Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны дүгээр
сарын 15-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолын
“Хавсралт №1

“БАЯНТЭЭГ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД
“Баянтээг” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2020 оны 03-р сарын 11-ний өдөр
10:00 цагт Арвайхээр сумын “Нутгийн удирдлагын ордон”-ны 203 тоот хурлын танхимд
хуралдана.
Хаяг: Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сумын Засаг даргын тамгийн газар,
Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр:
2020 оны 02-р сарын 07-ны өдөр
Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:
1. Компанийн 2019 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн
тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт бүхий тайлан
2. Аудитын хорооны тайлан дүгнэлт
3. Компанийн ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2020 оны цалин урамшуулал
болон зардлын төсөв
4. Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
Хурлын материал, гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох баримт бичигтэй ажлын
өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн төв оффис болон
компанийн өөрийн байран дээрээс ирж танилцах боломжтой.
Холбоо барих: 75551919-4, 99010288, 89490008
Мэйл хаяг: bntg_mining@yahoo.com

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны дүгээр сарын 15ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолын
“Хавсралт №2

“БАЯНТЭЭГ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг)
Хурлын ирцийг мэдээлэх (ажлын хэсэг)
Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон
хурлын дэгийг танилцуулах
Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг дарааллын дагуу танилцуулах
Хувьцаа эзэмшигчид үг хэлэх, санал гаргах
Санал хураалт
Хурлын завсарлага
Тооллогын комиссын дарга санал хураалтын дүнг танилцуулах
Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах
Хурлыг хаах (хурлын дарга)

10:00-10:30
5 минут
5 минут
40 минут
20 минут
20 минут
5 минут
15 минут
10 минут
5 минут

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны дүгээр сарын 15-ны
өдрийн 01 дүгээр тогтоолын
“Хавсралт №3

“БАЯНТЭЭГ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ
1. Компанийн 2019 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан
2. Компанийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, дүгнэлт
3. Компанийн ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх удирдлагын цалин урамшуулал болон зардлын
төсөв
4. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдэд нэр дэвшигчдийн танилцуулга

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 1
дүгээр сарын 15-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолын
“Хавсралт №4

“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС
Хувьцаа эзэмшигчийн овог ................................... нэр .....................................................
Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар
Регистерийн дугаар
Санал өгөх хувьцааны тоо .................................
Бүртгэсэн /Үнэт цаасны компани / ..........................................
Брокерийн овог ..................................... нэр .....................................

1.

Тогтоол
№1

2.

Тогтоол
№2
Тогтоол
№3
Тогтоол
№4

3
4

Брокер: ............................................. /
/ гарын үсэг, тэмдэг /

/

Хувьцаа эзэмшигч: .............................. /
/ гарын үсэг /

/

Санал

Түдгэлзсэн

Татгалзсан

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД

Зөвшөөрсөн

№

Хурлаас гарах
шийдвэрийн
төсөл

“Баянтээг” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2020 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн
10:00 цагт Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум, “Нутгийн удирдлагын ордон”-ы 203 тоот хурлын
танхимд болно.
Саналын хуудас бөглөх заавар: Дараах хэлэлцэх асуудлуудыг ЕРДИЙН АРГААР санал хураана.
Ердийн аргаар саналаа өгөхөд асуудал бүрээр “зөвшөөрсөн”, “татгалзсан”, “түдгэлзсэн” аль нь
болохыг тэмдэглэнэ.

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцов: ......................................./
/
Саналын хуудас хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан: .................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2020 оны ... сар ... өдөр

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны
1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолын
“Хавсралт №4

“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС
Хувьцаа эзэмшигчийн овог .......................................нэр.............................................
Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар
Регистерийн дугаар
Санал өгөх хувьцааны тоо .................. Кумулятив саналын тоо ........................
Бүртгэсэн /Үнэт цаасны компани/ .......................................
Брокерийн овог ..................................... нэр ...................................
“Баянтээг” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2020 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн
10:00 цагт Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум, “Нутгийн удирдлагын ордон”-ы 203 тоот хурлын
танхимд болно.
№
ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн нэрс
Нэр дэвшигчдэд өгөх саналын тоо
Ердийн гишүүд
1
2
3
4
5
6
7
8
Хараат бус гишүүд
1
2
3
4
Брокер: ............................................. /
/гарын үсэг, тэмдэг /

/

Хувьцаа эзэмшигч: ............................. /
/гарын үсэг/

/

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Тус арга нь санал өгөх эрхийн нийт тоо таны
эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. Жишээ
нь: Та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл тус компанийн ТУЗ нь 11 гишүүнтэй байхад үүнээс 4 гишүүн нь хараат
бус гишүүн байхаар тогтоосон тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж буй 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив
аргаар санал өгөхөд нийт 1100 саналын эрхтэй /100*11 гишүүн=1100/ болох бөгөөд үүнээс 700 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн
ердийн гишүүнээр сонгогдох 7 хүртэл нэр дэвшигчид, 400 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 4
хүртэл нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй болно гэдгийг анхаарна уу.
САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ
1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол зуучлагч Үнэт цаасны компани дээр очиж
хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
2. Иргэний хуульд заасны дагуу бичгээр олгосон итгэмжлэлийн үндсэн дээр өөр этгээдээр төлөөлүүлэн хуралд
оролцож болно.
3. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын талаарх мэдээллийг 89490008, 99010288 утсаар лавлана уу.

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцов: ....................................... /
/
Саналын хуудас хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан: .................................................................................
2020 оны ... сар ... өдөр

