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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 

13.03.2017 
  

акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын 

өткізу 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) 

09:00 

Пример / мысал / 

example: 09:00, 

14:30 
по / аяқталу 

/ to 

(HH:MM) 

09:30 

место проведения общего собрания акционеров 

акционерного общества 

Республика Казахстан, Карагандинская 

область, город Каражал, поселок Жайрем, 

улица Муратбаева, дом 20 

 

 
        АО «Казахстанская фондовая биржа» 

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

тел.(7272) 37-53-25 

      
                       

ИНФОРМАЦИЯ 
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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 размера и условий выплаты 

вознаграждений членам Совета Директоров 

Общества, по итогам 2016 г. за исполнение 

ими своих обязанностей;  

2. Об определении формы извещения 

Обществом акционеров, о созыве Общего 

собрания акционеров АО «ЖГОК» и принятие 

решения о размещении такой информации в 

средствах массовой информации.  

 

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы 

жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер 

1. 2016ж. нәтижесі бойынша Қоғам 

Директорлары Кеңесі мүшелері өз 

міндеттіліктерін      орындағандары үшін 

алатын сыйақыларының көлемі мен 

шарттарын анықтау туралы; 

2.Қоғамның акционерлерді «ЖКБК» АҚ 

акционерлерінің Жалпы жиналысына 

шақыруы туралы хабарландыру формасын 

анықтау және мұндай ақпараттарды бұқаралық 

ақпарат құралдарына орналастыру туралы 

шешім қабылдау туралы. 

 

3 решения, принятые общим собранием акционеров 

акционерного общества, с указанием итогов (результатов) 

голосования 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об определении 

размера и условий выплаты вознаграждений 

членам Совета Директоров Общества, по 

итогам 2016 г. за исполнение ими своих 

обязанностей;    

                                                              

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 вопросу «Об 

определении размера и условий выплаты 

вознаграждений членам Совета Директоров 

Общества, по итогам 2016 г. 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 

2016 г. в размере, по три месячных оклада 

каждому.                                                                                                                       

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Об определении 

формы извещения Обществом акционеров, о 

созыве Общего собрания акционеров АО 
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«ЖГОК» и принятие решения о размещении 

такой информации в средствах массовой 

информации;       

         

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 считается принятым 

единогласно. По результатам обсуждения и 

голосования по вопросу «Об определении 

формы извещения Обществом акционеров, о 

созыве Общего собрания акционеров АО 

«ЖГОК» и принятие решения о размещении 

такой информации в средствах массовой 

информации»                                                                                     

принято  РЕШЕНИЕ:        

                                                                                                      

1. Определить, форму извещения Обществом 

акционеров о созыве Общего собрания 

акционеров АО «ЖГОК» с включением в него 

следующих сведений:         

1) полное наименование и место нахождения 

исполнительного органа Общества;       

2) сведения об инициаторе созыва собрания;                                                                  

3) дату, время и место проведения общего 

собрания акционеров Общества, время начала 

регистрации участников собрания, а также 

дату и время проведения повторного общего 

собрания акционеров общества, которое 

должно быть проведено, если первое собрание 

не состоится;                                                               

4) дату составления списка акционеров, 

имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров;                                                                                                          

5) повестку дня общего собрания акционеров;                                                                

6) порядок ознакомления акционеров 

общества с материалами по вопросам повестки 

дня общего собрания акционеров;                                                                     

8) порядок проведения собрания;                                                                                    

9) порядок проведения заочного голосования и 

процедуру для заочного голосования;                                                                                                                      

10) нормы законодательных актов Республики 

Казахстан, в соответствии с которыми 

проводится собрание.                                                                                          

2. Извещение публиковать в срок не позднее, 

чем за 30 дней до проведения Собрания в 

газете «Казахстанская Правда».    
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акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы 

қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) 

қорытындысын көрсетумен  

 БІРІНІШІ МӘСЕЛЕ БОЙЫНША: 2016ж. 

нәтижесі бойынша Қоғам Директорлары 

Кеңесі мүшелері өз міндеттіліктерін 

орындағандары үшін алатын сыйақыларының 

көлемі мен шарттарын анықтау 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. 

 

1.2016ж. нәтижесі бойынша Қоғам 

Директорлары Кеңесі мүшелері өз 

міндеттіліктерін орындағандары үшін алатын 

сыйақыларының көлемі мен шарттарын 

анықтау мәселесі бойынша дауыс беру 

нәтижелерімен келесі ШЕШІМ шығарылды: 

2.Қоғамның Директорлар Кеңесінің тәуелсіз 

мүшелері Тлеубергенев Марат Брашевичке 

және Гусинский Александр Владимировичке 

2016 жыл нәтижесі бойынша әрқайсысына үш 

айлық еңбекақы көлемінде бір жолғы сыйақы 

анықталып және төленсін.   

 

ЕКІНШІ МӘСЕЛЕ БОЙЫНША: Қоғамның 

акционерлерді «ЖКБК» АҚ акционерлерінің 

Жалпы жиналысына шақыруы туралы 

хабарландыру формасын анықтау және 

мұндай ақпараттарды бұқаралық ақпарат 

құралдарына орналастыру туралы шешім 

қабылдау 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 бір ауыздан қабылданған болып 

есептеледі. 

Қоғамның акционерлерді «ЖКБК» АҚ 

акционерлерінің Жалпы жиналысына 

шақыруы туралы хабарландыру формасын 

анықтау және мұндай ақпараттарды бұқаралық 

ақпарат құралдарына орналастыру туралы 

шешім қабылдау мәселесі бойынша дауыс 

беру нәтижелерімен келесі ШЕШІМ 

шығарылды: 

1. Төмендегі ақпараттарды қоса отырып 

Қоғамның акционерлерді «ЖКБК» АҚ 

акционерлерінің Жалпы жиналысына 

шақыруы туралы хабарландыру формасын 

анықтау: 

1) Қоғамның атқарушы органының толық 
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атауы және орналасқан жері;  

2) жиналысқа шақыруды бастаушы туралы 

мәлімет;  

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын 

өткізу мерзімі, уақыты және орны, жиналысқа 

қатысушыларды тіркеу уақыты, сонымен 

қатар, егер бірінші жиналыс өткізілмесе, 

өткізілуге тиіс қоғам акционерлерінің жалпы 

жиналысын қайтадан өткізу мерзімі мен 

уақыты;  

4) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына 

қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін 

жасау мерзімі;  

5) Қоғам акционерлерінің жалпы 

жиналысының күн тәртібі;  

6) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы 

күн тәртібі мәселелері бойынша 

материалдармен қоғам акционерлеренің 

танысу тәртібі;  

8) жиналыс өткізу тәртібі; 

9) сырттай дауыс беруді өткізу және сырттай 

дауыс беру рәсімінің тәртіптері; 

10) жиналыс сәйкестігі талап етілетін 

Қазақстан Республикасы заңнамалық 

актілерінің нормасы. 

2. Хабарландыру Жиналыс өткізілер уақыттан 

30 күннен кем емес уақыт бұрын 

«Казахстанская Правда» газетіне жариялану 

керек.  

 

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 

 

 


