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ГЛОБАЛ ЛАЙФ ТЕХНОЛОГИ
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[ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН]

1. КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ
Компани нь 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар үйл ажиллагаа эрхлээгүй байна.
Гэсэн хэдий ч хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуулийн хугацаанд хуралдуулж,
холбогдох материалуудыг эрх бүхий байгууллагуудад хүргүүлэн ажиллалаа.
2. КОМПАНИЙН УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ
Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 2022 оны 2 дугаар сарын 18 ны өдөр энэ оны
анхны хурлаа хийсэн ба энэхүү хурлаар 2021 оны жилийн санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлт
хэвээр байгаа тул ногдол ашиг олгох нөхцөл бүрдээгүй гэсэн шийдвэр гаргасан.
2022 оны 3 дугаар сарын 16 ны өдрийн ТУЗ-ийн хурлаар Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурлын товыг 4 дугээр сарын 27 ны өдөр байхаар тогтоосон. ХЭХ хурлаар 2021 оны
гүйцэтгэлийг дүгнэж,ТУЗ-ийн төсвийг баталсан. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлд
дараах гишүүд ажиллаж байна.
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Ж. Сүхнаран (хараат бус гишүүн)
Qi Wei (хараат гишүүн)
Tseng tzu-Hsiang (хараат гишүүн)
Yeh Montgomer (хараат гишүүн)
Lin Yu Fei (хараат гишүүн)
He Shanjun (хараат гишүүн)
Tsai Chin-kun (хараат бус гишүүн)
Ku Cheng-Chuan (хараат бус гишүүн)
Shih Pei Chih (хараат бус гишүүн)

Компанийн тухай хуулийн 81.2 дах хэсэгт заасны дагуу ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын
бүрэлдэхүүн дараах байдалтай байна.
Аудитын хороо :
Дарга
Tsai Chin Kun / хараат бус /
Гишүүд
Ж. Сүхнаран / хараат бус /
Yeh Montgomer / хараат бус /
Lin Yu-Fei
Ku Cheng-Chuan
Цалин урамшуулал хороо :
Дарга
Lin Yu-Fei
Гишүүд
Tsai Chin-Kun / хараат бус /
Ku-Cheng-Chuan / хараат бус /
Нэр дэвшүүлэх хороо :
Дарга
Yeh Montgomer / хараат бус /
Гишүүд
Tsai Chin-Kun / хараат бус /
Ku Cheng Chuan
Гүйцэтгэх захирлаар Хе Жинвен ажиллаж байна.

3. САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
Хурал зохион байгуулахтай холбоотой зардлууд гарсан нь тайлант оны хагас жилийн
тайлангуудад тусгагдан холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн байна.
4. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
2021 оны хагас жилийн байдлаар нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт дараах
байдалтай байна.
Нэр
Хувьцааны тоо
Хувь
He Shanjun
3,608
5.0
Ц. Отгонтуяа
3,608
5.0
Yeh Montgomer
64,661
89.6
5. НОГДОЛ АШГИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
Компанийн тухай хуулийн 46.8 дах хэсэгт заасан шалгуурыг хангаагүй буюу тайлант
хугацаанд алдагдалтай ажилласан тул ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар 2022 оны 2
дугаар сарын 18-ны өдрийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэсэн.

