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САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ

тогтоол

оны М_ сарын 09 өдөр Дугаар 99 ̂  Улаанбаатар хот

г  Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад п 
бүртгэлтэй үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг 

зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд нэмж бүртгэх тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2.2, 

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1 10, Санхүүгийн зохицуулах 

хорооны 2018 оны 19 дүгээр тогтоолоор баталсан "Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад 

бүртгэлтэй хуулийн этгээд Монгол улсад үнэт цаас гаргах, Монгол улсын арилжаа эрхлэх 

байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад гаргах үнэт цаасыг бүртгэх журам'*-ын 

3.10, 4.1.1 заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “ Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн"-ийн Монгол Улсад бүртгэлтэй 4.000,000 

/дөрвөн сая/ ширхэг хувьцааг тус компанийн Канад Улсын Торонтогийн хөрөнгийн биржид 

бүртгэлтэй 263,885,433 /хоёр зуун жаран гурван сая найман зуун наян таван мянга дөрвөн зуун 

гучин гурав/ ширхэг хувьцаагаар нэмэгдүүлэн нийт 267,885,433 /хоёр зуун жаран долоон сая 

найман зуун наян таван мянга дөрвөн зуун гучин гурав/ ширхэг хувьцааг нийтэд санал болгохыг 

зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэхийг Үнэт цаасны газар /С.Цэрэндаш/, үнэт цаасны 

төвлөрсөн хадгаламжид бүртгэхийг “ Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв" ХХК 

/Ж.БайгалмааЛд тус тус үүрэг болгосугай.

2. Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулсантай холбогдуулан "Эрдэнэ Ресурс Девелопмент 

корпорэйшн” -ийн Монгол Улс дахь мэдээллийн ил тод байдлыг хангуулах, дотоодын хөрөнгө 

оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр тухайн хуулийн этгээдийн анхдагч бүртгэл 

хийлгэсэн арилжаа эрхлэх байгууллагатай хамтран ажиллаж, үнэт цаас гаргагчийн зах зээлийн 

үнэлгээг шинэчлэн тооцож олон нийтэд мэдээлэхийг “ Монголын хөрөнгийн бирж”  ХК 

/Х.Алтай/-д үүрэг болгосугай.

3. Канад улсын Торонтогийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй хувьцааг үнэт цаасны 

төвлөрсөн хадгаламжийн бүртгэлд бүртгэсэнтэй холбогдуулан холбогдох журамд заасан гэрээг 

байгуулсны үндсэн дээр үнэт цаас эзэмшигчийн үнэт цаас хөрвүүлэх хүсэлтийг түргэн шуурхай 

гүйцэтгэж, өөрчлөлтийг бүртгэсэн талаарх тайлан мэдээллийг тухай бүр Санхүүгийн 

зохицуулах хороонд ирүүлэхийг “ Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв“  ХХК 

/Ж.Байгалмаа/-д мэдэгдсүгэй.

4. Үнэт цаасны зах зээлд мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, Санхүүгийн зохицуулах 

хорооноос баталсан дүрэм, журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж, Монгол улсын хөрөнгө 

оруулагч, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалж, мэдээлэл тайлагналын ил тод байдлыг 

хангаж ажиллахыг “ Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн”  /Петер Си.Акерли/-д үүрэг 

болгосугай.



5. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба

/Т.Жамбаажамц/-нд даалгас.угай.
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ДАР ГА Д.БАЯРСАИХАН


