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Хувьцаат компанитай холбоотой нийтлэг эрх зүйн актууд
ХУУЛЬ ТОГТООМЖ:

ХОРООНООС БАТАЛСАН ЖУРАМ, ТОГТООЛ:

▪ Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх

•

зүйн байдлын тухай /2005/

▪ Компанийн тухай /2011/
▪ Үнэт цаасны зах зээлийн тухай /2013/
▪ Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн
тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай /2009/

▪ Аудитын тухай /2015/
▪ Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай
/2015/

▪ Зөрчлийн тухай /2016/

“Хувьцаат компанийн ногдол ашиг хуваарилалтад хяналт тавих
тухай журам” /2003-12-09 № 65/

•

“Хувьцаат компанийн дүрмийн үлгэрчилсэн загвар” /2012-03-14
№74/

•

“Хаалттай ХК-ийн хувьцааг бүртгэх, хадгалах, өмчлөх эрх
шилжүүлэх үйл ажиллагааны журам” /2014-05-07 №160/

•

“Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам”
/2015.12.17/

•

“Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх
журмыг шинэчлэн батлах тухай” /2018-12-14 № 377/

•

“Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам” /2020.09.09 №
880/

•

“Ногдол ашиг тараах ажиллагааг нарийвчлан тогтоох тухай”
/2020.01.29 № 28/

Хувьцаат компанийн бүртгэл

Хороонд бүртгэлтэй: 318
МХБ-д бүртгэлтэй: 199

Зайнаас тавих хяналт /Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийн хэрэгжилт/

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай
/Шинэчилсэн найруулга/

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20
дугаар зүйлийн 20.1.1-ээс 20.1.10-т заасан
Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийн
хэрэгжилтийг хангуулж ажиллана.

Компанийн тухай
/Шинэчилсэн найруулга/
46 дугаар зүйл.Ногдол ашиг хуваарилах
47 дугаар зүйл.Ногдол ашиг хуваарилах нөхцөл
48 дугаар зүйл.Компанийн эд хөрөнгийн захиран
зарцуулалтад тавих хязгаарлалт
57 дугаар зүйл.Компанийн хувьцааг худалдан авахыг
хувьцаа эзэмшигчид санал болгох
58 дугаар зүйл.Компанийн хувьцааны хяналтын багцыг
худалдан авсан тухай мэдэгдэх
59 дүгээр зүйл.Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал
77 дугаар зүйл.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг сонгох,
төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний бүрэн эрхийг
хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох
98 дугаар зүйл.Компанийн талаар мэдээлэл авах

Компанийн
тухай
хууль
Зайнаас
тавих
хяналт
/Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийн хэрэгжилт/
Зүйл
заалт

46.14

57.1

57.8

Компанийн тухай хууль /Товч утга/

Тайлбар

Хувьцаат компани нь ногдол ашиг хуваарилалтын тайланг ногдол 2020 оны эхний хагас жилийн байдлаар нэр
ашиг хуваарилж дууссан өдрөөс хойш ажлын 15 өдрийн дотор бүхий 31 ХК-аас ногдол ашиг тараах ТУЗгаргах...
ийн шийдвэрийг Хороонд ирүүлсэн.
Хувьцаат компанийн хувьцааг дангаараа буюу түүнтэй нэгдмэл
сонирхолтой этгээдтэй хамтран худалдан авснаар тухайн
этгээдийн эзэмшиж байгаа хувьцаа нь хяналтын багц болон
түүнээс дээш хэмжээнд хүрсэн бол хяналтын багц эзэмшигч
болсон өдрөөс хойш ажлын 60 өдрийн дотор...

“Таван богд трейд” ХХК нь “Атар Өргөө”
ХК-ийн хувьцааны хяналтын багцыг
худалдан авсны дараа сайн дурын үндсэн
дээр хувьцаа худалдан авах саналаа
Хороонд ирүүлж Хороо өөрийн цахим
хуудсаар мэдээлсэн.

Санхүүгийн зохицуулах хороо компанийн хувьцааны хяналтын
багц эзэмшигч болохоо нотолсон мэдэгдлийг үндэслэн тухайн
хяналтын багц эзэмшигчээс энэ хуулийн 57.1-д заасны дагуу
санал гаргахыг шаардах үүрэгтэй...

Тухайн хувь хүн, хуулийн этгээд хувьцаат
компанийн хяналтын багц эзэмшдэг болсон
талаарх мэдээлийг ирүүлэхэд тухай бүр энэ
хуулийн 57.1-д заасан бусад хувьцаа
эзэмшигчдээс хувьцааг худалдан авах санал
гаргах үүрэгтэйг анхааруулж шаарддаг.

Компанийн
тухай
хууль
Зайнаас
тавих
хяналт
/Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийн хэрэгжилт/

58.1

Хувьцаат компанийн энгийн хувьцааны гуравны нэгээс дээш хувийг
дангаараа буюу түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран худалдан Хуулийн
дагуу
ирүүлсэн
авсан буюу эзэмшиж байгаа этгээд нь энэ хэмжээний хувьцааг худалдан мэдээллийг Хороо бүртгэдэг.
авсан өдрөөс хойш ажлын 10 өдрийн дотор....

77.4

Хувьцаат компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг санал хураах Хорооны 2020.09.09-ний 880
кумулятив аргаар сонгох бөгөөд төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон дугаар
тогтоолоор
журам
хараат бус гишүүдийг сонгох саналыг тус тусад тоолно.
баталсан.

98

“Ард
даатгал”
Хувьцаа эзэмшигчдэд компанийн талаарх баримт материал, мэдээллийг
“Адуунчулуун” ХК,
гаргаж өгөөгүй зөрчил
хайрхан” ХК

ХК,
“Хорго

Зайнаас тавих хяналт /СЗХ-д мэдээлэл ирүүлэх хуанли/
№

Тогтмол ирүүлэх мэдээллийн төрөл

Хууль, журмын заалт

Хугацаа

1

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг
олон нийтэд зарлах огноо

2

Бүртгэлийн өдөр

3

Хурал хуралдуулах огноо

4

Хурал хуралдуулах тухай хувьцаа
эзэмшигчид мэдэгдэх өдөр

5

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал
хуралдуулах өдөр, цаг

Компанийн тухай хууль 59.4

6

Хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

7

Жилийн үйл ажиллагааны тайлан

Хорооны 2015 оны 443 дугаар Жил бүрийн 8 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор
тогтоолоор баталсан “Үнэт цаас
гаргагчийн мэдээллийн ил тод Дараа жилийн 4 дүгээр сарын 01-ний өдрийн дотор
байдлын журам”

8

Хагас жилийн санхүүгийн тайлан

9

Жилийн санхүүгийн тайлан

Хурал хуралдуулах шийдвэр гарснаас хойш 5
хоногийн дотор

Компанийн
тухай
хууль
/ Нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 15-20 дахь өдөр
"Хувьцаат компанийн хувьцаа
эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх Шийдвэр гарснаас хойш 40-өөс доошгүй хоног
журам"-ын заалт
ХЭХ хуралдах шийдвэр гарсанаас хойш 5 хоногт

ТУЗ-ийн шийдвэрээр санхүүгийн жил дууссанаас
хойш 4 сарын дотор

07 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай
хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3
Дараа оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор

Зайнаас тавих хяналт /Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийн хэрэгжилт/
Зайнаас тавих хяналтыг хэрэгжүүлж буй зарчмууд:

Нийт ХК-уудад жил
бүрийн эхэнд тухайн
жилд хэрэгжүүлэх үүрэг
даалгаврыг өгөх;

Хороонд ирүүлэх үүрэгтэй
баримт материалыг цаг
тухайд нь ирүүлж байгаад
хяналт тавих, холбогдох
анхааруулга хүргүүлэх;

1

2

3

4

4

Тухайн жилийн хувьцаа
эзэмшигчдийн
ээлжит
хурал,
ногдол
ашгийн
хуваарилалттай холбоотой
асуудлуудад хяналт тавих;

4

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнийг
сонгохдоо
Компанийн
тухай
хуульд
заасныг
баримталж байгаа эсэхэд
хяналт тавих;

Зайнаас тавих хяналт /Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийн хэрэгжилт/

Зайнаас тавих хяналт /Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийн хэрэгжилт/
ХК-иудад хүргүүлсэн албан бичгүүд /хуулиар
хүлээсэн үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой/

2020 оны 02 дүгээр
сарын 10-ны
өдрийн 9/470 тоот
албан бичиг;

2020 оны 6 дугаар сарын
23-ны өдөр хувьцаат
компаниудын ногдол ашиг
тараахаар шийдвэрлэсэн
талаар;

2020 оны 3 дугаар сарын 05-ны өдөр
Ковид-19 корона вирус халдвар
дэгдсэнтэй холбогдуулан гамшигаас
хамгаалах өндөршүүлсэн бэлэн
байдалтай холбогдуулан зөвлөмж,
анхааруулга;

2020 оны 7 дугаар сарын
01-ний өдөр хувьцаат
компанийн хуулиар
хүлээсэн үүргийн
хэрэгжилтийн талаар;

2020 оны 6 дугаар сарын
23-ны өдөр хувьцаа
эзэмшигчдийн хурлын
талаар;

2019 оны 4 дүгээр сарын 01-ний
өдрийн 1/1491 албан бичгийг, 2020
оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдөр
Эрчим хүчний яамны сайд, Төрийн
өмчийн бодлого, зохицуулалтын
газар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий
газарт хандсан.

Зайнаас тавих хяналт /Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийн хэрэгжилт/

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.5-д
“Энэ хуулийн 59.4-т заасан хугацаанд хувьцаа
эзэмшигчдийн
ээлжит
хурлыг
хуралдуулаагүй
тохиолдолд төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол
гүйцэтгэх удирдлага/-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал
хуралдуулахаас бусад энэ хууль болон компанийн дүрмээр
тогтоосон бүрэн эрх дуусгавар болно” гэж заасан.

Нэр бүхий 63 ХК нь 2019 оны ХЭХ-аа холбогдох хууль
тогтоомжид нийцүүлэн хуралдуулаагүй тул ТУЗ нь хувьцаа
эзэмшигчдийн хурлыг ээлжит бусаар зарлан хуралдуулахаас
бусад бүрэн эрхгүй болсон.

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн
59.7-д “Хувьцаат компанийн төлөөлөн удирдах
зөвлөл /байхгүй бол гүйцэтгэх удирдлага/ энэ
хуулийн 59.4-т заасан хугацааны дотор хувьцаа
эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулах тухай шийдвэр
гаргаагүй бол Санхүүгийн зохицуулах хороо
тухайн компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
хурал хуралдуулахаас бусад бүрэн эрх нь дуусгавар
болсныг нийтэд мэдээлнэ” гэж заасан.

Хувьцаа эзэмшигчийн ээлжит хурал хийгээгүй
ХК-ын тоо

Хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ
5

Хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ

Тайлан
ХЭХ
УБАШ

2019 онд 9 ХК-д газар дээр
хийгдсэн шалгалтаар, 2020 онд 1
ХК-д
хугацаатай
үүрэг
даалгавар
бүхий
УБАШ
хүргүүлсэн.
Content Here

163 ХК-аас ХЭХ-ын мэдэгдэл
ирүүлсэнийг хянасан.
134
ХК-ийн
ХЭХ-ын
материалыг
хянаж,
албан
бичгээр хариу хүргүүлсэн.
ХЭХ-аа зарлан хуралдуулаагүй
63 ХК-д анхааруулга, мэдэгдэл
хүргүүлсэн.

2020 оны эхний хагас жилээр 96
ХК санхүүгийн тайлан, 47 ХК
үйл ажиллагааны тайлан
ирүүлснийг хянаж, тайлангийн
хариу хүргүүлсэн.
2019 оны жилийн эцсийн
аудитлагдсан
санхүүгийн
тайланг 126 ХК ирүүлсэн.

Газар дээрх хяналт шалгалт

Хувьцаат компанийн үйл ажиллагаанд
хийсэн газар дээрх хяналт шалгалт
16

10

3

2016

4

3

2017

2018

Хяналт
шалгалт

2019

2020

Хариуцлага

Зөрчлийн хэргийн тоо
2018 он

2

2019 он

7

2020 он

2

●

“А” компани нэгдсэн санхүүгийн тайлан гаргах үүргээ
биелүүлээгүй учир Зөрчлийн тухай хуулийн 10.11 дүгээр
зүйлийн 2.2-т зааснаар 20,000 нэгж

●

“Б” компани хуульд заасан тайлан тэнцэл, мэдээ мэдээллээ
нийтэд мэдээлэх үүргээ биелүүлээгүй учир Зөрчлийн тухай
хуулийн 10.11 дүгээр зүйлийн 6-д зааснаар 500 нэгж / 5,000
нэгж/

●

“В” компани Компанийн тухай хуульд заасан ногдол ашиг
тараахтай холбоотой үүргээ биелүүлээгүй тул 10.11 дүгээр
зүйлийн 6-д зааснаар 5,000 нэгж

●

“Г” компани
үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргээ
биелүүлээгүй тул Зөрчлийн тухай хуулийн 11.10 дугаар
зүйлийн 3-т зааснаар 2,000 нэгж /20,000 нэгж/-тэй тэнцэх
төгрөгөөр торгуулж байсан.

Торгуулын хэмжээ /сая төгрөг/
2018 он

20.0

2019 он

93.0

2020 он

7.0

Цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Мэдээллийн ил тод байдал, компанийн засаглалыг сайжруулах эрх зүйн орчинг тодорхой
болгох:
• Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон холбогдох бусад
хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах;
Хөрөнгийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн цахим санг бий болгох:
• ХК-уудын нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдийн мэдээллийн санг өргөжүүлэх;
• ТУЗ-ын гишүүдийн нэгдсэн мэдээлэл;
МХБ-ийн бүртгэлийг цэгцлэх ажлыг идэвхжүүлэх:
• ТӨХК-уудыг олон нийтэд нээлттэй болгох;
• 100 хувь ТӨХК-уудыг хаалттай ХК хэлбэрт шилжүүлэх;
• Хэлбэрээ өөрчилж буй ХК-уудыг бүртгэлээс хасах асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх;
Хорооноос хийх хяналт шалгалтын тогтолцоог эрсдэлд суурилсан хяналтад шилжүүлэх:
• Зайны хяналтын зарим чиг үүргийг МХБ-д шилжүүлэх асуудлыг судлах;
Жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах тогтолцоог бүрдүүлэх:
• ХК-уудын хувьцааны төвлөрлийг сааруулах чиглэлээр бодлогын арга хэмжээ авах;

ХЭХ-ыг хуралдуулахтай холбоотой зохицуулалтыг төгөлдөршүүлнэ.

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА

