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21 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДЫН АНХААРАЛД

ҮНЭТ ЦААСЫГ МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ БҮРТГЭСЭН НЬ УГ ҮНЭТ ЦААСНЫ
ЭРСДЭЛИЙН ТАЛААР АЛИВАА БАТАЛГАА ГАРГААГҮЙ БОЛОХЫГ АНХААРАХ НЬ ЗҮЙТЭЙ.
ЭНЭХҮҮ ҮНЭТ ЦААСЫГ ХУДАЛДАН АВАХ ЗАМААР ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХИЙХ НЬ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ ТАНЫ ХУВЬД ЯМАГТ ЭРСДЭЛТЭЙ ҮЙЛДЭЛ БАЙДГИЙГ ОНЦГОЙЛОН
АНХААРЧ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ТАНИЛЦУУЛГА, ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХ АЖИЛЛАГААГ САЙТАР
АНХААРАН СУДАЛСНЫ ҮНДСЭН ДЭЭР ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ШИЙДВЭР ГАРГАХЫГ
ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.
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Хүн амыг эрүүл хүнсээр хангахад дорвитой
хувь нэмэр оруулж, хөрөнгө оруулагчдын
хөрөнгийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэн, олон улсад
танигдсан, үндэсний тэргүүлэгч компани болно.

2ЭРХЭМ ЗОРИЛГО



Үнэт цаас гаргагч            “Хөвсгөл Алтандуулга” ХК

Үнэт цаас гаргагчийн үсгэн болон тоон код ADU/402

Үнэт цаасны төрөл Энгийн хувьцаа

Нийт гаргасан хувьцааны тоо 11,328,600 ширхэг

Нэмж гаргаж буй хувьцааны тоо 4,405,600 ширхэг

Нэмж гаргасны дараах нийт хувьцааны тоо 15,734,200 ширхэг

Нэмж гаргаж буй хувь 28.0% 

Нэгж хувьцааны санал болгох доод үнэ 850 төгрөг

Стратегийн хөрөнгө оруулагчдад санал 

болгох хувьцааны тоо
3,228,600 ширхэг

Олон нийтэд санал болгох хувьцааны тоо 1,177,000 ширхэг

Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн доод хэмжээ 3,744,760,000 төгрөг

Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн зарцуулалт

Газар тариалан болон гурилын үйлдвэрийн 

тоног төхөөрөмж худалдан авах, зээлийн эх 

үүсвэрийг бууруулах, эргэлтийн хөрөнгийг 

санхүүжүүлэх

Стратегийн хөрөнгө оруулагчдад санал 

болгох арга

Захиалгыг андеррайтер хүлээн авч, 

хуваарилна

Олон нийтэд санал болгох арга хэлбэр Захиалгын бүртгэлийн арга

Андеррайтер “Бумбат Алтай ҮЦК” ХХК 

Арилжаалах зах зээл “Монголын Хөрөнгийн Бирж” ТӨХК

3 ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ



Энэ хугацаанд газар тариалангийн техник тоног төхөөрөмжийн бүрэн шинэчлэл
хийж, гурил, тэжээлийн үйлдвэрийг дэд бүтцийн хамт барьж байгууллаа. Түүнчлэн
ажиллагсдыг сургаж дадлагажуулах ажлыг тогтвортой явуулсны үр дүнд инженер техникийн
болон гүйцэтгэх түвшинд ажиллах хүчний дутагдалгүй боллоо. Энэ бүхний үр дүнд
Алтандуулга брэндийн бүтээгдэхүүн орон нутгийн зах зээлд чанараараа танигдаж, гурилын
үйлдвэрлэл маань тогтвортой, өрсөлдөх чадвар өндөртэй, өсөлтийн нөөц боломж ихтэй
гэдгээ баталлаа.

Бид өөрсдийн дотоод нөөц боломжийг сайн дайчилж ажилласан. Компани ашигтай
ажилласан жилүүддээ ногдол ашиг хуваарилахын оронд өөртөө хөрөнгө оруулалт хийж,
түншүүдийнхээ өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж, хүндрэл бэрхшээлийг амжилттай даван
туулж, хувьцаа эзэмшигчдийнхээ хөрөнгийг 100 дахин өсгөж чадсан билээ.

Цаашид бид улсынхаа хүн амыг эрүүл хүнсээр хангахад жинтэй хувь нэмэр оруулж,
хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэн, олон улсад танигдсан, үндэсний
тэргүүлэгч компани болохоор зорилт тавин ажиллаж байна. Одоо зах зээлээ тэлж,
бүтээгдэхүүний нэр төрлийг олшруулан, үйлдвэрлэлийн хэмжээг өсгөх боломжтой цаг үе
ирээд байна. Үүнд шаардагдах санхүүжилтийг олон нийтэд хувьцаагаа нээлттэй арилжиж
босгох зорилгоор энэхүү танилцуулгыг бэлтгэлээ.

Хөрөнгө оруулагч та бүхнийг манай компанийн хувьцаа эзэмшигч болж өөрийн
хөрөнгийг өсгөх, орон нутгийн хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулах, Хөвсгөл нутгийн шимт
хөрсний дээж болсон эрүүл хүнсний үйлдвэрлэлийг дэмжин бидний цаашдын хөгжлийн
түүхийг бүтээлцэх таатай боломж хүлээж байна.

Бид та бүхний итгэлийг алдалгүй, сайн засаглалыг гол зарчимаа болгосон үндэсний
тэргүүлэгч компаниудын нэг болох болно. Мөн өнөөдрийг хүртэл бидэнд итгэж хамт явсан
хувьцаа эзэмшигчид, ажилтнууддаа талархал илэрхийлье.

Гүйцэтгэх захирал Д.Дуламсүрэн

4ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

Эрхэм хөрөнгө оруулагч танаа

Монголын Хөрөнгийн Биржэд бүртгэлтэй
хүнсний үйлдвэрлэл, газар тариалан хосолсон
Хөвсгөл Алтандуулга компани олон нийтэд
хувьцаагаа санал болгож буйд баяртай байна.
Манай компани 20 жилийн өмнө Тариалан
сангийн аж ахуй хувьчлагдахад үүсгэн
байгуулагдсан. Бид 55 жилийн түүхтэй, олон хүний
хүч хөдөлмөрөөр бий болсон аж ахуйг зах зээлийн
шилжилтийн хүнд цаг үед сэргээн босгож, бүс
нутгийн хэмжээний томоохон хүнсний үйлдвэр
болгон өргөжүүллээ.



ТҮҮХЭН ТОВЧОО5

1943 он

Тариалан
САА үүсгэн 
байгуулагдсан.

1994 он

Хөвсгөл аймгийн Ардын 
Депутатын Хурлын 
гүйцэтгэх захиргааны өмч 
хувьчлалын комиссын 
тогтоолоор САА-г 
Алтандуулга, Дулаанхаан, 
Баянхошуу, Одос, Хушт, 
Алтан Эмээлт гэсэн төрийн 
өмч давамгайлсан 6 
компани болгон 
хувьчилсан. 

1996 он

САА-н суурин дээр 
байгуулагдсан 6 
компаниас Одос, Хушт, 
Баянхошуу, Алтан 
Эмээлт компаниуд 
Алтандуулга ХК-д 
нэгдэж төрийн өмч 
давамгайлсан Хөвсгөл 
Алтандуулга ХК болж 
зохион байгуулагдсан .

1998 он

Хөвсгөл Алтандуулга ХК-
ийн Төрийн өмчийн 
70.7%-ийг Тэстрейд ХХК 
нийтийн дуудлага 
худалдаагаар хувьчлан 
авсан. Энэ нь уналтанд 
орж үйлдвэрлэл нь бараг 
зогссон, өртэй аж ахуйг 
хөл дээр нь босгож 
Хөвсгөл аймагтаа газар 
тариалангийн 
үйлдвэрлэлийг сэргээх 
эхлэл болсон.
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2002 он

Хоногт 26 тн буудай 
тээрэмдэх хүчин 
чадалтай иж бүрэн 
тоног төхөөрөмжтэй 
гурилын үйлдвэрийг 
ашиглалтанд оруулав. 
Ингэснээр 
үйлдвэрлэлийн 
хэмжээ болон 
бүтээгдэхүүний чанар 
сайжирч Хөвсгөл 
аймгийн гурилын зах 
зээлд дорвитой жин 
эзлэх болсон.  

2018 он

Хувьцаа 
эзэмшигчдийн 
ээлжит хурлаар
нэмж хувьцаа 
гаргахаар 
шийдвэрлэв.

2006 он

John Deere 8430 
тракторыг хөрс 
боловсруулах техникийн 
хамт авснаар газар 
тариалангийн техник 
технологийн шинэчлэл 
эхэлж, John Deere, New 
Holland, Flexi Coli, 
Bourgault  зэрэг дэлхийн 
нэртэй үйлдвэрлэгчдийн 
трактор комбайн, үрлэгч 
зэрэг тоног 
төхөөрөмжүүдээр бүрэн 
хангагдсан. 

2012 он

4000 тн үр тариа 
хадгалах хатаалгатай иж 
бүрэн механикжсан 
байгууламжийг,  хоногт 
100тн буудай  тээрэмдэх 
хүчин чадалтай гурилын 
үйлдвэрийн хамт барьж 
ашиглалтанд оруулсан. 
Уг үйлдвэр ашиглалтанд 
орсноор чанартай, олон 
нэр төрлийн буудайн 
бүтээгдэхүүнийг өртөг 
багатай үйлдвэрлэн 
хэрэглэгчдэд хүргэж 
байна. 



1997 онд 2 тээрэмтэй жижиг үйлдвэрлэлээс гараагаа эхэлсэн гурилын үйлдвэр нь
хоногт 100 тонн буудай тээрэмдэх, 10 тонн тэжээл үйлдвэрлэх хүчин чадалтай, дэргэдээ
6500 тонн (4000 тонн босоо, 2500 тонн хэвтээ) үр тариа хадгалах хатаалгатай иж бүрэн
механикжсан байгууламжтай, 700-800 тн бэлэн бүтээгдэхүүн хадгалах агуулахтай цогц
үйлдвэр болж өргөжсөн.

Энэхүү гурил тэжээлийн үйлдвэр болон үтрэмийн цогцолборт 2010-2012 онд нийт 2.4 сая
ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн.

Үйлдвэр нийт 37 байнгын ажиллагсадтай ба ажиллах хүчнийг үйлдвэр дээр сургаж,
дадлагажуулах ажиллагааг тогтмол явуулснаар инженер техникийн болон гүйцэтгэх
ажилтнаар бүрэн хангагдсан.

Үйлдвэр түүхий эдээ өөрийн тариалалтаас болон бүс нутгийн тариалан эрхлэгчдээс
худалдан авч бэлтгэдэг. Бид бүсийн хэмжээнд үр тариа эрхэлдэг бусад аж ахуйн нэгжтэй
олон жил хамтран ажиллаж ирсэн туршлагатай.

Компани бүтээгдэхүүний чанарт байнга анхаарал хандуулж, үйлдвэрийн лабораторийг
шаардлагатай тоног төхөөрөмж, боловсон хүчнээр хангаж, түүхий эдийг хүлээн авахаас
эхлэн үйлдвэрлэлийн шат бүрт бүтээгдэхүүнээс тогтмол дээж аван шинжилдэг.

Үйлдвэр олон улсын чанарын тогтолцоо, чанар эрүүл ахуйн аюулгүй ажиллагааг
үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх суурь бэлтгэлийг хангах, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг шат
дараатайгаар хийж 2015 оны 7 сард Монгол улсын хэмжээнд анх удаа буудайн гурил
бүтээгдэхүүнд чанарын тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрхийг хүлээн авсан. Цаашид ISO 9001,
ISO 22000 стандартуудыг хангахаар бэлтгэл ажлаа эхлээд байна.

7 ГУРИЛ, ТЭЖЭЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ



Компани нийт 7045 га тариалангийн талбайтай, улаан буудай, овъёос, тосны
ургамал, халтар арвай тариалдаг. Голлох таримал нь улаан буудай бөгөөд зөөлөн, хатуу
төрөлд хамаарах 8-12 төрлийн сортыг тариалдаг.

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн инженер техникийн болон гүйцэтгэх ажилтнаар бүрэн
хангагдсан, нийт 14 ажилтан тогтвор суурьшилтай ажиллаж байна.

Орчин үеийн өндөр хүчин чадал бүхий Jonh Deer 82-95R, Jonh Deere 83-30, New Holland
T90-40 зэрэг агрегатаар цомхотгосон технологийн дагуу усалгаагүй нөхцөлд тариалалт
хийдэг. Техник шинэчлэлтийг 2006 оноос эхэлсэн ба нийт 2 сая ам.долларыг зарцуулсан
байна.

Хөрсний үржил шим сайжруулах, орлого нэмэгдүүлэх зорилгоор 2019 оноос эхлэн ээлжлэн
тариалах системд шилжиж сэлгээний ургамлыг тариалах ба ингэснээр уринш хийх
шаардлагагүй болж, тариалангийн талбайн ашиглалт 2 дахин нэмэгдэх юм. Сэлгээний
ургамалд вандуй, шош зэрэг буурцагт ургамал, гурвалжин будаа, хөх тариа, тосны ургамлыг
сонгон туршиж байна.

8ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ



Компанийн бизнес анх газар тариалангийн үйлдвэрлэлд суурилж байсан бол одоо
гурилын үйлдвэрлэл голлож, газар тариалан нь түүхий эд нийлүүлэгчийн үүрэгтэй байна.
Цаашид гурилын үйлдвэрийн түүхий эдийн хэрэгцээ өсөх ба энэ өсөлтийн дийлэнхийг
бүсийн бусад тариаланчдын хураан авсан ургацаар хангана. Нөгөө талаар тариалалтад
сэлгээний шинэ таримлууд орж ирснээр орлогын шинэ боломжууд үүснэ. Ингэснээр ирэх 4
жилд гурил тэжээлийн үйлдвэрлэл, газар тариалангийн үйлдвэрлэл гэсэн бизнесийн 2 бие
даасан нэгжтэй загварт шилжинэ гэж тооцон дунд хугацааны төлөвлөлтийг хийсэн.

Дунд хугацааны зорилго, зорилтууд

Гурил, тэжээл үйлдвэрлэл

Үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж хүчин чадлын 80-90%-д хүргэнэ

Түүхий эдийн нөөцийг 100%-д хүргэнэ

Дотоодын зах зээлд шинэ багц бүтээгдэхүүн гаргана

Агуулахын хүчин чадлыг 10 мян.тн-оор нэмнэ

ISO 9001, ISO 22000 стандартыг хангана

Уургийн болон шим тэжээлийн агууламж өндөртэй малын хүчит тэжээл үйлдвэрлэнэ

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

Ээлжлэн тариалах системд шилжиж, тариалалтыг 4000 га-аас 7150 га-д хүргэнэ

Га-ийн дундаж ургацыг 16 центнэрт хүргэнэ

Үрийн аж ахуйг хөгжүүлэн бүс нутгийн үрийн хэрэгцээг хангана

Сэлгээнд хөрсний үржил шим сайжруулах таримлуудыг оруулна

Шинэ таримлуудын туршилт, судалгаа, нутагшуулалтыг байнга хийнэ

Борлуулалт

Хөвсгөл аймгийн гурил, тэжээлийн зах зээлд тэргүүлнэ

Бусад зорилтот зах зээлийн 5-10%-ийг хангана

Үр ашиг

Өөрийн хөрөнгийн өгөөжийг 26%–д хүргэнэ

Ногдол ашгийг жил бүр тогтвортой өсөлттэйгээр хуваарилна

99 БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА



ЗОРИЛТ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Га-ийн ургац 4.9 13.8 4.4 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0

Таримлын төрөл 4 4 4 5 6 7 8 8

Гурилын үйлдвэрийн хүчин чадал

ашиглалт
21% 20% 11% 40% 54% 69% 87% 90%

Тээрэмдэх улаанбуудай, тн 4,653 4,066 2,293 8,000 10,800 13,800 17,300 18,050

Үр тарианы агуулахын багтаамж, тн 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 16,500 16,500 16,500

Бүтээгдэхүүний нэр төрөл 10 10 13 13 17 18 19 20

Хувьцаа эзэмшигчдийн хөрөнгийн

өгөөж
-12.1% -2.7% 0.4% 6.1% 11.5% 19.2% 24.9% 25.9%

4,653 
4,066 

2,293 

8,000 

10,800 

13,800

17,300
18,050

3,554 3,258 
2,461 

8,073 

10,336 

12,857 

15,767 
16,537 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Үйлдвэрлэл, борлуулалтын хэмжээ

Тээрэмдэх улаанбуудай, тн Борлуулалтын орлого, сая төг

Үндсэн зорилтууд, тоогоор
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Элдэв хольц, химийн нэмэлтгүй цэвэр буудайн бүтээгдэхүүнүүд маань зах
зээлд сайн чанартай гэдгээрээ танигдсан. Одоогоор дээд гурил, 1-р гурил, 2 ба 3-р
гурил, хивэг, хүүхдийн будаа, арвайн гурил үйлдвэрлэж байна.

1111 ҮНДСЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮН

БГ055 буюу Буудайн дээд гурил нь бялуу, талх,
нарийн боов болон бүх төрлийн хоолонд
тохиромжтой тул гурилан бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэгчид ,ресторан, цайны газрын гол
түүхий эд болж байна.

БГ 085 буюу Буудайн нэгдүгээр гурил нь талх
нарийн боов болон бүх төрлийн хоолонд
тохиромжтой. Гурилан бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэгч, ресторан, цайны газрын гол
түүхий эд болдог.

БГ 115-140 буюу Буудайн хоёр болон гурав дугаар гурил нь бүрэн буудайнаас гаргаж авсан бор гурил
юм. Энэхүү гурил нь буудайн цөм, хивэг агуулдаг учир цагаан гурилаас илүү тэжээллэг, эрүүл мэндэд
тустай. Буудайн хоёр ба гурав дугаар гурил 25, 40 кг-ийн савлагаатай.

Найрлага: Цавуулаг-28%
Чийглэг-15.5%

Үнслэг-55%

Найрлага: Цавуулаг-28%
Чийглэг-15.5%

Үнслэг-85%

Найрлага: Цавуулаг-28%
Чийглэг-15.5%

Үнслэг-85%

Найрлага: Цавуулаг-28%
Чийглэг-15.5%

Үнслэг-85%
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“Алтандуулга” халтар арвайн гурил байгалийн цэвэр түүхий эдээр чанар стандартын
шаардлага хангасан орчинд, дэвшилтэт технологи ашиглан үйлдвэрлэгдсэн химийн элдэв хольцгүй
органик бүтээгдэхүүн юм. Халтар арвайн гурилын найрлагад ислэг ихээр агуулагддаг учир хүний биед
ач холбогдолтой.

• Бодисын солилцоо, цусны найрлагыг хэвийн байлгана.
• Бие махбодийг элдэв хорт бодисоос цэвэрлэнэ.
• Чихрийн шижин өвчний үед цусан дахь сахарын хэмжээг тогтворжуулна.
• Илүүдэл жин таргалалтаас сэргийлнэ.
• Холестриныг гадагшлуулж, судас нарийсах, хатуурлаас сэргийлнэ.
• Цусны даралт ихсэх, зүрх судасны өвчлөлөөс сэргийлнэ.

“Алтандуулга” хүүхдийн будаа нь буудайн хамгийн тэжээллэг хэсгийг өөртөө агуулсан байдаг.

Найрлага: Уураг-9%
Тослог-1.3%
Сахар-1.5%
Эслэг-1.4%
Үнслэг-1.8%
Илчлэг -350ккал

Найрлага: Уураг-12%
Тослог-1.3%
Нүүрс ус-72%
Илчлэг-334ккал
Сахар-2.1%
Чийглэг-15.5%



Манай гурил, тэжээлийн үйлдвэрийн зорилтот зах зээл нь Хөвсгөл аймаг, УБ хот,
Хангайн бүсийн Булган, Завхан, Архангай, Өвөрхангай, Орхон аймгууд болно. Зорилтот зах
зээлийн багтаамжийг 2018 оны гурилын хэрэглээгээр тооцсоныг доорх хүснэгтэд харуулав.

Зорилтот зах зээл Жилийн хэрэглээ, тонн

Хөвсгөл аймаг 13,700 

УБ хот 115,540 

Бусад аймаг 41,645 

Нийт зах зээл 170,885 

Зорилтот зах зээл бүрд борлуулалтын төлөвлөгөөг доорх байдлаар хуваарилсан болно.
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Борлуулалтын төлөвлөгөөний дагуу хамгийн өндөр өсөлтийг 2018 онд хийж, цаашид
аажим өсөлттэй байна. 2018 оны эхний 5 сарын гүйцэтгэлээр борлуулалтын хэмжээ
өмнөх оны мөн үеэс 70% өсөөд байна.

68% 59% 52%
51% 50%

26%

31%
36%

33% 33%

6%

10%

12%

16%
16%

8,000 

10,800 

13,800 

17,300 
18,050 

2018 2019 2020 2021 2022

Борлуулалтын төлөвлөгөө, тн

Хөвсгөл аймаг УБ хот Бусад аймаг Нийт борлуулалт

13 ЗОРИЛТОТ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТУХАЙ
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2018 оны эхний улирлаас УБ хотын зах зээлд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулснаар
борлуулалт түргэн өсөлттэй явагдаж байна.

Бид өрсөлдөөн ихтэй гурилын зах зээлд өөрсдийн давуу талыг доорх байдлаар томъёолсон.

Баруун ба Хангайн бүсд хамгийн өндөр хүчин чадалтай
Энэ нь бүс нутгаасаа чанартай түүхий эдийг өртөг багатай бэлтгэх, нөгөө талаар
бүтээгдэхүүнээ тухайн зах зээлд түгээлтийн зардал багатайгаар нийлүүлэх боломж олгож
байна.

Туршлагатай, мэргэшсэн хүний нөөцтэй
20 гаруй жилийн туршлагатай инженер техникийн болон гүйцэтгэх ажилтнууд маань
бүтээгдэхүүний чанар болон тогтвортой нийлүүлэлтийг хариуцаж байна.

Олон сортын чанартай буудайг бүс нутгаасаа бэлтгэдэг
Ингэснээр гурилын цавуулаг, эслэг, уургийн агууламж болон бусад үзүүлэлтүүдийг
хэрэглэгчдийн онцлог шаардлагад нийцүүлэн үйлдвэрлэх, чанар стандартаа тогтвортой
мөрдөх боломжтой байдаг

Бүтээгдэхүүний чанар сайн
Түүхий эдийн давуу тал, технологийн давуу тал болон олон жилийн туршлага маань манай
бүтээгдэхүүний чанарын баталгаа болж өгдөг.

Хөвсгөл аймаг бол манай уламжлалт зах зээл бөгөөд бүтээгдэхүүн маань сайн танигдсан тул
байр сууриа нэмэгдүүлэх боломж ихтэй.

39%
61%

Хөвсгөл аймгийн зах зээл 
2018

Алтандуулга Бусад

63%
37%

Хөвсгөл аймгийн зах зээл 
2022

Алтандуулга Бусад
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Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, компанийн
хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих дээд байгууллага нь
төлөөлөн удирдах зөвлөл байна. “Хөвсгөл Алтандуулга” ХК нь дараах бүтэц зохион
байгуулалтын схемийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Компанийн дүрмээр
компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй, гишүүдийг 2 жилийн хугацаатайгаар сонгодог.
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Аудитын хороо

Цалин урамшууллын 

хороо

Бодлого, 

төлөвлөлтийн хороо

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал

Гүйцэтгэх захирал

Боловсруулах 

үйлдвэр 
Газар тариалан Ерөнхий удирдлага

ТУЗ нарийн бичгийн 

дарга

Туршилт судалгаа, 

үрийн сорт сорил

Техник үйлчилгээ

Тэжээл үйлдвэрлэл

Бусад боловсруулах 

үйлдвэрлэл

Түүхий эд цэвэрлэх, 

хадгалах

Нэр дэвшүүлэх хороо

Борлуулалт, маркетинг

Чанар, ХАБЭА

Хүний нөөц

Аж, ахуй, хангамж, 

хамгаалалт

Үндсэн 

үйлдвэрлэл
Гурил үйлдвэрлэл

Маркетинг судалгаа 

хөгжүүлэлт

Борлуулалт, түгээлт, 

агуулах

Санхүү, бүртгэл

1515 КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ

Төлөөлөн удирдах 

зөвлөл



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороод 

Компанийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч: 
▪ Монгол Улсын хуулийн дагуу байгуулагдсан “Тэс трейд” ХХК-70.59%
▪ Монгол Улсын иргэн М.Золзаяа – 7.82%

“Хөвсгөл Алтандуулга” ХК нь 2018 оны 03 сарын 12-ны өдрийн байдлаар 171
хувьцаа эзэмшигчидтэй байна.

Хороод Хороодын чиг үүрэг

Аудитын хороо

НББ-ийн стандарт, санхүүгийн үйл ажиллагаатай 
холбоотой бусад холбогдох хуулийг баримтлан 
ажилласан байдал, компанийн нягтлан бодох 
бүртгэлийн бодлого, бүртгэлийн олон улсын стандартад 
нийцүүлэх, санхүүгийн тайлагнал, санхүүгийн хяналт 
тавих үндсэн чиг үүрэгтэй.

Цалин, урамшууллын хороо

Компанийн ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлага, бусад эрх 
бүхий албан тушаалтны цалин, урамшууллын талаар 
баримтлах бодлогыг боловсруулах, түүний хэрэгжилтэнд 
хяналт тавих, олгох цалин урамшууллын дээд хязгаарыг 
тогтоох, цалин урамшуулал олгох санал боловсруулах чиг 
үүрэгтэй.

Нэр дэвшүүлэх хороо
Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр 
дэвшигчийг бүртгэн, сонгон шалгаруулалт хийх, хувьцаа 
эзэмшигчдийн хуралд нэр дэвшүүлэх

Бодлого, төлөвлөлтийн хороо

Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, стратегийг
тодорхойлох, бизнес төлөвлөгөө, төсвийг батлах, 
хэрэгжилтийг дүгнэх, ногдол ашиг хуваарилах, хувьцаа 
гаргах, эргүүлэн авах зэрэг асуудлаар ТУЗ-ийн хуралд 
санал боловсруулж оруулах
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2005 оноос “Тэс трейд” ХХК-ийн захирал

2012 оноос “МКМ” ХХК-ийн захирал

2015 оноос “Хотол шим” ХХК-ийн захирал

2012-2018 он “Хөвсгөл Алтандуулга” ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга

Д.Ганхуяг 

Доржпүрэв овогтой ГАНХУЯГ 

Бизнесийн удирдлага, уул уурхайн удирдлагын мэргэжилтэй 

1998 -2012 он “Хөвсгөл Алтандуулга” ХК-д нярав, боловсон хүчин
2012 оноос “Хөвсгөл Алтандуулга” ХК-ийн  гүйцэтгэх захирал.

Д.Дуламсүрэн

Хүнс, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн удирдлагын мэргэжилтэй 
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1998-2001 он “Үндэсний Статистикийн Газар”-т мэргэжилтэн
2001-2003 он “Кредит Монгол” ХХК –д төслийн зохицуулагч
2003-2009 он “Ачид финанс” ХХК-д гүйцэтгэх захирал
2011-2017 он “М Си Эс холдинг” ХХК-д эрсдлийн ахлах шинжээч
2017 оны 10 сараас “Хөвсгөл Алтандуулга” ХК-ийн зөвлөх

Н.Ерөөгэрэл /ТУЗ-ийн дарга/

Санхүүгийн удирдлага, эрсдлийн удирдлагын мэргэжилтэй 

Д.Энхтогтох (хараат бус гишүүн)

Нягтлан бодогч, эдийн засагч, статистикч мэргэжилтэй 
1982-1990 он Улсын Банкны ерөнхий хороонд ахлах болон ерөнхий нягтлан 
бодогч, эдийн засагч
1990-1992 он Цахилгаан холбооны газарт ахлах нягтлан бодогч
1992-1996 он Монгол Хоршоо банк, Экспорт импорт банкны ахлах нягтлан 
бодогч, газрын захирал
1996-1997 он Үндэсний статистикийн хороонд эдийн засагч 
1997-2007 он Худалдаа хөгжлийн банкинд эдийн засагч, салбарын 
удирдлагын газрын захирал
2007-2013 он Хас банкны УБ хот дахь төв салбарын эрхлэгч, менежер
2013 оноос “Хараа хөвч хангай” ХХК-ийн санхүүгийн ерөнхий зөвлөх 

17 ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ



М.Зулзаяа

Доржпүрэв овогтой ГАНХУЯГ 

Өмгөөлөгч, хуульч мэргэжилтэй 

2000-2005 он Сангийн яаманд мэргэжилтэн

2006-2012 он БСШУЯ-нд мэргэжилтэн

2012-2013 он Хөвсгөл аймгийн татварын хэлтсийн даргын түр орлон гүйцэтгэгч

2013-2017 он Сангийн яамны ахлах мэргэжилтэн

2018 оноос Дэлхийн банкны “Тогтвортой амжиргаа-3” төслийн ажилтан

Т.Мөнхгэрэл

Л.Даваа (хараат бус гишүүн)

Агрономич, ХААУхааны доктор

1992-2001 он Мал эмнэлгийн хүрээлэнд ЭША 
2001-2006 он Мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга
2006-2008 он Мал эмнэлэгийн хүрээлэнгийн захирал
2010-2013 он ЗГХЭ, МЭҮ-ийн газрын дэд дарга
2013 оноос Мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

З.Батсүх (хараат бус гишүүн)

2006-2011 он МӨХ-ны Нийслэлийн өмгөөлөгчдийн зөвлөлийн НБ-ийн дарга

2011-2016 он Өмгөөллийн Сувдпартнерс ХХН гишүүн хуульчаар

2016-2018 он Өмгөөллийн “И Эл Си” ХХН-д хуульч, зөвлөх

2018 оноос Өмгөөллийн “Очирлекс” ХХН-д гүйцэтгэх захирал

1987-1990 он Дорнод талын бүсийн ХААЭШХ-нд ЭША
1990-2007 он ХААИС, Агроэкологийн сургуульд  багш
2007-2016 он ХААИС-ийн ЭШСҮ-ийн “Нарт” төвийн захирал
2017 оноос ХААИС-ийн Агроэкологийн сургуульд дэд профессор

Бүртгэлийн эдийн засагч мэргэжилтэй

1982-1988 он БЗД-ийн АДХ-ын гүйцэтгэх захиргаанд зохион байгуулагч
1988-1992 он УБ хотын АДХ-ын гүйцэтгэх захиргаанд референт
1992-2005 он Нийслэлийн ИТХ-ын ажлын албаны дарга
2005-2014 он УИХ-ын Тамгын газарт ТБ-ын байнгын хорооны ахлах зөвлөх
2014 оноос “Тунгаамал  Төв” ТББ-ын гүйцэтгэх захирал

Хуульч, эрхзүйч мэргэжилтэй 

О.Тунгалаг
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Малын их эмч, МАА-н ШУ-ны болон биологийн ухааны доктор, дэд профессор
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Компани хувьцаа нэмж гаргаснаар эргэлтийн хөрөнгийн тогтвортой эх үүсвэртэй

болох, газар тариалан болон гурилын үйлдвэрийн зарим шаардлагатай нэмэлт тоног
төхөөрөмжийг санхүүжүүлэх боломж бүрдэнэ.

Зориулалт
Хэрэгцээ

сая төг
Тайлбар

Газар тариалангийн тоног 

төхөөрөмж авах
538.0

Өөрөө явагч бодис цацагчийн үлдэгдэл 

төлбөр 70% - 420.4 сая 

Чулуу түүгчийн үлдэгдэл төлбөр 70% -

117.6 сая
Гурил тэжээлийн үйлдвэрийн 

тоног төхөөрөмж, сэлбэг
40.0

Гурил савлах төхөөрөмж болон дагалдах 

бусад сэлбэг – 40 сая

Эргэлтийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх 3,167
Зээл төлөх – 950 сая

Буудай худалдан авах – 2,217 сая

Нийт 3,745

Нэмэлт хувьцаа гаргаж санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт 

Чулуу түүгч нь АНУ-д үйлдвэрлэгдсэн 
ба тариалангийн талбайн чулууг түүх 

зориулалттай. Ингэснээр трактор, үрлэгч, 
комбайны элэгдэл, эвдрэлийг бууруулж, 

сэлбэгийн зардлыг багасгах, талбайн 
тэгшрилтийг сайжруулж га-ийн ургац 

нэмэгдүүлэх боломж олгодог. 

Kongskilde Stonebear 520:  
Авцын өргөн 5.2 м,
Багтаамж 1.8 м3,
Тракторын хүч 60 м.х+
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Өөрөө явагч бодис цацагч нь Дани улсад үйлдвэрлэгдсэн, ургамал хамгааллын
бодис болон шингэн бордоо цацах зориулалттай, 3 дахин богино хугацаанд үр
дүнтэйгээр технологийн ажлыг гүйцэтгэх, га-ийн зардлыг бууруулах (шатахуун зарцуулалт
30%, бодисын зарцуулалт 25% хэмнэнэ) боломж олгоно.

Бодис цацагч: 
Case IH Patriot 3230 
Авцын өргөн 27.3 м
Танкны багтаамж 3028 л

Эргэлтийн хөрөнгийн хөрөнгө оруулалт
Компанийн эргэлтийн хөрөнгөө үндсэндээ богино хугацаат зээлийн эх үүсвэрээр

санхүүжиж байна. Энэ нь компанийн санхүүгийн зардлыг нэмэгдүүлэхээс гадна түүхий
эдийн нөөц бүрдүүлэхэд хүрэлцдэггүй. Иймд компани 3,167 сая төгрөгийн эргэлтийн
хөрөнгийг хувьцаа нэмж гаргах замаар санхүүжүүлэхээр төлөвлөв. Ингэснээр 2018 оны
зээлийн хүүгийн зардлыг 90 сая төгрөг (жилд 180 сая)-өөр бууруулж, 4300 тн буудай
нэмж нөөцлөх боломж бүрдэнэ.
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21 САНХҮҮГИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ
Төсөвлөгдсөн орлого үр дүн

Төсөвлөгдсөн мөнгөн гүйлгээ

(сая төгрөг) 2018 2019 2020 2021 2022

Үндсэн үйл  ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ (1 ,038) 1 ,807  1 ,864  3 ,702  3 ,732  

Мөнгөн орлогын дүн (+) 8,084     10,343   12,860   15,772   16,542   

Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого 7,969     10,223   12,735   15,637   16,398   

Буудайн урамшуулал 104         113         122         131         139         

Бусад мөнгөн орлого 10           7             3             5             5             

Мөнгөн зарлагын дүн (-) 9,122     8,537     10,996   12,070   12,810   

Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага 7,543     7,576     9,984     10,883   11,614   

Ерөнхий удирдлагын зардалд төлсөн 327         348         358         368         373         

Маркетинг, борлуулалтын үйл ажилалгаанд төлсөн 224         252         269         337         351         

Хүүний төлбөрт төлсөн 214         126         36           36           36           

Татварын байгууллагад төлсөн 71           185         300         396         435         

Бусад мөнгөн зарлага 743         50           50           50           -          

 Хөрөнгө оруулалтын үйл  ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ (861)    (50)      (655)    (930)    -      

Мөнгөн орлогын дүн (+) -          -          -          -          -          

Мөнгөн зарлагын дүн (-) 861         50           655         930         -          

Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн 861         50           655         930         -          

 Санхүүгийн үйл  ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ 1,740  (1 ,940) (1 ,123) (2 ,750) (3 ,725) 

Мөнгөн орлогын дүн (+) 5,245     -          -          -          -          

Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан 1,500     -          -          -          -          

Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан 3,745     -          -          -          -          

Мөнгөн зарлагын дүн (-) 3,505     1,940     1,123     2,750     3,725     

Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө 3,505     1,000     -          -          -          

Төлсөн ногдол ашиг -          940         1,123     2,750     3,725     

 Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ (160)    (183)    86       22       7         

 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  506     347     164     250     271     

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 347     164     250     271     279     

(сая төгрөг) 2018 2019 2020 2021 2022

Үр тарианы борлуулалт 1,581    1,817      1,994      2,171      2,349      

Гурилын борлуулалт 6,388    8,406      10,741    13,465    14,049    

Нийт борлуулалт 7,969 10,223 12,735 15,637 16,398 

Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 6,487       7,635         9,060         10,931       11,290       

Нийт ашиг 1,482 2 ,588   3 ,676   4 ,706   5 ,108   

Ерөнхий ба удирдлагын зардал 675       735          763          842          863          

Хүү, татварын өмнөх ашиг 806    1 ,853   2 ,913   3 ,864   4 ,245   

Зээлийн хүүгийн зардал 214       126          36            36            36            

Ердийн бус орлого/зардал 115       120          125          135          145          

Татварын өмнөх ашиг 707    1 ,847   3 ,002   3 ,964   4 ,353   

Татварын зардал 71         185          300          396          435          

Цэвэр ашиг 636    1 ,662   2 ,702   3 ,567   3 ,918   
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Тайлан тэнцлийн төсөөлөл

2018 2019 2020 2021 2022

Хувьцааны тоо 15,734,200  15,734,200 15,734,200 15,734,200 15,734,200 

Хувьцааны дансны үнэ, төг 918               893               909               961               1,035            

Хувьцааны гаргах үнэ, төг 850               850               850               850               850               

Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) 40                  106               172               227               249               

Ашгийн үнэлгээ (P/E) 21 8 5 4 3

Цэвэр ахиуц ашиг 8% 16% 21% 23% 24%

Нийт хөрөнгийн эргэц 54% 63% 80% 89% 90%

ROA 4.3% 10.2% 16.9% 20.4% 21.4%

ROE 6.1% 11.5% 19.2% 24.9% 25.9%

Нэгж хувьцаанд ногдох ногдол ашиг, төг 130               156               175               175               

Нэгж хувьцаанд ногдох ногдол ашиг, % 15.3% 18.3% 20.6% 20.6%

Дансны үний өсөлт -2.7% 1.8% 5.7% 7.7%

Хувьцааны нийт өгөөж 12.6% 20.1% 26.3% 28.3%

Хувьцаа ба өгөөжийн төсөөлөл

(сая төгрөг) 2018 2019 2020 2021 2022

Бэлэн мөнгө 347 164 250 271 279

Авлага 298 298 298 298 298

Бараа Материал 2486 3407 4921 5486 6420

Бусад эргэлтийн хөрөнгө 415 5 5 5 5

Нийт эргэлтийн хөрөнгө 3,546            3,874            5,474            6,060            7,002            

Газар 3,387            3,387            3,387            3,387            3,387            

Барилга 6,386            6,436            6,936            7,866            7,866            

Тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэл 13,905          13,905         14,060         14,060         14,060         

Тавилга, эд хогшил 51                  51                 51                 51                 51                 

Нийт үндсэн хөрөнгө 23,729          23,779         24,434         25,364         25,364         

Хуримтлагдсан элэгдэл 11,135          11,840         12,566         13,315         14,064         

Цэвэр үндсэн хөрөнгө 12,594          11,938         11,868         12,049         11,300         

Биет бус хөрөнгө ба хөрөнгө оруулалт 185               185               185               185               185               

Нийт хөрөнгө 16,326     15 ,998     17 ,527     18 ,294     18 ,487     

Банкны богино хугацаат өглөг -                -                -                -                -                

Дансны өглөг 276               226               176               126               126               

Бусад богино хугацаат өглөг 206               206               206               206               206               

Богино хугацаат өглөг 483               433               383               333               333               

Банкны урт хугацаат өглөг 1,200            200               200               200               200               

Бусад урт хугацаат өглөг 202               1,312            2,639            2,639            1,664            

Урт хугацаат өглөг 1,402            1,512            2,839            2,839            1,864            

Нийт өр төлбөр 1,885            1,945            3,222            3,172            2,197            

Хувьцаа 157               157               157               157               157               

Эзний өмч бусад 3,301            3,301            3,301            3,301            3,301            

Хөрөнгийн дахин үнэлгээ 7,383            7,383            7,383            7,383            7,383            

Хуримтлагдсан Ашиг 3,599            3,211            3,463            4,281            5,448            

Нийт өөрийн хөрөнгө 14,441          14,053         14,305         15,122         16,290         

Нийт өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгө 16,326     15 ,998     17 ,527     18 ,294     18 ,487     



Нэмж гаргаж буй хувьцааны тухай
“Хөвсгөл Алтандуулга” ХК-ийн 2018 оны 4 дүгээр сарын 2-ны өдрийн хувьцаа

эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 02 тоот тогтоолоор компани 4,405,600 ширхэг хувьцааг
нэмж гарган, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны 5 сарын 16-ны өдрийн то-18-18 тоот
тогтоолоор нэгж хувьцааны худалдах доод үнийг 850 төгрөгөөр тогтоож, арилжихаар
шийдвэрлэсэн болно.

Нэмж гаргаж буй хувьцааны үнэ тогтоосон үндэслэл
“Хөвсгөл Алтандуулга” ХК нь нэгж хувьцааны худалдах үнийг тогтоохдоо

компанийн хөрөнгийн үнэлгээ болон компанийн өөрийн хөрөнгийг үндэслэн хувьцааны
худалдах үнийг тогтоосон болно.

Компанийн бизнесийн үнэлгээ
Компани 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгосон бизнесийн

үнэлгээг “БДО Аудит” ХХК-иар хийлгэсэн. Бизнесийн үнэлгээ нь орлогын хандлага, зах
зээлийн хандлага, хөрөнгийн хандлага гэсэн 3 аргачлалыг авч үздэг. “БДО Аудит” ХХК
орлогын хандлагаарх үнэлгээ буюу хорогдуулсан мөнгөн гүйлгээний загварын үр дүнг
манай бизнесийн зах зээлийн үнэ цэнийг илүү сайн төлөөлж чадна гэж үзсэн байна. Энэ
үнэлгээгээр компанийн бизнесийн өмчид хамаарах үнэ цэнэ нь 18.2-21.2 тэрбум төгрөгт
үнэлэгдэж байна. Бизнесийн үнэлгээгээр нэгж хувьцаа 1159-1350 төгрөгийн үнэ цэнээр
үнэлэгдэж байна.

Компанийн хөрөнгийн үнэлгээ
Компани 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгосон биет ба биет

бус хөрөнгийн зах зээлийн үнэ цэнийг “БДО Аудит” ХХК-иар хийлгэсэн. Энэ нь компани
хувьчлагдсанаас хойш анх удаа хөрөнгийн дахин үнэлгээ хийлгэж байгаа онцлог үйл
ажиллагаа юм.

Хөрөнгийн үнэлгээ нь компанийн үл хөдлөх хөрөнгө буюу барилга байгууламж, техник
тоног төхөөрөмж, газар эзэмших эрх болон барааны тэмдгүүдийг хамарсан.
Компанийн биет ба биет бус хөрөнгийн үнэ цэнэ 11,157,252 мянган төгрөгт үнэлэгдсэн.
Энэхүү хөрөнгийн үнэлгээний үр дүнг санхүүгийн тайлан тэнцэлд тусгаснаар компанийн
хувьцаа эзэмшигчдийн өмчид хамаарах хөрөнгө буюу өөрийн хөрөнгө нь 10,448,530
мянган төгрөг болж байна. Ингэснээр компанийн нэгж хувьцааны дансны бүртгэлийн үнэ
922 төгрөгтэй байна.
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11,328,600 , 72%

4,405,600 , 28%

Гаргасан хувьцааны тоо Нэмж гаргах хувьцааны тоо

Үнэ тогтоох үндэслэл Нэгж хувьцааны үнэ

Компанийн бизнесийн үнэлгээ 1159-1350

Компанийн хөрөнгийн үнэлгээ 922

Хувьцааны зах зээлийн үнэ /2018.05.31/ 93.05

Нэмэлт санхүүжилтийн хэрэгцээ ба нэмж гаргах 
хувьцааны нийт хувьцаат капиталын дүнд эзлэх хувь

908

Санал болгох доод үнэ 850

Хувьцааны үнэ тогтооход харгалзсан үндэслэлүүд

Нэмж гаргаж буй хувьцааны санал болгох доод үнэ нь хувьцааны бүртгэлийн үнээс 7.8%
доогуур байна. Нэмж гаргах хувьцааны үнийн санал нь хувьцааны бүртгэлийн үнээс хэт
доогуур биш, ойролцоо байснаар компанийн сүүлийн 20 жилд бүтээж бий болгосон
хөрөнгийн үнэ цэнэ, одоогийн хувьцаа эзэмшигчдийн 24 жил хүлээсэн өгөөжийн үнэ цэнийг
бууруулахгүй байх сайн талтай. Иймд Компанийн нэмж гаргах нэгж хувьцааны худалдах
доод үнийг 850 төгрөгөөр тогтоож, хөрөнгө оруулагчдад санал болгохоор ТУЗ-ийн 2018 оны
5 дугаар сарын 16-ны өдрийн №то-18-18 тоот тогтоолоор шийдвэрлэсэн болно.
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Нэмж гаргах хувьцаа нийт хувьцаат капиталын дүнд эзлэх хувь, харьцаа

Компани ойролцоогоор 4 тэрбум төгрөгийн хэрэгцээнд үндэслэн нэмж гаргах
хувьцааны нийт хувьцаат капиталын дүнд эзлэх хувийг 28% байхаар тооцсон ба нэмж
хувьцаа гаргаснаар одоогийн хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааны нийт хувьцаат капиталын
дүнд эзлэх хувь 72% болж буурна. Ингэж тооцсоноор компанийн нэмж гаргах хувьцааны
тоо 4,405,600 ширхэг болж байна.



Хөрөнгө оруулагч үнэт цаасны зах зээлийн арилжаанд оролцох буюу “Хөвсгөл
Алтандуулга” ХК-ийн нэмж гаргаж буй хувьцааг худалдан авахдаа дараах зааврын дагуу
оролцоно.

Хувьцаа худалдан авах 

ДАНС НЭЭЛГЭХ
Монголын Хөрөнгийн Бирж гишүүн ҮЦК-д данс нээлгэх

ЗАХИАЛГА ӨГӨХ
Өөрийн үйлчлүүлдэг ҮЦК-д нэмж гаргаж буй хувьцаанаас 

худалдан авах захиалга өгнө.

Хувьцаа худалдан авах

МӨНГӨ БАЙРШУУЛАХ

Хүлээн авагч банк: Арилжаа төлбөр тооцооны төв

Хүлээн авагчийн дансны дугаар: 0021 ........

Хүлээн авагчийн нэр: (Овог, нэр), (регистер)

Гүйлгээний утга: “Хөвсгөл алтан дуулга” ХК-ийн хувьцааны үнэ.

ЗАХИАЛГА 

БАТАЛГААЖУУЛАХ

Мөнгө тушаасан баримтыг захиалгын гэрээтэй тулган захиалгаа 

баталгаажуулах

Санамж: 

✓ Хөрөнгө оруулагч та хувьцаа худалдан авах захиалгын дагуу хувьцааны үнэ болон 
арилжааны шимтгэлийг хамт тушааж, дансаа зузаатгах.

✓ Анхдагч зах зээлийн арилжаанд оролцохдоо арилжаа эхлэхээс нэг хоногийн өмнө 
захиалга өгч, хувьцаа худалдан авах дансаа зузаатган, захиалга баталгаажуулсан 
байх. 
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Хөрөнгө оруулагч
Санал болгох 

хувьцааны тоо, ширхэг

Санал болгох арга, нэгж хувьцааны 

худалдах үнэ

Стратеги хөрөнгө 

оруулагч
3,228,600 Тогтоосон үнэ, 850 төгрөгөөр 

Олон нийт 1,177,000 Захиалгын бүртгэл, 850 төгрөгөөс 

Хувьцааг арилжих хэлбэр
Компани хувьцааг дараах хэлбэрээр арилжихаар төлөвлөв. 

Стратеги хөрөнгө оруулагчид нэгж хувьцааг 850 төгрөгөөр шууд санал болгож, захиалгыг урьдчилан
авч бүрэн биелүүлэх амлалт өгнө. Харин олон нийтээс захиалга авахдаа хувьцааны үнийг 850 төгрөг
ба түүнээс дээш санал өгөх боломжийг олгож, захиалгын бүртгэлийн зарчмаар арилжааг зохион
байгуулна.



Аудит:  “Од Бүртгэл Аудит” ХХК 

Хаяг: УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж 7/3, 

Цэлмэг тауэр, 7 давхар

Утас: 70150003

Вэб хуудас: www.odburtgel.mn

И-мэйл хаяг: info@odburtgel.mn
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Үнэлгээ: “БДО- Аудит” ХХК

Хаяг: УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Юнеско-гийн гудамж, Нарны 

зам-62, Юнион Бюлдинг, В блок, 15-р давхар, 1502 тоот 

Утас: 77404040

Вэб сайт: www.bdo.mn

И-мэйл хаяг: bdoaudit@bdo.mn

Хууль зүйн дүгнэлт: Эм Ди Эс энд Хаанлекс ХХН

Хаяг: УБ хот, Сүхбаатарын талбай, Централ тауэр, 13 давхар, 1301 тоот

Утас: 330048, 99119181

Вэб сайт: www.mdsa.mn

И-мэйл хаяг: info@mdsa.mn

26МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД

Андеррайтер: “Бумбат Алтай ҮЦК” ХХК

Хаяг: УБ хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо,  Хот айл 4 давхар, 41 тоот

Утас: 7011-2166, 9495-2166

Вэб сайт: www.bumbat.mn

И-мэйл хаяг: bumbataltai_21@yahoo.com

http://www.odburtgel.mn/
mailto:info@odburtgel.mn
http://www.bdo.mn/
mailto:bdoaudit@bdo.mn
http://www.mdsa.mn/
mailto:info@mdsa.mn
http://www.bumbat.mn/
mailto:bumbataltai_21@yahoo.com


Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, 11-р хороолол 
Ж.Батмөнхийн гудамж, 39-2 байр, 8-р давхар,

VELOX CENTER

Сайн Сайхны Төлөө!
Бүтээв...


