
Компанийн эд хөрөнгө барьцаалан зээл авсан хувьцаат компаниудын талаархи судалгаа

№ Компанийн нэрс

Хувьцаат
компани хүсэлт
гаргаж албан

бичгийн
дугаар, огноо

Зээлийн тухай мэдээлэл

Банкны нэр Барьцаа хөрөнгийн талаарх мэдээлэл
Хэмжээ Хүү Хугацаа

1 "Материал
импекс" ХК

2014/4/17-ны
өдрийн163

дугаар албан
бичиг

7,000,000,000.0
/долоон

тэрбум/ төгрөг
4 хувь

2014.4.16-ны
өдрөөс

2015.2.16-ны
өдөр хүртэл

"Хаан" банк

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2014 оны 4 дүгээр сарын 09-
ний өдрийн 15 тоот тогтолоор Y-2205016671 улсын
бүртгэлийн дугаартай задгай цементийн бункерийн

барилгын гэрчилгээ, Y-2205016275 улсын бүртгэлийн
дугаартай конторын зориулалттай барилгын гэрчилгээ, ГД-

000300353 дугаартай орон сууц, аж ахуйн зориулалтаар
эзэмшиж буй 184,885 м2 газар, Ү-2203012651, Ү-

2203012652 улсын бүртгэлийн дугаартай орон сууцын
гэрчилгээ болон бусад бараа материалыг барьцаалж

2 "УБ-БҮК" ХК
2014/9/12-ны
өдрийн 2/744
тоот албан

бичиг

410.000
ам.долларын 10 хувь

2014/9/9-ний
өдрөөс

2017/1/9-ний
өдөр хүртэл

"Хаан" банк

2014/9/5-ны өдрийн ТУЗ-ийн №1/04 тогтоолоор зээл авахыг
шийдвэрлэсэн. БГД, 20-р хороо, Дунд голын хойд эрэгт

орших, Ү-2205017331 улсын бүртгэлийн дугаартай контор
үйлдвэрлэл үйлчилгээн зориулалттай барилг байгууламж.
БГД, 20-р хороонд байршилтай, Барилгын үйлдвэрлэлийн
зориулалттай 179.928 м/кв талбайтай газар эзэмших эрх
гэрчилгээний дугаар 000304200. Мөн худалдаж авхаар

төлвөлж буя төмөр замын дэр бетоны хэв.

3 "Техникимпорт"
ХК

2014/7/30-ны
өдрийн 264
тоот албан

бичиг

4 тэрбум
төгрөг

17.4
хувь

2014/8/5ны
өдрөөс

2015/8/5-ны
өдөр хүртэл

Улаанбаатар
банк

ТУЗ-ийн 2014/7/18-ны өдрийн 13 дугаар тогтоолоор
2014/7/18-ны 12 дугаар тогтоолоор 10 тэрбум төгрөгийн
зээлийг Улаанбаатар банкнаас авхаар шийдвэрлэсэн.Y-

2205017767, Y-2205017765, Y-2205017766 үл хөдлөх
хөрөнгийн улсын бүртгэлийн дугаар бүхий үйлчигээний
корпус, Ү-2205043563, Ү-2205047344, Ү-2201029355, Ү-
2201021745, Ү-2205043564 үл хөдлөх хөрөнгийн улсын
бүртгэлийн дугаар бүхий орон сууц, Y-2205028549, Y-

2205028550 үл хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлийн дугаар
бүхий агуулах, гараж мөн түхий эд бараа материал

4 "Тав" ХК 2014/2/18-ны
өдрийн 14/30 200 сая төгрөг 19.2

хувь 24 сар Голомт банк

ТУЗ-ийн 2014/1/21-ний өдрийн 14/01 дугаар тогтоолоор 200
сая төгрөгийн зээлийг голомт банкнаас авахаар

шийдвэрлэж Y2201011589 дугаар бүхий СХД-ийн 18-р
хороо Толгойт Улаанбаатар импекс Монгол тээх ХХК-ийн

дунд байрлах 65 мкв 2 давхар худалдаа үйлчилгээний
барилга, Y2201011588 дугаар бүхий 1051.2 мкв 1 давхар
авто гражийн барилга, Y2201013145 дугаар бүхий 13429

мкв газар



5 "Монинжбар" ХК 800.000
ам.доллар

14.4
хувь

2014/5/23-
2015/2/23 Хаан банк

ТУЗ-ийн 2014/5/16-ны өприйн 04/14 дугаар тогтоолоор 800
сая ам.долларын зээлийг Хаан банкнаас авахаар

шийдвэрлэж ЧД 6-р хороо СУИС-ын баруун талд байрлах
Y2202003762 дугаар бүхий 828 мкв конторын барилга,

0173086 гэрчигээний дугаар бүхий газар эзэмших эрх,MV-
017325 гэрчилгээний дугаар бүхий Булган аймгийн

Бурэгхангай сумын АР тээл нэртэй газарт орших 113.12
гектар талбай бүхий ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл .

6 "Монгол шевро"
ХК

2014/8/29-ны
өдрийн 5/3949

тоот албан
бичиг

20 тэрбум
төгрөг 5 жил Хас банк

ТУЗ-ийн 2014/08/21-ний өдрийн №08 тоот тогтоолоор 20
тэрбум төгрөгийг, 5 жилийн хугацаатай, эхний 1 жилд

үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх нөхцлөөр Хасбанкнаас
авахаар шийдвэрлэсэн байна. Уг тогтоолын 4-д төслийн
зээлийн барьцаанд Ү-2206001750 дугаарт бүртгэгдсэн эд

хөрөнгө, 0172526 тоот гэрчилгээтэй, 8424 м2 талбай бүхий
газар эзэмших эрх болон бусад тоног төхөөрөмжийг

барьцаалахыг зөвшөөрсөн байна.

7 "Ган хэрлэн" ХК
2014/9/17-ний
өдрийн 14/33
тоот албан

бичиг

2 тэрбум
төгрөг 36 сар Капитал банк

ТУЗ-ийн 2014/8/11-ны өдрийн 11 дүгээр тогтоолоор 2
тэрбум төгрөгийн зээлийг Капитал банкнаас авахаар

шийдвэрлэж Дорнод аймаг дах "Ган хэрлэн" ХК-ийн өмчлөл
дэх Y-0614001975 дугаар бүхий 70398 мкв зочид буудлын

барилга, 094100006 гэрчигээний дугаар бүхий газар
эзэмших эрх,

8 "Техникимпорт"
ХК

2014/10/15-ны
өдрийн 5/4464

тоот
20 тэрбум

төгрөг
19,2
хувь 24 сар Улаанбаатар

банк

ТУЗ-ийн 2014/10/06-ны өдрийн 13 дугаар тогтоолоор  20
тэрбум төгрөгийн зээлийг Улаанбаатар банкнаас авхаар

шийдвэрлэсэн.Y-2205017767, Y-2205017765, Y-2205017766
үл хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлийн дугаар бүхий
үйлчигээний корпус, Ү-2205043563, Ү-2205047344, , Ү-
2201021745, Ү-2205043564, Ү-2201029355 үл хөдлөх

хөрөнгийн улсын бүртгэлийн дугаар бүхий орон сууц, Ү-
2205028548, Y-2205028549, Y-2205028550 үл хөдлөх

хөрөнгийн улсын бүртгэлийн дугаар бүхий агуулах, гараж
мөн түхий эд бараа материал

9 "Мах импекс" ХК
2014/11/20-ны

өдрийн 200
тоот

4 тэрбум
төгрөг 18 хувь 24 сар Голомт банк Ү-2201013437 - хөргөх үйлдвэрийн барилга

10 "Мах импекс" ХК
2014/11/20-ны

өдрийн 201
тоот

3 тэрбум
төгрөг 18 хувь 24 сар ХХБ Ү-2201013438 - үйлдвэрлэлийн барилга, 43/0118 - газар

эзэмших эрх

11 Монгол нэхмэл
ХК

2014/11/05-ны
өдрийн 5/4925

7 тэрбум
төгрөг 8 хувь 37 сар Голомт банк

Тус компанийн ТУЗ-ийн 2014 оны 9 дүгээр сарын 29-ний
өдрийн №05 тоот тогтоолоор Голомт банкнаас авах 7,4

тэрбум төгрөгийн зээлийн барьцаанд дараах /Ү-
2206005094, Ү-2206009604, Ү-2206002077, Ү-2206005051, Ү-
2206009606, Ү-2206009605, Ү-2206009603, Ү-2206009610, Ү-

2206009611, Ү-2206009609, Ү-2206009608, Ү-2206009607/
12 үл хөдлөх хөрөнгө болон газрыг барьцаалахыг гүйцэтгэх

захирал С.Мандухайд зөвшөөрсөн байна.



12 Атар өргөө ХК
2014/11/19-ны
өдрийн 5/5200

тоот
1,5 тэрбум

төгрөг
16,8
хувь 18 сар ХХБ

Тус компанийн ТУЗ-ийн 2014 оны 4 дүгээр сарын 18-ны
өдрийн 13 дугаар тоот тогтоолоор ХХБанкнаас авах 1,5

тэрбум төгрөгийн зээл авахыг зөвшөөрч, зээлийн
барьцаанд дараах үл хөдлөх хөрөнгийг барьцаалахыг
зөвшөөрсөн байна. Үүнд: Атар өргөө ХК-ийн 2 дугаар

үйлдвэрийн Атар, батон талхны шугамын иж бүрэн тоног
төхөөрөмж, компанийн бараа материалын үлдэгдэл,

борлуулалтын орлого, тус компанийн ашиглалтанд байгаа
HYUNDAI COUNTY маркын 2012 оны автобус 3 ширхэг,

HYUNDAI Н-72 маркын 2012 оны борлуулалтын 10
автомашин, Булган аймагт байрлах Хангай гурилын
үйлдвэрийн барилга, үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж,

конторын барилга, газрыг тус тус барьцаалахыг зөвшөөрөн
баталсан байна.

13 Ариг гал ХК
2014/11/12-ны
өдрийн 5/5072

тоот
10,5 тэрбум

төгрөг

Монгол
банкнаа

с
банкин
д олгох
зээлийн

хүү
дээр

нэмэх 3
хувийн
хувьсах
хүүтэй

2 сар Хас банк

Тус компанийн ТУЗ-ийн 2014 оны 10 дугаар сарын 15-ны
өдрийн №14/14 тоот тогтоолоор Кашмер холдинг ХХК нь
Хасбанкнаас авах зээлийн барьцаанд Ариг гал ХК-ийн 17

үл хөдлөх хөрөнгөөр барьцаа гаргах зөвшөөрлийг гүйцэтгэх
захирал Х.Ханияд зөвшөөрч шийдвэрлэсэн байна.

14 Бишрэлт
индестриэл ХК

"Бишрэлт индастриэл" ХК-ийн 2014 оны 4 дүгээр сарын 19-
ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 04 тоот
тогтоолоор зээлийн батлан даалт гаргах замаар их

хэмжээний хэлцэл хийх, сонирхолын зөрчилтэй хэлцэл
хийхийг баталж, төлөөлөн удирдах зөвлөлд эрхийг олгож
шийдвэрлэсэн байна. Тус компанийн төлөөлөн удирдах

зөвлөлийн 2014 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 01 тоот
тогтоолоор "Бишрэлт индастриэл" ХК-ийн өмчлөлд байх

Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 4-р хороо,
Самбуугийн гудамж-43 тоотод байршилтай, үл хөдлөх эд

хөрөнгийн №0033152 тоот гэрчилгээтэй, улсын бүртгэлийн
Ү-2202003408 тоот дугаарт бүртгэгдсэн худалдаа

үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх
хөрөнгийг "Бишрэлт трейд" ХХК-ийн зээлийн барьцаанд

байршуулахыг зөвшөөрч шийдвэрлэсэн байна.



15 Атар өргөө ХК
2014/12/17-ны
5/5686 тоот,

2014/12/15-ны
297 тоот хүсэлт

3 сая
ам.доллар 12 хувь 24 сар Хаан банк

"Атар өргөө" ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2014 оны
12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 27 тоот тогтоолоор "Атар

өргөө" ХК-ийн өмчлөлд байх ХУД-ийн 3-р хороонд байрлах
Ү-2206001244 улсын бүртгэлийн дугаар бүхийн

үйлдвэрлэлийн зориулалттай барилга, Ү-2206001882 улсын
бүртгэлийн дугаар бүхий үйлдвэрлэлийн зориулалттай
барилга, нэгж талбарын 80140026 дугаар 0661198 тоот
эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй газар, компанийн бараа
материал, үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж зэргийг "Бэрэн

групп" ХХК-ийн зээлийн барьцаанд байршуулахыг
зөвшөөрч шийдвэрлэсэн байна.

16 Говь ХК

2014/12/26-ны
өдрийн 04/546
тоот хүсэлт,

2014/12/30-ны
өдрийн 5/5811

тоот албан
бичиг

8 тэрбум
төгрөг 8 хувь 36 Голомт банк

"Говь" ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2014 оны 12
дугаар сарын 08-ны өдрийн 09 тоот тогтоолоор "Говь" ХК-

ийн өмчлөлд байх ХУД-ийн 3-р хороонд байрлах Ү-
2206018591 улсын бүртгэлийн дугаар бүхийн үйлчилгээний

зориулалттай барилга, нэгж талбарын 8013/0058 дугаар
бүхий газар, компанийн дансны орлого, бараа материал, 24

ширхэг сүлжих машин, 19 ширхэг тоног төхөөрөмжийг
барьцаалж Голомт банкнаас эргэлтийн хөрөнгийн

зориулалтаар 8 тэрбум төгрөгийг 36 сарын хугацаатай,
жилийн 8 хувийн хүүтэй санхүүжилт авахыг зөвшөөрч

шийдвэрлэсэн байна.

17 Говь ХК

2014/12/30-ны
өдрийн 04/549
тоот хүсэлт,

2015/01/06-ны
өдрийн 5/33
тоот албан

бичиг

10 тэрбум
төгрөг 9 хувь 5 жил ХХБ

"Говь" ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2014 оны 12
дугаар сарын 30-ны өдрийн 10 тоот тогтоолоор "Говь" ХК-
ийн өмчлөлд байх түүхий эд, дуусаагүй үйлдвэрлэл, бэлэн

бүтээгдэхүүн, борлуулалтын орлого, дансны авлага, Ү-
2206010962 улсын бүртгэлийн дугаартай үйлдвэрийн

зориулалттай барилга, 0232382 гэрчилгээний дугаартай
газар, Ү-2206018984 улсын бүртгэлийн дугаартай

агуулахын зориулалттай барилга, 0232382 гэрчилгээний
дугаартай газар, Ү-220618985 улсын бүртгэлийн дугаартай
спорт заалны зориулалттай барилга, 232378 гэрчилгээний

дугаартай газар, Ү-2206012947 улсын бүртгэлийн дугаартай
2 давхар үйлдвэрлэлийн зориулалттай барилга, 0142702

гэрчилгээний дугаартай газар, 0232379 гэрчилгээний
дугаартай газар зэргийг Худалдаа хөгжлийн банкнаас

эргэлтийн хөрөнгийн зориулалтаар 10 тэрбум төгрөгийг 5
жилийн хугацаатай, жилийн 9 хувийн хүүтэй санхүүжилт

авахыг зөвшөөрч шийдвэрлэсэн байна.

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО
ҮНЭТ ЦААСНЫ ГАЗАР


