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ХАВСРАЛТУУД | ХАВСРАЛТ 4 

БҮРТГЭЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ (Өрийн хэрэгсэл) 

  

Хэнд:   “МОНГОЛЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ БИРЖ” ХК-Д 

  

Огноо:  

  

Өргөдөл гаргагчийн нэр:   

 

__________________ (андеррайтерийн эсвэл зуучлагчийн нэр) нь __________________ 
(үнэт цаас гаргагчийн нэр)-ийн гаргасан өрийн хэрэгслийг тус Биржид бүртгүүлэхээр 
энэхүү өргөдлийг гаргаж байна.  
 

НЭГ. ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

1. Үнэт цаас гаргагчийн ерөнхий мэдээлэл 

1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр  

 

2. Улсын бүртгэлийн дугаар

 

3. Регистрийн дугаар

 

4. Үйл ажиллагааны чиглэл

 

5. Хаяг

 

6. Холбогдох утас
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7. Цахим шуудангийн хаяг

 

2. Өрийн хэрэгсэл бүртгүүлэх талбар 

             □  Үндсэн талбар              □  Хөгжлийн талбар 

3. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдийн мэдээлэл 

      Гүйцэтгэх захирлын мэдээлэл               ________________ 

      ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын мэдээлэл               ________________  

4. Андеррайтерийн мэдээлэл (хэрэв байгаа бол) 

      Компанийн нэр               ________________  

      Биржтэй харилцах ажилтны нэр               ________________ 

      Компанийн хаяг               ________________ 

      Холбогдох утас               ________________ 

      Цахим шуудангийн хаяг               ________________ 

ХОЁР. ҮНЭТ ЦААСНЫ ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

1. Өрийн хэрэгслийн товч мэдээлэл 

      Өрийн хэрэгслийн нэр               ________________ 

      Тоо ширхэг               ________________ 

      Нэгж өрийн хэрэгслийн нэрлэсэн үнэ               ________________ 

      Нийт үнийн дүн               ________________ 

      Хугацаа               ________________ 

      Жилийн хүү               ________________ 

      Хүүгийн төлөлт хийгдэх давтамж               ________________ 

2. Өрийн хэрэгслийн транч (транчтай гаргах бол) 



 
 
 

 
110 (173) 

      Транчийн дугаар 

      Тоо ширхэг 

      Нэгж өрийн хэрэгслийн нэрлэсэн үнэ 

      Нийт үнийн дүн 

      Хугацаа 

      Жилийн хүү 

      Хүүгийн төлөлт хийгдэх давтамж 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 

      Транчийн дугаар 

      Тоо ширхэг 

      Нэгж өрийн хэрэгслийн нэрлэсэн үнэ 

      Нийт үнийн дүн 

      Хугацаа 

      Жилийн хүү 

      Хүүгийн төлөлт хийгдэх давтамж 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 

3. Үнэт цаасны симбол (Үнэт цаас гаргагч 3 санал ирүүлэх боломжтой бөгөөд 
Биржтэй зөвшилцөн эцсийн хувилбарыг сонгоно. Симбол нь 3 эсвэл 4 үсэгтэй, 
латин үсгээр бичигдсэн байна. Жишээ нь: ABС эсвэл ABCD) 

           __________            __________             __________ 

4. Үнэт цаас гаргагч нь арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй эсэх  

      Биржийн нэр               ________________ 

      Бүртгүүлсэн огноо               ________________ 

      Симбол               ________________ 

      Үнэт цаасны төрөл               ________________ 

      Гаргасан үнэт цаасны тоо               ________________ 
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      Нэгжийн зах зээлийн үнэ (өргөдөл  
      гаргах үеийн байдлаар)               ________________ 

5. Үнэт цаас гаргагч өмнө нь арилжаа эрхлэх байгууллагад үнэт цаас 
бүртгүүлэхээр өргөдөл гаргаж, татгалзсан хариу авч байсан эсэх 

      Биржийн нэр               ________________ 

      Өргөдөл гаргасан огноо               ________________ 

      Татгалзсан шалтгаан               ________________ 

6. Үнэт цаас гаргагч нь давуу эрхийн хувьцаатай эсэх 

      □  Байгаа. 
           ______ ширхэг  

      □  Байхгүй. 
 

ГУРАВ. ҮНЭТ ЦААС БҮРТГҮҮЛЭХ АРГА 

1. Бүртгэлийн арга хэлбэр 

      □  Захиалга авахаар санал болгох 
      □  Өөрийн эзэмшлийн үнэт цаасыг    

            худалдахаар санал болгох 

      □  Давхар бүртгэл       □  Урвуу нэгдэл 

      □ Үнэт цаас хаалттай хүрээнд санал 
болгох 

      □  Бүртгэл шилжих 

      □  Биржээс зөвшөөрсөн бусад.  

2. Андеррайтерийн худалдан авах хувь хэмжээ (үнэт цаасны тодорхой хувь 
хэмжээг худалдан авах үүрэг хүлээсэн тохиолдолд үнэт цаасны хэмжээ, үнэ) 

 

3. Бүртгүүлэх ажлын хуваарь (огноог тодорхой заах ба тус хуваарийг Биржтэй 
тохиролцож эцэслэх) 

1. Андеррайтертай гэрээ байгуулах               ________________ 

2. Бүртгүүлэх өргөдөл анх гаргах, түүнийг 
хянах               ________________ 

3. Бүртгэлийн баримт бичгийн эцсийн 
төслийн талаарх урьдчилсан 
зөвлөгөөн хийх 

              ________________ 
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4. Бүртгэлийн баримт бичгийн эцсийн 
төслийг холбогдох баримт бичгийн 
хамт ирүүлэх 

              ________________ 

5. Бирж өргөдлийг хэлэлцэж шийдвэрлэх               ________________ 

6. Үнэт цаас гаргагч Хорооноос 
холбогдох зөвшөөрлийг авах               ________________ 

7. Бүртгэлийн баримт бичгийг хэвлэх, 
батламжлах                ________________ 

8. Бүртгэлийн баримт бичгийг олон 
нийтэд танилцуулах                ________________ 

9. Анхдагч зах зээлд  хуваарилалт 
хийхээс өмнө               ________________ 

10. Үнэт цаасыг анхдагч зах зээлд 
хуваарилах               ________________ 

11. Бирж Үнэт цаас гаргагчийн бүртгэлийг 
батлах, бүртгэлийн гэрээ байгуулах               ________________ 

12. Нийцүүлэгчтэй гэрээ байгуулах               ________________ 

13. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох               ________________ 

ДӨРӨВ. ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 

1. Үнэт цаас гаргагчийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын мэдээлэл 

      Овог, нэр 

      Албан тушаал 

      Регистрийн дугаар 

      Гэрийн хаяг 

      Утасны дугаар 

      Цахим хаяг 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 

      Овог, нэр 

      Албан тушаал 

      Регистрийн дугаар 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 
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      Гэрийн хаяг 

      Утасны дугаар 

      Цахим хаяг 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 

      Овог, нэр 

      Албан тушаал 

      Регистрийн дугаар 

      Гэрийн хаяг 

      Утасны дугаар 

      Цахим хаяг 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 
2. Үнэт цаас гаргагчийн болон түүний толгой компанийн нөлөө бүхий хувьцаа 

эзэмшигчдийн мэдээлэл 

      Хувьцаа эзэмшигчийн нэр  

      Регистрийн дугаар 

      Гэрийн хаяг 

      Үнэт цаас гаргагч эсхүл толгой компанийн  

      хувьцааг эзэмшиж байгаа эсэх 

      Эзэмшлийн хувь хэмжээ 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 
 

      Хувьцаа эзэмшигчийн нэр  

      Регистрийн дугаар 

      Гэрийн хаяг 

      Үнэт цаас гаргагч эсхүл толгой компанийн  

      хувьцааг эзэмшиж байгаа эсэх 

      Эзэмшлийн хувь хэмжээ 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 
 

      Хувьцаа эзэмшигчийн нэр  

      Регистрийн дугаар 

              ________________ 

              ________________ 



 
 
 

 
114 (173) 

      Гэрийн хаяг 

      Үнэт цаас гаргагч эсхүл толгой компанийн  

      хувьцааг эзэмшиж байгаа эсэх 

      Эзэмшлийн хувь хэмжээ 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 

              ________________ 

ТАВ. НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЛҮҮД 

1. Сүүлийн 3 жилийн орлого, ашгийн мэдээлэл 

       Орлого (мянган төгрөг)       Ашиг (мянган төгрөг) 

      _____ он    

      _____ он    

      _____ он    

2. Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн зарцуулалтын төлөвлөгөөний талаарх 
мэдээлэл 

 

3. Үнэт цаас гаргахад мэргэжлийн зөвлөгөө үзүүлсэн шинжээчдийн мэдээлэл 

      Шинжээчийн нэр 

      Шинжээчийн төрөл (хуульч, аудитор гэх мэт) 

      Шинжээчийн үйлдсэн баримт, огноо 

 

      Шинжээчийн нэр 

      Шинжээчийн төрөл (хуульч, аудитор гэх мэт) 

      Шинжээчийн үйлдсэн баримт, огноо 

 

 
 
1. Бүртгэлийн хураамж _________________ төгрөгийг Биржийн _________________ 

банкны _________________тоот дансанд урьдчилан төлсөн болно. Бүртгэлийн 

журамд хураамжийг буцаан олгохоор зааснаас бусад тохиолдолд тус хураамжийг 

буцаан олгохгүй болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.  

2. Өргөдөлд дараах баримт бичгийг хавсаргав. 

(1) _________________________ 
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(2) _________________________ 

(3) _________________________ 

 

Үнэт цаас гаргагчийг төлөөлж өргөдөл гаргасан: 

Албан тушаал:  

  

Овог нэр:  

  

Гарын үсэг:  

 

 

  


