
“АНД-ЭНЕРГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДАД 
ЗОРИУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ

Үнэт цаасны төрөл:
• Энгийн хувьцаа

Нийтэд гаргах 
хувьцааны тоо:
• 26,544,058 ширхэг

Санал болгох үнэ:
• 60 төгрөг

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох
Хувьцаа эзэмшигч нь Анд-Энерги ХК-ийн хувьцаа 
эзэмшигчдийн хуралд оролцож, Компанийн тухай 
хуулинд заасан компанийн дүрмийг өөрчлөх, компанийг 
нэгтгэх, хуваах, тусгаарлах, татан буулгах, ТУЗ-ийн 
гишүүдийг сонгох шийдвэрүүдийг гаргахад санал өгөх 
болон компанийн удирдлагад сонгогдох болон бусад 
эрхийг эдэлнэ.

Ногдол ашиг авах
Хувьцаа эзэмшигч нь эзэмшиж буй хувьцааны тоо 
хэмжээнд тохирсон ногдол ашиг авах эрхтэй. Ногдол 
ашиг хуваарилах асуудлыг компанийн хувьцаа 
эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэх бөгөөд компани жил 
бүрийн цэвэр ашгийн 5-8%-ийг ногдол ашигт хуваарилах 
бодлого баримталж байна.

Ханшийн өөрчлөлтөөс ашиг олох
Компанийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө болон үйл 
ажиллагаанаас хамаарч үнэт цаасны зах зээл дээр 
хувьцааны үнэ ханш байнга хэлбэлзэж байдаг. Иймд 
харилцагч ханшийн өөрчлөлтөөс ашиг олох боломжтой.

1. Харилцагч нь энэхүү мэдээлэлд дурдсан үнэт 
цаасны (брокерын) компаниудын аль нэгийг сонгон 
зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ байгуулж, данс 
нээлгэнэ. Үүний тулд иргэний үнэмлэхээ авчрах 
шаардлагатай.

2. Харилцагч нь хувьцааны төлбөр тооцоогоо 
гүйцэтгүүлэхийн тулд аль нэг банкинд өөрийн нэр 
дээр харилцах данстай байна.

3. Анхдагч зах зээлийн арилжаанд оролцохдоо 
хувьцаа худалдан авах төлбөрийг Монголын үнэт 
цаасны биржийн Капитрон банк дахь 3000028888  
тоот дансанд байршуулна.

4. Хувьцаа худалдан авах захиалгыг 2017 оны 10-р 
сарын 25-наас 31-ний өдрүүдэд гэрээт үнэт цаасны 
компанид өгнө. Анхдагч зах зээлд хувьцааг багцлан 
худалдах бөгөөд хамгийн багадаа 1 багц буюу 1000 
ширхэг хувьцаа авах боломжтой.

5. Та өөрийн худалдан авсан хувьцааны талаарх 
мэдээлэл болон захиалгын биелэлтийг гэрээт үнэт 
цаасны компаниас авах эрхтэй. 

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭРХ

КОМПАНИЙН 2016 ОНЫ ОРЛОГЫН БҮТЭЦ

САНХҮҮГИЙН ТААМАГЛАЛ

5 ЖИЛИЙН БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ХӨРӨНГИЙН 
ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Андеррайтер: “Бумбат-Алтай ҮЦК” ХХК

АРИЛЖААНД ХЭРХЭН ОРОЛЦОХ ВЭ?

• Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт
• Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн   
 угсралт, засвар үйлчилгээ

• LED гэрэл, гэрэлтүүлгийн     
 үйлдвэрлэл, худалдаа

Нийт ~ 1,592.6 сая төгрөг

IPO 
зардал

95.6 сая

Эргэлтийн
хөрөнгийн нөөц

215 сая

Тоног 
төхөөрөмж
507 сая

Үйлдвэрийн
барилга
775 сая

• Жилд үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг 
150.0 мянгад хүргэнэ.

• 5 жилийн дараа дотоодын LED гэрлийн зах 
зээлийн 5 хувийг хангадаг болно.

• Компанийн борлуулалтын орлогыг ирэх 5 жилд     
5 дахин өсгөнө.

• Ахиуц ашгийн түвшин ирэх 5 жилд дунджаар 
20.5%-тай байна.



- LED гэрэл, гэрэлтүүлгийн үйлдвэрлэл
- Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ
- Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт

“АНД-ЭНЕРГИ” ХК

“Анд-Энерги” компани 2011 онд цахилгааны угсралт, 
суурилуулалт, автоматжуулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулах зорилготой байгуулагдсан бөгөөд “Эрдэнэт лед” 
гэрлийн үйлдвэрийг 2014 онд ашиглалтад оруулснаар 
компанийн үндсэн бизнес нь LED гэрлийн үйлдвэрлэл болон 
өргөжиж одоогоор 35 нэр төрлийн LED гэрэл үйлдвэрлэн зах 
зээлд нийлүүлж байна.
 Хувьцаа гаргах замаар татан төвлөрүүлэх нийт хөрөнгө 
оруулалтын 81 орчим хувийг үйлдвэрийн байрыг өргөтгөх, 
түүнчлэн судалгаа хөгжлийн лаборатори, үйлдвэрлэлийн  
тоног төхөөрөмж, LED гэрлийн Show room, нэрийн дэлгүүр 
байгуулах үйл ажиллагаанд зарцуулна. Үүнээс гадна эргэлтийн 
хөрөнгийн нөөц бүрдүүлэх, үнэт цаас гаргах үйл ажиллагааны 
зардалд бусад хөрөнгө оруулалтыг зарцуулахаар төлөвлөж 
байна. 
 Одоогоор 10 гаруй аймагт бүтээгдэхүүнээ нийлүүлж байгаа 
бөгөөд орон нутагт амжилттай хэрэгжиж буй борлуулалтын 
ажиллагааг Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлэх замаар түгээлтийн 
сувгийг нэмэгдүүлнэ.

Хаяг:     Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум,    
     Уртын гол баг, Баянзам 3-6 тоот
Утас:     (+976) 9510-1020
Вэб сайт:    www.erdenetled.mn
И-мэйл:    erdenetled@yahoo.com
Facebook:  Эрдэнэт LED гэрлийн үйлдвэр
Дэлгүүр:    Эрдэнэт хот, Барилгын материалын  
     Стандарт төв, №15

Үнэт цаасны танилцуулга болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг Монголын үнэт цаасны биржийн www.msx.mn, 
“Анд-Энерги” компанийн www.erdenetled.mn вэб сайтаас, мөн дараах брокерын компаниудаас лавлаж болно.

• Мэргэшсэн боловсон хүчинтэй, 
орон нутгийн тогтвортой  
ажиллах хүчинтэй.

• Үйлдвэрлэлийн бүс нутагт 
байршсан тул хямд өртөгтэй 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 
боломжтой.

• Дотоодын түүхий эдийн тогтмол 
ханган нийлүүлэгчтэй.

• Байгальд ээлтэй технологи нь 
ААНОАТ-аас чөлөөлөгддөг.

• Цахилгаан зарцуулалт. Улайсдаг 
гэрлээс 10-14 дахин бага, сүүн 
гэрлээс 4 дахин бага цахилгаан 
зарцуулдаг.

• Гэрэлтэлт. Ижил хүчин чадалтай 
бусад төрлийн гэрлээс илүү гэрэлтдэг.

• Чанар. Импортын ямар ч брэндийн 
чийдэнтэй өрсөлдөхүйц чанартай.

• Ашиглалтын хугацаа. Бусад төрлийн 
гэрлээс ашиглалтын хугацаа 2-5 
дахин урт. 

холбогдох утас: 7011-2166, 9996-8989
холбогдох утас: 9811-6869, 9911-8082
холбогдох утас: 1132-4449, 9919-5114
холбогдох утас: 9909-3482, 9911-4648
холбогдох утас: 7015-3090, 9191-8840

“Бумбат-Алтай ҮЦК” ХХК
“Батс ҮЦК” ХХК
“Булган Брокер ҮЦК” ХХК
“Дэлгэрхангай Секюритиз ҮЦК” ХХК
“Монсек ҮЦК” ХХК

Оролцогч мэргэжлийн байгууллагууд
Андеррайтер: "Бумбат-Алтай ҮЦК" ХХК     Үнэлгээ: “Далайван аудит” ХХК
Хуулийн үйлчилгээ: “Өмгөөллийн Цогт энд Нандин” ХХН   Аудит: “Од бүртгэл аудит” ХХК

ХУВЬЦАА ГАРГАХ ЗАХ ЗЭЭЛ:  “МОНГОЛЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ БИРЖ” ХХК

КОМПАНИЙН ДАВУУ ТАЛ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ДАВУУ ТАЛ


