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КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Еврофё Азиа ХК нь галын аюулгүй ажиллагаа, хамгаалалтын цогц үйлчилгээ үзүүлдэг олон улсын
стандартыг хэрэгжүүлэгч, салбартаа тэргүүлэгч компани юм. Манай компани галын аюулгүй
ажиллагааны хүрээнд эрсдлийн үнэлгээ, эрсдлийн удирдлагын төлөвлөгөө, галын аюулгүй
ажиллагааны бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, хянах зэрэг үйл ажиллагааг 10 жилийн турш явуулж ирсэн
арвин туршлагатай ба гадаад болон дотоодын томоохон үйлдвэрлэгчид компаниудтай хамтран
ажиллаж, шинээр хөгжиж буй аюулгүй ажиллагааны тоног төхөөрөмжийг Монголд нэвтрүүлж
байна.
Үйлдвэрлэл, тээвэр ба ахуйн хүрээнд бид өдөр бүр галын эрсдэлтэй тулгарч байдаг билээ. Энэхүү
эрсдлээс зайлсхийхийн тулд өөрийн амьдарч, ажиллаж буй нөхцөл орчин болон компанийн хувьд
оффис, үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжуудад галын аюулгүй ажиллагааны эрсдлийн үнэлгээ,
болон анхан шатны галын эрсдлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлага тулгардаг.
Энэхүү ажлыг манай компани чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх бөгөөд эрсдлийн
удирдлагыг гүйцэтгэхэд зөвлөж, хянаж хамтран ажиллана. Үүсгэн байгуулагч ноён Себастиен
Марнёр нь 1999 онд Монголд ирж өнөөг хүртэл Монголд ажиллаж, амьдарч байгаа бөгөөд манай
улсад олон улсын галын үнэлгээ хийх эрхтэй цөөхөн мэргэжилтнүүдийн нэг юм.
2013 оноос эхлэн компанийн үйл ажиллагаагаа өргөтгөж аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад
өндөржүүлсэн хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлдэг болсон. Бусад ижил төрлийн үйл ажиллагаа
явуулдаг компаниудаас ялгарах давуу тал нь хамгаалалтын ажилчид нь галын аюулгүй байдлыг
давхар сахин хамгаалах чадвартай мэргэшсэн гал унтраагч хүмүүсээр бүрдүүлсэнд оршино.
Манай компани боловсон хүчний мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор мэргэжлийн болон
бусад тусгай чиглэлийн сургалтуудад өөрийн ажилтнуудаа тогтмол хамруулдаг бөгөөд
ажилтнуудын дунд шударга өрсөлдөөний бодлого баримталснаар хүний нөөцийн бүрэлдэхүүнийг
тогтвор суурьшилтай ажиллуулж байгаа билээ.
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2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Манай компанийн хувьд 2014 онд бизнесийн үйл ажиллагаагаа тогтворжуулж өмнөх жилд
байгуулсан гэрээгээрээ үргэлжлүүлэн үйлчилгээ үзүүлж ирсэн билээ.
2014 онд нийт Монгол улс даяар нийгэм, эдийн засгийн хувьд хүндхэн жил болж байгаа билээ.
Энэхүү байдал нь Монголд үйл ажиллагаа явуулдаг гадны компаниудад илүү ихээр сөргөөр
нөлөөлж Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газраа зарим нь хаасан.
Энэ нь Галын аюулгүй байдал, галын хор нийлүүлэгч нийт компаниудын хувьд эрэлт багасч шинэ
аж ахуй нэгж байгууллагатай гэрээ байгуулах үйл ажиллагаа зогсонги байдалд хүргэсэн.
Гэвч сүүлийн үед яригдаж буй Оюу толгой болон Таван толгой төслүүд батлагдвал дээрх
команиудад галын хор болон галын аюулгүй байдлын үйлчилгээ үзүүлэх тухай асуудал
хэлэлцээрийн түвшинд яригдаж байна.

Бусад
30%

Еврофё
Азиа
ХК
40%

Одоогийн байдлаар манай компани уул уурхайн болон
үйлдэрлэл, үйлчилгээ явуулж буй нийт 26 компанитай
гэрээлэн ажиллаж байгаа бөгөөд Монголын нийт галын
аюулгүй ажиллагааны тоног төхөөрөмжийн 40 орчим хувийг
дангаараа хангаж байна.

Ёврофе Азиа компанийг Монголд үйл ажиллагаа явуулж
байгаа уул уурхайн томоохон компаниуд болох Мон Эн Ко ,
Гал
импекс
South Gobi, Алтайн Хүдэр, Peabody, Wagner Asia Caterpillar,
ХХК
30%
Leighton Asia LLC зэрэг компаниуд сонгон үйлчлүүлж, галын
хор болон дохиоллын систем, галын насос, цэнэглэх
Зах зээлд эзлэх байр суурь график .1
бүтээгдэхүүн зэрэг бараа материал нийлүүлэх, эрсдлийн
үнэлгээ хийлгэх зэрэг үйлчилгээг гэрээний дагуу үзүүлж, өнөөг хүртэл хамтран ажиллаж байна.
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай болон гадаад менежменттэй, мөн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний
хувьд өндөр чанар, стандартын шаардлага тавьдаг компаниуд манайхаар үйлчлүүлж байгаа нь
Евро стандартыг баримталж ажилладаг манай компанийн хувьд бараа материал, үйлчилгээний
чанарын баталгаа юм.
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САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Товч баланс /сая төгрөг/
2014
Эргэлтийн хөрөнгө
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
Дансны авлага
Бараа материал
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн
Эргэлтийн бус хөрөнгө
Үндсэн хөрөнгө
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн

571.3
113,934.7
352,191.2
10,070.4
476,767.6
175,416.9
175,416.9

НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН
Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч
Дансны өглөг
Богино хугацаат өр төлбөр
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн
Өр төлбөрийн нийт дүн
Эзэмшигчдийн өмч

652,184.5

Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн

652,184.5

ЗАРДАЛ /сая төгрөг/
Ажилчдын цалингийн зардал
Аж ахуй нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал
Томилолтын зардал
Бичиг хэргийн зардал
Шуудан холбооны зардал
Зээлийн хүүгийн зардал
Ашиглалтын зардал
Засварын зардал
Элэгдэл, хорогдлын зардал
Түрээсийн зардал
Тээврийн зардал
Шатахууны зардал
Зар сурталчилгааны зардал
Бусад
Нийт дүн
ТАТВАРЫН ДАРААХ ЦЭВЭР АШИГ/сая төгрөг/
Цэвэр ашиг
Цэвэр ашгийн маржин

57,421.2
542,481.0
66,763.7
609,244.7
42,939.8

2013
422,368
43,204
13,775
7,625
10,311
3,812
7,274
14,200
54,079
13,251
638
52,497
642,409
30,690
3%

2014
717,682
79,750
793
8,576
11,057
935
1,280
11,154
36,212
5,949
490
14,500

-

270,749.8
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БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

Манай

компани дараах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг гэрээлэгч аж ахуй нэгж байгууллагуудад
хүргэдэг.
Галын аюулгүй тоног төхөөрөмжийн худалдаа


ABC (нунтаг) болон CO2 (хий) гал унтраагуур галын
хөнжил, галын хоолой болон нэмэлт тоноглолууд, утаа
мэдрэгч, галын хүрз, сүх, элсний хайрцаг, галын
мэдээллийн самбар
Нунтаг автомат болон CO2 галаас хамгаалах дохиоллын
систем, дохиоллын тоног төхөөрөмж
Галд тэсвэртэй хувцас, тэмдэглэгээ, хорт утааны баг,
машины аюулгүй цүнх, анхны тусламжийн хайрцаг




Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалт






Олон нийтэд зориулсан анхан шатны төлбөргүй лекц
сургалт, гал унтраах үйл ажиллагаанд дадлагажуулах 2 ба
3-р шатны сургалт
Яаралтай аюул ослын үед нүүлгэн шилжүүлэлтийг
оновчтой хийх сургалт, цугласан олон нийтийг үймээн
дэгдээхгүйгээр галын аюулаас хамгаалах зохион
байгуулалтын сургалт
Галаас урьдчилан сэргийлэх үндсэн сургалт аюулгүй
ажиллагааны багийн сургалт

Байгууллагын галын аюулгүй хамгаалалт



Галын эрсдлийн дүгнэлт, байгууллагын галын аюулгүй
ажиллагаа хариуцсан мэргэжлийн сургалт
Уул
уурхайн
галын
аюулгүй
ажиллагааны
мэргэжилтнүүдэд зориулсан нүүлгэн шилжүүлэлтийн
төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх сургалт, албан
ёсны даатгалын байгууллагын гэрчилгээ
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ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ БА КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА

/2014.12.31/
Ханш /₮/

3200

Гаргасан хувьцааны тоо, төрөл /ш/

607,809

52 долоо хоногийн дээд /₮/

4,000

52 долоо хоногийн доод /₮/

3500

Арилжаалагдсан тоо хэмжээ /ш/
Зах зээлийн үнэлгээ /₮/

130
1,944,988,800

free float %

36

EPS

50.4

PB

5.4

P/E ratio

53.5

ROA

0.04

ROE

0.1

2014 оны ханшын график :

Туршилгатай удирдлага
Үүсгэн байгуулагч ноён Себастиен
Марнёр нь галын аюулгүй байдал болон галын
тоног төхөөрөмжийн арвин мэдлэг туршлагатай
ба 1999 онд Монголд ирж өнөөг хүртэл ажиллаж,
амьдарч байгаа бөгөөд манай улсад олон улсын
галын
үнэлгээ
хийх
эрхтэй
цөөхөн
мэргэжилтнүүдийн нэг юм.
Мэргэшсэн туршлагатай хамт олон
Галын аюулгүй ажиллагааны хүрээнд
эрсдлийн
үнэлгээ,
эрсдлийн
удирдлагын
төлөвлөгөө,
галын
аюулгүй
ажиллагааны
бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, хянах зэрэг үйл
ажиллагааг 10 жилийн турш явуулж ирсэн ба
туршлагатай мэргэжлийн ур чадварыг нь өндрөөр
үнэлж Монголд үйл ажиллагаа явуулдаг уул
уурхайн тохоон компаниуд үйлчлүүлдэг.
Шинэ бүтээгдэхүүн
нэвтрүүлэгч

дотоодын

зах

зээлд

Монгол анх удаа хуурай ус буюу
мананжуулах шинэ технологи нэвтрүүлсэн ба тус
технологи нь уснаас 10 дахин илүү үр дүнтэй юм.

Жижиг
хувьцаа
эзэмшигч
36%

Луке
5%

Номад
Монголиа
4% A.I.I Holding
5%

М.Себистиан
36%

Энэхүү галын аюулаас хамгаалах шинэ системийг
нэвтрүүлж
мэргэжлийн
өндөр
түвшинд
суурилуулж өгсөнөөр галын аливаа онцгой
нөхцөл байдалд тухайн орчинд байгаа электрон
хэрэгсэлд контакт үүсгэхгүйгээр галыг унтраах
боломжийг олгодог. Энэ нь орчин үеийн
электронжсон албан газрууд болон оффисуудад
нэн хэрэгтэй систем юм.

AER
Холдинг
14%
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2014 ОНЫ ЕВРОФЕ АЗИА ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

Хэлэлцэх асуудал
1

Хуралд оролцогчдын бүртгэл

2
3

Бүртгэлийн ажиллагааны дүнг гаргах
Хурлын дарга хурлыг нээх

4

ЕврофёАзиа ХК-ийн жилийн үйл
ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн
талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
дүгнэлтийг батлах тухай танилцуулах

5
6
7
8

Асуулт, хариулт
Саналын хуудас тарааж өгөх
Саналын хуудас хурааж авах
Завсарлага, санал тоолох

9

Санал хураалтын дүнг хуралд оролцогчдод
танилцуулах

10

Хурлыг хаах

Шийдвэрийн төсөл

Хугацаа

Тооллогын комиссын
тогтоол

09:00-09:50
09:50-10:00
10:00-10:10

Хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын тогтоол

10:10-10:30

10:30-10:40
10:40-10:50
10:50-11:00
11:00-11:20
Тооллогын комиссын
тогтоол

11:20-11:25
11:25-11:30
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2015 ОНЫ 07 САРЫН 20 –НЫ ӨДӨР ХУРАЛДАХ
ЕВРОФЁ АЗИА ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

1. Компанийн 2014 оны санхүүгийн тайлан болон үйл ажиллагааны
тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах.
2. Компанийн санхүүгийн Аудиторын дүгнэлт
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ЕВРОФЁ АЗИА ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Еврофё Азиа ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 07 дүгээр сарын 20-ны
өдрийн 10:00 цагт Улаанбаатар хот ЧД-ийн 1 хороо Делта төвийн 501 тоотод болно. Саналын
хуудас ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцсонд тооцно. Хувьцаат
компанийн хувьд бүртгэлийн өдрөөс хойш хувьцаагаа шилжүүлсэн этгээд шинэ эзэмшигчид
хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох итгэмжлэл олгох, эсхүл шинэ эзэмшигчийн өгсөн зааврын
дагуу санал өгч болно.
Хувьцаа эзэмшигчийн эцэг/эхийн нэр .............................................нэр..................................
Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар..............................................
Регистрийн дугаар..............................................................................
Санал өгөх хувьцааны тоо ................................................................
Кумулятив саналын тоо......................................................................
Бүртгэсэн: /Үнэт цаасны компанийн нэр/.........................................
Брокерийн Овог................................................Нэр..............................................
Д/д

Санал өгөх асуудлын агуулга

1

Компанийн 2014 оны үйл
ажиллагааны болон санхүүгийн
тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн
дүгнэлтийг батлах

Зөвшөөрсөн
саналын тоо

Татгалзсан
саналын тоо

Түдгэлзсэн
саналын тоо

ТУЗ-ийг сонгохдоо Санал хураалтын кумулятив аргаар хураана. Иймд энэхүү аргын талаар
дараах тайлбарыг анхаарна уу.
Санал өгөх эрхийн нийт тоо эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох
гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. Жич : Та 100 ширхэг энгийн хувьцаа эзэмшдэг
гэвэл таны санал өгөх эрхийн нийт тоо 9х100= 900 ширхэг байна. Таны нэр дэвшигч бүрт өгсөн
саналын тооны нийлбэр нь таны санал өгөх эрхийн нийт тооноос илүү байж болохгүй. Хэрэв илүү
гарсан тохиолдолд таны саналын хуудас хүчингүй болно гэдгийг анхаарна уу. (Санхүүгийн
Зохицуулах Хорооны 2011 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 367 дугаар тогтоолын хавсралт )
Брокер....................................................../гарын үсэг/
Хувьцаа эзэмшигч..................................../гарын үсэг/
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[ЕВРОФЁ АЗИА ХК]
ЕВРОФЁ АЗИА ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайланг батлах тухай
Еврофё Азиа ХК-ийн 2015 оны 07 сарын 20-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын
Тооллогын комиссын .......... тоот тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ :
1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн Удирдах
Зөвлөлөөс хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оруулсан дүгнэлтийг баталсугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА .................................................Ц.НАРАНТУЯА/
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[EUROFEU ASIA JSC]
DRAFT OF AGM REGULATION

Approval of financial and operational report 2014

In accordance with the Counting Committee Resolution …. of AGM of Eurofeu Asia JSC that held on
July 20, 2015; RESOLVING TO:
1. Approve the operational and financial report of 2014 presented by the Board of Directors to the
Annual General Meeting.

NARANTUYA TS. ………………………………. CHAIRMAN, BOARD OF DIRECTORS
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[EUROFEU ASIA JSC]
VOTING FORM OF ANNUAL GENERAL MEETING

Annual General Meeting of Eurofeu Asia JSC will be held on July 20, 2015, in Room 503, of Delta
Center, 1st khoroo, Chingeltei district, Ulaanbaatar. Shareholder who has filled the vote form will be
considered as attended. As for JSC, shareholder who has transferred his/her shares to another person after
the registration day can vote by authorizing power of attorney to the new shareholder, or according to the
instruction given to the new shareholder.
Shareholder: Surname .............................. ............. Name ..................................
Account number of Shareholder: ..............................................
Registration number: ..............................................................................
Number of shares of votes ................................................................
Number of cumulative votes ......................................................................
Registered by: /Name of BDC/.........................................
Broker: Surname ............................................ Name ..............................................
Д/д
1

Content of voting matter
Approving 2014 financial and
operational report of Board of
directors

For

Against

Abstain

Cumulative voting method will be used to elect the Board of Directors. Therefore, please pay attention to
following instruction.
Total amount of voting right equals to the number of voting rightful ordinary shares multiplied by number
of members that will be elected. E.g.: If you own 100 ordinary shares, your right to vote equals to
9x100=900. Total amount of votes you have given to all candidates must not exceed your voting right.
Please note that, if it exceeds, your voting form will be considered invalid. (Appendix of Regulation 367
of FRC, December 7, 2011)

Broker....................................................../Signature/
Shareholder................................................/Signature/
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[EUROFEU ASIA JSC]

TOPICS THAT WILL BE DISCUSSED ON THE AGM HELD ON
JULY 20, 2015

1. Approve 2014 financial report and operational report of Board of Directors
2. Auditor’s report on financial statements
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\
2014 ANNUAL GENERAL MEETING AGENDA

Agenda
1

Registration of shareholders

2
3

Sum up the registration
Opening of the meeting

4

Introduce about approving financial and
operational report of Board of directors

5
6
7
8

Questions and answers
Distribute voting form
Collect voting form
Break time, count the votes

9

Announce the result of voting

10

Close of the meeting

Decision

Time

Resolution of Counting
committee

09:00-09:50
09:50-10:00
10:00-10:10

Resolution of AGM

10:10-10:30

10:30-10:40
10:40-10:50
10:50-11:00
11:00-11:20
Resolution of Counting
committee

11:20-11:25
11:25-11:30
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[EUROFEU ASIA JSC]

CAPITAL MARKET AND COMPANY STOCK
/2014.12.31/
Stock price /MNT/

Experienced Leadership

3,200

Number of outstanding Shares

607,809

52 week High /MNT/

4,000

52 week Low /MNT/

3500

Number of shares traded

130

Market Capital /MNT/

1,944,988,800

Free float %

36

EPS

50.4

PB

5.4

P/E ratio

53.5

ROA

0.04

ROE

0.1

2014 stock chart:

Greatly experienced in fire safety and fire
equipments Sebastien Marner, a founder of Eurofeu
Asia, has been living and running business in
Mongolia since he arrived in Mongolia in 1999. He
is one of the few experts internationally licensed to
do the fire assessment in Mongolia.
Skilled and Practiced Staff
In the range of fire safety operation, our staff
has been doing services of risk assessment and risk
management plan, as well as supplying and
monitoring fire safety products, whose professional
skill has been highly appreciated by Mongolian
mining companies.
Introducing new product to the market
For the first time in Mongolia, we introduced
new fogging technology known as the dry water,
which is 10 times more efficient than the water.
Introducing and installing this system with high
quality provides a possibility to extinguish the fire
without contacting any electrical devices nearby in
the times of any fire condition. The system is
extremely necessary for electronized offices and
companies.

Minority
holders
36%

Luke
5%

Nomad
Mongolia
4% A.I.I Holding
5%

Mr. Sebasttien
36%

AER
Холдинг
14%
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[EUROFEU ASIA JSC]

PRODUCTS AND SERVICES

Our company provides following products and services to the companies that we have contract with.
Fire safety equipment sales




ABC and CO2 fire extinguishers, fire blankets, fire hoses and
accessories, smoke alarms, spades, axes, sand boxes, fire
information boards
Automatic ABC and CO2 fire suppression systems, detection
equipment
Fire uniforms, signage, respiration masks, care safety kits,
first aid kits

Fire prevention training




Free Level 1 Training for public, practical firefighting training
Level 2 and 3
Emergency evacuation training, crowd management training
Basic fire prevention training and safety teams emergency
training

Maintenance and Supervision



Fire risk assessment, training of corporate fire safety officer
Mining fire specialists, creation and implementation of
evacuation plans, NEMA certification, insurance conformity
certificates
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[EUROFEU ASIA JSC]

FINANCIAL REPORT

Balance /in million MNT/
2,014.0
Current asset
Cash and cash equivalents
Accounts receivable
Inventories
Expenditure prepayment
Total current asset
Non-current asset
Tangible asset
Total non-current asset

571.3
113,934.7
352,191.2
10,070.4
476,767.6
175,416.9
175,416.9

TOTAL ASSET
Liabilities and Shareholder’s equity
Account payable
Short-term liabilities
Long-term liabilities
Total liabilities
Shareholder’s equity

652,184.5

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDER’S EQUITY

652,184.5

EXPENSE in million MNT/
Salary
Social insurance
Business trip
Administrative cost
Telecommunication cost
Insurance cost
Utilities
Repair
Depreciation
Rent
Transport
Fuel cost
Advertisement cost
Other
Total operating expenses

57,421.2
542,481.0
66,763.7
609,244.7
42,939.8

2013
422,368
43,204
13,775
7,625
10,311
3,812
7,274
14,200
54,079
13,251
638
52,497
642,409

2014
717,682
79,750
793
8,576
11,057
935
1,280
11,154
36,212
5,949
490
14,500

NET PROFIT AFTER TAX /in million MNT/

Net Profit
Net profit margin

30,690
3%

-

270,749.8
18
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[EUROFEU ASIA JSC]

2014 OPERATIONAL RESULTS

We stabilized our business operations in 2014 and proceeded on the contracts of previous year.
2014 has been a rough year for Mongolia socially and economically. This situation influenced foreign
companies that operate business in Mongolia negatively and some companies closed its agencies.
It lead to the demand fall for fire safety and fire extinguisher supplying companies, as well as the dullness
of making new contract with new entities.
However, if the project Oyu Tolgoi and Tavan Tolgoi gets
submitted, doing service of fire safety and fire extinguisher for
these companies is under the negotiation.
Others
30%
Gal
Impex
LLC
30%

Eurofeu
Asia
JSC
40%

Currently, our company has contract with 26 companies that run
business in various sectors from mining to industry. Our company
is solely supplying 40% of fire safety equipment consumption in
Mongolia.

Eurofeu Asia has been selected by the notable mining companies
such as Mon En Co, South Gobi, Altain Khuder Peabody Energy,
Market Share
Wagner Asia Caterpillar and Leighton Asia LLC, and we are
cooperating with them on supplying products including fire extinguisher, fire detection, fire pump and fire
extinguisher refills , as well as doing service of fire risk assessment.
Foreign-funded companies, companies with foreign management and companies that put high standard
requirements on products and services are being served by our company, is the proof of quality for our
company that run operation in line with the Euro standard.
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[EUROFEU ASIA JSC]

ABOUT EUROFEU ASIA

Eurofeu Asia JSC is a field leading company that provides a package of services of fire safety and
security, in line with the international standard. In the range of fire safety operation, we have been doing
the services of risk assessment and risk management plan, as well as supplying and monitoring fire safety
products for 10 years. Our company has great experience that we cooperate with foreign and local
industrial companies and introduce new innovative safety operation equipments to Mongolia.
In the frame of manufacturing, transport and everyday life, we always face fire risks. In order to prevent
from these risks, we are required to do fire risk assessment on our living and working environment, as for
company, on office and other manufacturing buildings, as well as to implement first level fire risk
management. We provide our customers with these high level quality services and cooperate with them
by consulting and monitoring on risk management. Sebastien Marner, a founder of Eurofeu Asia, has
been living and running business in Mongolia since he arrived in Mongolia in 1999. He is one of the few
experts internationally licensed to do the assessment.
In 2013, our company widened its operation and started to do the security service. Our competitive
advantage compared to other companies is our security staff consists of fire-fighters that are trained to
maintain fire safety as well.
In pursuance of upgrading the skill of our staff, we constantly enroll them in professional and other
special trainings, in addition, by adhering to fair competition policy between our staff, we are managing
our human resource sustainably and effectively.
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[ЕВРОФЁ АЗИА ХК]
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