
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ 
ХОРООНЫ ТОГТООЛ 

 
 

2010 оны 3 дугаар 
сарын 24-ны өдөр           Дугаар 93               Улаанбаатар хот 

 
 

┌  “Туул сонгино усны нөөц” ХК-ийн зарим  ┐ 
үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай  

 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6.1.1, 6.2.2, Үнэт 

цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 34.1.1, “Туул сонгино усны нөөц” ХК-ийн 2009 оны 12 дугаар 

сарын 30-ны өдрийн хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит бус хурлын 03 дугаар тогтоолын 3 дахь заалт, 

үүсгэн байгуулагч Г.Ганбат, Г.Ганцэцэг нараас Хороонд ирүүлсэн 2010 оны 01 дүгээр сарын 21-

ний өдрийн 121 тоот, 2009 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 1222 тоот, 2009 оны 12 дугаар 

сарын 04-ний өдрийн 1204 тоот албан бичгүүдээр гаргасан  хүсэлт болон “Туул сонгино усны 

нөөц” ХК-иас ирүүлсэн 2010 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 09/194 тоот, 2010 оны 01 дүгээр 

сарын 14-ний өдрийн 09/198 тоот, 2010 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 10/009 тоот, 2010 

оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 10/016 тоот, 2010 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 10/019 

тоот албан бичгүүдээр гаргасан хүсэлтийг тус тус үндэслэн Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 

ТОГТООХ НЬ:   

1. “Туул сонгино усны нөөц” ХК-ийн үүсгэн байгуулагч болох Г.Ганбатын нэр дээр 

тусгаарлагдсан тус компанийн 1 001 956 /нэг сая мянга есөн зуун тавин зургаа/ ширхэг, үүсгэн 

байгуулагч Г.Ганцэцэгийн нэр дээр тусгаарлагдсан 390 000 /гурван зуун ерэн мянга/ ширхэг, 

нийт 1 391 956 /нэг сая гурван зуун ерэн нэгэн мянга есөн зуун тавин зургаа/ ширхэг хувьцааг 

үнэт цаасны бүртгэлээс хасахыг Үнэт цаасны газар /Э.Ганбат/, Хөрөнгийн биржийн жагсаалтаас 

хасахыг “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК /Р.Содхүү/, Төвлөрсөн хадгаламжийн бүртгэлээс 

хасахыг “Үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК /Т.Гандулам/-д тус тус 

үүрэг болгосугай.  

2. Үүсгэн байгуулагчдын хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлээс хассантай холбогдуулан 

“Туул сонгино усны нөөц” ХК-ийн нийтэд санал болгон гаргасан хувьцааг 13 750 000 /арван 

гурван сая долоон зуун тавин мянга/ ширхэгээр тогтоосугай.  

 

3. Энэ тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Үнэт цаасны газар /Э.Ганбат/, 

олон нийтэд мэдээлж ажиллахыг Тамгын газар /Н.Удаанжаргал/-т тус тус даалгасугай. 

   

ДАРГА                                      Д.БАЯРСАЙХАН 

 


