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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 

16.10.2017 

  

акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы 

жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім 

қабылдаған күні 

  

  время проведения общего собрания 

акционеров акционерного общества / 

акционерлік қоғамның 

акционерлердің жалпы жиналысының 

с / 

басталу / 

from 

(HH:MM) 

09:30 
Пример / мысал 

/ example: 

09:00, 14:30 

 
        АО «Казахстанская фондовая биржа» 

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

тел.(7272) 37-53-25 

      
                       

ИНФОРМАЦИЯ 
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өткізу уақыты / time of the general 

meeting of shareholders of the joint stock 

company 

по / 

аяқталу / 

to 

(HH:MM) 

10:30 

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. О привлечении заемного финансирования, для 

целей реализации «Проекта «Жайремский горно-

обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. 

Модернизация действующего производства», 

путем заключения между АО «ЖГОК» и ТОО 

«Казцинк» договора займа, являющегося крупной 

сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность; 

2. Об утверждении устава АО «ЖГОК» в новой 

редакции; 

3. О заключении проектного соглашения между 

ТОО «Казцинк», АО «Жайремский горно-

обогатительный комбинат» и АО «Банк развития 

Казахстана»; 

4. Об изменении условий финансирования, 

привлеченного в АО «Банк Развития Казахстана» 

для целей реализации «Проекта «Жайремский 

горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы 

Жайрема. Модернизация действующего 

производства»; 

 

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы 

жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер 

1. Жасалуына мүдделі «ЖКБК» АҚ және 

«Казцинк» ЖШС арасында ірі келісім болып 

табылатын қарыз шартын жасау арқылы «Жәйрем 

кен байыту комбинаты» АҚ. Жәйрем 

полиметалдары. Қолданыстағы өндірісті жаңарту» 

Жобасын жүзеге асыру мақсатында қарызға 

қаржыландыру туралы; 

2. «ЖКБК» АҚ жарғысын жаңа редакцияда бекіту 

туралы; 

3. «ЖКБК» АҚ, «Казцинк» ЖШС және 

«Қазақстанның даму банкі» АҚ арасында жобалық 

келісім жасау туралы; 

4. «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ. Жәйрем 

полиметалдары. Қолданыстағы өндірісті жаңарту» 

Жобасын жүзеге асыру мақсатында «Қазақстанның 

даму банкі» АҚ тартылған қаржыландыру 

шарттарын өзгерту туралы; 

 

3 решения, принятые общим собранием акционеров 

акционерного общества, с указанием итогов 

(результатов) голосования / решения, принятые 

единственным акционером 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О привлечении 

заемного финансирования, для целей реализации 

«Проекта «Жайремский горно-обогатительный 

комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация 

действующего производства», путем заключения 

между АО «ЖГОК» и ТОО «Казцинк» договора 

займа, являющегося крупной сделкой, в 
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совершении которой имеется заинтересованность; 

 

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 «О 

привлечении заемного финансирования, для целей 

реализации «Проекта «Жайремский горно-

обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. 

Модернизация действующего производства», 

путем заключения между АО «ЖГОК» и ТОО 

«Казцинк» договора займа, являющегося крупной 

сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность» принято РЕШЕНИЕ: 

1.Одобрить заключение договора финансового 

займа с ТОО «Казцинк», в качестве сделки, 

превышающей в эквиваленте (в тенге по курсу 

Национального Банка Республики Казахстан на 

дату принятия решения) стоимость в 10 000 000 

долларов США, а равно в качестве крупной сделки, 

и сделки в совершении которой Обществом 

имеется заинтересованность. 

2.Привлечь заемное финансирование, в ТОО 

«Казцинк» путем заключения договора 

финансового займа (далее – Займ); 

3.Одобрить основные условия Займа, включая:  

заемщик: АО «ЖГОК»; 

сумма: 138 307 022 112 (сто тридцать восемь 

миллиардов триста семь миллионов двадцать две 

тысячи сто двенадцать) тенге; 

размер вознаграждения: 8% годовых; 

срок погашения: с момента подписания Займа его 

последней стороной и до 31 декабря 2024 года; 

целевое использование: для обеспечения 

финансирования предприятия по инвестиционному 

Проекту «Жайремский горно-обогатительный 

комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация 

действующего производства». 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении 

устава АО «ЖГОК» в новой редакции; 

 

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 
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утверждении устава АО «ЖГОК» в новой 

редакции» принято РЕШЕНИЕ: 

1.Утвердить Устав Акционерного общества 

«Жайремский горно-обогатительный комбинат» в 

новой редакции согласно Приложения № 1 к 

настоящему протоколу Собрания. 

2.Председателю Правления Акционерного 

общества «Жайремский горно-обогатительный 

комбинат», Бурковскому Алексею Юрьевичу 

поручить подписать Устав в новой редакции, 

согласно Приложения № 1 к настоящему 

протоколу Собрания. 

 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О заключении 

проектного соглашения между ТОО «Казцинк», 

АО «Жайремский горно-обогатительный 

комбинат» и АО «Банк развития Казахстана»; 

 

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 «О 

заключении проектного соглашения между ТОО 

«Казцинк», АО «Жайремский горно-

обогатительный комбинат» и АО «Банк развития 

Казахстана» принято РЕШЕНИЕ: 

 

1.Одобрить заключение между ТОО «Казцинк», 

АО «ЖГОК» и АО «Банк Развития Казахстана» 

(далее – Стороны) Проектного соглашения (далее – 

Соглашение) условиями которого будет 

предусмотрена ответ¬ственность ТОО «Казцинк» 

за реализацию Проекта «Жайремский горно-

обогатительный комби¬нат. Полиметаллы 

Жайрема. Модернизация действующего 

производства» (далее – Проект), 

предусматривающего строительство 

обогатительной фабрики проектной мощностью 5 

000 000 (пять миллионов) тонн полиметаллической 

руды в год, координация действий между 

Сторонами и приложение ими усилий  по 

обеспечению своевременного финансирования и 

успешной реализации Проекта, заключаемого 

сроком до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по Соглашению. 

2.Разрешить Генеральному директору ТОО 

«Казцинк» Хмелеву А.Л. определить (в том числе 

от имени АО «ЖГОК») по итогам переговоров с 

АО «Банк Развития Казахстана» условия 

Проектного соглашения, не указанные в настоящем 

решении и заключить соответствующее 
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соглашение с АО «Банк Развития Казахстана» и 

АО «ЖГОК». 

3.Уполномочить Председателя Правления АО 

«ЖГОК» Бурковского А.Ю. от имени АО 

«Жайремский ГОК», по итогам выполнения 

пунктов 1-2 выше, заключить Проектное согла-

шение с АО «Банк Развития Казахстана». 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Об изменении 

условий финансирования, привлеченного в АО 

«Банк Развития Казахстана» для целей реализации 

«Проекта «Жайремский горно-обогатительный 

комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация 

действующего производства»; 

 

 

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 

изменении условий финансирования, 

привлеченного в АО «Банк Развития Казахстана» 

для целей реализации «Проекта «Жайремский 

горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы 

Жайрема. Модернизация действующего 

производства» принято РЕШЕНИЕ: 

1.Признать утратившим силу решение по 

четвертому вопросу Повестки дня «О привлечении 

заемного финансирования в АО «Банк Развития 

Казахстана» для целей реализации «Проекта 

«Жайремский горно-обогатительный комбинат. 

Полиметаллы Жайрема. Модернизация 

действующего производства» Годового общего 

собрания акционеров Общества от 10.07.2017 г., и 

одобрить следующие условия привлечения 

финансирования в АО «Банк Развития 

Казахстана»: 

-Заемщик: АО «Жайремский горно-

обогатительный комбинат»; 

-Созаемщик: не предусмотрен; 

-Вид кредитного инструмента: невозобновляемая 

кредитная линия; 

-Общая сумма (лимит финансирования): 33 000 000 

000 (тридцать три миллиарда) тенге; 

-Валюта финансирования: тенге; 

-Срок финансирования: 7 лет с даты подписания 

генерального кредитного соглашения; 

-Период доступности: до 27 октября 2019 года; 

-Ставка вознаграждения: 7,9 % годовых; 

-Комисии: в соответствии с действующими 

тарифами АО «Банк Развития Казахстана»; 

-Условия возврата основного долга: равными 
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полугодовыми платежами; 

-Условия погашения вознаграждения: 

полугодовыми платежами, при этом сумма 

вознаграждения начисленная за льготный период, 

погашается равномерными полугодовыми 

платежами начиная с даты окончания льготного 

периода до конца срока займа. 

-Льготный период по погашению основного долга: 

36 месяцев с даты первого освоения; 

-Льготный период по погашению вознаграждения: 

24 месяца с даты первого освоения; 

-Гарант: Компания «Glencore plc» 

2. Одобрить заключение Генерального кредитного 

соглашения между АО «ЖГОК» и АО «Банк 

Развития Казахстана» 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. 

3Разрешить Председателю Правления АО «ЖГОК» 

Бурковскому А.Ю. опреде¬лить по итогам 

переговоров с АО «Банк Развития Казахстана» 

иные условия финансирования и ковенанты для 

АО «ЖГОК», не указанные в настоящем решении 

и по итогам заклю¬чить Генеральное кредитное 

соглашение с АО «Банк Развития Казахстана». 

 

Акционерное общество «Жайремский горно-

обогатительный комбинат» (далее АО «ЖГОК»), 

зарегистрированное по адресу: 100702, 

Карагандинская область, г. Каражал, п. Жайрем, 

ул. Муратбаева, 20 сообщает о принятии  Общим 

собранием акционеров АО «ЖГОК» 16.10.2017 г. 

решений о заключении крупных сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, 

в соответствии с которыми решено:  

1.Одобрить заключение договора финансового 

займа с ТОО «Казцинк», в качестве сделки, 

превышающей в эквиваленте (в тенге по курсу 

Национального Банка Республики Казахстан на 

дату принятия решения) стоимость в 10 000 000 

долларов США, а равно в качестве крупной сделки, 

и сделки в совершении которой Обществом 

имеется заинтересованность. 

2.Привлечь заемное финансирование, в ТОО 

«Казцинк» путем заключения договора 

финансового займа (далее – Займ); 

3.Одобрить основные условия Займа, включая:  

заемщик: АО «ЖГОК»; 

сумма: 138 307 022 112 (сто тридцать восемь 

миллиардов триста семь миллионов двадцать две 

тысячи сто двенадцать) тенге; 

размер вознаграждения: 8% годовых; 

срок погашения: с момента подписания Займа его 

последней стороной и до 31 декабря 2024 года; 

целевое использование: для обеспечения 

финансирования предприятия по инвестиционному 

Проекту «Жайремский горно-обогатительный 
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комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация 

действующего производства». 

 

1.Одобрить следующие условия привлечения 

финансирования в АО «Банк Развития 

Казахстана»: 

-Заемщик: АО «Жайремский горно-

обогатительный комбинат»; 

-Созаемщик: не предусмотрен; 

-Вид кредитного инструмента: невозобновляемая 

кредитная линия; 

-Общая сумма (лимит финансирования): 33 000 000 

000 (тридцать три миллиарда) тенге; 

-Валюта финансирования: тенге; 

-Срок финансирования: 7 лет с даты подписания 

генерального кредитного соглашения; 

-Период доступности: до 27 октября 2019 года; 

-Ставка вознаграждения: 7,9 % годовых; 

-Комисии: в соответствии с действующими 

тарифами АО «Банк Развития Казахстана»; 

-Условия возврата основного долга: равными 

полугодовыми платежами; 

-Условия погашения вознаграждения: 

полугодовыми платежами, при этом сумма 

вознаграждения начисленная за льготный период, 

погашается равномерными полугодовыми 

платежами начиная с даты окончания льготного 

периода до конца срока займа. 

-Льготный период по погашению основного долга: 

36 месяцев с даты первого освоения; 

-Льготный период по погашению вознаграждения: 

24 месяца с даты первого освоения; 

-Гарант: Компания «Glencore plc» 

2. Одобрить заключение Генерального кредитного 

соглашения между АО «ЖГОК» и АО «Банк 

Развития Казахстана» 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. 

4Разрешить Председателю Правления АО «ЖГОК» 

Бурковскому А.Ю. опреде¬лить по итогам 

переговоров с АО «Банк Развития Казахстана» 

иные условия финансирования и ковенанты для 

АО «ЖГОК», не указанные в настоящем решении 

и по итогам заклю¬чить Генеральное кредитное 

соглашение с АО «Банк Развития Казахстана». 

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы 

жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің 

(нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз 

акционердің қабылдаған шешімдері  

БІРІНШІ СҰРАҚ БОЙЫНША: Жасалуына мүдделі 

«ЖКБК» АҚ және «Казцинк» ЖШС арасында ірі 

келісім болып табылатын қарыз шартын жасау 

арқылы «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ. 

Жәйрем полиметалдары. Қолданыстағы өндірісті 

жаңарту» Жобасын жүзеге асыру мақсатында 

қарызға қаржыландыру туралы; 

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

сегіз мың алты жүз жиырма төрт) дауыс] 

«ЖОҚ»: 0 (ноль) дауыс; 
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 «ҚАТЫСПАҒАНДАР»: 0 (ноль) дауыс. 

 

Дауыс беру кезінде ерекше пікірлер түскен жоқ. 

 

Жасалуына мүдделі «ЖКБК» АҚ және «Казцинк» 

ЖШС арасында ірі келісім болып табылатын қарыз 

шартын жасау арқылы «Жәйрем кен байыту 

комбинаты» АҚ. Жәйрем полиметалдары. 

Қолданыстағы өндірісті жаңарту» Жобасын жүзеге 

асыру мақсатында қарызға қаржыландыру туралы 

дауыс беру нәтижесінде келесі 

ШЕШІМ шығарылды: 

1.Жасалуына Қоғам мүдделі және ірі келісімге тең 

«Казцинк» ЖШС-мен  құны 10 000 000 АҚШ 

доллары болатын эквиваленттен (шешім 

қабылданған мерзімдегі Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкінің курсы 

бойынша теңгемен) асатын қаржылық қарыз 

шартын жасау мақұлдансын. 

2.Қаржылық қарыз шартын жасау арқылы 

«Казцинк» ЖШС қаржылық қарызға тарту (ары 

қарай – Қарыз); 

3.Келесілерде қосып Қарыздың негізгі шарттарын 

мақұлдау:  

Қарыз алушы: «ЖКБК» АҚ; 

 сома: 138 307 022 112 (бір жүз отыз сегіз миллиард 

үш жүз жеті миллион жиырма екі мың бір жүз он 

екі) теңге; 

сыйақы көлемі: жылдық 8%; 

өтеу мерзімі: Қарыз шартына соңғы тарап қол 

қойған мерзімнен бастап 2024 жылғы 

желтоқсанның 31-не дейін; 

мақсатты қолдану: «Жәйрем кен байыту 

комбинаты» АҚ. Жәйрем полиметалдары. 

Қолданыстағы өндірісті жаңарту» инвестициялық 

жобасы бойынша кәсіпорынды қаржыландыру 

үшін. 

ЕКІНШІ СҰРАҚ БОЙЫНША: «ЖКБК» АҚ  

Жарғысын жаңа редакцияда 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. 

 

 

«ЖКБК» АҚ  Жарғысын жаңа редакцияда бекіту 

туралы мәселе бойынша дауыс беру нәтижесімен 

келесі ШЕШІМ шығарылды: 

1.Жиналыстың осы хаттамасының №1 

Қосымшасына сәйкес «Жәйрем кен байыту 

комбинаты» акционерлік қоғамының Жарғысы 

жаңа редакцияда бекітілсін. 

2.«Жәйрем кен байыту комбинаты» акционерлік 

қоғамы Басқарма төрағасы Алексей Юрьевич 

Бурковскийге жиналыстың осы хаттамасының №1 

Қосымшасына сәйкес Жарғының жаңа 
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редакицясына қол қою жүктелсін.  

 

 

ҮШІНШІ СҰРАҚ БОЙЫНША: «ЖКБК» АҚ, 

«Казцинк» ЖШС және «Қазақстанның даму банкі» 

АҚ арасында жобалық 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. 

 

«ЖКБК» АҚ, «Казцинк» ЖШС және 

«Қазақстанның даму банкі» АҚ арасында жобалық 

келісім жасау туралы мәселе бойынша дауыс беру 

нәтижесімен келесі ШЕШІМ шығарылды: 

 

1.«ЖКБК» АҚ, «Казцинк» ЖШС және 

«Қазақстанның даму банкі» АҚ (Ары қарай-

Тараптар) арасында Жобалық келісімді (ары қарай-

Келісім) мақұлдау. Ол Келісім бойынша «Казцинк» 

ЖШС жарамдылық мерзімі Тараптар Келісім 

бойынша өз міндеттерін толық орындайтын 

мерзімге дейін жасалған  жобалық қуаты жылына 5 

000 000 (бес миллион) тонна полиметалл кені 

берілетін байыту фабрикасының құрылысы, 

Тараптар арасындағы әрекеттер  координациясы 

және уақытылы қаржыландыру мен Жобаны 

табысты жүзеге асыруды қамтамасыз ету бойынша 

олар жұмсайтын күш қаралатын «Жәйрем кен 

байыту комбинаты» АҚ. Жәйрем полиметалдары. 

Қолданыстағы өндірісті жаңарту» Жобасының 

(ары қарай-Жоба) жүзеге асуына жауапты болып 

табылады 

2.«Казцинк» ЖШС Бас директоры А.Л.Хмелевке 

(«ЖКБК» АҚ атынан) «Қазақстанның Даму банкі» 

АҚ арадағы келіссөздер нәтижесі бойынша осы 

шешімде көрсетілмеген Жобалық Келісімнің 

шарттарын белгілеу және «Қазақстанның Даму 

банкі» АҚ-мен және «ЖКБК» АҚ-мен сәйкес 

келісім жасауға рұқсат берілсін.  

3.«ЖКБК» АҚ Басқарма төрағасы 

А.Ю.Бурковскийге «Жәйрем КБК» АҚ атынан 

жоғарыда көрсетілген 1-2 тармақтардың 

орындалуы бойынша «Қазақстанның Даму банкі» 

АҚ Жобалық келісім жасауға уәкімдік берілсін.   

 

ТӨРТІНШІ СҰРАҚ БОЙЫНША: «Жәйрем кен 

байыту комбинаты» АҚ. Жәйрем полиметалдары. 

Қолданыстағы өндірісті жаңарту» Жобасын жүзеге 

асыру мақсатында «Қазақстанның даму банкі» АҚ 

тартылған қаржыландыру шарттарын өзгерту 

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. 
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Дауыс беру кезінде ерекше пікірлер түскен жоқ. 

 

 

Жасалуына мүдделі «Жәйрем кен байыту 

комбинаты» АҚ. Жәйрем полиметалдары. 

Қолданыстағы өндірісті жаңарту» Жобасын жүзеге 

асыру мақсатында «Қазақстанның даму банкі» АҚ 

тартылған қаржыландыру шарттарын өзгерту 

туралы мәселеге дауыс беру нәтижесімен келесі 

ШЕШІМ шығарылды: 

1.10.07.2017ж. Қоғам акционерлерінің жылдық 

жалпы жиналысының Күн тәртібіндегі «Жәйрем 

кен байыту комбинаты» АҚ. Жәйрем 

полиметалдары. Қолданыстағы өндірісті жаңарту» 

Жобасын жүзеге асыру мақсатында «Қазақстанның 

даму банкі» АҚ қарызға қаржыландыру тарту 

туралы» төртінші сұрағының күші жойылды деп 

табылсын және «Қазақстанның даму банкі» АҚ 

қаржыландыруға тартудың келесі шарттары 

мақұлдансын: 

-Қарыз алушы: «Жәйрем кен байыту комбинаты» 

АҚ 

-Қосалқы қарыз алушы: қарастырылмаған; 

-Неси құралының түрі: жаңартылмайтын несие 

желісі; 

-Жалпы сома (қаржыландыру лимиті): 33 000 000 

000 (отыз үш миллиард) теңге; 

-Қаржыландыру валютасы: теңге; 

-Қаржыландыру мерзімі: Бас несиелік Келісімге 

қол қойылған мерзімнен бастап 7 жыл.  

-Қол жетімділік кезеңі: 2019 жылдың 27- қазанына 

дейін; 

-Сыйақы мөлшері: жылдық 7,9 %; 

-Комисиялар: «Қазақстан Даму банкі» АҚ 

қолданыстағы тарифіне сәйкес; 

-Негізгі қарызды қайтару шарттары: жарты 

жылдық төлемдерге тең; 

-Сыйақыны өтеу шарттары: жарты жылдық 

төлемдермен, жеңілдік кезеңге есептелген сыйақы 

сомасы жеңілдік кезең аяқталған мерзімнен бастап 

қарыз мерзімінің соңына дейін жарты жылдық 

төлемдермен біркелкі өтеледі.  

-Негізгі қарызды өтеу бойынша жеңілдік кезең: 

бірінші игерімнен бастап 36 ай; 

-Сыйақыны өтеу бойынша жеңілдік кезең: бірінші 

игерілген кезеңнен бастап 24 ай; 

-Гарант: «Glencore plc» Компаниясы 

2. Ірі келісімге тең, эквивалент 10 000 000 (он 

миллион) АҚШ доллары осы шешім мерзіміндегі 

ҚР Ұлттық Банкі курсы бойынша теңгеден артып 

кеткен келісім ретінде «ЖКБК» АҚ және 

«Қазақстан Даму банкі» АҚ арасындағы Бас 

несиелік келісім мақұлдансын.  

3. «ЖКБК» АҚ Басқарма төрағасы 

А.Ю.Бурковскийге «Қазақстан Даму банкі» АҚ 

болған келіссөздер нәтижесі бойынша «ЖКБК» АҚ 

үшін осы Келісімде көрсетілмеген басқа да 
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қаржыландыру шарттарын және ковенанттарды 

анықтауға және нәтижесі бойынша «Қазақстан 

Даму банкі» АҚ  Бас несиелік келісім жасауға 

рұқсат берілсін. 

 

-«Жәйрем кен байыту комбинаты» акционерлік 

қоғамы (ары қарай- «ЖКБК» АҚ), келесі мекенжай 

бойынша тіркелген: 100702, Қарағанды облысы, 

Қаражал қаласы, Жәйрем кенті, Мұратбаев көшесі, 

20 16.10.2017ж. «ЖКБК» АҚ акционерлерінің 

Жалпы жиналысымен жасалуына мүдделілік бар 

ірі келісім жасау туралы шешім қабылдағанын 

хабарлайды және сол келісімге сәйкес келесі 

шешімдер қабылданды:  

-Жасалуына Қоғам мүдделі және ірі келісімге тең 

«Казцинк» ЖШС-мен  құны 10 000 000 АҚШ 

доллары болатын эквиваленттен (шешім 

қабылданған мерзімдегі Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкінің курсы 

бойынша теңгемен) асатын қаржылық қарыз 

шартын жасау мақұлдансын. 

1.Ірі келісімге тең, эквивалент 10 000 000 (он 

миллион) АҚШ доллары осы шешім мерзіміндегі 

ҚР Ұлттық Банкі курсы бойынша теңгеден артып 

кеткен келісім ретінде «ЖКБК» АҚ және 

«Қазақстан Даму банкі» АҚ арасындағы Бас 

несиелік келісім мақұлдансын.. 

2.Қаржылық қарыз шартын (ары қарай-Қарыз 

шарты) жасау арқылы «Казцинк» ЖШС қарызға 

қаржыландыруға тартылсын; 

3.Келесілерді қосып Қарыз шартының негізгі 

шарттарын мақұлдау:  

қарыз алушы: «ЖКБК» АҚ; 

сома: 138 307 022 112 (бір жүз отыз сегіз миллиард 

үш жүз жеті миллион жиырма екі мың бір жүз он 

екі) теңге; 

сыйақы көлемі: жылдық 8%; 

өтеу мерзімі: Қарыз шартына соңғы тарап қол 

қойған мерзімнен бастап 2024 жылғы 

желтоқсанның 31-не дейін; 

мақсатты қолдану: «Жәйрем кен байыту 

комбинаты» АҚ. Жәйрем полиметалдары. 

Қолданыстағы өндірісті жаңарту» инвестициялық 

жобасы бойынша кәсіпорынды қаржыландыру 

үшін. 

 

1.«Қазақстан Даму банкі» АҚ қаржыландыруға 

тартудың келесі шарттары мақұлдансын: 

-Қарыз алушы: АО «Жайремский горно-

обогатительный комбинат»; 

-Қосалқы қарыз алушы: қарастырылмаған; 

-Неси құралының түрі: жаңартылмайтын несие 

желісі; 

-Жалпы сома (қаржыландыру лимиті): 33 000 000 

000 (отыз үш миллиард) теңге; 

-Қаржыландыру валютасы: теңге; 

-Қаржыландыру мерзімі: Бас несиелік Келісімге 

қол қойылған мерзімнен бастап 7 жыл.  
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-Қол жетімділік кезеңі: 2019 жылдың 27- қазанына 

дейін; 

-Сыйақы мөлшері: жылдық 7,9 %; 

-Комисиялар: «Қазақстан Даму банкі» АҚ 

қолданыстағы тарифіне сәйкес; 

-Негізгі қарызды қайтару шарттары: жарты 

жылдық төлемдерге тең; 

-Сыйақыны өтеу шарттары: жарты жылдық 

төлемдермен, жеңілдік кезеңге есептелген сыйақы 

сомасы жеңілдік кезең аяқталған мерзімнен бастап 

қарыз мерзімінің соңына дейін жарты жылдық 

төлемдермен біркелкі өтеледі.  

-Негізгі қарызды өтеу бойынша жеңілдік кезең: 

бірінші игерімнен бастап 36 ай; 

-Сыйақыны өтеу бойынша жеңілдік кезең: бірінші 

игерілген кезеңнен бастап 24 ай; 

-Гарант: «Glencore plc» Компаниясы 

2. Ірі келісімге тең, эквивалент 10 000 000 (он 

миллион) АҚШ доллары осы шешім мерзіміндегі 

ҚР Ұлттық Банкі курсы бойынша теңгеден артып 

кеткен келісім ретінде «ЖКБК» АҚ және 

«Қазақстан Даму банкі» АҚ арасындағы Бас 

несиелік келісім мақұлдансын.  

3. «ЖКБК» АҚ Басқарма төрағасы 

А.Ю.Бурковскийге «Қазақстан Даму банкі» АҚ 

болған келіссөздер нәтижесі бойынша «ЖКБК» АҚ 

үшін осы Келісімде көрсетілмеген басқа да 

қаржыландыру шарттарын және ковенанттарды 

анықтауға және нәтижесі бойынша «Қазақстан 

Даму банкі» АҚ  Бас несиелік келісім жасауға 

рұқсат берілсін. 

 

4 иные сведения по решению акционерного общества нет 

акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге 

мәліметтер 

жоқ 
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