
 
 

 
 

МОНГОЛ УЛС 
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 

ТОГТООЛ 
 
 

 2011  оны  05  сарын  06  өдөр                           Дугаар   130                             Улаанбаатар хот 
 

 
┌  “Силикат” ХК-ийн хувьцааг хуваах,  ┐ 

нийтэд санал болгон нэмж гаргаж  
буй хувьцааг бүртгэх тухай 

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

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 34.1.7, Компанийн тухай хуулийн 52.2 дахь заалт, 

“Силикат” ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн хурлын 2011 оны 5 дугаар сарын 01-ний өдрийн 

01, 02, 03 дугаар тогтоолууд, тус компаниас 2011 оны 5 дугаар 02-ны өдөр ирүүлсэн У19/11 

тоот “Хүсэлт гаргах тухай” албан бичгээр гаргасан шинэчилсэн хүсэлтийг тус тус үндэслэн 

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь: 

 1. “Силикат” ХК-ийн өмнө гаргасан 170,126  /нэг зуун далан мянга нэг зуун хорин 

зургаан/ ширхэг хувьцааны нэгж хувьцаа бүрийг тус компанийн 2010 оны жилийн эцсийн 

санхүүгийн балансад үндэслэн тооцсон нэгж хувьцааны дансны үнэ болох 17,765 /арван 

долоон мянга долоон зуун жаран тав/ төгрөгөд үндэслэн нэгж хувьцааг тус бүр 100 

төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 177 /нэг зуун далан долоон/ ширхэг хувьцаанд хувааж, 

компанийн нийт гаргасан хувьцааны тоог 30,112,302 /гучин сая нэг зуун арван хоёр гурван 

зуун хоёр/ ширхэг болгон хөрвүүлж, энэхүү тогтоолын хавсралтад заасан жагсаалтын дагуу 

хувьцаа эзэмшигчдэд эзэмшүүлэхийг зөвшөөрсүгэй.  

 2. Энэ тогтоолын 1-д заасны дагуу тус компанийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт 

оруулахыг Үнэт цаасны газар /Э.Ганбат/-т үүрэг болгож, хөрөнгийн биржийн жагсаалтад   

өөрчлөлт оруулахыг  “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК /Х.Алтай/, төвлөрсөн хадгаламжийн 

бүртгэлд өөрчлөлт оруулахыг “ҮЦТТТХТ” ХХК /Т.Гандулам/-д тус тус зөвшөөрсүгэй. 

 3. “Силикат” ХК-ийн нийтэд санал болгон нэмж гаргаж буй тус бүр нь 100 

төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй, 16,222,300 /арван зургаан сая хоёр зуун хорин хоёр мянга 

гурван зуун/  ширхэг хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлд нэмж бүртгэн тус компанийн нийт 

хувьцааг нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 46,334,602 /дөчин зургаан сая гурван 

зуун гучин дөрвөн мянга зургаан зуун хоёр/  ширхэг  хувьцаа байхаар  үнэт цаасны 

бүртгэлд өөрчлөлт оруулахыг Үнэт цаасны газар /Э.Ганбат/-т үүрэг болгож, хөрөнгийн 



биржийн жагсаалтад   өөрчлөлт оруулахыг  “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК /Х.Алтай/-д,  

төвлөрсөн хадгаламжийн бүртгэлд нэмж гаргах гэж буй зарласан хувьцааг компанийн 

эзэмшилд бүртгэхийг “ҮЦТТТХТ” ХХК /Т.Гандулам/-д тус тус зөвшөөрсүгэй. 

 4. Энэ тогтоолын 3-т заасан 16,222,300 /арван зургаан сая хоёр зуун хорин хоёр 

мянга гурван зуун/ ширхэг хувьцааг үнэт цаасны танилцуулгад заасны дагуу анхдагч зах 

зээлд нэгж хувьцааг 225 /хоёр зуун хорин тав/ төгрөгөөс доошгүй үнээр захиалгын бүртгэл 

хийх аргаар санал болгохыг зөвшөөрч, төсөл хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай 3,650,000,000 

/гурван тэрбум зургаан зуун тавин сая/ төгрөгийг бүрэн төвлөрүүлж чадсан нөхцөлд үнэт 

цаасыг нийтэд санал болгон худалдах ажиллагааг амжилттай болсонд тооцохоор тогтсугай. 

 5. Энэ тогтоолын 3-т заасан 16,222,300 /арван зургаан сая хоёр зуун хорин хоёр 

мянга гурван зуун/ ширхэг хувьцааны 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний 8,111,150 /найман сая 

нэг зуун арван нэг, нэг зуун тавь/ ширхэг хувьцааг андеррайтер болох “БиДиСек” ХК-д 

/Д.Даянбилгүүн/ нийтэд худалдахаар тогтоосон үнээр худалдан авч болохыг зөвшөөрсүгэй.  

 6. “Силикат” ХК-ийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаа амжилттай 

явагдаж дууссаны дараа Хорооноос олгосон зөвшөөрлийн үндсэн дээр хоёрдогч зах 

зээлийн арилжааг нээхийг “Мîíãîëûí õºðºíãèéí áèðæ” ХК /Х.Алтай/-ä үүрэг болгосугаé.  

 7. Энэ тогтоолын 3-т заасан хувьцааг нийтэд санал болгон үнэт цаасны анхдагч зах 

зээлд гаргасан өдрөөр тасалбар болгон “Силикат” ХК-ийн том хувьцаа эзэмшигчид болох 

иргэн Цэрэннадмидын Содбилэг /УХ68011611/, Доржийн Энхболд /ЧМ66082773/, 

Содбилэгийн Золбоотөгс  /УХ94070722/, Содбилэгийн Оджаргал  /УЦ06291436/, 

Нямдашийн Цогцлон /ЧГ61111910/, Володягийн Мөнхтуяа /ХЗ80102569/ нарын өмчлөл дэх 

“Силикат” ХК-ийн энгийн хувьцаануудыг тус бүр нэг жилийн хугацаагаар тусгаарлахыг 

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

болгосугай. 

 8. Тус компанийн гаргасан хувьцааг хуваах, нэмж үнэт цаас гаргах шийдвэрийг 

хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан дор дурдсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг “Силикат” 

ХК /Ц.Содбилэг/, “БиДиСек” ХК-д /Д.Даянбилгүүн/-д тус тус үүрэг болгосугай: 

 1/ тус компанийн хувь нийлүүлэгчдийн хурлаас гаргасан хувьцаа хуваах болон 

нэмж үнэт цаас гаргах шийдвэртэй холбогдуулж нийт хувьцаа эзэмшигчдэд хувьцаагаа 

компанид эргүүлэн худалдахыг шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх талаар холбогдох арга 

хэмжээг ажлын 60 хоногийн дотор зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг ажлын 10 хоногт 

багтаан тус Хороонд тайлагнаж, “Монголын хөрөнгийн бирж” болон олон нийтэд 

мэдээлэх; 



 2/ энэ тогтоолын 3-т заасан 16,222,300 /арван зургаан сая хоёр зуун хорин хоёр 

мянга гурван зуу/ ширхэг хувьцаа гаргах тухай үнэт цаасны танилцуулгыг Үнэт цаасны 

газраар баталгаажуулан, уг үнэт цаасны танилцуулгад үндэслэн үнэ төлбөргүйгээр олон 

нийтэд нийтлэг мэдээлэл хүргэх, хувьцаа эзэмшигчдийн хууль ёсны эрхийг ханган, 

хуулиар хүлээсэн үүргээ чанд биелүүлж ажиллах; 

 3/ үнэт цаасны танилцуулгад заасан хуваарийн дагуу үнэт цаасыг нийтэд санал 

болгох ажлыг зохион байгуулж, захиалгыг “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн 

арилжааны програмд тулгуурлан авч, захиалга хааснаас хойш ажлын 3 хоногийн дотор уг 

үнэт цаасыг анхдагч зах зээлд худалдах үнийг хэрхэн тогтоосон тухай мэдээллийг тус 

Хороонд ирүүлж анхдагч зах зээлийн арилжааг эхлүүлэх зөвшөөрөл авах; 

 4/ үнэт цаасыг анхдагч зах зээлийн арилжааны тайланг уг арилжаа явагдсанаас 

хойш ажлын 5 хоногт багтаан тус Хороонд ирүүлэх, тайланд тус компанийн хувь 

нийлүүлэгчдийн хурлыг зарлан хуралдуулахтай холбогдсон баримтыг хавсарган ирүүлэх. 

 9. Үнэт цаасыг нийтэд санал болгон худалдах ажиллагаа амжилттай болсон 

тохиолдолд үнэт цаас худалдсаны орлого буюу үнэт цаас гаргагч “Силикат” ХК-ийн 

дансанд байршсан мөнгөн хөрөнгийн андеррайтерээс бусад иргэн, хуулийн этгээдээс 

оруулсан хөрөнгийг тус компани хувь нийлүүлэгчдийнхээ хурлыг шинэчилсэн 

бүрэлдэхүүнтэйгээр зарлан хуралдуулж, төслийг хэрэгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг захиран 

зарцуулах болон удирдлагын бүтцэд өөрчлөлт орох талаар холбогдох шийдвэрийг гаргаж 

тус Хороонд ирүүлэх хүртэл хугацаанд тусгаарлахыг  “ҮЦТТТХТ” ХХК /Т.Гандулам/-д 

үүрэг болгосугай. 

 10. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт 10 хоногийн дотор мэдэгдэж, тогтоолын 

биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Үнэт цаасны газар /Э.Ганбат/, олон нийтэд мэдээлэхийг 

Тамгын газар//Н.Удаанжаргал/-т тус тус даалгасугай.  

 

 

ДАРГА   Д.БАЯРСАЙХАН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Санхүүгийн зохицуулах хорооны  
2011 оны  130 äóãààð тогтоолын хавсралт  

 
 

  /2011/05/06-ны өдрийн байдлаар/ 
 

  Овог нэр  Регистер  
 Одоо эзэмшиж 
байгаа ширхэг  

 Хуваасны дараа эзэмших 
ширхэг  

1 Ц.Содбилэг  УХ68011611 
 

42,438               7,511,526  

2 Д.Энхболд  ЧМ66082773 
 

21,726               3,845,502  

3 С.Золбоотөгс  УХ94070722 
 

36,947               6,539,619  

4 С.Оджаргал  УЦ06291436 
 

32,199               5,699,223  

5 Н.Цогцлон   ЧГ61111910  
 

12,760               2,258,520  

6 В.Мөнхтуяа  ХЗ80102569  
 

20,415               3,613,455  

7 Ц.Сэргэлэн  ХГ60012671  
 

2,552                  451,704  

8 Ц.Цэрмаа  ТВ38070185  
 

212                     37,524  

9 Баянмөн  ТА65082377 
 

175                     30,975  

10 Дэмбэрэл  ТА18070186 
 

175                     30,975  

11 Б.Бурмаа  ТЕ57111606  
 

166                     29,382  

12 Долгормаа  ТА71042161 
 

116                     20,532  

13 Ч.Цэвээнжав  МЭ63123001 
 

84                     14,868  
 

14 Бидисек  РЕ-2052482                          69                     12,213  

15 Ү. Хашбаатар 
 
ДЮ65052616 

 
30                       5,310  

16 Ж.Оюунцэцэг 
 
СЮ62021706 

 
12                       2,124  

17 Д.Даянбилгүүн  ХП76061036 
 

11                       1,947  

18 Л.Гантуяа  ТА59072066 
 

10                       1,770  

19 Чойжилсүрэн  ФА37031814 
 

7                       1,239  

20 Алтансүх  ПЭ81,31711  
 

4                          708  

21 Эмитиэф  РЕ-5153794  
 

4                          708  
     



22 Цэдэв  ФА38011319 3  531  

23 Эрдэнэцэцэг  БС63041802  
 

2                          354  

24 С.Оюундэлгэр  ХВ55101361 
 

2                          354  

25 Б.Самдан  ШБ42082418 
 

2                          354  

26 Д.Лхажид ХИ31091514 
 

2                          354  

27 Энхтунгалаг  ХВ64061260 
 

1                          177  

28 Сэрээхүү  АБ20111634  
 

1                          177  

29 Очирбат 
 
ХК100423420 

 
1                          177  

      
 

170,126             30,112,302  
 
 

--oo00oo-- 
 
 


