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ОРШИЛ  

Компаниуд үнэт цаасаа нийтэд санал болгож, худалдах замаар хөрөнгө оруулалт нэмж 

татан, үйл ажиллагаагаа өргөтгөх боломжтой байдаг. Монгол улсад 2021 оны 

байдлаар 314 хувьцаат компани бүртгэлтэй байгаа бөгөөд 1.4 их наяд төгрөгийн үнэт 

цаас зах зээлд арилжаалагдсан байна. Энэ нь 2020 оноос 21.6 дахин, 2017 оноос 64.3 

хувиар тус тус өссөн үзүүлэлт юм. Нийт арилжааны 74.1% -ийг компанийн бондын, 

4.0% -ийг хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрхийн, 0.3% -ийг хөрөнгөөр баталгаажсан 

үнэт цаасны, 21.6% -ийг хувьцааны арилжаа тус тус эзэлж байна. Хувьцаа арилжааны 

хувьд 2021 онд нийтдээ 304.9 тэрбум төгрөгт хүрсэн нь 2017 онтой харьцуулахад 3.9 

дахин, өмнөх онтой харьцуулахад 5.7 дахин өсжээ. Мөн компанийн бондын арилжаа 

1,048.2 тэрбум төгрөгт хүрч, 2017 оны мөн үетэй харьцуулахад 103.2 дахин, 2020 оны 

мөн үетэй харьцуулахад 180.1 дахин зэрэг үзүүлэлттэй байна (Санхүүгийн зохицуулах 

хороо, 2021).   

 

Ийнхүү хөрөнгийн зах зээл улам бүр хөгжиж, компаниуд банкнаас өндөр хүүтэй зээл 

авахын оронд үнэт цаас гаргах замаар хөрөнгө оруулалт босгох нь нэмэгдсээр байна. 

Иймд энэхүү хууль зүйн мэдээгээр компаниуд үнэт цаас гарган, хөрөнгө оруулалт 

босгохтой холбоотой зохицуулалт, шаардлагын талаар мэдээлэл хүргэх болно. 

ҮНЭТ ЦААС, ТҮҮНИЙГ НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОХ  

Үнэт цаасыг нийтэд санал болгож, худалдахтай холбоотой харилцааг Монгол Улсад 

Үнэт Цаасны Зах Зээлийн тухай хуулиар зохицуулдаг. Тус хуулийн дагуу үнэт цаас 

гэдэгт компанийн хувьцаа, өрийн хэрэгсэл, хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьцаа, нэгж 

эрх, хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас зэрэг санхүүгийн хэрэгсэл хамаарна. Түүнчлэн 

“нийтэд санал болгох” гэдгийг үнэт цаасаа 50 ба түүнээс дээш тооны хөрөнгө 

оруулагчид танилцуулах, сурталчлах замаар санал болгохыг ойлгоно. Ийнхүү санал 
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болгохдоо компаниуд Монгол Улсын Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид “Хороо” 

гэх) –ноос тогтоосон журмыг дагаж мөрдөх ёстой байдаг. 

Компанийн нийтэд санал болгон гаргах үнэт цаасыг Хороонд бүртгүүлж, үнэт цаасны 

анхдагч зах зээлд санал болгох зөвшөөрлийг авна.   

ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХ ҮЙЛ ЯВЦ 

i. Хувьцаа  

 

 

Хувьцаа гаргах бэлтгэл үе шатны тайлбар  

Нийтэд санал болгон, худалдаж болох санхүүгийн хэрэгслийн нэг нь компанийн 

хувьцаа байх бөгөөд компани шинээр үүсгэн байгуулах эсхүл компанийн хэлбэрийг 

өөрчлөх буюу ХХК –ийг ХК болгон өөрчилж болно. Шинээр компани үүсгэн 

байгуулахаар боловсруулсан төслийг нийтэд эсвэл цөөн тооны этгээдэд санал болгож 

хувьцааны захиалга авах аргаар шинээр компани үүсгэн байгуулна. Аль ч тохиолдолд 

хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын /ХЭХ/ болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн /ТУЗ/ 

шийдвэр/тогтоол гаргасан байна. Компанийн хэлбэрийг өөрчилсөн бол дүрмийг мөн 

шинэчлэн баталсан байна. 

Цаашилбал, компанитай гэрээ байгуулах хууль зүйн болон аудитын үйлчилгээ, 

хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэгч, болон хөндлөнгийн шинжээч нь Хороонд 

бүртгэлтэй байх ёстой. Мөн компани нь андеррайтер сонгохдоо өөрийн холбогдох 

этгээдийг сонгож болохгүй. 

Шинээр байгуулах 
эсхүл хэлбэрийг 

өөрчлөх

Бэлтгэл үе 

Хороонд бүртгүүлэх, 
зөвшөөрөл авах /20 

хоног/

Монголын Хөрөнгийн 
Бирж /МХБ/ -д 

бүртгүүлэх /15 хоног/

Олон нийтэд 
танилцуулах, 

сурталчлах (1-1.5 сар)

(a) Андеррайтер, үнэлгээчин, хуульч, аудитортой гэрээ байгуулах 

(b) Урьдчилсан судалгаа хийх /due diligence/ 

(c) Үнэт цаас гаргах төсөл боловсруулж, материал бэлтгэх 

 

Шаардлагатай баримт бичгийг бүрдүүлж, Хороонд бүртгүүлнэ. 

 

 

Олон нийтэд хүргэх шаардлагатай мэдээлэл цацах, сурталчилгаа, 

идэвхжүүлэлтийн ажил хийх, үнэт цаас худалдан авах захиалга авна.  

 

 

Шаардлагатай баримт бичгийг бүрдүүлж, МХБ –д бүртгүүлнэ. 

 

 

Холбогдох эрх бүхий этгээд /үүсгэн байгуулагчдын, хувьцаа эзэмшигчдийн, 

төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал гэх мэт/ шийдвэр/тогтоол гаргана. 
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Хороонд бүртгүүлэх 

Хороонд бүртгүүлэх хүсэлт гаргахад дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ. Үүнд: 

1. Өргөдөл; 

2. Үнэт цаасны танилцуулга /андеррайтер бэлтгэнэ/; 

3. Хувьцаа гаргах тухай ХЭХ болон ТУЗ –ийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр; 

4. Сүүлийн 6 сарын доторх хугацааны аудитын компаниар баталгаажуулсан 

санхүүгийн тайлан болон аудитын байгууллагын тодорхойлох захидал; 

5. Хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэгч хуулийн этгээдийн дүгнэлт; 

6. Андеррайтерийн компанитай байгуулсан гэрээ, тодорхойлох захидал; 

7. Хөндлөнгийн шинжээч, мэргэжилтний үнэлгээ, дүгнэлт /хэрэв байгаа бол/; 

8. Арилжаа эрхлэх байгууллагын тодорхойлолт; 

9. Компанийн шинэчилсэн дүрмийн төсөл; 

10. Үйлчилгээний хөлс, улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн төлбөрийн баримт. 

Хүсэлт, үнэт цаасны танилцуулгад компанийн ТУЗ –н дарга, гүйцэтгэх захирал /ГЗ/, 

ерөнхий нягтлан бодогч /ЕНБ/, андеррайтерийн ГЗ нар гарын үсэг зурж, тэмдэг дарж 

баталгаажуулсан байна. 

Хороо хүсэлтийг холбогдох баримт бичгийн хамт хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 20 

өдөрт багтаан шийдвэрлэнэ. Энэхүү шийдвэрт нийтэд санал болгон гаргах хувьцааг 

анхдагч зах зээлд худалдахыг зөвшөөрөх эсэхийг тусгасан байх юм.  

Хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэгч хуулийн этгээд бэлтгэл үе шатанд ямар үйлчилгээ 

үзүүлэх вэ?  

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.6 дахь хэсэгт зааснаар, 

хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх үйл ажиллагаа эрхэлдэг хуулийн этгээд нь үнэт цаасны 

танилцуулгад тусгасан мэдээллийн үнэн зөв, хүчин төгөлдөр эсэхийг хянаж, 

дүгнэлт гаргадаг. Энэхүү дүгнэлт нь үнэт цаасны танилцуулгын салшгүй хэсэг болох 

бөгөөд хөрөнгө оруулагч нарт шийдвэрээ гаргахад нь чухал нөлөө үзүүлдэг.  

Компани ямар нэгэн санхүүгийн өр төлбөргүй, баталгаатай зэргийг нотлох урьдчилсан 

судалгааг /Due Diligence/ хуулийн фирм хийж, мэргэжлийн дүгнэлтийг гаргадаг. Энэхүү 

дүгнэлтийг гаргуулах, мөн үнэт цаасны танилцуулгад хавсаргаснаар хөрөнгө 

оруулагчид илүү их итгэл найдвар төрөх, мөн тэдний асуултанд ямагт бэлэн байх зэрэг 

ихээхэн ач холбогдолтой бөгөөд компани болон хөрөнгө оруулагч нарын хоорондын 

эргэлзээг тайлж итгэл төрүүлэх чухал хэрэгсэл юм. 

Товчхондоо хуулийн фирм нь:  

 Үнэт цаасны танилцуулга дахь мэдээлэл үнэн зөв эсэхийг шалгах  

 Зөрчил дутагдал илэрсэн тохиолдолд танилцуулгыг эцэслэхээс өмнө арилгах 

анхааруулга, зөвлөмж өгөх, 

 Гаргасан хууль зүйн дүгнэлтээ үнэт цаасны танилцуулгын хамт нийтийн хүртээл 

болгоход татгалзах зүйлгүй талаарх дүгнэлтийг мөн хавсаргах бөгөөд тус 

дүгнэлт нь танилцуулгын салшгүй хэсэг байх юм. Ингэхдээ сонирхлын 

зөрчилгүй болон тухайн дүгнэлтийг гаргах эрхтэй болохыг нотлох баримтыг 

гаргана.  
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Хуулийн фирмийн зүгээс Due diligence/Урьдчилсан судалгааны хүрээнд ямар 

ажлууд хийгддэг вэ? 

Компанийн статусын хувьд:  

 Хөрөнгө оруулах гэж буй компани нь хууль ёсны дагуу байгуулагдаж зохих 

журмын дагуу бүртгэгдсэн эсэх нь нэн түрүүнд судлагдана. Монгол улсын 

Компанийн тухай хуулийн дагуу, аливаа компанийн хувьцаа эзэмшигчид, 

компанийн дүрэм зэргийг заавал улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн байх ёстой. 

Тухайн компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ нь зохих ёсны дагуу олгогдсон 

эсэх, сунгагдсан эсэх, зохих өөрчлөлтүүд тусгагдсан эсэх, одоо байгаа статус нь 

дүрмийн дагуу аливаа зөрчилгүй эсэхийг тодруулна.  

Компанийн хувьцаа, хувьцаа эзэмшигчид болон тэдгээрт тавигдах аливаа 

хязгаарлалтыг тогтоох: 

 Хөрөнгө оруулагч тал нь нэмэлт хувьцаа худалдан авах боломжтой эсэх, 

хувьцаа эзэмшигчид нь улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн эсэх, эзэмшиж байгаа 

хувьцааныхаа төлбөрийг бүрэн төлсөн эсэх зэрэг асуудлыг судлахаас гадна 

нэмж хувьцаа гаргах эсхүл өөрийн эзэмшилд байгаа хувьцаагаа гуравдагч 

этгээдэд шилжүүлэхэд ямар нэгэн хориг хязгаар байгаа эсэхийг шалгаж үзнэ.  

Хөрөнгийн өмчлөгч болохыг тогтоох: 

 Оюуны өмч, үл хөдлөх хөрөнгө, тоног төхөөрөмж нь зохих журмын дагуу 

компанийн нэр дээр бүртгэгдсэн эсэх, оюуны өмчийг эзэмших эрх нь ойрын 

хугацаанд дуусах эсэх, багаж тоног төхөөрөмж зэргийг эзэмшиж байгаа хэлбэр, 

лизинг зээлийн төлбөр тооцоо дууссан эсэх, лизингийн гэрээ байгаа эсэхийг 

шалгана.  

Өр төлбөр, зээл зэрэг ирээдүйд хүлээх хариуцлага байгаа эсэх:  

 Энэ ажлын хүрээнд одоо байгаа болон ирээдүйд үүсч болох аливаа хөрөнгийн 

болон бусад хэлбэрийн хариуцлага байгаа эсэхийг тодруулна. 

Шүүхийн болон бусад маргаантай хэрэг байгаа эсэх:  

 Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хариуцагчаар татагдсан болон 

хариуцагчаар оролцож болзошгүй талаар бодит мэдээлэл байгаа эсэхийг 

тодруулна.  

Хууль дүрэм журмыг мөрдөж байгаа эсэх:  

 Хууль дүрэм журмыг зөрчсөн талаар сануулга, албан бичиг авч байсан эсэхийг 

тодруулна.  

Хөдөлмөрийн маргаантай асуудал байгаа эсэх: 

 Гол ажилчид нь ажлаас гарах нөхцөл үүссэн эсэх зэрэг асуудлыг тодруулна. 

Эдгээр хүрээнд магадлан шалгалт хийсэн хуулийн фирм нь бичгээр тайлан гаргах 

бөгөөд тухайн шалгалтыг хийсэн зорилго, хүрээ, ашигласан баримт бичгийн 

жагсаалтыг хавсаргаж, дүгнэлт гаргах юм.  
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МХБ –д бүртгүүлэх 

Компани нь борлуулалт, ашиг орлого, хөрөнгийн өгөөж зэрэг санхүү, эдийн засийн 

үзүүлэлт болон зах зээлийн үнэлгээ, хувьцааны тархалт зэргийн хувьд дараах 

шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай. 

МХБ-ийн бүртгэлийн шалгуур, шаардлагууд:  

№ Шалгуур үзүүлэлт  Ерөнхий шалгуур 
үзүүлэлт  

Тусгай шалгуур 
үзүүлэлт  

Хувьцааны хувьд  
 
 
1 Хувь нийлүүлэгчдийн хөрөнгө  10.0 сая төгрөгөөс дээш  10.0 сая төгрөгөөс дээш 

2 Бүртгүүлэх үнэт цаасны үнийн 
дүнд эзлэх эргэлтийн бус 
хөрөнгийн хэмжээ  

10-аас доошгүй хувь  20-иос доошгүй хувь 

3 Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо  50-иас цөөнгүй  50-иас цөөнгүй 

4 Олон нийтэд санал болгох энгийн 
хувьцааны хүвь  

30-аас доошгүй хувь 10-аас доошгүй хувь 

5 Үйл ажиллагаа эрхэлсэн жил  1-ээс доошгүй жил  3-аас доошгүй жил 

6 Ашгийн хэмжээ  Ашигтай ажилласан 
байх, хэрэв 
алдагдалтай 
ажилласан бол уг 
алдагдлын хэмжээ нь 
өөрийн хөрөнгийн 30 
хувиас илүүгүй байх 

Шалгуур тавихгүй  

 

МХБ –д бүртгүүлэхэд дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ. Үүнд: 

1. Өргөдөл; 

2. Компанийн мэдэгдэл; 

3. Андеррайтерийн мэдэгдэл; 

4. Эрх бүхий этгээдийн шийдвэр /ХЭХ, ТУЗ г.м/; 

5. Үнэт цаасны буюу хувьцааны танилцуулга; 

6. Хууль зүйн дүгнэлт; 

7. Үнэлгээний тайлан; 

8. Аудитын дүгнэлт; 

9. Хөндлөнгийн шинжээч, мэргэжилтний дүгнэлт /хэрэв байгаа бол/; 

10. Үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт. 

МХБ нь өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор хянаж, 

шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд энэ хугацааг ажлын 15 хүртэл өдрөөр сунгаж 

болно. 
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Сүүлийн алхам буюу олон нийтэд танилцуулах, сурталчлах 

Андеррайтер нь бүртгэгдсэн үнэт цаасны буюу хувьцааны танилцуулгад заасан арга 

хэлбэрээр нийтэд санал болгон гаргах хувьцааг анхдагч зах зээлд байршуулж, 

худалдана. Энэхүү үйл ажиллагаанд дараах хугацааг баримтална: 

 

 

ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХАД ШААРДАГДАХ ЗАРДАЛ: 

 

 Улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд:  

Тэмдэгтийн хураамж - 10 000 төгрөг  

 

 Андеррайтер, үнэлгээчин, хуульч, аудиторын хөлс:  

Талуудын хооронд байгуулсан гэрээний дагуу үйлчилгээний үнэ хөлс тогтооно.  

 

 СЗХ-ны үйлчилгээний хөлс: 

Шинээр үнэт цаас бүртгүүлэх - 200 000 төгрөг  

 

 МХБ-ны элсэлтийн хураамж: 

“Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын дагуу 500 000 төгрөгөөс дээш /тодорхой 

шатлалаар/ 

 

 Бусад:  

Үнэт цаас олон нийтэд санал болгох бэлтгэл ажлыг зохион байгуулахад 

шаардлагатай хөрөнгийг хуримтлуулсан байх хэрэгтэй.  

Гадаад компани монгол улсад үнэт цаас гаргах 

Гадаад улсын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй хуулийн этгээд Монгол Улсад үнэт цаас 

гаргаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд Монголын хөрөнгийн биржид болон Санхүүгийн 

Зохицуулах Хорооны бүртгэлд бүртгүүлсэн байна.  

Мөн тухайн хуулийн этгээд нь дараахь шалгуурыг хангасан байна:  

 Гадаад улсын хууль тогтоомжийн дагуу үүсгэн байгуулагдаж, тухайн улсын 

хууль тогтоомжийн дагуу хуулийн этгээдийн эрхтэйгээр үйл ажиллагаагаа 

явуулж байх;  

 Хуулийн этгээдийн өөрийн харьяалах улс, эсхүл үнэт цаасаа бүртгүүлэн 

арилжиж байгаа улс болон арилжаа эрхлэх байгууллагын харьяалах улсын үнэт 

цаасны зах зээлийн зохицуулагч байгууллага нь Үнэт цаасны хороодын олон 

Хугацаа 

Танилцуулгыг нийтэд танилцуулах, 
сурталчлах – ажлын 10 өдөр

Хувьцааны захиалгын бүртгэл -
ажлын 5 өдөр
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улсын байгууллага (International Organization of Securities Commission)-ын 

гишүүн байх;  

 Анхдагч бүртгэлийг хийлгэсэн арилжаа эрхлэх байгууллага нь Хорооноос 

тогтоосон гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагын жагсаалтад багтсан 

байх;  

 Үнэт цаасны анхдагч бүртгэлийг хийлгэсэн гадаад улсын арилжаа эрхлэх 

байгууллага болон үнэт цаасны зохицуулагч байгууллагад Монгол Улсад тухайн 

үнэт цаасны хоёрдогч бүртгэлийг хийлгэх гэж байгаа талаар албан ёсоор 

мэдэгдсэн байх;  

 Хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагатай харилцах, мэдээлэл солилцох, 

тухайн хуулийн этгээдийг Монгол Улсад төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, 

эсхүл хуулийн этгээдийг томилсон байх;  

 Монгол Улсын арилжаа эрхлэх байгууллагаас давхар бүртгүүлэх хүсэлтийг 

дэмжсэн тухай санал өгсөн байх.  

Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд нь Монгол 

Улсад гаргах үнэт цаасаа Хорооны бүртгэлд болон арилжаа эрхлэх байгууллагын 

бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлтийг нэгэн зэрэг гаргаж болох бөгөөд гагцхүү Хорооны 

бүртгэлд бүртгүүлснээр нийтэд санал болгох эрхтэй болно. 

Гадаадын хуулийн этгээд нь Хороонд бүртгүүлэхэд дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ. 

Үүнд: 

1. Үнэт цаасаа бүртгүүлэх өргөдөл; 

2. Хуулийн этгээдийн танилцуулга; 

3. Үйлчилгээний хөлс, улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн тухай төлбөрийн баримт; 

4. Эрх бүхий этгээдийн шийдвэр /ХЭХ, ТУЗ, г.м/; 

5. Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар; 

6. Хуулийн этгээдийн сүүлийн жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан; 

7. Хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчийн гаргасан хууль зүйн дүгнэлт.  

МХБ –д бүртгүүлэхэд дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ. Үүнд:  

1. Үнэт цаасаа бүртгүүлэх өргөдөл; 

2. Үнэт цаасны танилцуулга; 

3. Гадаад улсын зохицуулах байгууллага, арилжаа эрхлэх байгууллагад 

бүртгүүлсэн үнэт цаасны танилцуулга, нэмэлт танилцуулга болон бусад 

холбогдох хавсралтын англи хэл дээрх хуулбар, тэдгээрийн товч танилцуулгын 

монгол хэл рүү орчуулсан хувь. 

ii. Өрийн хэрэгсэл /бонд/ 

Компани нь бонд гаргахын тулд дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 

1. Хаалттай хувьцаат компани & хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани /ХХК/: 

a. 3-аас доошгүй жилийн өмнө үүсгэн байгуулагдсан; 

b. Хороонд хүсэлт гаргахаас өмнөх сүүлийн 3 жилд тогтвортой үйл 

ажиллагаа явуулсан. 

2. Хугацаа хэтэрсэн болон шүүхийн шийдвэрээр гүйцэтгэх өр төлбөргүй байх; 

3. Хөрөнгө оруулагчдын өмнө хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлдэг байх; 
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4. Өмнө нь бонд гаргаж байсан бол: 

a. 2 болон түүнээс дээш удаа бондын хүүгийн болон үндсэн төлбөрийг 

тогтсон хугацаанаас хоцроож, төлбөрийн тасалдал учруулж байгаагүй. 

5. Энгийн хувьцаанд хөрвөх нөхцөлтэй бол компани нь хувьцаат компани 

хэлбэртэй байх; 

6. Сүүлийн жилд, борлуулалтын орлого = >5,000,000,000 /таван тэрбум/, цэвэр 

ашиг = >500,000,000 /таван зуун сая/; 

7. Эрх бүхий албан тушаалтнууд нь үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах 

туршлагатай байх; 

8. Сүүлийн 2 жилийн дотор компанийн гүйцэтгэх удирдлагад эсхүл гүйцэтгэх 

удирдлын багийн бүрэлдэхүүний 2/3 хэмжээнд, сүүлийн 1 жилд хувьцааны 

хяналтын багц эзэмшигчийн бүтцэд томоохон өөрчлөлт ороогүй байх; 

9. Дотоодод болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн компанийн засаглалын 

зарчмыг дагаж мөрддөг байх;  

10. Андеррайтерийн гэрээ байгуулсан байх; 

11. Андеррайтерийн компани нь тухайн компанитай холбогдох этгээд биш байх.   

Бондыг Хороонд бүртгүүлэх 

Компани нь дараах баримт бичгийг бүрдүүлэн Хороонд хүсэлт гаргаж, бүртгүүлнэ. 

Үүнд: 

1. Албан хүсэлт, өргөдөл; 

2. Бондын танилцуулга; 

3. Андеррайтерийн компанитай байгуулсан гэрээ, андеррайтерийн тодорхойлох 

захидал; 

4. Аудиторын тодорхойлох захидал /сүүлийн 6 сараас дээшгүй хугацааны 

санхүүгийн тайланд дүгнэлт гаргасан аудитор/; 

5. Барьцаа, баталгаа, батлан даалтын гэрээ /хэрэв байгаа бол/; 

6. Үйлчилгээний хөлс, улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн төлбөрийн баримт. 

Хороонд бүртгэлтэй хуулийн этгээд болон нээлттэй хувьцаат компанийн хаалттай 

хүрээнд шинээр гаргах бондыг Хороонд бүртгүүлэхэд дараах баримт бичиг 

шаардлагатай. Үүнд: 

1. Албан хүсэлт, өргөдөл; 

2. Эрх бүхий этгээдийн шийдвэр; 

3. Барьцаа, баталгаа, батлан даалттай холбоотой эрх бүхий этгээдийн шийдвэр 

/хэрэв байгаа бол/, гэрээ; 

4. Биржийн бус зах зээлийн арилжаанд оруулахыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны 

бүртгэлд бүртгэсэн тухай мэргэжлийн холбооны шийдвэр; 

5. Үйлчилгээний хөлс, улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн төлбөрийн баримт. 

Бондыг МХБ-д бүртгүүлэх 

МХБ –д бонд бүртгүүлэхэд хувьцаа бүртгүүлэхэд бүрдүүлсэнтэй адил баримт бичиг 

бүрдүүлнэ. 

Өрийн бичиг гаргахын тулд компани МХБ –ийн дараах шаардлагад нийцсэн байна. 
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Өрийн бичгийн хувьд  

1 Хувь нийлүүлэгчдийн хөрөнгө  10 сая төгрөгөөс дээш  10 сая төгрөгөөс дээш 

2 Нийт хөрөнгөнд эзлэх үл хөдлөх 
хөрөнгийн хэмжээ 

20-иос доошгүй хувь  30-аас доошгүй хувь 

3 Бүртгүүлэх үнэт цаасны тоо 
ширхэг, үнийн дүн  

50.0 мянган ширхэг, 500.0 
сая төгрөгөөс дээш  

Шалгуур тавихгүй 

4 Үйл ажиллагаа эрхэлсэн жил  3-аас доошгүй жил 
тасралтгүй үйл ажиллагаа 
эрхэлж, сүүлийн жилд 
ашигтай ажилласан байх  

5-аас доошгүй жил 
тасралтгүй үйл ажиллагаа 
эрхэлсэн байх  

5 Баталгаа  Барьцаа, баталгаа гаргасан байх  

 

ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧИЙН НИЙТЛЭГ ҮҮРЭГ:  

 Үнэт цаасны арилжаатай холбоотой мэдээ, тайланг холбогдох аргачлал, 

маягтын дагуу үнэн зөв гаргаж, тогтоосон хугацаанд хороонд хүргэх, нийтэд 

мэдээлнэ. 

 Үнэт цаасны танилцуулгад заасан төслийн хэрэгжилт өөрчлөгдсөн тохиолдолд 

тухай бүр нийтэд болон хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлнэ. 

 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийг нийтэд нэн даруй мэдээлж, 

холбогдох баримт бичиг, мэдээллийг хурал хуралдсанаас хойш ажлын гурван 

өдрийн дотор Хороо, хөрөнгийн биржид хүргүүлнэ. 

 Үнэт цаасны ханш, арилжааны хэмжээнд мэдэгдэхүйц нөлөөлж болох нөхцөл 

байдал үүсмэгц энэ тухай нийтэд нэн даруй мэдээлнэ. 

 

БИРЖИЙН БУС ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭЭР ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХ: 

Хорооноос “Биржийн бус зах зээлийн үйл ажиллагааны журам” –ыг 2020 онд баталсан 

бөгөөд компаниуд үнэт цаасны бүртгэлийн өндөр шалгуурыг хангахгүйгээр биржийн 

бус зах зээл (ББЗЗ) –д түргэвчилсэн, шуурхай байдлаар өрийн хэрэгсэл гаргаж, урт 

хугацааны санхүүжилт татах боломжтой болсон байна. 

ББЗЗ –ийн үйл ажиллагааг Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчийн холбоо 

(МҮЦАЭХ) удирдан зохион байгуулах бөгөөд компаниуд дараах бичиг баримтыг 

бүрдүүлж, МҮЦАЭХ –ны бүртгэлийн хороонд хүсэлт гаргана. Үүнд: 

1. Үнэт цаас бүртгүүлэх тухай хүсэлт; 
2. Үнэт цаас гаргагчийн мэдэгдэл; 
3. Андеррайтерийн мэдэгдэл, дүгнэлт; 
4. Үнэт цаас гаргах тухай эрх бүхий этгээлийн шийдвэр; 
5. Үнэт цаасны төслийн танилцуулга; 
6. Аудитын дүгнэлт; 
7. Бүртгэлийн үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт. 

Компани нь ББЗЗ –д үнэт цаас гаргахын тулд дараах шаардлагыг хангасан байна. 
Үүнд: 

1. Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам болон өөрийн эрх зүйн баримт бичгийг 
бүрэн дагаж мөрддөг байх; 
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2. ТУЗ –ийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага болон нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид 
нь хуульд заасан шаардлагыг хангасан байх; 

3. Эрх бүхий албан тушаалтнууд нь компанийн үйл ажиллагааг явуулахад 
шаардлагатай мэдлэг, туршлагатай байх; 

4. 1-ээс доошгүй жил тухайн чиглэлээр тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан байх; 
5. Дотоодод болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн компанийн засаглалын 

зарчмыг дагаж мөрддөг байх, мөрддөггүй бол тайлбар гаргана. 
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Эх сурвалж:  

1. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль /2013/ - https://legalinfo.mn/mn/detail/9243;  
2. СЗХ –ны “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам” /2021/ - 

http://www.frc.mn/resource/frc/Document/2021/08/31/tk1mgkygxf8sec6w/20210611%
20-%20%D0%A1%D0%97%D0%A5%20225%20-
%20%D2%AE%D0%BD%D1%8D%D1%82%20%D1%86%D0%B0%D0%B0%D1%8
1%D0%BD%D1%8B%20%D0%B1%D2%AF%D1%80%D1%82%D0%B3%D1%8D%
D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0
%BC.pdf;  

3. СЗХ –ны “Компанийн өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам” /2021/ - 
http://www.frc.mn/resource/frc/Document/2021/08/27/pho5ecqvmbcjp5kj/%D0%9A%
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8D%D0%B3%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D0%B1%D2%AF
%D1%80%D1%82%D0%B3%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%
D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf;  

4. Монголын Хөрөнгийн Бирж төрийн өмчит хувьцаат компанийн үнэт цаасны 
бүртгэлийн журам /2015/ - http://mse.mn/uploads/files/Burtgeliin%20juram.pdf;  

5. СЗХ –ны “Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн 
этгээд Монгол Улсад үнэт цаас гаргах, Монгол Улсын арилжаа эрхлэх 
байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад гаргах үнэт цаасыг 
бүртгэх журам” /2018/ - https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=208191&showType=1;  

6. МҮЦАЭХ –ны “Биржийн бус зах зээлийн үнэт цаасны бүртгэлийн журам” /2021/ - 
http://masd.mn/upload/durem8%20juram/otc/2.otc_burtgel_juram_21.06.29.pdf;  

7. СЗХ –ны “Санхүүгийн салбарын тойм” – 2021 - 
http://www.frc.mn/resource/frc/Document/2022/02/21/uzxazm8jqb4mp0zz/Toim%20u
rult%202021%20final%202022.02.21.pdf.  

8. Мэндсайхан Т., Гэрээний эрх зүй ., УБ, 2021 - 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах эсвэл асуулт байвал ГРАТА Интернэшнл хуулийн 

фирмийн Партнер В.Болормаагийн bvolodya@gratanet.com хаягаар эсвэл 976 

70155031 утсаар холбоо барина уу. 

Дэлхийн 20 улсад салбартай олон улсын хуулийн фирм ГРАТА Интернэшнлийн 

Монгол дах оффис болох Өмгөөллийн “ГРАТА Интернэшнл Монголиа” ХХН энэхүү 

хууль зүйн мэдээллийг бэлтгэсэн. Энэхүү хуулийн зүйн мэдээлэл нь ерөнхий мэдээлэл 

өгөх зорилготой бөгөөд тодорхой асуудалд нарийвчлан дүн шинжилгээ хийгээгүй 

болно. Энэхүү хууль зүйн мэдээллийг уншигч нь ямар нэгэн үйлдэл хийхээсээ өмнө 

өөрсдийн нөхцөл байдалд тохирсон мэргэжлийн зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Энэхүү 

хууль зүйн мэдээллийг ашигласны улмаас үүссэн аливаа үр дагавар, хохирлыг бид 

хариуцахгүй. 
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