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   ИНФОРМАЦИЯ 

 

Настоящим Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (БИН 

940940000255, Казахстан, 100702, Карагандинская область, Каражал г.а., пос. Жайрем, ул. Муратбаева-

20, тел: 8 (71043) 2-14-58 вн.30091, факс: 8 (71043) 2-14-18, 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 6) пункта 1 Правил размещения на 

интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных 

событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления 

Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72. 

Заголовок (рус): Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров; 

Заголовок (каз): Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер туралы ақпарат; 

Текст (рус): В соответствии со ст. 79 закона РК «Об акционерных обществах», ст. 102 Закона РК 

«Об рынке ценных бумаг» Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» и 

постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 г. № 72 «Об утверждении Правил 

размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о 

корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов»  доводит до сведения своих 

акционеров и заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых внеочередным общим 

собранием акционеров Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат»: 

 

1) полное наименование и место нахождения акционерного общества; 

 

Акционерное общество «Жайремский горно–обогатительный комбинат», Республика Казахстан, 

Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, улица Муратбаева, дом 20. 

 

2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров; 
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25.03.2016 г., 15 часов 00 минут, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Каражал, 

поселок Жайрем, улица Муратбаева, дом 20.  

 

3) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров; 

1. «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Жайремский горно - 

обогатительный комбинат» по итогам 2015 г.»; 

 

4) решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) 

голосования; 

 

По результатам открытого голосования (из расчета: один акционер – один голос, причем решение 

принимается простым большинством) по вопросу, об избрании Председателя и Секретаря Собрания, а 

также об определении формы голосования, голоса распределились следующим образом по всем 

вопросам: 

 

Голосовало «ЗА»: 1 (один) голос 

Голосовало «ПРОТИВ»: 0 (ноль) голосов; 

Голосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль) голосов. 

 

Особых мнений при голосовании не поступило. Решение принято единогласно. 

 

По результатам открытого голосования по вопросу, об избрании Председателя и Секретаря Собрания, а 

также об определении формы голосования принято РЕШЕНИЕ: 

 

1. Избрать в качестве Председателя Хмелева Александра Леонидовича; 

2. Избрать в качестве Секретаря Собрания Адельбаева Бекболата; 

3. Определить форму голосования по вопросам повестки дня на Собрании: «открытая». 

 

 

По результатам открытого голосования по вопросу, об утверждении Повестки дня голоса (из расчета 

одна акция – один голос, причем решение принимается простым большинством) распределились 

следующим образом: 

 

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 открытого голосования по вопросу, об утверждении Повестки дня, принято РЕШЕНИЕ: 

Утвердить следующую Повестку дня Собрания: 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Жайремский горно - 

обогатительный комбинат» по итогам 2015 г.»; 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО 

«Жайремский горно - обогатительный комбинат» по итогам 2015 г.»; 
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По результатам открытого голосования (из расчета одна акция – один голос, причем решение 

принимается простым большинством) по вопросу об отложении принятия решения по вопросу Повестки 

дня,  до принятия решения, о его одобрении на Общем собрании участников ТОО «Казцинк»  голоса 

распределились следующим образом: 

 

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 отложении принятия решения по вопросу Повестки дня, до 

принятия решения о его одобрении на Общем собрании участников ТОО «Казцинк»   принято 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Отложить принятие решения по вопросу «Об определении аудиторской организации, 

осуществляющей аудит АО «Жайремский горно - обогатительный комбинат» по итогам 2015 г.»,  до 

принятия решения о его одобрении на Общем собрании участников ТОО «Казцинк».   

 

5) иные сведения по решению акционерного общества 

   нет; 

 

Текст (қаз): ҚР «Акционерлік қоғам туралы» Заңының 79 бабына, ҚР «Құнды қағаздар нарығы 

туралы» Заңының 102 бабына және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 

«Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар 

туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді орналастыру қағидаларын бекіту 

туралы» 2012 жылғы 24 ақпандағы № 72 қаулысына сәйкес «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ өз 

акционерлеріне және мүдделі тұлғаларға «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ акционерлерінің жалпы 

отырысын кезектен тыс өткізу туралы шешім қабылданғанын хабарлайды.   

 

1) Акционерлік қоғамның толық атауы және орналасқан жері; 

«Жәйрем кен байыту комбинаты» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, 

Қаражал қаласы, Жәйрем кенті, Мұратбаев көшесі, 20 үй 

 

2) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу орны, мерзімі және уақыты; 

Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қаражал қаласы, Жәйрем кенті, Мұратбаев көшесі, 20 үй 

25.03.2016ж., сағат 15:00.  

 

3) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер; 

1. Қаржылық аудит жүргізу бойынша қызмет көрсету сыйақысы сомасын анықтай отырып «Жәйрем кен 

байыту комбинаты» АҚ 2015 жыл бойынша аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды мақұлдау туралы. 

 

4) дауыс беру нәтижелері (қорытындысы) көрсетілген  акционерлердің жалпы жиналысында 

қабылданған шешім; 

Жиналыс Төрағасын және Хатшысын сайлау, сонымен қатар, дауыс беру формасын анықтау туралы 

мәселелер бойынша ашық дауыс беру (бір акционер-бір дауыс есебімен, шешім көп дауыс бойынша 

қабылданады) бойынша барлық мәселелерге қатысты дауыс келесі түрде бөлінді: 
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«ИЯ»: 1 (бір) дауыс 

«ҚАРСЫ»: 0 (нөл) дауыс 

«ҚАТЫСПАҒАНДАР»: 0 (нөл) дауыс. 

 

Дауыс беру кезінде ерекше пікірлер болған жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.  

 

Жиналыс Төрағасын және Хатшысын сайлау, сонымен қатар, дауыс беру формасын анықтау туралы 

мәселелер бойынша ашық дауыс беру нәтижелері бойынша келесі ШЕШІМ қабылданды: 

 

1. Төраға ретінде Хмелев Александр Леонидович сайлансын; 

2. Жиналыс Хатшсы ретінде Адельбаев Бекболат сайлансын; 

3. Жиналыс күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беру формасы «ашық» белгіленсін. 

 

Күн тәртібін бекіту  мәселесі бойынша шақы дауыс беру нәтижесінде дауыстар келесі түрде бөлінді (бір 

акционер-бір дауыс есебімен, шешім көп дауыс бойынша қабылданады): 

 

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

жүз жиырма төрт) дауыс) дауыс] 

«ҚАРСЫ»: 0 (нөл) дауыс; 

«ҚАТЫСПАҒАНДАР»: 0 (нөл) дауыс. 

 

Дауыс беру кезінде ерекше пікірлер болған жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.  

 

Күн тәртібін бекіту туралы мәселелер бойынша ашық дауыс беру нәтижелері бойынша келесі ШЕШІМ 

қабылданды: 

 

Жиналыстың келесі Күн тәртібі бекітілсін: 

 

КҮН ТӘРТІБІ 

1. «2015 жыл нәтижесі бойынша «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ аудит жүргізуші аудиторлық 

ұйымды анықтау туралы»; 

 

БІРІНШІ МӘСЕЛЕ БОЙЫНША: «2015 жыл нәтижесі бойынша «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ 

аудит жүргізуші аудиторлық ұйымды анықтау туралы»; 

 

Күн тәртібі мәселелері бойынша шешім қабылдауды оны «Казцинк» ЖШС қатысушыларының Жалпы 

жиналысында мақұлдау шешімі қабылданғанға дейін шегере тұру бойынша ашық дауыс беру (бір 

акционер-бір дауыс есебімен, шешім көп дауыс бойынша қабылданады) нәтижесі келесі түрде 

белгіленді. 

 

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

жүз жиырма төрт) дауыс) дауыс] 

«ҚАРСЫ»: 0 (нөл) дауыс; 

«ҚАТЫСПАҒАНДАР»: 0 (нөл) дауыс. 

 

Дауыс беру кезінде ерекше пікірлер болған жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.  

 

 

Күн тәртібі мәселелері бойынша шешім қабылдауды оны «Казцинк» ЖШС қатысушыларының Жалпы 

жиналысында мақұлдау шешімі қабылданғанға дейін шегере тұру бойынша ашық дауыс беру нәтижесі 

бойынша келесі ШЕШІМ қабылданды:  
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1. «2015 жыл нәтижесі бойынша «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ аудит жүргізуші аудиторлық 

ұйымды анықтау туралы» мәселе бойынша шешім қабылдау оның «Қазцинк» ЖШС 

қатысушыларының Жалпы жиналысында мақұлдануына шешім шыққанға дейін шегеріле тұрсын; 

 

5) акционерлік қоғамның басқа да шешімдері бойынша басқа да мәліметтер  

жоқ; 

 

 

 

 

Председатель Правления                                                                                   А.Ю.  Бурковский  

 
 

 

исп.: Адельбаев Б.К. 

тел. 8 (7212) 482838, вн. 30672 


