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          АО «Казахстанская фондовая биржа» 

          050000, г.Алматы, ул. Байзакова, 280, тел.(7272) 37-53-25 

              

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 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 

1 дата проведения общего собрания 

акционеров акционерного общества 

26.04.2016 
  

акционерлік қоғамының 

акционерлердің жалпы жиналысын 

өткізу күні 

  

  время проведения 

общего собрания 

акционеров 

акционерного 

общества / 

акционерлік 

қоғамның 

акционерлердің 

жалпы 

с / басталу 

/ from 

(HH:MM) 

15:00 

Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 
по / 

аяқталу / 

to 

(HH:MM) 

15:30 
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жиналысының 

өткізу уақыты / 

time of the general 

meeting of 

shareholders of the 

joint stock 

company 

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 АО "Жайремский горно - обогатительный комбинат" по 

итогам 2015 г.; 

акционерлік қоғамның 

акционерлерінің жалпы 

жиналысының күн тәртібіне 

енгізілген мәселелер 

1. 2015 жыл қорытындысы бойынша «Жәйрем кен байыту 

комбинаты» АҚ аудит жүргізуші аудиторлық ұйымды анықтау 

туралы» 

3 решения, принятые общим 

собранием акционеров 

акционерного общества, с 

указанием итогов (результатов) 

голосования 

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. 

 

принято РЕШЕНИЕ: 

1. Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской 

организации, осуществляющей аудит АО «Жайремский горно - 

обогатительный комбинат» по итогам 2015 г.  

2. Поручить Совету Директоров рассмотреть вопрос определения 

суммы вознаграждения  ТОО «Делойт» за оказание услуг по 

осуществлению аудита АО «Жайремский горно - 

обогатительный комбинат» по итогам 2015 г. 

акционерлік қоғамның 

акционерлерінің жалпы жиналысы 

қабылдаған шешімдер, дауыс 

берудің (нәтижелердің) 

қорытындысын көрсетумен  

«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.  

 

келесі ШЕШІМ қабылданды:  

 

1. 2015  жыл нәтижесі бойынша «Жәйрем кен байыту 

комбинаты» АҚ аудит жүргізуші аудиторлық ұйым ретінде 

«Делойт» ЖШС белгілеу. 

2. Директорлар Кеңесіне 2015  жыл нәтижесі бойынша «Жәйрем 
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кен байыту комбинаты» АҚ аудит жүргізу бойынша қызметі 

үшін «Делойт» ЖШС сыйақысы сомасын анықтау мәселелерін 

қарау жүктелсін.  

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 


