
 

 

 

“ИНВЕСКОР ББСБ” ХК-ИЙН ШҮҮХЭД НЭХЭМЖЛЭГЧ, ХАРИУЦАГЧААР 

ОРОЛЦОЖ БАЙГАА ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 443 дугаар тогтоолоор баталсан “Үнэт 

цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам”-ын 3.2-т “Компаниас тухай бүр нийтэд 

хүргэх мэдээлэлд дараах мэдээлэл хамаарна” гэх заалтын дагуу тус журмын 3.2.2.11-т 

“Компани шүүхэд нэхэмжлэгч, хариуцагчаар оролцох”-той холбоотой мэдээллийг үүгээр 

хүргүүлж байна.  

“Инвескор ББСБ” ХК-ийн 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар шүүхэд 

нэхэмжлэгч, болон хариуцагчаар оролцож байгаа хэргийн мэдээлэл: 

№ Оролцож буй 

тал 

Төрөл Тоо Үнийн дүн Хэргийн явц 

1 Нэхэмжлэгч   

Гэрээнээс 

үүдэлтэй 

маргаан 

13 

                                               

4,985,548,735.78  

 

Шүүхээр эцэслэн 

шийдвэрлэгдсэн 

2 Хариуцагч  4 56,389,688 
 

Шүүхээр эцэслэн 

шийдвэрлэгдсэн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“ИНВЕСКОР ББСБ” ХК-ИЙН ШҮҮХЭД НЭХЭМЖЛЭГЧ, ХАРИУЦАГЧААР 

ОРОЛЦОЖ БАЙГАА ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 443 дугаар тогтоолоор баталсан “Үнэт 

цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам”-ын 3.2-т “Компаниас тухай бүр нийтэд 

хүргэх мэдээлэлд дараах мэдээлэл хамаарна” гэх заалтын дагуу тус журмын 3.2.2.11-т 

“Компани шүүхэд нэхэмжлэгч, хариуцагчаар оролцох”-той холбоотой мэдээллийг үүгээр 

хүргүүлж байна.  

“Инвескор ББСБ” ХК-ийн 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар шүүхэд 

нэхэмжлэгч, болон хариуцагчаар оролцож байгаа хэргийн мэдээлэл: 

№ Оролцож буй 

тал 

Төрөл Тоо Үнийн дүн Хэргийн явц 

1 Нэхэмжлэгч  Гэрээнээс 

үүдэлтэй 

маргаан 
18 

 

910,479,158.42 

Шүүхээр эцэслэн 

шийдвэрлэгдсэн 13, 

анхан шатны шүүхэд 

хэлэлцэгдэж байгаа 5 

2 Хариуцагч  1 20,742,972 Анхан шатны шүүхэд 

хэлэлцэгдэж байгаа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“ИНВЕСКОР ББСБ” ХК-ИЙН ШҮҮХЭД НЭХЭМЖЛЭГЧ, ХАРИУЦАГЧААР 

ОРОЛЦОЖ БАЙГАА ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 443 дугаар тогтоолоор баталсан “Үнэт 

цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам”-ын 3.2-т “Компаниас тухай бүр нийтэд 

хүргэх мэдээлэлд дараах мэдээлэл хамаарна” гэх заалтын дагуу тус журмын 3.2.2.11-т 

“Компани шүүхэд нэхэмжлэгч, хариуцагчаар оролцох”-той холбоотой мэдээллийг үүгээр 

хүргүүлж байна.  

“Инвескор ББСБ” ХК-ийн 2022 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн байдлаар шүүхэд 

нэхэмжлэгч, болон хариуцагчаар оролцож байгаа хэргийн мэдээлэл: 

№ Оролцож буй 

тал 

Төрөл Тоо Үнийн дүн Хэргийн явц 

1 Нэхэмжлэгч  Гэрээнээс 

үүдэлтэй 

маргаан 

31 

                         

      

305,042,587 

                       

 

Шүүхээр эцэслэн 

шийдвэрлэгдсэн 15, 

анхан шатны шүүхэд 

хэлэлцэгдэж байгаа 

13, давж заалдах 

шатны шүүхэд 

хэлэлцэгдэж байгаа 3 

2 Хариуцагч  -   

 

 

 


