
 
 

 
 

МОНГОЛ УЛС 
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 

ТОГТООЛ 
 
 

 2012  оны  03  сарын  14  өдөр                         Дугаар    53                                 Улаанбаатар хот 
 

 
┌   “Эрдэнэт-суврага” ХК-ийн үнэт цаасны  ┐  

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

цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, Компанийн тухай хуулийн 25.1, 38, 88 

дугаар зүйл, “Эрдэнэт-суврага” ХК-ийн 2006 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн хувьцаа 

эзэмшигчдийн хурлын 01 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн Санхүүгийн зохицуулах 

хорооноос ТОГТООХ нь:  

1. “Эрдэнэт-суврага” ХК-ийн нийтэд санал болгон гаргасан энгийн хувьцааг 120,463 

/нэг зуун хорин мянга дөрвөн зуун жаран гурав/ ширхэг энгийн хувьцаагаар нэмэгдүүлэн 

нийт 155,915 /нэг зуун тавин таван мянга есөн зуун арван тав/ ширхэг хувьцаа байхаар үнэт 

цаасны бүртгэлд бүртгэхийг Үнэт цаасны газар /Б.Саруул/, Хөрөнгийн биржийн 

жагсаалтад бүртгэхийг “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК /Х.Алтай/, үнэт цаасны төвлөрсөн 

хадгаламжид бүртгэхийг “ҮЦТТТХТ” ХХК /Т.Гандулам/-д тус тус үүрэг болгосугай. 

2. Иргэн Н.Сүлдчимэгээс тус компанид олгосон 155,518,000  /нэг зуун тавин таван 

сая таван зуун арван найман мянга/ төгрөгийн зээлийн үлдэгдлийг нэгж хувьцааны 1,291 

төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 120,463 /зуун хорин мянга дөрвөн зуун жаран гурав/ ширхэг 

энгийн хувьцаанд хөрвүүлж байгаатай холбоотойгоор хувьцаа эзэмшигчид болох 

Ө.Төмөрхүүд 180 ширхэг, Г.Ганболдод 4 ширхэг, Ж.Энхтуяад 4 ширхэг, Ц.Моломжамцад 4 

ширхэг, иргэн Ө.Мягмардоржид 136 ширхэг, Н.Сүлдчимэгт 102,429 ширхэг, С.Цанлигмаад 

17,059 ширхэг, Н.Одонбилэгт 647 ширхэг хувьцаагаар тус тус хувь тэнцүүлэн нэмэгдүүлж, 

тэдгээрийн өмчлөлийг баталгаажуулахыг “ҮЦТТТХТ” ХХК /Т.Гандулам/-д үүрэг 

болгосугай.  

3. Өрийг хувьцаагаар сольсонтой холбогдуулан дараах арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлэхийг “Эрдэнэт-суврага” ХК /Н.Одонбилэг/-д үүрэг болгосугай:   



1/ Компанийн дүрмийн сангаа 155,518,000 /нэг зуун тавин таван сая таван зуун арван 

найман мянга/ төгрөгөөр нэмэгдүүлж, санхүүгийн тайланд нягтлан бодох бүртгэлийн 

холбогдох хууль, стандартын дагуу өөрчлөлт оруулах; 

2/ Хувь нийлүүлэгчдийн хуралд оролцоогүй болон уг асуудлаар эсрэг саналтай 

байсан хувьцаа эзэмшигчдэд компанид өөрийн эзэмшиж буй хувьцаагаа эргүүлэн худалдан 

авахыг шаардах эрх үүссэн болохыг бичгээр мэдэгдэх; 

          3/ Өрийг хувьцаагаар солих ажлыг хэрэгжүүлж дууссанаас хойш гүйцэтгэлийн 

тайланг ажлын 10 хоногийн дотор тус Хороонд ирүүлэх; 

          4/ Цаашид хувьцаанд хөрвөх нөхцөлтэйгээр бусдаас аливаа санхүүжилт авч өр 

үүсгэхээс өмнө асуудлыг урьдчилан Хороонд танилцуулан шийдвэрлүүлж, гарсан 

шийдвэр, өр төлбөр үүсч буй явцын талаар нийтэд тухай бүр шуурхай мэдээлэхээс гадна өр 

төлбөрийн гүйлгээг заавал компанийн харилцах дансаар дамжуулан гүйцэтгэж байх; 

5/ Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйл болон Санхүүгийн 

зохицуулах хорооны 2007 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Үнэт цаасны зах зээлийн 

мэдээллийн нэгдсэн сангийн тухай журам”-д заасан мэдээллийг цаг тухайд нь тогтмол 

ирүүлж, хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ чанд биелүүлж ажиллах; 

6/ Холбогдох өөрчлөлтийг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт 10 хоногийн дотор 

бүртгүүлж, өөрчлөлтийг тэмдэглүүлсэн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон дүрмийн 

хуулбарыг Хороонд ирүүлэх; 

4. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Үнэт цаасны газар /Б.Саруул/, 

олон нийтэд мэдээлэхийг Тамгын газар /Д.Нямцэрэн/-т тус тус даалгасугай.  
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