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МЭНДЧИЛГЭЭ 

 
Монгол улс, бүс орон нутгийн хөгжилд бодит хувь нэмэр 

оруулан, оюун ухаан хүч хөдөлмөрөө зориулж, үндсэн үүргээ 

биелүүлсээр ирсэн тус компанийн нийт уурхайчид, хувьцаа 

эзэмшигчид, хамтран ажиллагч түнш байгууллага хамт олон та 

бүхэнд сайн сайхан бүхнийг хүсэн мэндчилье. 

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь үйл 

ажиллагаандаа компанийн засаглалын кодекс, зарчмыг мөрдлөг 

болгон компанийн засаглалын хөгжлийг манлайлагчдын эгнээнд 

хүрч ажиллахыг зорин ажиллаж байгаа билээ.  

 

Тус компани нь Монгол улсын эдийн засгийн хямралыг даван туулж буй энэ цаг үед 

компанийн гол зорилго болсон дэлхийн стандартад нийцсэн уул уурхайн компани болох 

хөгжлийн ирээдүйд чиглэсэн бодлого тодорхойлж боловсронгуй болгон түүнийг 

хэрэгжүүлэхэд төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны үйл ажиллагаа чиглэж ирлээ.  

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь үйлдвэрийн шинэчлэл, цаашдын үйл ажиллагааны 

өрнөлттэй уялдуулан зайлшгүй шаардлагатай байгаа машин техник үндсэн хөрөнгө худалдаж 

авах, түрээсээр авч ажиллуулах тухай үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай холбогдсон асуудал, 

компанийн удирдлага нэгжийн шинэчилсэн бүтцийн тухай, удирлага зохион байгуулалтын 

асуудал зэрэг онцгой чухал асуудлыг тухай бүрд нь хэлэлцэж зохих шийдвэрийг гаргаж 

удирдамжаар хангаж байлаа. 

Тус компанийн 2017 оны үйл ажиллагааг үнэлж Монгол улсын Засгийн газар, Монголын 

үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимтай хамтран шалгаруулдаг “ТОП-150 аж ахуй 

нэгж”-ээр шалгаруулсан нь бидний цаашдын ажилд урам зориг, эрч хүч нэмсэн даалгавар гэж 

үзэж байна.  

Бидний цаашдын хөгжил дэвшилд хүрэх зорилго, зорилтоо биелүүлэхэд хувьцаа эзэмшигчид, 

харилцагч түнш байгууллагууд, уурхайчид нийт хамт олны хүч хөдөлмөр, хичээл зүтгэлээс 

шалтгаалан, хүндрэл бэрхшээлийг даван туулна гэдэгт итгэл төгс байгаагаа илэрхийлье.  

Та бүхэнд ажлын амжилт, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе.  

                                     

ТУЗ-ИЙН ДАРГА                                    Г.ХУЛАН 
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                              МЭНДЧИЛГЭЭ 

Хүндэт хувьцаа эзэмшигчид ээ. 

 “Шарын гол” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид та бид 

компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны талаар тайлагнан 

хэлэлцэхээр ээлжит хурлаа хуралдах гэж байна. 

2018 оны нүүрс олборлолтын төлөвлөгөө 102.4%, нүүрс 

борлуулалтын төлөвлөгөө 103,5%-иар биелүүлж, улс 

орныхоо хойд бүс буюу Дархан, Эрдэнэтийн эрчим хүчний 

үйлдвэрүүдийн хэрэгцээг хангаж олборлосон нүүрснийхээ 

75-80 хувийг эрчим хүчний хэрэглээнд нийлүүлж бусад 

үйлдвэрүүд, жижиг хэрэглэгчдийг нүүрсээр хангах үүргээ 

амжилттай биелүүллээ. 

2018 онд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж, үндсэн үүргээ биелүүлсэн амжилтаар 

Дархан-Уул аймгийн “ОНЫ ТЭРГҮҮНИЙ БАЙГУУЛЛАГА”, “ҮНДЭСНИЙ ТОП-150 АЖ 

АХУЙН НЭГЖ”-д тус тус шалгарсан.  

Бид 2019 оноос 2020 оны 6 дугаар сар хүртэлх 1,5 жилд 16,890.0 мян.м
3
 хөрс хуулж 1,894.0 

мтн нүүрс олборлож 1.819.39 мтн нүүрс борлуулахаар төлөвлөж байгаа нь өндөр үзүүлэлт 

бөгөөд энэхүү зорилго зорилтоо биелүүлэхэд хувьцаа эзэмшигчид, хамтран ажиллагч түнш 

байгууллагын санал зөвлөмж, идэвхитэй үйл ажиллагаа бөгөөд уурхайчин хамт олны сэтгэл, 

зүтгэл онцгой нөлөөтэй гэдгийг тэмдэглэж зорьсондоо хүрнэ гэдэгт итгэл төгс байна.  

Эрхэм хүндэт хувьцаа эзэмшигчид, уурхайчин хамт олон, бизнесийн түнш хамтран 

ажиллагсдадаа амжилт бүтээлээр арвин, аз хиймориор дүүрэн байхын өлзийтэй ерөөлийг 

өргөн дэвшүүлье. 

ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАВЪЯАНЫ УЛААН ТУГИЙН ОДОНТ “ШАРЫН ГОЛ” ХК-ИЙН 

 

 

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ                                                       Б.БАТБААТАР 
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“ШАРЫН ГОЛ” ХК-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 

1. Нэр: “Шарын гол” ХК 

     Үндсэн харьяалал: Монгол улс 

2. Хаяг: Дархан-Уул аймаг Шарын гол сум Санжинт баг 

     Утас: 70372235 Факс: 70372235 

3. Төрийн өмчийг 2001-2004 онд хувьчлах үндсэн чиглэл “Засгийн газрын 2003 оны 162 

дугаар тогтоол, төрийн өмчийн хорооны 2003 оны 682 дугаар тогтоолоор 100 хувь, 

хувийн өмчит компани болсон. 

4. Улсын бүргэлийн гэрчилгээний дугаар 1910010009, регистерийн дугаар 2050374 

5. Тус компани нь чулуун нүүрс олборлон Дархан, Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан 

станц болон бусад гэрээт байгууллага, компаниудад нийлүүлдэг. 

6. Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь: Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ бөгөөд 

компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг гүйцэтгэх захирал удирдана. 
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“Шарын гол” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 

ээлжит хурлын үйл ажиллагааны дараалал 

 

2019.04.26 

 

д/д Үйл ажиллагаа Хариуцагч 

1. 
Хуралд оролцох хувьцааг бүртгэн нэгтгэж хуралд мэдээлэл 

бэлтгэх 

Тооллогын комисс 

Х.Уянга 

2. 
Хуралд ирсэн хувьцааны бүртгэлийн дүн бүхий тооллогын 

комиссын тогтоол танилцуулах 

Тооллогын комисс 

Х.Уянга 

3. ХЭ-ийн хурал нээх 
Хурлын дарга 

Г.Хулан 

4. ХЭ-ийн хуралд хэлэлцэх асуудал, хурлын дэгийг танилцуулах 
Хурлын дарга 

Г.Хулан 

5. 
Компанийн 2018 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны тайланг 

танилцуулах 

Гүйцэтгэх захирал 

Б.Батбаатар 

Ерөнхий инженер 

Ж.Эрдэнэбат 

6. 

Компанийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн аудитын 

дүгнэлт  

 

Гүйцэтгэх захирал 

Б.Батбаатар 

Санхүү эрхэлсэн 

дэд захирал 

М.Мөнхболор 

7. 
ТУЗ-ийн 2018 оны үйл ажиллагаа, компанийн засаглалын тайлан 

мэдээлэл 

ТУЗ-ийн дарга 

Г.Хулан 

8. ТУЗ-ийн 2019 оны зардлын төсөв батлах. 
ТУЗ-ийн дарга 

Г.Хулан 

9. 
Компанийн өрийг хувьцаагаар солих, түүнтэй холбоотойгоор 

хувьцаа нэмж гаргах 

Гүйцэтгэх захирал 

Б.Батбаатар 

10. Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах. 
Гүйцэтгэх захирал 

Б.Батбаатар 

11. 
Нэмж гаргасан хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах давуу 

эрхээ хувьцаа эзэмшигч хэрэгжүүлэх эсэх. 

Гүйцэтгэх захирал 

Б.Батбаатар 

 

12. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох 
Хурлын дарга 

Г.Хулан 

13. 
Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэртэй 

холбогдсон мэдээлэл 

Гүйцэтгэх захирал 

Б.Батбаатар 

14. 
Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдсон ХЭ-ийн асуулт хариулт 

санал бодол 

Гүйцэтгэх захирал 

Б.Батбаатар 

15. Завсарлага, санал тоолж нэгтгэх 
Тооллогын комисс 

Х.Уянга 

16. 
Санал хураалтын дүнг хуралд танилцуулах /тооллогын 

комиссын тогтоол/ 

Тооллогын комисс 

Х.Уянга 

17. ХЭ-ийн хурлаас гарах тогтоолын төслийг танилцуулж батлуулах 
ТУЗ-ийн н/б дарга 

Ө.Энхтайван 

18. Хурал хаах  
Хурлын дарга 

Г.Хулан 
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ХУРЛЫН ТОВ: 2019 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 13 цагаас 

ХУРЛЫН БАЙР: “Улаанбаатар” зочид буудлын хурлын танхимд 

 

ХУРАЛД ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 

1. Компанийн 2018 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн 

талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах. Компанийн ТУЗ-ийн ажил, засаглалын 

талаарх мэдээлэл 

2. Компанийн ТУЗ-ийн 2019 оны цалин урамшуулал, зардлын төсөв батлах. 

3. Компанийн өрийг хувьцаагаар солих, түүнтэй холбоотойгоор хувьцаа нэмж гаргах. 

4. Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 

5. Нэмж гаргасан хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах давуу эрхээ хувьцаа эзэмшигч 

хэрэгжүүлэх эсэх 

6. Компанийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох 

7. Компанийн ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийн талаарх мэдээлэл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Шарын гол” ХК-ийн хувьцаа 

эзэмшигчдийн хурлын дэг 

 

2018.04.26                                                                                                                      Шарын гол 
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ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ДЭГ 

 

1.   -    Компанийн 2018 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах 

                                                                Гүйцэтгэх захирал – Б.Батбаатар  

 Ерөнхий инженер – Ж.Эрдэнэбат 

/10 минут/ 

- Компанийн 2018 оны санхүүгийн тайлан түүнд хийсэн аудитын тайлан  

                                                           Гүйцэтгэх захирал – Б.Батбаатар 

Санхүү эрхэлсэн дэд захирал– М.Мөнхболор 

                                                                      Ерөнхий нягтлан бодогч-Л.Даваасүрэн 

/10 минут/  

- Компанийн ТУЗ-ийн ажил, засаглалын талаарх мэдээлэл  

                                                                         ТУЗ-ийн дарга – Г.Хулан 

/10 минут/ 

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2019 оны цалин урамшуулал, зардлын төсөв 

        ТУЗ-ийн дарга – Г.Хулан /5 минут/ 

           

3. - Компанийн өрийг хувьцаагаар солих, түүнтэй холбоотойгоор хувьцаа нэмж гаргах. 

     -Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах. 

     -Нэмж гаргасан хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах давуу эрхээ хувьцаа эзэмшигч 

хэрэгжүүлэх эсэх    Гүйцэтгэх захирал-Б.Батбаатар 

/цаг тоолохгүй/ 

4. Компанийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох     

         /цаг тогтоохгүй/ 

5. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэртэй холбогдсон мэдээлэл 

Гүйцэтгэх захирал – Б.Батбаатар 

/5 минут/ 

6.  Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдсон асуулт хариулт 

/хүн тус бүр 3 минут/ 

7.  Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдсон санал, санамж 

/хүн тус бүр 4 минут/ 

8.  Завсарлага, санал тоолж нэгтгэх 

Тооллогын комисс 

/15 минут/ 

9.  Санал хураалтын дүнг танилцуулж, тооллогын комиссын тогтоол танилцуулах 

Тооллогын комисс 

/цаг тогтоохгүй/ 

10.  Хурлаас гарах шийдвэр /тогтоол/-ийг хэлэлцэж батлах 

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга –  

/цаг тогтоохгүй/ 

Хурлыг 4 цагт багтаана. 

/Хэрэв шаардлагатай бол хуралдах хугацааг хэлэлцэн сунгаж болно/ 
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Төсөл  

“ШАРЫН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН  

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ 

 

2019 оны 4 сарын 26                               дугаар 01                                              Улаанбаатар 

 

 

 

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг  

хүчин төгөлдөрт тооцох тухай 

 

 

 Компанийн тухай хуулийн 67.3.1; 67.3.8; 69.1 дэх заалтууд компанийн дүрмийн 7.4.1-

ийн 9 дэх заалт, тооллогын комиссын гаргасан ээлжит хуралд ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийн 

саналын хуудсыг бүртгэн нэгтгэсэн дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ: 

 

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2019 оны ээлжит хуралд нийт 10`170`242 

ширхэг саналын эрхтэй энгийн хувьцааг төлөөлж ........... ширхэг саналын эрхтэй 

энгийн хувьцаа бүгд ........... хувь болсныг хуралд мэдээлсүгэй.  

2. Компанийн тухай хуулийн 69.1 дэх заалт, компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал 

хуралдуулах журмын 4-ийн 7 дахь заалтын дагуу нийт саналын эрхтэй энгийн 

хувьцааны .......... хувийн эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа тул компанийн 

хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай. 

 

 

 

 

 

      ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН                           Х.УЯНГА 

          ДАРГА                                        
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“ШАРЫН ГОЛ” ХК-ИЙН 2018 ОНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН, ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ТАЙЛАН 

/ХУРААНГУЙ/, ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮГНЭЛТ, ТУЗ-ИЙН АЖИЛ БОЛОН КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН 

ТАЙЛАН 

 

НЭГ. 2018 ОНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР 
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ХОЁР. 2018 ОНЫ ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН  

ТАЙЛАН /ХУРААНГУЙ/ 
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ГУРАВ. КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ, ТӨЛӨӨЛӨН 

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2018 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 Хамтын удирдлага болох компанийн ТУЗ нь компанийн ойрын болон хэтийн 

бодлогыг тодорхойлж, компанид үр ашигтай шийдвэр гаргах, үйл ажиллагааг нь хянах, хууль 

тогтоомжийн хэрэгжилт, гэрээ хэлцлүүдэд удирдамж зөвлөмжөөр ханган, компанийн 

дүрмээр олгосон бүрэн эрхийн хүрээнд тогтвортой, тасралтгүй үйл ажиллагааг явуулж ирлээ. 

 2018 оны засаглалын төлөвлөлт  

 Тус компани, түүний төлөөлөн удирдах зөвлөл, 2018 онд компанийн засаглалын 

зарчмуудын дагуу доорхи төлөвлөгөөг боловсруулан батлаж түүнийг мөрдлөг болгон 

ажилласан. Үүнд: 

 Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны хурлаар хэлэлцэх үндсэн асуудлын 

төлөвлөгөө 

 Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны мэдээлэл, үйл явдлын хуанли 

 Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороод /аудитын хороо, цалин 

урамшууллын хороо, нэр дэвшүүлэх хороо/-ын 2018 оны ажлын төлөвлөгөө 

 Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулахтай холбогдуулан хийх 

ажил цаг хугацааны график 

 Компанийн 2018 оны сүүлийн хагас, 2019 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны 

төсөв зэрэг болно. 

Компанийн ТУЗ нь компанийн засаглалын дагуу мөрдөж буй дүрэм журмуудыг мөрдлөг 

болгон ажиллаж байна. 

 Мэдээ мэдээлэл 

 Мэдээ мэдээлэл нь тухайн тайлант хугацааны үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй байх 

зарчмыг баримталсан. Үүнд: 

 Компанийн хууль, дүрэм болон бусад засаглалтай холбогдсон үйл ажиллагааны 

журмууд. 

 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит, ээлжит бус хурлын тов, хуралд хэлэлцэх асуудал, 

бүртгэлийн өдөр, хувьцаа эзэмшигчдийн санал авах хуудас, танилцах материалын 

жагсаалт зэргийг хууль дүрмийн дагуу өдөр тутмын сонин хэвлэлд 2 удаа, телевиз 

болон бусад мэдээлэх хэрэгслээр, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд хувьцаа 

эзэмшигчдийг өргөнөөр оролцуулахаар мэдээлж байлаа. 

 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит, ээлжит бус хурлын бэлтгэл ажлын графикийн дагуу 

хийсэн ажлын гүйцэтгэлийг уг хуралд мэдээлсэн. 

 Хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах зорилгоор компанийн хувьцааны 5 хувиас дээш 

багцыг эзэмшигчид, компанийн жилийн үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй тайлан, 

санхүүгийн аудитлагдсан тайлан, ТУЗ-ийн үйл ажиллагаа, засаглалын тайлан зэргийг 

танилцуулж байлаа.  

 Компанийн 2018 оны 4-р сарын 26-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал, 

2018 оны 12-р сарын 26-ны өдрийн ээлжит бус хурлын үйл ажиллагаа, шийдвэрийн 

талаарх мэдээллийг зохих журмаар мэдээлж байв.  
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 Мөн тайлант жилд ажилласан эрх бүхий албан тушаалтнуудын талаарх зураг бүхий 

мэдээлэл. 

 Компанийн хөрөнгө оруулагчид, хувьцаа эзэмшигчдийн төлөөлөл компанийн ТУЗ-д 

сонгогдон ажиллаж байгаатай холбогдуулан ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, 

хурлаас гарах шийдвэрийн төслийг урьдчилан хүргүүлж тэдний санал зөвлөмжийг нь 

шийдвэрт тусган түүнийг хэрэгжүүлж байдаг юм.  

 

 Хөрөнгийн зах зээл – Компанийн хувьцаа 

Хувьцааны 52 долоо хоногийн арилжаа ба ханш 

 

д/д Үзүүлэлт 2017 он 2018 он 

1. Гаргасан хувьцааны тоо 10,170,242.00 10,170,242.00 

2. Төрөл энгийн энгийн 

3. Арилжаалагдсан ширхэг 274,522.00 50,838.00 

4. Хаалтын ханш 2,229.00 1,801.00 

5. Хамгийн өндөр ханш 2,550.00 3100.00 

6. Хамгийн доод ханш 2,000.00 1,800.00 

7. Дундаж ханш 2,270.51 2,307.55 

8. Арилжааны үнийн дүн 535,461,087.00 117,311,072.00 

 

Компанийн хувьцааны 5 хувиас дээш багцыг эзэмшигчид  

                                                                                            Нийт хувьцаа 10,170,242 

Д/Д Хувьцаа эзэмшигчид Хувьцааны тоо Эзлэх хувь 

1.  SHG HOLDINGS 3 2,318,451 22.79 

2.  SHG HOLDINGS 2 2,028,906 19.94 

3.  NIHAN HOLDINGS 1,598,889 15.72 

4.  ҮНДЭСНИЙ ХӨРӨНГӨ 

ОРУУЛАЛТЫН БАНК 

1,158,520 11.39 

5.                   SHG HOLDINGS 1  1,142,674 11.23 

6.  MOGUL RESOURCES 1,000,000 9.83 

 ДҮН 9,247,440 90.90 

Компанийн нийт хувьцааны 5-аас дээш хувийг эзэмшиж буй хувьцаа эзэмшигчдийг дээрх 

хүснэгтээр үзүүлэв.  

             “Шарын гол” ХК нь 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар нийт 10,170,242 

ширхэг энгийн хувьцаатай бөгөөд 1,016 хувьцаа эзэмшигчид уг хувьцааг эзэмшиж байна. 
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Компанийн хувьцаа нь “Ард капитал групп ҮЦК” ХХК, “Би Ди Сек ҮЦК” ХК, “Нэйшнл 

сэкюритис ҮЦК” ХХК зэрэг брокер диллерийн компаниудад төвлөрсөн байна. 

 

 Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал 

          Тус компани нь компанийн эрх барих дээд байгууллага болох хувьцаа эзэмшигчдийн 

хурлыг КТХ-ийн дагуу жил бүрийн 4 дүгээр сард зарлан хуралдуулдаг. 2018 онд “Хувьцаа 

эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуралдуулах тухай” Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны 3 

дугаар сарын 14-ний өдрийн 06 дугаар тогтоол гарсан. Хурлыг 2018 оны 4 дүгээр сарын 26-

ны өдөр “Корпорейт хотел энд конвешн центр” зочид буудлын хурлын танхимд 

хуралдуулсан. 

 

Энэхүү хуралд: 

 Компанийн 2017 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн 

талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэх батлах. Компанийн ТУЗ-ийн ажил, засаглалын 

талаарх мэдээлэл. 

 Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулж шинэчлэн батлах. Компанийн Төлөөлөн удирдах 

зөвлөлийн 2018 оны цалин урамшуулал, зардлын төсөв. 

 Компанийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох. 

 Компанийн ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийн талаарх мэдээлэл 

зэргийг хэлэлцэж шийдвэр гаргасан байна.  

       Энэхүү хурал 91.52 хувийн ирцтэй байв. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материалыг 

товхимол болгон хэвлэж хуулийн хугацаанд брокер, диллерийн компаниудаар дамжуулан 

хувьцаа эзэмшигчдэд хүргүүлсэн.  

        Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын үйл ажиллагаа, хурлын шийдвэрийн талаарх 

мэдээллийг компанийн болон МХБ-ийн цахим хуудаст байршуулж, уг хурлын материалыг 

хууль, журмын хугацаанд СЗХ, МХБ-д хүргүүллээ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ  

 

 

 

 

 

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар 

сонгогдсон ТУЗ-ийн гишүүд 

 

 

Г.Хулан  

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга 

        

 

  
                 Б.Батбаатар 

            ТУЗ-ийн гишүүн /ердийн/ 

Жеймс Пассин 

ТУЗ-ийн гишүүн /ердийн/ 

 

                    Д.Байлыхүү 

ТУЗ-ийн гишүүн /хараат бус/ 

 
  

 

  

                      Б.Батмөнх 

              ТУЗ-ийн гишүүн /ердийн/ 

 

Б.Итгэл  

ТУЗ-ийн гишүүн /ердийн/ 

М.Батсүрэн 

ТУЗ-ийн гишүүн /хараат бус/ 
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                                  Казин Ник                        

ТУЗ-ийн гишүүн /ердийн/ 

 

 
Ж.Эрдэмбилэг  

ТУЗ-ийн гишүүн /ердийн/ 

      

 

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал 

          

           Компанийн “хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал хуралдуулах тухай” ТУЗ-ийн 

2018 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 33 дугаар тогтоол гарсан. Хурлыг 2018 оны 12 

дугаар сарын 26-ны өдрийн 13 цагаас “Улаанбаатар зочид буудал”-ын хурлын танхимд 

хуралдууллаа.  

           Энэхүү ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах үндэслэл нь: Компанийн ТУЗ-ийн 

гишүүн Казин Ник чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасантай холбогдуулан, тус компанийн нийт 

хувьцааны 10-аас дээш хувийг эзэмшигчээс хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал зарлан 

хуралдуулж, ТУЗ-ийн шинэ гишүүн сонгуулах санал бүхий шаардлага ирүүлсэн тул 

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7, дүрмийн 7.7.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн нэг гишүүнийг 

нөхөн сонгох боломжгүй, ТУЗ-ийн гишүүдийг бүрэлдэхүүнээр нь шинээр сонгож батлах 

болсон тул ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулахаар шийдвэрлэсэн юм.  

            Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай асуудлыг 94.54 хувийн 

ирцтэйгээр хэлэлцэн зохих шийдвэр гаргасан. Ээлжит бус хурлын материалыг товхимол 

болгон, хуульд заасан хугацаанд хувьцаа эзэмшигчдэд хүргүүлсэн. Мөн хурлаас гарсан 

шийдвэрийг компанийн болон МХБ-ийн цахим хуудсаар мэдээлж, хурлын материалыг хууль, 

журмын хугацаанд СЗХ, МБХ-д хүргүүлсэн байна. 

            Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын шийдвэрээр доорхи нэр бүхий 

гишүүдийг сонгосон.  

Үүнд: Ердийн гишүүдээр:                                                    Хараат бус гишүүдээр: 

           1. Б.Батбаатар                                                              1. М.Батсүрэн 

           2. Б.Батмөнх                                                                2. О.Цэндсүрэн 

           3. Жеймс Пассин                                                         3. Г.Хулан 

           4. Б.Итгэл 

           5. Ө.Хишигсүх 

           6. Ж.Эрдэмбилэг 

             

            Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурал хуралдаж Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 

даргаар Г.Хуланг сонгосон.  

            Мөн ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүнийг баталсан бөгөөд Аудитын хорооны 

даргаар М.Батсүрэн, гишүүдэд О.Цэндсүрэн, Б.Итгэл, Нэр дэвшүүлэх хорооны даргаар 



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ  

 

 

 

Ж.Эрдэмбилэг, гишүүдэд М.Батсүрэн, О.Цэндсүрэн, Цалин урамшууллын хорооны даргаар 

Г.Хулан, гишүүдэд М.Батсүрэн, Ө.Хишигсүх нарыг тус тус сонгосон. 

 

2018 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас 

сонгосон Төлөөлөн удирдах зөвлөл 

 

 

Г.Хулан  

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга 

        

 

  
                 Б.Батбаатар 

            ТУЗ-ийн гишүүн /ердийн/ 

Жеймс Пассин 

ТУЗ-ийн гишүүн /ердийн/ 

Ө.Хишигсүх 

ТУЗ-ийн гишүүн/ердийн/ 

 

 
  

 

  

                      Б.Батмөнх 

              ТУЗ-ийн гишүүн /ердийн/ 

 

Б.Итгэл  

ТУЗ-ийн гишүүн /ердийн/ 

М.Батсүрэн 

ТУЗ-ийн гишүүн /хараат бус/ 

 



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ  

 

 

 

 
                      

                                 О.Цэндсүрэн                        

ТУЗ-ийн гишүүн /ердийн/ 

 

 
Ж.Эрдэмбилэг  

ТУЗ-ийн гишүүн /ердийн/ 

 

 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал 

         Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм болон 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажиллах журмын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж ирлээ. 

Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь тайлант хугацаанд ердийн 6 гишүүн, хараат бус 3 гишүүнтэйгээр 

ажилласан.  

 

          Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 2018 онд төлөвлөсөн болон цаг хугацааны 

асуудлаар хэлэлцэх асуудлыг тухай бүрд нь хэлэлцэж зохих шийдвэрийг гаргаж байлаа.       

Хуралд гишүүдийг бүрэн оролцуулахын тулд, зарим гишүүдийн орон зайгаас шалтгаалан 

зарим хурлыг онлайн хэлбэрээр хуралдаж байв.  

2018 ТУЗ-ийн хурлын 35 тогтоол гарсан. Үүнд: 

 ТУЗ-ийн 2018 оны хурал, ТУЗ-ийн хороодын ажлын төлөвлөгөөний тухай 

- ТУЗ-ийн дарга сонгох тухай 

- ТУЗ-ийн хороодыг байгуулах тухай 

- Аудитын компани сонгох тухай 

- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит, ээлжит бус хурал хуралдуулах тухай 

- Компанийн удирдлага нэгжийн шинэчилсэн бүтцийг батлах тухай зэрэг компанийн 

удирдлага, зохион байгуулалтын чиглэлээр нийт 12 тогтоол. 

 2018 оны бизнес төлөвлөгөө батлах тухай 

- 2018 оны алт олборлолтын төлөвлөгөөний талаар 

- 2017 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт гаргах зэрэг 

үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны чиглэлээр 3 тогтоол. 

 2017 оны ажлын үр дүнгээр ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай 

- 2016, 2017 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлан батлах тухай 

- Зээлийн гэрээний хугацаа сунгах тухай 

- Барьцаат зээлийн тухай 

- Санхүүгийн түрээсийн гэрээ байгуулах зэрэг санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой 

14 тогтоол. 

 Зарим эд хөрөнгө акталж данснаас хасах тухай. 

- Урамшуулал олгох тухай 

- Нүүрсний үнийн тухай зэрэг бусад асуудлаар 6 тогтоол тус тус гаргасан байна. 

 



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ  

 

 

 

            Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь үйл ажиллагаандаа компанийн засаглалын 

кодекс, зарчмыг мөрдлөг болгон компанийн засаглалын хөгжлийг манлайлагчдын эгнээнд 

багтаж ажиллахыг зорин ажиллаж байгаа билээ.  

 

 

2018 ОНД АЖИЛЛАСАН КОМПАНИЙН 

ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА 

 

 

         Б.Батбаатар 

     Гүйцэтгэх захирал 

 

     

 

 

 

 

 

      

 

        Ө.Хишигсүх       

    Ерөнхий Захирал  

 

 

 

 

 

 

 

        Ж.Эрдэнэбат 

Үйлдвэрлэл 

эрхэлсэн дэд 

захирал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    М.Мөнхболор 

Санхүү эрхэлсэн 

дэд захирал 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Л.Даваасүрэн 

Ерөнхий нягтлан 

бодогч 

 

 

 



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН  

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНЭЛГЭЭ 

 

          Тус компани нь 2018 оны ажлын амжилтаар Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд шалгарч, 

Дархан-Уул аймгийн “ОНЫ ТЭРГҮҮНИЙ БАЙГУУЛЛАГА”-аар өргөмжлөгдсөн. Мөн 2017 

оны ажлын амжилтаар Монгол Улсын Засгийн газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж 

Үйлдвэрийн Танхимаас шалгаруулж байгаа “ҮНДЭСНИЙ ТОП-150 АЖ АХУЙН НЭГЖ”-д 

шалгарлаа.  

 

           Энэхүү үнэлгээ нь манай компани 2018 онд үүргээ амжилттай биелүүлсний илэрхийлэл 

байлаа.  

 

 



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ  

 

 

 

 



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Төсөл  

“ШАРЫН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  

ХУРЛЫН ТОГТООЛ 

 

2019 оны 4 сарын 26                                    дугаар 01                                                    Улаанбаатар 

 

 

Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон 

Санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн  

удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийн тухай  

 

 “Шарын гол” хувьцаат компанийн 2018 оны жилийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны 

болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс оруулсан дүгнэлтийг 

хэлэлцээд, 

 Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дахь заалт, хувьцаа 

эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас 

ТОГТООХ НЬ:   

1. “Шарын гол” хувьцаат компанийн 2018 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн 

тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг баталсугай. 

 

 

 

ХУРЛЫН ДАРГА                       Г.ХУЛАН                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ  

 

 

 

 

 

 

 

Төсөл 

 

“ШАРЫН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН 

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  

ХУРЛЫН ТОГТООЛ 

 

2019 оны 4 сарын 26                                    дугаар 02                                                    Улаанбаатар 

 

 

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн   

2019 оны цалин урамшуулал, зардлын төсөв  

батлах тухай 

 

 

 Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 13 дахь заалт, хувьцаа 

эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас 

ТОГТООХ НЬ: 

 

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны цалин урамшуулал, зардлын 

төсвийг /хавсралтаар/ баталсугай. 

2. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсвийн зарцуулалтанд хяналт 

тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалин урамшууллын хороонд 

даалгасугай. 

 

 

 

 ХУРЛЫН ДАРГА                        Г.ХУЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Шарын гол" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 

 
 хурлын 2019 оны 4-р сарын 26-ны  

 
 өдрийн ____ дугаар тогтоолын хавсралт  

   

    "Шарынгол"ХК-ийн ТУЗ-ийн 2019 оны зардлын төсөв  

   

   

  

 (мян.төг)  

д/д  Зардлын төрөл  
 НИЙТ ЗАРДАЛ 

м.төг  

1 
 ТУЗ-ийн дарга, гишүүдийн цалин  

                     

171,000.0  

2 
 НДШ  

                       

23,940.0  

  Дүн  

                     

194,940.0  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ  

 

 

 

 

Төсөл 

 

“ШАРЫН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН  

ТОГТООЛ 

 

2019 оны 4 сарын 26                               дугаар 03                                             Улаанбаатар хот 

 

 

 

Хувьцаа нэмж гарган, 

“Хай Би Ойл” ХК-д төлөх өрийг  

хувьцаагаар солих тухай 

 

 

 Компанийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйл, 62 дугаар зүйлийн 61.1.3, ТУЗ-ийн хурлын 

шийдвэр, тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ: 

 

1. Өрийг хувьцаагаар солих зорилгоор 1,139,627 ширхэг энгийн хувьцаа нэмж гаргасугай.  

2. Өрийг хувьцаагаар солих зорилгоор нэмж гаргасан хувьцааны нэгжийн үнийг “Хай Би 

Ойл”ХХК-тай тооцоо нийлсэн 2019 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрөөр тасалбар 

болгосон хувьцааны сүүлийн 6 сарын дундаж жигнэсэн ханшийг үндэслэн гаргасан 

1,929.32 төгрөгөөр тогтоосугай. 

3. “Хай Би Ойл ХК”-д төлөх 2,198,705,477.52 төгрөгийн өрийг нэмж гаргаж буй 1,139,627 

ширхэг энгийн хувьцаагаар сольсугай. 

4. Өрийг хувьцаагаар сольж буйтай холбогдуулан өрийг хувьцаагаар солих төслийг 

тогтоолын хавсралтаар баталсугай. 

 

 

 

ХУРЛЫН ДАРГА                       Г.ХУЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ  

 

 

 

 

Төсөл 

 

 

“ШАРЫН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН  

ТОГТООЛ 

 

2019 оны 4 сарын 26                               дугаар 04                                             Улаанбаатар хот 

 

 

 

Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт  

оруулах тухай 

 

 

 Компанийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, тооллогын комиссын 

тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ: 

 

1. Компанийн дүрмийн 4.2 дахь заалтын “Компани нь нэг бүр нь 100 төгрөгийн 

нэрлэсэн үнэ бүхий 10.170.242 (Арван сая нэг зуун далан мянга хоѐр зуун дөчин 

хоѐр ) ширхэг энгийн хувьцаа (цаашид “Хувьцаа” гэх) гаргах эрхтэй. Энэ хэмжээнд 

өөрчлөлт оруулах асуудлыг зөвхөн ХЭ-ийн хурлаар шийдвэрлэнэ” гэснийг 

“Компани нь нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 11.309.869 (Арван нэгэн 

сая гурван зуун есөн мянга найман зуун жаран ес) ширхэг энгийн хувьцаа (цаашид 

“Хувьцаа” гэх) гаргах эрхтэй. Энэ хэмжээнд өөрчлөлт оруулах асуудлыг зөвхөн 

ХЭ-ийн хурлаар шийдвэрлэнэ” гэж өөрчилсүгэй.  

 

 

 

 

 

ХУРЛЫН ДАРГА                           Г.ХУЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ  

 

 

 

 

Төсөл 

 

 

 

“ШАРЫН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН  

ТОГТООЛ 

 

2019 оны 4 сарын 26                               дугаар 05                                             Улаанбаатар хот 

 

Нэмж гаргасан хувьцааг тэргүүн ээлжид  

худалдан авах давуу эрхээ хувьцаа  

эзэмшигч хэрэгжүүлэх эсэх тухай 

 

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 61.1.8 дахь хэсэг, тооллогын комиссын 

тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ: 

 

1. Компанийн нэмж гаргаж буй хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах давуу эрхийг 

хувьцаа эзэмшигчдэд...............байхаар шийдвэрлэсүгэй. 

 

 

 

 

ХУРЛЫН ДАРГА                     Г.ХУЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ  

 

 

 

“ШАРЫН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ 

ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДЭД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 

 

Ердийн гишүүнд нэр дэвшигчид 

 Бадангийн Батбаатар 
 

 1977 Варшав хотод төрсөн 

 2000 онд Жорж Мейсоны их сургууль төгссөн /бакалавр/ 

 2004 онд Жорж Вашингтоны их сургууль төгссөн /магистр/ 

 Бизнесийн удирдлага, санхүүч мэргэжилтэй 

 2006-2007 онд Мянганы сорилын санд 

 2007-2009 онд “Си Си Пи” ХХК-д 

 2009 оноос одоо хүртэл “Си Би Эм” ХХК-д гүйцэтгэх захирлаар    

ажиллаж байсан 

 2014 оны 6-р сараас “Шарын гол” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлаар 

ажиллаж байна. 

 

       Батбаярын Тулга 
 

 1986 онд Дархан-Уул аймагт төрсөн 

 2008 онд Санхүү Эдийн засгийн сургууль 

 Бизнесийн эдийн засагч мэргэжилтэй 

 2008-2009 онд Зоос банканд зах зээлийн эдийн засагч, аудитор 

 2009-2011 онд Төрийн банканд хянан шалгагч, зах зээл үйл              

ажиллагааны эрсдэл 

 2011-2012 онд Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банканд        эрсдэлийн 

эдийн засагч 

 2012-2013 онд Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банканд зээлийн эдийн 

засагч 

 2013-2016 онд Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банканд байгууллагын 

санхүүжилтийн хэлтсийн дарга 

 2016-2017 онд Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банканд байгууллагын 

банкны газрын дарга 

 2017 оноос Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банкны гүйцэтгэх 

захирлаар. 

 

 Борхүүгийн Гантулга 

 

 1987 онд Дорнод аймгийн Чойбалсан суманд төрсөн 

 2009 онд ШУТИС төгссөн 

 Геологич мэргэжилтэй 

 2010-2011 онд “Хулаан Коал” ХХК-д геологич 

 2011-2013 онд “Си Би Эм” ХХК-д Төслийн геологич 

 2014-2016 онд “Говь Караван” ХХК-д Төслийн геологич 

 2017-2018 онд “Нагай” ХХК-д Уурхайн дарга 

 2019 оноос “Нагай” ХХК-д Уурхай хариуцсан захирал 
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 Болдын Итгэл 
 

 1986 онд Улаанбаатар хотод төрсөн 

 2005 онд АНУ-ын Иорктауны ахлах сургууль  

 2008 онд АНУ-ын Жорж Мейсоны их сургууль тус тус төгссөн 

 Санхүүч мэргэжилтэй 

 2009-2010 онд Хаан банканд теллер, зээлийн эдийн засагч,        

харилцааны менежер 

 2010-2013 онд “Ньюком” ХХК-д шинжээч, хөрөнгө оруулалтын     

менежер 

 2013 оноос одоо хүртэл “Нова Терра” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлаар 

ажиллаж байна. 

 2018 оноос “Шарын гол” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн. 

 

 Өрнөхийн Хишигсүх 
 

 1958 онд Улаанбаатар хотод төрсөн 

 1979 онд ЦНДС төгссөн 

 1984 онд ЦАТТ академи төгссөн 

 1979-1981 онд Ардын армийн 133-р ангид авто техникийн  

албаны дарга  

 1981-1984 онд МУИС-д багш 

 1987-1989 онд Ардын армийн 133-р ангид штабын дарга 

 1989-1990 онд СОТ-1 АТК-3-д дарга 

 2000-2016 онд “Өргөө” ХХК-д захирал  

 2016 оноос БХИС-ийн эрдмийн зөвлөлийн гишүүн 

 2018 оны 6-р сараас “Шарын гол” ХК-ийн Ерөнхий захирлаар 

ажиллаж байна 

  

Жүгдэрнамжилын Эрдэмбилэг 
 

 1976 онд Улаанбаатар хотод төрсөн 

 1994 онд МУИС-ийн Эдийн засгийн сургууль 

 2003 онд Удирдлагын академи-д суралцаж төгссөн 

 Эдийн засагч мэргэжилтэй 

 Бизнесийн удирдлагын магистр 

 1998-2004 онд Төрийн өмчийн хороонд мэргэжилтэн 

 2005-2009 онд “Энержи-Ресус” ХХК-д төслийн менежер 

 2010-2011 онд Эрдэс баялаг эрчим хүчний яамны Гадаад хамтын 

ажиллагааны хэлтэст 

 2016 оноос одоо хүртэл “Говь караван” ХХК-ийн гүйцэтгэх 

захирлаар ажиллаж байгаа 

 2018 оноос “Шарын гол” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн 
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Тэрбишийн Говьдэлгэр 

 

 

 1984 онд Говь-Алтай аймагт төрсөн. 

 2001 онд Говь-Алтай аймгийн 10 жилийн сургууль 

 2001-2005 онд МУИС-ийн ГГФ-ийг геологич мэргэжлээр төгссөн. 

 2005-2007 онд “Адемас майнинг” ХХК-д геологич 

 2007-2011 онд “Вюмир майплесон” ХХК-д геологич 

 2011-2015 онд “Си Би Эм” ХХК-д геологич 

 2015-2017 онд “Говь караван” ХХК-д геологич 

 2017 оноос “Нагай” ХХК-д геологичоор ажиллаж байна. 

  

Хараат бус гишүүдэд нэр дэвшигчид 

 

                                       Мажигсүрэнгийн Батсүрэн 
 

 1977 онд Улаанбаатар хотод төрсөн 

 2001 онд Улаанбаатар дээд сургууль төгссөн 

 Хэрэглээний математикч мэргэжилтэй 

 “Хай Би Ойл” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн 

 2018 оноос “Шарын гол” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн 

 

 

 

 

 

 Охиндойн Цэндсүрэн 
 

 1965 онд төрсөн. 

 1983-1989 онд ОХУ, Уул уурхайн дээд сургууль-уул уурхайн инженер 

 1995-1997 онд Техникийн Их Сургууль- магистр 

 1996-1999 онд Улаанбаатар эрдэм дээд сургууль-хууль зүйн бакалавр 

 2002-2004 МУИС, Хууль зүйн сургууль-Хууль зүйн ухааны 

магистрын зэрэг хамгаалсан. 

 2003-2008 онд ОХУ, Екатренбург хот Уул уурхайн академи-докторын 

сургалтанд хамрагдсан. 

 2007 онд ШУТИС, зөвлөх инженерийн сургалт тус тус төгссөн. 

 Уул уурхайн инженер, Эрх зүйч мэргэжилтэй 

 1998-2000 онд ХХААҮЯам-ГУУСалбарын олборлолтын бодлого, 

хууль, эрх зүйн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн. 

 2000-2002 онд Үйлдвэр худалдааны яам-ГУУСалбарын хамтарсан 

үйлдвэр, хууль, эрх зүйн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, 

Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн. 

 2002-2004 онд Үйлдвэр худалдааны яам-ГУУ-н бодлого 

зохицуулалтын газрын дэд дарга, эрдэс баялгийн мэргэжлийн 
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зөвлөлийн дэд дарга. 

 2003 онд Үйлдвэр худалдааны яам-ГУУ-н бодлого зохицуулалтын 

даргын үүрэг гүйцэтгэгч, ГУУ-н салбарын мэргэжилтэнд мэргэшил, 

зөвлөх инженерийн зэрэг цол олгох комиссын дарга. 

 2004-2007 онд Үйлдвэр худалдааны яам-Геологи, уул уурхай, хүнд 

үйлдвэрийн газрын дэд дарга. 

 2008 онд Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл-Геологи, уул уурхайн 

асуудал хариуцсан шинжээч. 

 2010-2015 онд Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн Ажлын алба-

Эрдэс баялаг,эрчим хүчний асуудал хариуцсан ахлах референт 

 2015 онд Уул уурхайн яам-Стратегийн бодлого төлөвлөлтийн газрын 

дарга, Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн дарга 

 

 Гэрэлийн Хулан 

 

 

 1985 онд Токио хотод төрсөн 

 2000 онд Японы “Шото” дунд сургууль 

 2004 онд Японы “Кокусан” ахлах сургууль 

 2008 онд Японы Азийн их сургууль тус тус төгссөн 

 Гадаад харилцааны мэргэжилтэй 

 2011-2013 онд “Солонго Эко Кампинг” ХХК-ийн ерөнхий  захирал 

 2014-2018 онд “Интернашионал Смарт Акуа Калча” /ИСАК/       

ерөнхий менежер 

 2017-2018 онд “Данфийн ГХО” ХХК гүйцэтгэх захирлаар одоо хүртэл 

ажиллаж байна 

 2018 оноос “Шарын гол ХК-ийн” ТУЗ-ын дарга. 
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Төсөл 

“ШАРЫН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  ХУРЛЫН  

ТОГТООЛ 

 

2019.04.26                                               дугаар 06                                                 Шарын гол 

 

 

Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  

ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай 

 

 Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дахь заалт, компанийн дүрмийн 8.3 дахь заалт, 

хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ: 

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнд 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Хараат бус гишүүнд 

-  

-  

-          нарыг 

2019 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс 2020 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 

хүртэл 2 жилийн хугацаагаар сонгосугай. 

 

 

 

 

   ХУРЛЫН ДАРГА                    Г.ХУЛАН 
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Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2019 оны 

..... дугаар тогтоолын хавсралт №1  

 

“Шарын гол” ХК -ийн  хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит  

хурлын хэлэлцэх асуудлаар хувьцаа эзэмшигчээс  

 

 САНАЛ АВАХ ХУУДАС 

 

Хувьцаа эзэмшигчийн овог ................................... нэр ................................. 

Регистрийн дугаар    .................................... 

ХЭ-ийн бүртгэлийн дугаар ..........................  

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл .................. 

                                               Тоо ................... 

 

Хурал 2019 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 13 цагаас   “Улаанбаатар” зочид буудлын 

хурлын танхимд болно.  

 

 
д/д 

 
Хэлэлцэх асуудлын нэр 

 

 
Хурлаас гарах 

шийдвэрийн төсөл 
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Татгалзсан 

тохиолдолд 

таны өгөх санал 

1 

Компанийн 2018 оны үйлдвэрлэлийн 

үйл ажиллагааны болон санхүүгийн 

тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн 

дүгнэлт.  
ТУЗ-ийн ажлын тайлан 

Тогтоол 
ТУЗ-ийн дүгнэлтийг 

батлах 

 

 

 

 

  

2 
Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн 2019 

оны цалин урамшуулал, зардлын 

төсвийг батлах 

Тогтоол 

Зардлын төсвийг 

батлах 

 

    

3 

Компанийн өрийг хувьцаагаар солих, 

түүнтэй холбоотойгоор хувьцаа 

нэмж гаргах 

Тогтоол 

Компанийн өрийг 

хувьцаагаар солих 

болон нэмж хувьцаа 

гаргах тухай 

 

    

4 
Компанийн дүрэмд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах. 

Тогтоол 

Дүрмийн нэмэлт, 

өөрчлөлтийг батлах 

 

    

 
 

Давуу 

эрхээ  

эдэлнэ 

Давуу 

эрхээ 

эдлэхгүй 

 

5 

Нэмж гаргасан хувьцааг тэргүүн 

ээлжид худалдан авах давуу эрхээ 

хувьцаа эзэмшигч хэрэгжүүлэх эсэх 

Тогтоол 

Тэргүүн ээлжид 

худалдан авах давуу 

эрхийг  хэрэгжүүлэх 

эсэх   тухай 

 

   

6 

Компанийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүдийг сонгох  
Нэр дэвшигчдэд өгөх саналын тоо 

/кумулятив аргаар/ 

1   

2   
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3   

4   

5   

6   

Компанийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийг сонгох 
Нэр дэвшигчдэд өгөх саналын тоо 

/кумулятив аргаар/ 

1   

2   

3   

4   

8 
Ногдол ашиг хуваарилаагүй тухай танилцуулга 

 
Мэдээлэл тул санал хураахгүй 

 Саналын хуудас хүлээн авах эцсийн өдөр 4 дүгээр сарын 26 болно.   

 

Санал өгсөн хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг .............................................................. 

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон  

Тооллогын комиссын дарга  ......................... 

гишүүд: .......................................................... 

              ........................................................... 

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 
 Санал авах хуудсын ашиглах санамж 

1. Санал өгөх тэмдэглэл √ тэмдэглэнэ. 

2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгоход санал хураах Кумулятив аргыг 

хэрэглэнэ. Кумулятив аргаар санал өгөх тоо _____________ 

 Тайлбар: саналын эрх бүхий энгийн хувьцааны тоог 9-өөр үржүүлж нийт саналын 

эрхийн тоог гаргана. Энэ нь энгийн хувьцааны болон хараат бус гишүүнд өгсөн 

саналын нэр дэвшиж буй хүмүүст тус тусад нь саналаа өгөх бөгөөд энгийн 

гишүүнд нэр дэвшиж буй 1-6 хүртэл тооны хүнд нийт саналынхаа 2/3-ыг, хараат 

бус гишүүнд нэр дэвшиж буй 1-3 хүртэл тооны хүнд нийт саналын 1/3-ийг өгсөн 

байна. Энэ хуваарийг зөрчиж санал өгсөн бол саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.  

3. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч брокерийн 

пүүс болон “Шарын гол” ХК-ийн УБ дахь Төлөөлөгчийн газар дээр очиж хурлын 

материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгч болно. 

4. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно. 

5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 88026677, 99155399  утсаар 

лавлаж болно. 


