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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.
№
1
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№
Содержание информации / Ақпарат
Показатель / Көрсеткіш / Indicator
п.п.
мазмұны / Information content
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3
4
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества
Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат

1

Наименование органа акционерного общества, принявшего
решение
Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы

Общее собрание акционеров

дата проведения общего собрания акционеров
акционерного общества
акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын
өткізу күні
с / басталу
время проведения общего собрания
/ from
акционеров акционерного общества /
(HH:MM)
акционерлік қоғамның акционерлердің
по /
жалпы жиналысының өткізу уақыты / time
аяқталу /
of the general meeting of shareholders of the
to
joint stock company
(HH:MM)

10.07.2017
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Пример /
мысал /
example:
09:00, 14:30

2

3

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,

вопросы, включенные в повестку дня общего собрания
акционеров акционерного общества

1. Об утверждении годовой финансовой
отчетности АО «Жайремский горнообогатительный комбинат» за 2016 год.
2. Утверждение порядка распределения
чистого дохода АО «Жайремский горнообогатительный комбинат» за 2016 год,
принятие решения о выплате дивидендов
по простым акциям и утверждение размера
дивиденда в расчете на одну простую
акцию общества;
3. Об одобрении заключения между АО
«Жайремский горно-обогатительный
комбинат» и ТОО «Казцинк» крупной
сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
4. О привлечении заемного
финансирования в АО «Банк Развития
Казахстана» для целей реализации
«Проекта «Жайремский горнообогатительный комбинат. Полиметаллы
Жайрема. Модернизация действующего
производства».

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы
жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер

1.«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚның 2016 жылғы жылдық қаржылық
есептілігін бекіту туралы.
2.«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚның 2016 жылғы таза табысын тарату
тәртібін бекіту, қарапайым акциялар
бойынша дивидендтер төлем туралы
шешім қабылдау және қоғамның бір
қарапайым акциясына есептелген дивиденд
мөлшерін бекіту;
3.«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ мен
«Қазцинк» ЖШС арасындағы
орындалысында мүдделілік бар ірі келісім
жасалуын мақұлдау туралы.
4.«Жәйрем кен байыту комбинаты. Жәйрем
полиметалдары. Қолданыстағы өндірісті
жаңғырту Жобасын» іске асыру
мақсатында «Қазақстанның Даму Банкі»
АҚ-ға қарыздық қаржыландыруды тарту
туралы.

решения, принятые общим собранием акционеров
акционерного общества, с указанием итогов (результатов)
голосования

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об
утверждении годовой финансовой
отчетности АО «Жайремский горнообогатительный комбинат» за 2016 год.
Голосовало «ЗА»: [6 588 624 (шесть
миллионов пятьсот восемьдесят восемь
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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 утверждении годовой финансовой
отчетности АО «Жайремский горнообогатительный комбинат» за 2016 год»
принято РЕШЕНИЕ:
1.Считать рассмотрение вопроса «Об
утверждении годовой финансовой
отчетности АО «Жайремский горнообогатительный комбинат» –
преждевременным.
2.Вынести вышеуказанный вопрос на
рассмотрение общего собрания акционеров
АО «ЖГОК», после предварительного
утверждении годовой финансовой
отчетности АО «Жайремский горнообогатительный комбинат» за 2016 год,
общим собранием участников ТОО
«Казцинк».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Утверждение порядка распределения
чистого дохода АО «Жайремский горнообогатительный комбинат» за 2016 год,
принятие решения о выплате дивидендов
по простым акциям и утверждение размера
дивиденда в расчете на одну простую
акцию общества;
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
«Утверждение порядка распределения
чистого дохода АО «Жайремский горнообогатительный комбинат» за 2016 год,
принятие решения о выплате дивидендов
по простым акциям и утверждение размера
дивиденда в расчете на одну простую
акцию общества» принято
РЕШЕНИЕ:
1.Считать рассмотрение вопроса
«Утверждение порядка распределения
чистого дохода АО «Жайремский горнообогатительный комбинат» за 2016 год,
принятие решения о выплате дивидендов
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по простым акциям и утверждение размера
дивиденда в расчете на одну простую
акцию общества» – преждевременным.
2.Вынести вышеуказанный вопрос на
рассмотрение общего собрания акционеров
АО «ЖГОК», после принятия им решения
по вопросу «Об утверждении годовой
финансовой отчетности АО «Жайремский
горно-обогатительный комбинат» за 2016
год».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: «Об
одобрении заключения между АО
«Жайремский горно-обогатительный
комбинат» и ТОО «Казцинк» крупной
сделки, в 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
«Об одобрении заключения между АО
«Жайремский горно-обогатительный
комбинат» и ТОО «Казцинк» крупной
сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность» принято
РЕШЕНИЕ:
1.При условии, что выполнение работ,
предусмотренных нижеуказанным
договором подряда между ТОО «Казцинк»
и АО «ЖГОК» будет отобрано АО
«ЖГОК» по итогам проведения торгов, в
рамках системы закупок для
недропользователей: одобрить заключение
между ТОО «Казцинк» и АО «ЖГОК»
(далее совместно именуемые – Стороны)
договора подряда (далее – Договор),
согласно которого ТОО «Казцинк»
обязуется выполнить, работы по
строительству «под ключ» обогатительной
фабрики для АО «ЖГОК» - на условиях
«EPC» (проектирования, поставки и
строительства), а АО «ЖГОК» обязуется
принять выполненные работы и произвести
их оплату, в соответствии с условиям
заключаемого на срок, до момента полного
исполнения Сторонами возложенных на
них обязательств по Договору, намеченная
сумма которого эквивалентна 123 488 412
600 (сто двадцать три миллиарда четыреста
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восемьдесят восемь миллионов четыреста
двенадцать тысяч шестьсот) тенге без учета
НДС;
2. При условии успешного заключения
Договора между ТОО «Казцинк» и АО
«ЖГОК»», в соответствии с правилами
проведения торгов в рамках системы
закупок для недропользователей, считать
такую сделку одобренной в качестве
крупной сделки и сделки, в совершении
которой Обществом имеется
заинтересованность, а равно сделки,
превышающей в эквиваленте (в тенге по
курсу Национального Банка Республики
Казахстан на дату принятия решения)
стоимость в 10 000 000 долларов США.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: О
привлечении заемного финансирования в
АО «Банк Развития Казахстана» для целей
реализации «Проекта «Жайремский горнообогатительный 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 «О
привлечении заемного финансирования в
АО «Банк Развития Казахстана» для целей
реализации «Проекта «Жайремский горнообогатительный комбинат. Полиметаллы
Жайрема. Модернизация действующего
производства», принято РЕШЕНИЕ:
1.Обществу привлечь заемное
финансирование в АО «Банк Развития
Казахстана» для целей реализации
«Проекта «Жайремский горнообогатительный комбинат. Полиметаллы
Жайрема. Модернизация действующего
производства».
2.Одобрить основные условия
финансирования в АО «Банк Развития
Казахстана», включая: -заемщики: ТОО
«Казцинк» и АО «ЖГОК»; гарант:
компания Glencore plc; кредитная линия:
не возобновляемая кредитная линия в
размере 33 000 000 000 (тридцать три
миллиарда) тенге; размер вознаграждения:
8% годовых (не включая комиссии банка);
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льготный период погашения: 36 месяцев с
даты первого освоения; срок погашения: 7
лет с даты подписания соглашения об
открытии кредитной линии (т.е. до 2024
года); период доступности: до октября 2019
года (включительно).
3.Разрешить Генеральному Директору ТОО
«Казцинк» Хмелеву Александру
Леонидовичу определить от имени и АО
«ЖГОК» по итогам переговоров с АО
«Банк Развития Казахстана», иные условия
финансирования, не указанные в
настоящем решении
4.Уполномочить Председателя Правления
АО «ЖГОК» по итогам выполнения
пунктов 1-3 выше, заключить от имени АО
«ЖГОК» генеральное кредитное
соглашение с АО «Банк Развития
Казахстана».
5.Одобрить заключение генерального
кредитного соглашения между ТОО
«Казцинк», АО «ЖГОК» и АО «Банк
Развития Казахстана» 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.
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің)
қорытындысын көрсетумен

БІРІНШІ СҰРАҚ БОЙЫНША: «Жәйрем
кен байыту комбинаты» АҚ-ның 2016
жылғы жылдық қаржылық есептілігін
бекіту туралы.
«ИЯ» дауыс бергендер: [6 588 624 ( алты
миллион бес жүз сексен сегіз мың алты жүз
жиырма төрт) дауыс]
«ҚАРСЫ»: 0 (нөл) дауыс; 0 (нөл) дауыс;
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР: 0 (нөл) дауыс;
Дауыс беру кезінде ерекше пікірлер болған
жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.
Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ-ның
2016 жылғы жылдық қаржылық есептілігін
бекіту туралы» сұрағы бойынша дауыс
беру нәтижесінде ШЕШІМ қабылданды:
1.Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ-ның
2016 жылғы жылдық қаржылық есептілігін
бекіту туралы» сұрақты қарастыру – ерте
деп саналсын.
2.Жоғарыда аталған сұрақты «Қазцинк»
ЖШС қатысушыларының жалпы
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жиналысымен «Жәйрем кен байыту
комбинаты» АҚ-ның 2016 жылғы жылдық
қаржылық есептілігі алдын ала
бекітілгеннен кейін «ЖКБК» АҚ
акционерлерінің жалпы жиналысында
қарастыруға шығарылсын
ЕКІНШІ СҰРАҚ БОЙЫНША: «Жәйрем
кен байыту комбинаты» АҚ-ның 2016
жылғы таза табысын тарату тәртібін бекіту,
қарапайым акциялар бойынша дивидендтер
төлем туралы шешім қабылдау және
қоғамның бір қарапайым акциясына
есептелген дивиденд мөлшерін бекіту.
«ИЯ» дауыс бергендер: [6 588 624 ( алты
миллион бес жүз сексен сегіз мың алты жүз
жиырма төрт) дауыс]
«ҚАРСЫ»: 0 (нөл) дауыс;
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР: 0 (нөл) дауыс;
Дауыс беру кезінде ерекше пікірлер болған
жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.
«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ-ның
2016 жылғы таза табысын тарату тәртібін
бекіту, қарапайым акциялар бойынша
дивидендтер төлем туралы шешім
қабылдау және қоғамның бір қарапайым
акциясына есептелген дивиденд мөлшерін
бекіту» сұрағы бойынша дауыс беру
нәтижесін ШЕШІМ қабылданды:
1.«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚның 2016 жылғы таза табысын тарату
тәртібін бекіту, қарапайым акциялар
бойынша дивидендтер төлем туралы
шешім қабылдау және қоғамның бір
қарапайым акциясына есептелген дивиденд
мөлшерін бекіту» сұрағын қарастыру –
ерте деп саналсын.
2.Жоғарыда аталған сұрақты «ЖКБК» АҚ
акционерлерінің жалпы жиналысында
«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ-ның
2016 жылғы жылдық қаржылық есептілігін
бекіту туралы» сұрағы бойынша шешім
қабылданғаннан кейін қарастыруға
шығарылсын.
ҮШІНШІ СҰРАҚ БОЙЫНША:
«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ мен
«Қазцинк» ЖШС арасындағы
орындалысында мүдделілік бар ірі келісім
жасалуын мақұлдау туралы.
«ИЯ» дауыс бергендер: [6 588 624 ( алты
миллион бес жүз сексен сегіз мың алты жүз
жиырма төрт) дауыс]
«ҚАРСЫ»: 0 (нөл) дауыс;
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«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР: 0 (нөл) дауыс;
Дауыс беру кезінде ерекше пікірлер болған
жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды
«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ мен
«Қазцинк»
ЖШС
арасындағы
орындалысында мүдделілік бар ірі келісім
жасалуын мақұлдау туралы» сұрағы
бойынша
дауыс
беру
нәтижесінде
ШЕШІМ қабылданды:

1.Жер қойнауын пайдаланушылар үшін
сатып алу жүйесі аясында сауда жүргізу
нәтижесі бойынша «Қазцинк» ЖШС мен
«ЖКБК» АҚ арасындағы мердігерліктің
төменде көрсетілген келісімшартында
қарастырылған жұмыстарды орындауға
«ЖКБК» АҚ таңдалады деген шартпен:
«Қазцинк» ЖШС мен «ЖКБК» АҚ (одан
әрі ортақ аталатын – Тараптар),
арасындағы келісім, мердігерлік
келісімшарт (одан әрі – Келісімшарт)
мақұлдансын, оған сай «Қазцинк» ЖШС
«ЖКБК» АҚ-ға арналған байыту
фабрикасын құрылысын «ЕРС» шартымен
(жобалау, жеткізу және құрылыс) «толық
әзірлеуге» міндеттенеді, ал «ЖКБК» АҚ
орындалған жұмысты қабылдауға және
жасалып отырған келісімшарт шарттарына
сай мерзімде, Келісімшарт бойынша
Тараптардың оларға артылған
міндеттемелерді толық орындау сәтіне
дейін, көрсетілген сомасы ҚҚС есебінсіз
123 488 412 600 (жүз жиырма үш миллиард
төрт жүз сексен сегіз миллион төрт жүз он
екі мың алты жүз) теңге көлеміндегі ақыны
төлеуге міндеттенеді;
2. Жер қойнауын пайдаланушылар үшін
сатып алу жүйесі аясында сауда жүргізу
ережелеріне сай «Қазцинк» ЖШС мен
«ЖКБК» АҚ арасындағы Келісімшарт сәтті
жасалған жағдайда мұндай келісімді ірі
келісім және орындалысына Қоғам
мүдделілік танытатын келісім ретінде
мақұлданған, 10 000 000 АҚШ долларына
тең эквиваленттен асатын (теңгемен шешім
қабылданған күнгі Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің курсы
бойынша) келісімге тең деп есептелсін.
ТӨРТІНШІ СҰРАҚ БОЙЫНША:
«Жәйрем кен байыту комбинаты. Жәйрем
полиметалдары. Қолданыстағы өндірісті
жаңғырту Жобасын» іске асыру
мақсатында «Қазақстанның Даму Банкі»
АҚ-ға қарыздық қаржыландыруды тарту
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туралы.
«ИЯ» дауыс бергендер: [6 588 624 ( алты
миллион бес жүз сексен сегіз мың алты жүз
жиырма төрт) дауыс]
«ҚАРСЫ»: 0 (нөл) дауыс;
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР:0 (нөл) дауыс;
Дауыс беру кезінде ерекше пікірлер болған
жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.
«Жәйрем кен байыту комбинаты. Жәйрем
полиметалдары. Қолданыстағы өндірісті
жаңғырту Жобасын» іске асыру
мақсатында «Қазақстанның Даму Банкі»
АҚ-ға қарыздық қаржыландыруды тарту
туралы» сұрағы бойынша дауыс беру
нәтижесінде ШЕШІМ қабылданды:
1.Қоғам «Жәйрем кен байыту комбинаты.
Жәйрем полиметалдары. Қолданыстағы
өндірісті жаңғырту Жобасын» іске асыру
мақсатында «Қазақстанның Даму Банкі»
АҚ-ға қарыздық қаржыландыруды
тартсын.
2.Төмендегілерді ескеріп, «Қазақстанның
Даму Банкі» АҚ-да қаржыландырудың
негізгі шарттары мақұлдансын:
-Қарыз алушылар: «Казцинк» ЖШС және
«ЖКБК» АҚ;
Кепілші: Glencore plc компаниясы;
Кредиттік желі: 33 000 000 000 (отыз үш
миллиард) теңге мөлшеріндегі қалпына
келтірілмейтін желі;
Сыйақы мөлшері: жылдық 8% (банк
комиссиясы ескерілмегенде);
Қайтарудың жеңілдікті мерзімі: алғашқы
игеру күнінен бастап 36 ай;
Қайтару мерзімі: кредиттік желіні ашу
туралы келісімге қол қойылған күннен
бастап 7 жыл (яғни 2024 жылға дейін);
Қолжетімділік кезеңі: 2019 жылдың
қазанына (қоса есептегенде) дейін.
3.«Қазцинк» ЖШС бас директоры Хмелев
Александр Леонидовичке «Қазақстанның
Даму Банкі» АҚ-мен келіссөздер
нәтижесінде «ЖКБК» АҚ атынан осы
шешімде көрсетілмеген басқа
қаржыландыру шарттарын анықтауына
рұқсат берілсін.
4.«ЖКБК» АҚ Басқарма төрағасы
жоғарыдағы 1-3 тармақтарды орындау
қорытындысы бойынша «ЖКБК» АҚ
атынан «Қазақстанның Даму банкі» АҚмен бас кредиттік келісім жасауға өкілетті
етілсін.
5.«Қазцинк» ЖШС, «ЖКБК» АҚ және
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ
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арасындағы бас кредиттік келісімді 10 000
000 АҚШ долларына тең эквиваленттен
асатын (теңгемен шешім қабылданған
күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің курсы бойынша) келісім және ірі
келісім әрі орындалысына Қоғам
мүдделілігі бар келісімге тең келісім
ретінде жасау мақұлдансын.
4

иные сведения по решению акционерного общества

нет

акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер

жоқ
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