“Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл” ХК-ийн
хувьцаа эзэмшигчдын 2022 оны 7-р сарын 04-ний
өдрийн ээлжит бус хурлын 02 тоот тогтоолын
Хавсралт № 1
“НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХК-ИЙН
ДАВУУ ЭРХИЙН ХУВЬЦАА ГАРГАХ, БҮРТГЭХ, ХУДАЛДАХ,
ХАДГАЛАЛУУЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ
1.1. Энэ журмаар “Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл” ХК /цаашид үнэт цаас
гаргагч гэх/-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар давуу эрхийн хувьцааг гаргах
асуудлыг хэлэлцүүлэх, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон арилжаа эрхлэх
байгууллагад давуу эрхийн хувьцааг бүртгүүлэх, хаалттай хүрээнд худалдах,
тухайлсан бүртгэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээдээр тусгаарлуулж,
хадгалуулахтай холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.
1.2. Энэхүү журам нь Компанийн тухай хууль болон Санхүүгийн зохицуулах
хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагаас баталсан дүрэм, журамтай нийцэх бөгөөд
хууль, журамтай зөрчилдсөн тохиолдолд хуулийн хэм хэмжээг дагаж мөрдөнө.
1.3. Үнэт цаас гаргагчийн хаалттай хүрээнд давуу эрхийн хувьцаа гаргах
асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлаар, хуралд
оролцсон саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн олонхийн саналаар
шийдвэрлүүлж, давуу эрхийн хувьцааны үнийг тогтоох асуудлыг Төлөөлөн удирдах
зөвлөл шийдвэрлэнэ. Түүнчлэн Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгэлтэй
үнэлгээний компанийн үнэлгээг үндэслэл болгож болно.
1.4. Үнэт цаас гаргагч давуу эрхийн хувьцааг хаалттай болон нээлттэй
хүрээнд гаргах хувь тоо ширхэг, давуу эрхийн хувьцааг энгийн хувьцаанд хөрвүүлэх,
давуу эрхийн хувьцаа эзэмшигчдийн эрх, үүрэг, тэргүүн ээлжинд ногдол ашиг авах,
компани төлбөрийн чадваргүй болох, дампуурсан нөхцөлд зээлдэгч этгээдийн
дараа компанийн хөрөнгийг худалдснаас олсон орлогоос хуримтлагдсан ногдол
ашиг болон өөрийн эзэмшлийн хувьцааны татан буулгалтын үнийг авах асуудлыг
компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр зохицуулна.
1.5. Үнэт цаас гаргагч нь давуу эрхийн хувьцааг хаалттай хүрээнд санал
болгон гаргасан нөхцөлд санхүүгийн жилд ашигтай ажиллаж Компанийн тухай
хуульд заасан ногдол ашиг тараах нөхцөл бүрдсэн нөхцөлд тэргүүн ээлжинд давуу
эрхийн хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаанд ногдох ногдол ашгийг төлсний дараа энгийн
хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашиг төлөх, шаардах эрхийг хэрэгжүүлнэ.
1.6. Үнэт цаас гаргагчийн хаалттай хүрээнд гаргаж буй давуу эрхийн хувьцаа
эзэмшигч хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
гишүүнд сонгогдох асуудлыг компанийн дүрмээр зохицуулна.
ХОЁР. ХААЛТТАЙ ХҮРЭЭНД ДАВУУ ЭРХИЙН ХУВЬЦАА ГАРГАХ
2.1. Үнэт цаас гаргагчийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит болон ээлжит бус хурлаар компанийн дүрмээр тогтоосон хувь хэмжээний
хүрээнд давуу эрхийн хувьцаа гаргах асуудлыг, давуу эрхийн хувьцаа гаргах
хэрэгцээ шаардлага, татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээ, хөрвүүлэлт, тоо ширхэг,
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ач холбогдлын талаар тооцоолол, тогтоолын төслийн хамт хэлэлцүүлж саналын
эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ.
2.2. Хаалттай хүрээнд санал болгон гаргах давуу эрхийн хувьцааны нэгж
үнийг Төлөөлөн удирдах зөвлөл тогтоох бөгөөд Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь
Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгэлтэй үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэгч хуулийн
этгээдээр үнэлгээг гаргуулсны үндсэн дээр үнийг тогтоож болно.
2.3.Энэхүү журам хэрэгжиж эхэлмэгц Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг яаралтай
хуралдуулж дараах асуудлаар шийдвэр заавал гаргана. Үүнд:
2.3.1. Татан буулгах үед давуу эрхийн хувьцаа эзэмшигчид төлөх
төлбөр, түүнийг төлөх дэс дараалал;
2.3.2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд давуу эрхтэй хувьцаа эзэмшигч
саналын эрхтэй оролцох нөхцөл, давуу эрхийн нэгж хувьцаанд ногдох
саналын тоо;
2.3.3. Давуу эрхийн хувьцааг энгийн хувьцаанд хөрвүүлэх эсэх,
хөрвүүлэх нөхцөл, давуу эрхийн хувьцаа эзэмшигч хувьцаагаа үнэт цаас
гаргагчид эргүүлэн худалдаж авахыг шаардах нөхцөл.
2.4. Үнэт цаас гаргагчийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус
хурлаар энгийн хувьцаа эзэмшигчдийн дийлэнх олонхоор хаалттай хүрээнд давуу
эрхийн хувьцаа гаргахаар шийдвэрлэсэн нөхцөлд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай
хуульд заасны дагуу хаалттай гаргасан хувьцааг арилжаа эрхлэх байгууллага болон
Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгүүлэх нөхцөл бүрдэнэ.
2.5. Арилжаа эрхлэх байгууллагаас үнэт цаас гаргагчийн хаалттай хүрээнд
санал болгон гаргаж буй давуу эрхийн хувьцааг бүртгэхтэй холбоотой бичиг
баримтыг хянаж, нэмэлт баримт, тодруулга шаардсан нөхцөлд нэн даруй гаргах
ажлыг Гүйцэтгэх удирдлага хариуцан гүйцэтгэж, арилжаа эрхлэх байгууллагын
шийдвэр гарсан нөхцөлд арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгүүлэх ажиллагааг
дуусгавар болно.
2.6. Арилжаа эрхлэх байгууллагаас үнэт цаас гаргагчийн давуу эрхийн
хувьцааг өөрийн бүртгэлд бүртгэсэн нөхцөлд Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Үнэт
цаасны бүртгэлийн журам”-ын дагуу холбогдох бичиг баримтыг Санхүүгийн
зохицуулах хороонд хүргүүлж, тайлбар тодруулга шаардсан нөхцөлд нэн даруй
гаргах үүргийг Гүйцэтгэх удирдлага хариуцан гүйцэтгэнэ.
2.7. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос үнэт цаас гаргагчийн хаалттай хүрээнд
санал болгон гаргах давуу эрхийн хувьцааг өөрийн бүртгэлд бүртгэсэн талаар
шийдвэр гарсан нөхцөл хувьцаа эзэмшигчид, хөрөнгө оруулагч нарт эзэмшүүлэх эрх
нээгдэнэ.
ГУРАВ. ХААЛТТАЙ ХҮРЭЭНД ГАРГАХ ДАВУУ ЭРХИЙН ХУВЬЦААГ
ХУДАЛДАХ АЖИЛЛАГАА
3.1. Энэхүү журмын 2.7-д заасны дагуу хаалттай хүрээнд гаргаж буй давуу
эрхийн хувьцааг үнэт цаас гаргагчийн хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөр, үндсэн үйл
ажиллагаа болох эд хөрөнгийн түрээсийн үйл ажиллагаатай уялдуулан энгийн
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хувьцаа эзэмшигч тодорхой иргэнд тодорхой дүнгээр эзэмшүүлэх, тухайлсан
бүртгэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээдэд данс нээж хадгалуулах ажлыг Гүйцэтгэх
удирдлага хариуцан ажиллаж, тайланг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд хагас жил тутам
танилцуулна.
3.2. Хаалттай хүрээнд гаргаж буй давуу эрхийн хувьцааг эзэмшүүлсэн
хувьцаа эзэмшигч нь бусад энгийн хувьцаа эзэмшигчийн өмнөөс тэднээс олгосон
итгэмжлэлийн хүрээнд хэрэгжүүлж болох бөгөөд тэдгээрийн хоорондын харилцааг
Иргэний хуулиар зохицуулна.
3.3. Үнэт цаас гаргагч нь гадаад дотоодын мэргэжлийн хөрөнгө оруулалтыг
татах чиглэлээр хаалттай хүрээнд гаргаж буй давуу эрхийн хувьцаа хаалттай
захиалгын хүрээнд худалдаж болох бөгөөд хаалттай захиалгыг үнэт цаас гаргагч
эсхүл брокерийн компаниар дамжуулан хүлээн авч, төлбөр хийгдэсний дараа
биелүүлэх, бүртгэл хөтлөх ажиллагааг гүйцэтгэнэ.
3.4. Үнэт цаас гаргагчийн хаалттай хүрээнд гаргасан давуу эрхийн хувьцааг
эзэмшиж, тухайлсан бүртгэлд бүртгэлтэй энэхүү журмын 3.2-д заасан хувьцаа
эзэмшигчид дараах тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус
хуралд санал эрхтэй оролцоно. Үүнд:
3.4.1. Үнэт цаас гаргагчийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах болон
компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг шинэчлэн батлахад давуу
эрхийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хязгаарласан заалтыг оруулж байгаа
нөхцөлд;
3.4.2. Компанийг өөрчлөн байгуулах явцад давуу эрхийн хувьцааг
энгийн хувьцаа, бусад төрлийн үнэт цаас болон бусад хөрөнгөд хөрвүүлэх
нөхцөлд.
3.5. Үнэт цаас гаргагч нь давуу эрхийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийг
цаасан болон цахим хэлбэрээр хөтөлж, тухайлсан бүртгэл хөтлөгчтэй гэрээний
хүрээнд тархалтын мэдээг гаргуулж авна.
3.6. Үнэт цаас гаргагч нь хаалттай хүрээнд гаргасан давуу эрхийн хувьцаа
эзэмшигчдийн хувьцааг хаалттай хүрээнд санал болгон эзэмшүүлэх гэрээнд
хугацаагаар тухайлсан бүртгэл хөтлөгч этгээдэд тусгаарлуулах бөгөөд давуу эрхийн
хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж буй давуу эрхийн хувьцааг гагцхүү үнэт цаас гаргагчид
эргүүлэн худалдах үүрэгтэй.
3.7. Хаалттай хүрээнд санал болгон гаргаж буй давуу эрхийн хувьцааг үнэт
цаас гаргагч нь төлбөрийн чадвар хангалттай нөхцөлд эргүүлэн худалдах авч болох
бөгөөд энэ тохиолдолд энэ талаар хувьцаа эзэмшигч нарт мэдэгдэнэ.
3.8. Үнэт цаас гаргагч гаргасан давуу эрхийн хувьцааг эргүүлэн худалдаж
авах үнийг анх санал болгосон үнээр худалдан авна, купоны урамшуулал олгосон
бол тус дүнг хасаж авах санал гаргаж болох бөгөөд эргүүлэн худалдаж авахад
хангалттай хөрөнгөгүй нөхцөлд шаардлагатай хөрөнгөтэй болсноос хойш эргүүлэн
худалдаж авахаар тухайн хувьцаа эзэмшигчтэй тохиролцож, хойшлуулж болно
3.9. Үнэт цаас гаргагч хаалттай хүрээнд гаргасан давуу эрхийн хувьцааг
буцаан худалдан авах тохиолдолд хувьцаа худалдаж авсан хөрөнгө оруулагчтай
байгуулсан гэрээгээр мөн зохицуулж болно.
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ДӨРӨВ. ХААЛТТАЙ ХҮРЭЭНД ГАРГАЖ БУЙ ДАВУУ ЭРХИЙН ХУВЬЦААГ
ХАДГАЛУУЛАХ, ТУСГААЛАХ ТУХАЙ
4.1. Үнэт цаас гаргагчийн хаалттай хүрээнд гаргаж, энгийн хувьцаа
эзэмшигчид эзэмшүүлсэн давуу эрхийн хувьцааны өмчлөх эрхийг бүртгэлийг
тухайлсан бүртгэл хөтлөгч байгууллага болон кастодиан банк хөтлөнө.
4.2. Үнэт цаас гаргагч болон тухайлсан бүртгэл хөтлөгч байгууллага болон
кастодиан банк хооронд давуу эрхийн хувьцааг хадлагалуулах гэрээг байгуулж,
хувьцаа эзэмшигчдийн нэр дээр нээлгэсэн дансанд байршуулна.
4.3. Данс нээлгэсэн хаалттай давуу эрхийн хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааг
гэрээнд заасан хугацаанд тусгаалах бөгөөд давуу эрхийн хувьцааг биржийн болон
биржийн бус зах зээлийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаагаар арилжаалахгүй.
4.4. Үнэт цаас гаргагчтай гэрээ байгуулсан тухайлсан бүртгэл хөтлөгч нь
Санхүүгийн зохицуулах хорооны тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллага болон
кастодиан банк байх бөгөөд үнэт цаас гаргагчтай тухайлсан нөхцлөөр гэрээ
байгуулахыг зөвшөөрсөн байна.
4.5. Давуу эрхийн хувьцааг хадгалагч нь үнэт цаас гаргагч эргүүлэн худалдах
захиалга өгснөөс бусад давуу эрхийн хувьцааг бэлэглэл, худалдах хэлбэрээр
гүйлгээнд оруулахгүй байх үүргийг хүлээнэ.
4.6. Үнэт цаас гаргагч нь өөрийн гаргасан давуу эрхийн хувьцааг тухайлсан
бүртгэл хөтлөгч этгээдэд хадгалуулах нарийвчилсан харилцааг гэрээгээр
зохицуулж, маргаан үүссэн нөхцөлд шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.
Тав. Хариуцлага
5.1. Энэхүү журмын Гүйцэтгэх удирдлагаас зөрчсөн тохиолдолд Төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн даргаас Гүйцэтгэх удирдлагад хариуцлага хүлээлгэнэ.
Зургаа. Бусад
6.1 Бүх нийтийг хамарсан цар тахал, төр засгаас гаргасан шийдвэр
компанийн үйл ажиллагааг доголдуулж гаргасан давуу эрхийн хувьцааг худалдах
худалдан авах, энгийн хувьцаанд хөрвүүлэх, купоны урамшуулал олгож чадхааргүй
болсон нөхцөл байдалд компани хөрөнгө оруулагчид өр үүсгэх замаар асуудлыг
шийдвэрлэнэ.
-
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“Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл” ХК-ийн
хувьцаа эзэмшигчдын 2022 оны 7-р сарын 04-ний
өдрийн ээлжит бус хурлын 01 тоот тогтоолын
Хавсралт № 01
“НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ХУВААХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ГҮЙЦЭТГЭХ ЖУРАМ
1.1. Энэ журмаар “Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл” ХК /цаашид үнэт цаас
гаргагч гэх/ нэгж хувьцааг хуваах үндэслэл, зорилго, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар
хувьцаа хуваах шийдвэр гаргах, хуваасан хувьцааг Санхүүгийн зохицуулах хороо
болон арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгүүлэх, төвлөрсөн хадгаламжийн
байгууллагад хуваасан хувьцааг хадгалуулах, эсрэг саналтай хувьцаа эзэмшигчид
шаардах эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбоотой нийтлэг харилцааг зохицуулахад оршино.
1.2. Энэхүү журам нь Компанийн тухай хууль болон Санхүүгийн зохицуулах
хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагаас баталсан дүрэм, журамтай нийцэх бөгөөд
хууль, журамтай зөрчилдсөн тохиолдолд хуулийн хэм хэмжээг дагаж мөрдөнө.
1.3. Үнэт цаас гаргагчийн хувьцаа хуваах асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит болон ээлжит бус хурлаар, хуралд оролцсон саналын эрхтэй хувьцаа
эзэмшигчдийн олонхийн саналаар шийдвэрлүүлж, хууль зүйн дүгнэлтийг
Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгэлтэй хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн
этгээдээр гүйцэтгүүлж, дүгнэлтийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулах ажлыг
Гүйцэтгэх захирал хариуцан ажиллана.
1.4. Үнэт цаас гаргагчийн хувьцаа хуваах, нөхцөл, хувьцааг хөрвүүлэх
тооцооллыг Гүйцэтгэх удирдлагаас боловсруулж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
хурлаар батлуулна.
1.5. Нэгж хувьцааг хувааж, нэмж гаргасан хувьцааг Санхүүгийн зохицуулах
хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгүүлэх, бичиг баримтын бүрдлийг
хангах, нэмэлт баримт бичиг шаардсан нөхцөлд хөндлөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч
байгууллагаас гаргуулах, тайлбар мэдээлэл өгөх ажлыг Гүйцэтгэх удирдлага
хариуцан ажиллана.
ХОЁР. ХУВЬЦАА ХУВААХ АЖИЛЛАГАА, ТҮҮНД
ОРОЛЦОГЧДЫН ЭРХ ҮҮРЭГ
2.1. Үнэт цаас гаргагч нь нийтэд санал болгон гаргасан нэгж хувьцааг
Компанийн тухай хуулийн 51 дүгээр зүйлийг үндэслэн хувьцаа хуваах ажиллагааг
гүйцэтгэх бөгөөд үнэт цаас гаргагч нь хувьцаа хуваах ажиллагааг дараах зорилгын
аль нэгийг хангах зорилгоор хэрэгжүүлнэ.
2.1.1. Арилжаа эрхлэх байгууллагаар арилжаалагдаж буй гаргасан
хувьцааны тоо ширхэгийг нэмэгдүүлж хөрвөх чадварын түвшинг
дээшлүүлэх;
2.1.2. Стратегийн хөрөнгө оруулагч болон мэргэжлийн хөрөнгө
оруулагчдын оролцоог бууруулах, зах зээлийг идэвхжүүлэх;
2.1.3. Үнэт цаас гаргагчийн арилжаа эрхлэх байгууллагад
арилжаалагдаж хувьцаа үнэ ханш хэт өсч, бодит үнэ цэнээ алдаж, хөөс үүссэн
нөхцөлд нэгж хувьцаа хувааж, бодит үнэ цэнийг тогтоох;
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2.1.4. Зах зээлд хувьцааны тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх замаар эрэлт,
нийлүүлэлтийг тэнцвэржүүлэх.
2.2. Үнэт цаас гаргагч хуулийн этгээд Гүйцэтгэх удирдлагаас арилжаа эрхлэх
байгууллагад арилжаалагдаж буй хувьцааны үнэ ханш, хөрвөх чадварын үзүүлэлт,
хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрөл, бүтцийн мэдээллийг холбогдох байгууллагаас жил
тутам гаргуулан авч судалж үзээд, эрэлт, нийлүүлэлтийн талд зөрүү үүсч, үнэ ханш
хэт өссөн нөхцөлд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд хувьцаа хуваах эсэх талаарх
саналыг оруулж хэлэлцүүлнэ.
2.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх захирлаас хувьцаа хуваах чиглэлээр
оруулсан санал үндэслэлтэй гэж үзвэл хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит
бус хуралд танилцуулах ажлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад
өгч, тогтоолын төсөл, хувьцаа хөрвүүлэх тооцоолол, судалгааг бэлтгэн хувьцаа
эзэмшигчдийн хурлын зараар дамжуулан олон нийтэд мэдээлнэ.
2.4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хуралд Төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн дарга компанийн хувьцааг хуваах төсөл, тогтоолын төслийг
танилцуулж, хэлэлцүүлж, хувьцаа эзэмшигчдийн олонхийн зөвшөөрлийг авснаар
дээрх ажиллагааг гүйцэтгэх нөхцөл бүрдэнэ.
2.5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлаар үнэт цаас
гаргагчийн хувьцаа хуваахаар шийдвэр гаргасан нөхцөлд Төлөөлөн удирдах
зөвлөлөөс дээрх ажиллагааг гүйцэтгэх удирдлагад даалгана.
2.6. Гүйцэтгэх удирдлагаас хувьцаа хуваах аргаар гаргасан хувьцааг
Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгүүлэхтэй
холбоотой бичиг баримтын бүрдлийг хангах, Санхүүгийн зохицуулах хороонд
бүртгэлтэй хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэгч байгууллагатай хууль зүйн дүгнэлт
гаргуулах гэрээг байгуулж, дүгнэлтэд шаардлагатай мэдээллийг гаргаж өгнө.
2.7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хуралд оролцсон,
оролцож чадаагүй хувьцаа эзэмшигчээс хувьцаа хуваах шийдвэрийг эс зөвшөөрсөн
нөхцөлд Компанийн тухай хуульд заасан шаардах эрх хэрэгжүүлэх эсэх асуудлыг
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэж, шаардах эрх хэрэгжүүлэхийг
хязгаарлаж болно.
2.8. Үнэт цаас гаргагчийн хувьцааг хувааснаар бутархай үлдэгдлийг
Компанийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд заасны дагуу Төлөөлөн удирдах
зөвлөлөөс тогтоосон үнээр эргүүлэн худалдаж авах бөгөөд шаардлагатай
санхүүжилтийг компаниас гаргана.
2.9. Хувьцаа хуваах ажиллагаанд Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгэлтэй
хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэгч хуулийн этгээд оролцож, Санхүүгийн зохицуулах
хорооноос баталсан “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-д заасан агуулга, нөхцлийн
хүрээнд гаргаж, зөвлөгөө үзүүлэхээр байгуулсан гэрээнд заасан эрх үүргийг хүлээж
ажиллана.
2.10. Хувьцаа хуваах ажиллагаанд хийгдсэн хууль зүйн дүгнэлт нь хэлбэр,
агуулгын шаардлага хангаагүй, Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх
байгууллагаас дүгнэлттэй холбоотой нэмэлт тодруулга, мэдээлэл шаардаж,
дүгнэлтийг дахин гаргуулахыг мэдэгдсэн нөхцөлд үйлчилгээ үзүүлэх гэрээг цуцлах,
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дахин дүгнэлт гаргуулах, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг бууруулах арга хэмжээг
Гүйцэтгэх удирдлагаас авч хэрэгжүүлж болно.
ГУРАВ. ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧИЙН ХУВЬЦААГ БҮРТГҮҮЛЖ,
ХАДГАЛУУЛАХ
3.1. Компанийн гүйцэтгэх захирал хувьцаа хуваах хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын шийдвэр, холбогдох бичиг баримтыг арилжаа эрхлэх байгууллагаас
баталсан “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын агуулгад нийцүүлэн бэлтгэж,
арилжаа эрхлэх байгууллагад бичиг баримтыг бүрдэл хангагдсан өдрөөс хойш
ажлын 3 хоногийн дотор хүргүүлнэ.
3.2. Арилжаа эрхлэх байгууллагаас үнэт цаас гаргагчийн хувьцаа хуваах
бичиг баримтыг хянаж, нэмэлт баримт, тодруулга шаардсан нөхцөлд нэн даруй
гаргах ажлыг гүйцэтгэх удирдлага хариуцан гүйцэтгэж, арилжаа эрхлэх
байгууллагын шийдвэрээр зөвшөөрсөн нөхцөлд арилжаа эрхлэх байгууллагад
бүртгүүлэх ажиллагааг дуусгавар болно.
3.3. Арилжаа эрхлэх байгууллагаас хувьцаа хуваахыг зөвшөөрч, хувьцааны
тоо хэмжээнд өөрчлөлт оруулсан шийдвэр гаргасан даруй ажлын 3 хоногт багтаан
Санхүүгийн зохицуулах хорооноос “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын дагуу
холбогдох бичиг баримтыг Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлж, арилжаа
эрхлэх байгууллагын шийдвэр, дүгнэлтийг Санхүүгийн зохицуулах хороонд
хүргүүлсэн эсэхийг гүйцэтгэх удирдлагаас тодруулах ажлыг гүйцэтгэнэ.
3.4. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасны
бүртгэлд өөрчлөлт оруулж, нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны
бүртгэлд бүртгэхтэй холбоотой албан бичгээр нэмэлт тодруулга, мэдээлэл шаардсан
нөхцөлд гүйцэтгэх удирдлагаас холбогдох мэдээллийг нэн даруй гаргах ажлыг
хариуцан гүйцэтгэнэ.
3.5. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос хувьцаа хуваах ажиллагаанд
хөндлөнгийн хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэгч хуулийн этгээдээс боловсруулсан
дүгнэлттэй холбоотой тодруулга мэдээллийг шаардаж, тайлбар өгөхийг шаардсан
нөхцөлд гүйцэтгэх удирдлага, хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага
гэрээгээр хүлээсэн үүргийн хүрээнд биечлэн очиж тайлбар, тодруулга өгч ажиллана.
3.6. Арилжаа эрхлэх байгууллага болон Санхүүгийн зохицуулах хороонд
хувьцаа хувааж, хувьцааны тоонд өөрчлөлт оруулахтай холбоотой бүрдүүлэх бичиг
баримтын бүрдэлд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга хяналт тавьж
ажиллана.
3.7. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос үнэт цаас гаргагчийн хувьцаа хувааж,
хувьцааны тоо хэмжээнд өөрчлөлт оруулах асуудлыг хянаж үзээд өөрийн
хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нөхцөлд компанийн төлөөлж, Гүйцэтгэх удирдлага
оролцож, тайлбар, тодруулгыг өгнө.
3.8. Санхүүгийн зохицуулах хорооны тогтоолоор үнэт цаас гаргагчийн
хувьцаа хувааж, хувьцааны тоонд өөрчлөлт оруулах шийдвэрийг гаргасан даруй
ажлын 3 хоногт багтаан үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагатай
хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшиж буй хувьцаа тоо хэмжээнд өөрчлөлт оруулах,
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хадгалалттай холбоотой гэрээг байгуулах ажлыг Гүйцэтгэх удирдлага хариуцан
гүйцэтгэнэ.
3.9. Хувьцаа хувааж, хувьцааны тоо хэмжээнд өөрчлөлт оруулах бүртгэл үнэт
цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагад хийгдэх хугацаанд Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжааг түр хугацаагаар
зогсоохтой холбоотойгоор хувьцаа эзэмшигч хувьцаагаа худалдах, хөрөнгө оруулагч
худалдан авах боломжгүй болох талаарх мэдээллийг үнэт цаас гаргагч өөрийн цахим
хуудсаар дамжуулан олон нийтэд түгээнэ.
3.10. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос үнэт цаас гаргагчийн хувьцаа
хуваахтай холбоотой арилжааг түр зогсоосон улсын байцаагч арилжааг сэргээж,
арилжаа эрхлэх байгууллагаас хоёрдогч зах зээлийн арилжааг эхлүүлсэн өдрөөс
хойш ажлын 2 хоногт багтаан компанийн дүрэмд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн
төслийг улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлнэ.
ДӨРӨВ. ДОТООД МЭДЭЭЛЭЛ ЭЗЭМШИГЧИЙН ҮҮРЭГ,
ХАРИУЦЛАГА
4.1. Үнэт цаас гаргагчийн хувьцаа хувааж, хувьцааны тоо хэмжээнд өөрчлөлт
оруулах шийдвэр гарч, Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгүүлэх хугацаанд үнэт
цаас гаргагчийн дараах этгээдүүд дотоод мэдээлэл эзэмшигч болно. Үүнд:
4.1.1. Нийт гаргасан хувьцааны 10 хувиас дээш хувийг эзэмшигч
хувьцаа эзэмшигчид, ТУЗ-ийн гишүүд, тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүд;
4.1.2. Энэхүү журмын 4.1.1-д заасан хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн
этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан, нэгдлийн
оролцогчид;
4.1.3. Хувьцаа хуваах ажиллагаанд ажил, үүргийн дагуу оролцож,
Үнэт цаас гаргагчтай холбоотой мэдээлэл эзэмшиж буй албан тушаалтан,
мэргэжилтэн;
4.2. Дотоод мэдээлэл эзэмшигч нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон
ээлжит бус хурлаар хувьцаа хуваах шийдвэр гарч, Санхүүгийн зохицуулах хороонд
бүртгүүлэх хүртэлх хугацаанд дараах ажиллагаа хийхийг хориглоно. Үүнд:
4.2.1. Дотоод мэдээллийг аливаа гуравдагч этгээдэд дамжуулах,
худалдах, шилжүүлэх;
4.2.2. Бусад гуравдагч этгээдээр дамжуулан хувьцааг худалдан авах,
борлуулах, ашиг олох;
4.2.3. Дотоод мэдээллийн нууцлалыг чандлан хадгалах, олон нийтэд
мэдээлэл тараахгүй байх;
4.2.4. хууль, журмын дагуу дотоод мэдээлэл эзэмшигчийн хийхийг
хориглосон бусад ажиллагаа.
4.3. Үнэт цаас гаргагч нь энэхүү журмын 4.1-д заасан этгээд дотоод мэдээлэл
эзэмшин арилжаанд оролцсон гэж үзвэл Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль,
Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлагыг хүлээлгэхээр Санхүүгийн зохицуулах
хороонд гомдол гаргаж болно.
4

Тав. Хариуцлага
5.1. Энэхүү журмыг гүйцэтгэх удирдлага зөрчсөн тохиолдолд Төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн даргаас гүйцэтгэх удирдлагад хариуцлага хүлээлгэнэ, Төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн гишүүд зөрчсөн нөхцөлд гишүүнийг үүрэг ажлаас чөлөөлөх
хүртэл арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

-
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“Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл” ХК-ийн
хувьцаа эзэмшигчдын 2022 оны 7-р сарын 04ний өдрийн ээлжит бус хурлын 01 тоот
тогтоолын
Хавсралт № 03
“НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХК-ИЙН
ДҮРЭМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ НАЙРУУЛГЫН ТОМЬЁОЛОЛ

Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХК-ийн 7 дугаар сарын 04 өдөр болсон хувьцаа
эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын шийдвэрээр компанийн дүрмэнд өөрчлөлт оруулж
байна Үүнд:

Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХКийн 7 дугаар сарын 04 өдрийн
хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус
хурлын 01 дугаар тогтоол

Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт
оруулсан байдал

Хувьцаа хуваахтай холбогдуулан 4.1. Компанийн нийт зарласан хувьцаа
дүрэмд өөрчлөлт орох байдлыг 100,520,560,000 ширхэг байна. Энэ
дараах байдлаар тогтов.
дүрмийг батлах байдлаар компанийн
хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
5,205,600 төгрөг байна.
4.1.1. Нийт зарласан хувьцааны
70,520,560,000 ширхэг нь 1 мөнгөний
нэрлэсэн үнэтэй энгийн хувьцаа байна.
Үүнээс гүйлгээнд гаргасан энгийн
хувьцаа 520,560,000 ширхэг байна.
4.1.2 Нийт зарласан хувьцааны
30,000,000,000 ширхэг нь давуу эрхийн
хувьцаа
байна
нэгжийн
үнийг
Төлөөлөн удирдах зөвлөл тогтооно.
Гаргасан давуу эрхийн хувьцаа
10,000,000 ширхэг байна.
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“Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл” ХК-ийн
хувьцаа эзэмшигчдын 2022 оны 7-р сарын 04ний өдрийн ээлжит бус хурлын 02 тоот
тогтоолын
Хавсралт № 02
“НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХК-ИЙН
ДҮРЭМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ НАЙРУУЛГЫН ТОМЬЁОЛОЛ

Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХК-ийн 7 дугаар сарын 04 өдөр болсон хувьцаа
эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын шийдвэрээр компанийн дүрмэнд өөрчлөлт оруулж
байна Үүнд:

Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХКийн 7 дугаар сарын 04 өдрийн
хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус
хурлын 01 дугаар тогтоол

Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт
оруулсан байдал

Хувьцаа хуваахтай холбогдуулан 4.1. Компанийн нийт зарласан хувьцаа
дүрэмд өөрчлөлт орох байдлыг 100,520,560,000 ширхэг байна. Энэ
дараах байдлаар тогтов.
дүрмийг батлах байдлаар компанийн
хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ
5,205,600 төгрөг байна.
4.1.1.
Нийт
зарласан
хувьцааны
70,520,560,000 ширхэг нь 1 мөнгөний
нэрлэсэн үнэтэй энгийн хувьцаа байна.
Үүнээс гүйлгээнд гаргасан энгийн
хувьцаа 820,560,000 ширхэг байна.
4.1.2
Нийт
зарласан
хувьцааны
30,000,000,000 ширхэг нь давуу эрхийн
хувьцаа байна нэгжийн үнийг Төлөөлөн
удирдах зөвлөл тогтооно. Гаргасан
давуу эрхийн хувьцаа 30,000,000 ширхэг
байна.
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“Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл” ХК-ийн
хувьцаа эзэмшигчдын 2022 оны 7-р сарын 04ний өдрийн ээлжит бус хурлын 01 тоот
тогтоолын
Хавсралт № 02
“НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ХУВААХ ТӨСӨЛ

НЭГ. КОМПАНИЙН ХУВЬЦААГ ХУВААХ АЧ ХОЛБОГДОЛ
1.1.

Монгол Улсын “Компанийн тухай” хуулийн 52 дугаар зүйл болон 63 дугаар зүйлд
тус тус заасны дагуу 2022 оны 7 сарын 04-ны өдөр хуралдсан “Ногоон хөгжил
үндэсний нэгдэл” ХК-ийн эрх барих дээд байгууллага болох хувьцаа
эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар, хуралд оролцсон саналын эрхтэй хувьцаа
эзэмшигчдийн дийлэнх олонхийн саналаар энэхүү “Ногоон хөгжил үндэсний
нэгдэл” ХК-ийн хувьцаа хуваах төслийг хэрэгжүүлэх үндэслэл бүрдсэн болно.

1.2.

Зорилго: Уг төслийн зорилго нь Компанийн нэгж хувьцааг хуваах, хувьцааны тоо
хэмжээг нэмэгдүүлэн нэгж хувьцааны үнийг хямд болгосноор хөрөнгийн зах зээл
дэх арилжааны идэвхийг нэмэгдүүлэн компанийн зах зээлийн үнэлгээг өсгөж
хувьцаа эзэмшигчдийн баялгийг нэмэгдүүлэхэд оршино
ХОЁР. ҮНДЭСЛЭЛ

2.1. “Компанийн тухай хууль” –ийн 51.3-т “Компани нь нэг хувьцааг тухайн төрлийн
шинэ хоёр буюу түүнээс дээш тооны хувьцаанд хөрвүүлэх замаар өөрийн гаргасан
хувьцаагаа хувааж болно” гэж заасны дагуу 2022 оны 7 сарын 04-ны өдрийн
“Ногоон Хөгжил Үндэсний нэгдэл” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус
хурлаар, хуралд оролцсон саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн дийлэнх
олонхын саналаар “Ногоон Хөгжил Үндэсний Нэгдэл” ХК-ийн нэгж хувьцааг 100
ширхэгт
хуваах шийдвэр гаргав.
Хувьцааг хувааснаар арилжааны идэвх нэмэгдэж, компанийн үнэлгээ өснө гэж
Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл /ТУЗ/-өөс үзэж байна. Өмнөх жилүүдэд дараах 4
компани хувьцаагаа хувааснаас хойш 3 сарын дараа компанийн зах зээлийн үнэлгээнд
гарсан өөрчлөлтийг хүснэгтээр харуулав.
Компанийн
нэр

Хувьцаа хуваахаас өмнө

Хувьцаа хуваасны дараа

Ханш

Зах
зээлийн Ханш
үнэлгээ

Зах
үнэлгээ

Сүү ХК

145,000

49,880,000,000

74,266,160,000

Говь ХК

32,020

249,792,022,500 319

248,692,063,875 0%

АПУ ХК

3,970

422,480,076,541 444

472,039,011,464 12%

Таван
толгой ХК

90,000

47,398,680,000

53,244,517,200

216

1,011

Зах зээлийн
үнэлгээний
зээлийн өөрчлөлт
49%

12%

2.2.
Ач холбогдол: Компанийн хувьцааг хувааснаар компанид дараах ач холбогдол
үүснэ. Үүнд:
-

-

Компанийн үнэлгээ зах зээл дээр бодитоор үнэлэгдэх боломж нээгдэнэ.
Хувьцааны ханш зохистой түвшинд хүрэх боломж бүрдэнэ.
Компанийн бүтээмжийг үнэлсэн зах зээлийн үнэлгээнд үндэслэн нэмэлт
санхүүжилт татах, улмаар компанийн үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх
боломж бүрдэнэ.
Компанийн засаглал илүү сайжрах нөхцөл бүрдэнэ.
Хувьцааг хувааж, нэмэлт санхүүжилт татсанаар компанийн санхүүгийн чадавхи
нэмэгдэнэ.
Компанийн зах зээлийн үнэлгээ болон брэндийн нэр хүндийг өсгөнө.
ГУРАВ. ХУВЬЦАА ХУВААХ ТООЦООЛОЛ

3.1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын 2022 оны 7 сарын 04-ны өдрийн 01 тоот
тогтоолоор компанийн нэгж хувьцааг 100 ширхэгт хуваахаар шийдвэрлэсэн.
3.2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлийн шийдвэрт үндэслэн хувьцааг хувааснаар “Ногоон
хөгжил үндэсний нэгдэл” ХК-ийн хувьцаа дараах тооцооллын дагуу нэг бүр нь 1
мөнгийн нэрлэсэн үнэтэй, нийт 520 560 000 ширхэг хувьцаа болж өөрчлөгдөнө.
Хуваахаас өмнө

Хуваасны дараа

Нийт гаргасан хувьцаа

5 205 600 ширхэг

520 560 000 ширхэг

Нэрлэсэн үнэ

1 төгрөг

1 мөнгө

Зарласан хувьцаа

1 005 205 600 ширхэг

105 205 600 000 ширхэг

Нэрлэсэн үнэ

1 төгрөг

1 мөнгө

Жигнэсэн дундаж

122 төгрөг

1.2 төгрөг

ДӨРӨВ. ХУВЬЦАА ХУВААХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ГҮЙЦЭТГЭХ ЖУРАМ, ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ, ТЭДГЭЭРТ ҮҮСЭХ АЧ ХОЛБОГДОЛ
4.1. Компани нь хувьцаа хуваах тухай асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус
хурлаар хэлэлцүүлэн “Компанийн тухай” хуулийн 51 дүгээр зүйл болон 63 дугаар
зүйлд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.
4.2. Хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэрийг үндэслэн “Монгол Хөрөнгийн бирж” ТӨХК
болон Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-д заасны
дагуу үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах хүсэлтээ хүргүүлж, хувьцаа хуваах
асуудлыг шийдвэрлүүлнэ.
4.3. Компанийн хувьцааг хуваах тухай “Монголын Хөрөнгийн бирж” ТӨХК болон
Санхүүгийн зохицуулах хорооны шийдвэр гарч, Улсын бүртгэлд холбогдох
бүртгэлийг хийлгэснээр хувьцааг хуваах үйл ажиллагаа хэрэгжиж эхлэнэ.

4.4. Хувьцаа хуваах үйл ажиллагаа хэрэгжиж буйтай холбогдуулан компанийн
хувьцааны арилжааг эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр түр зогсоож болно.
4.5. “Монголын Хөрөнгийн бирж” ТӨХК болон “Үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн
хадгаламжийн төв” ХХК-д хувьцааг хуваах бүртгэлийн ажил дуусгавар болсноор
компанийн хувьцааны арилжааг хэвийн явагдаж боломжтой болно.
4.6. Хувьцаа хуваах үйл ажиллагаатай холбогдсон хувьцаа эзэмшигчдийн зүгээс авч
хэрэгжүүлэх ямарваа нэг эрх, үүрэг үүсэхгүй бөгөөд энэхүү төслийн 3.5-д зааснаар
арилжаа хэвийн явагдаж эхэлсэн нөхцөлд хувьцаа эзэмшигчид өөрийн эзэмшлийн
хувьцаагаа биржийн арилжаагаар чөлөөтэй арилжих эрх нь нээлттэй болно.
4.7. Компанийн хувьцааг хувааснаар хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчдад дараах
давуу тал, түүний ач холбогдол үүснэ. Үүнд:
4.7.1. Хувьцаа эзэмшигчдийн 1 ширхэг хувьцаа бүр нь 100 ширхэг болж
өөрчлөгдөн тоо хэмжээ нэмэгдэж, өндөр тогтоод байгаа нэгж хувьцааны зах
зээлийн ханш 100 хуваагдан шинэчлэн тогтоосноор хөрвөх чадвар нэмэгдэнэ.
4.7.2.

Эзэмшиж буй хөрөнгө нь зах зээл дээр чөлөөтэй хөрвөх чадвартай болно.

4.7.3. Хувьцааны зах зээл дээрх арилжааны идэвхи нэмэгдсэнээр компанийн
үнэлгээг зах зээлийн жишгээр, бодитоор үнэлэх боломжтой болж, улмаар
хөрөнгө оруулагчдын өмчилж буй хөрөнгийн үнэ цэнэ өснө.
4.7.4. Компанийн засаглал илүү сайжрах нөхцөл бүрдэж, улмаар хөрөнгө
оруулагчдын хөрөнгийн өгөөж нэмэгдэнэ.
ТАВ. ХУВЬЦАА ХУВААХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ДУУСГАВАР БОЛОХ
5.1. Компанийн хувьцаа хуваах тухай төслийг компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит бус хуралд танилцуулан, шийдвэр гаргуулснаар компанийн хувьцааг
хуваах нөхцөл бүрдэнэ.
5.2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын шийдвэрийг “Монголын Хөрөнгийн
бирж” ТӨХК-д болон Санхүүгийн Зохицуулах хороонд танилцуулан хувьцааны
бүртгэлд өөрчлөлт оруулна.
5.3. “Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК болон “Монголын
Хөрөнгийн бирж” ХК дахь үнэт цаасны болон компанийн Улсын бүртгэлд өөрчлөлт
оруулснаар уг үйл ажиллагаа дуусгавар болно.

