сыйақы көлемін 

айқындау туралы; 

«ИЯ»: [6 588 624 (алты миллион бес жүз сексен сегіз 

мың алты жүз жиырма төрт) дауыс] 

«ЖОҚ»: 0 (ноль) дауыс;                                                                         

«ҚАТЫСПАҒАНДАР»: 0 (ноль) дауыс. 

Дауыс беру кезінде ерекше пікірлер түскен жоқ. 

Шешім бірауыздан қабылданды. 

 

2017 жыл нәтижесі бойынша Қоғамның Директорлар 

Кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін атқаруларына қарай 

сыйақы төлеу шарттары мен сыйақы көлемін 

айқындау туралы;» мәселеге дауыс беру нәтижесінде 

келесі ШЕШІМ қабылданды:   2017 жыл нәтижесі 

бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз 

мүшелері  Тлеубергенев Марат Брашевичке және 

Гусинский Александр Владимировичке, әрқайсысына 

төрт айлық жалақы көлемінде бір жолғы сыйақы 

тағайындалып, төленсін.  



 

Республика даңғылы, 40 
Қарағанды қаласы  
Қазақстан Республикасы, 
1000702  
Мұратбаева көшесі, 20 
Қаражал Қаласы, Жәйрем қтк 
Қарағанды облысы 100702 

проспект Республики,40 
г. Караганда 
Республика Казахстан 
100024 
ул.Муратбаева, 20 
г. Каражал, пгт Жайрем 
Карагандинская область 
100702 

БИН 940 940 000 255 
тел.: +7 (71043) 21 458, вн. 30091 
факс: +7 (71043) 23 251 
e-mail: zhairem.info@kazzinc.com 

 

 

 

 

4 иные сведения по решению акционерного 

общества 

нет 

акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге 

мәліметтер 

жоқ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Председатель Правления                                                                                               А.Ю.  Бурковский  

  

 

 

исп.: Адельбаев Б.К. 

тел. 8 (7212) 482838, вн. 30672 

 

 


