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1. Хууль тогтоомжийн дагуу мэдээлэх горим (Statutory disclosure regime)

Хөрөнгийн биржийн
бүртгэлийн багц дүрэм
журам
(Listing Rules)

Үнэт цаас, фьючерс
арилжааны хууль тогтоомж
(Securities and Futures
Ordinance)

Компанийн тухай хууль
тогтоомж
(Companies Ordinance)

Компанийн харьяалах
улсын холбогдох хууль
(Laws of its place of
incorporation)

Эдгээр хууль тогтоомжийг байнга биелүүлэх үүрэг хүлээснээр үнэт цаасны зах зээлийн шударга, ил тод, зохион
байгуулалттай байдлыг хангах ба тус үүргийг хэрэгжүүлснээр зах зээлд оролцогч талуудын тухайд мэдээллийг
нэгэн зэрэг авах боломжийг бүрдүүлдэг.
Компани нь дээрх хууль тогтоомж, дүрэм журмуудыг тогтмол биелүүлэх үүргээ зөрчсөн тохиолдолд Хөрөнгийн
биржээс тодорхой арга хэмжээ авах бөгөөд өөрийн эрх мэдлийн хүрээнд үнэт цаасны арилжааг зогсоох эсвэл
бүртгэлээс хасах хүртэл арга хэмжээг авна.
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2. Биржийн бүтгэлийн журмын дагуу мэдээлэх нийтлэг үүрэг
(General disclosure obligations under LR)

ХУУРАМЧ ЗАХ ЗЭЭЛ (Avoid false market)

МЭДЭЭЛЛИЙН НУУЦЛАЛ (Confidentiality)
Компани, ТУЗ нь дотоод мэдээллийг нийтийн хүртээл болгохоос өмнө
түүний нууцлалыг хадгалах талаар бүхий л арга хэмжээг авна.

Хуурамч зах зээл бий болсон эсвэл бий болох магадлалтай нөхцөл
байдал үүссэн тохиолдолд компани нь Хөрөнгийн биржтэй
зөвлөлдсөний үндсэн дээр уг байдлаас сэргийлэх зорилгоор мэдээлэл
хийх ёстой.

Компани аливаа этгээдэд арилжааны давуу эрх олгох зорилгоор
мэдээллийг задруулахыг хориглоно.

Хуурамч зах зээл гэж ноцтой өөрчлөлт үзүүлэхүйц худал, төөрөгдүүлсэн
(тогтоосон үнийн тухай мэдээллийг агуулсан) мэдээлэл, ноцтой
хэмжээгээр бүрэн бус мэдээлэл зах зээлд тарахыг хэлнэ.
Хуурамч зах зээлд худал, төөрөгдүүлсэн тайлан, цуурхал нь зах зээлд
тарж үнэт цаасны үнэ ханш, арилжааны хэмжээнд нөлөөлж,
материаллаг өөрчлөлт оруулах тохиолдол мөн хамаарна.
АСУУЛГАД ХАРИУ ӨГӨХ (Response to queries)

АРИЛЖААНД ОРОЛЦОХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАХ (Trading halt)

Хөрөнгийн биржийн шаардлагын дагуу компани тухайн асуудлыг
тодруулсан мэдээлэл хийх эсвэл компани дор дурдсан нөхцлүүд
үүсэхэд хүргэсэн аливаа мэдээлэл байхгүй тухай баталгаажуулсан
стандарт мэдэгдлийг гаргана:

Компани нь мэдээллийг нэн даруй гаргаж чадахааргүй дараах
нөхцлүүдэд арилжааг зогсоох хүсэлт гаргана:
1) Хөрөнгийн бүртгэлийн биржийн журмын 13.09-р заалтын дагуу
мэдээлэх дараах мэдээллүүд
• Компанийн байр суурийг дээшлүүлэх үйл ажиллагаанд гарсан
дэвшил
• Хуурамч зах зээл үүсэхээс сэргийлэх
• Үнэт цаасны үнэ ханшид нөлөөлөхүйц мэдээлэл
• Өөр хөрөнгийн биржид давхар бүртгэл хийлгэх.
2) Үнэт цаас, фьючерс арилжааны журмын дагуу мэдээлэх
шаардлагатай дотоод мэдээлэл байгаа гэж үзэх
3) Дотоод мэдээллийн нууцлал алдагдсан гэж үзэх

• Үнэ/тоо хэмжээнд орсон өөрчлөлт
• Хуурамч зах зээл үүсэхээс сэргийлэх зорилгоор мэдээлэл хийх
хэрэгтэй аливаа мэдээ баримт
• Шинээр батлагдсан хуулийн дагуу мэдээлэх шаардлагатай аливаа
дотоод мэдээлэл
Хэрэв мэдээлэл яаралтай хийж чадахгүй тохиолдолд Хөрөнгийн
биржээс арилжааг зогсоох арга хэмжээ авна.
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3. Мэдэгдэл, ХЭ-дэд өгөх мэдээлэл болон мэдээлэх үүрэг (4/1)
Мэдэгдэл (Announcement)
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан шийдвэрийг тухай бүр мэдээлэхээс гадна дараах тохиолдлуудад компани мэдээлэл хийнэ:
Ерөнхий
өөрчлөлт

• Компанийн нэрийг өөрчлөх
• Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах

ТУЗ, дэд
хороод,
гүйцэтгэх
удирдлага

• ТУЗ, дэд хороод, гишүүд болон гүйцэтгэх
удирдлагыг сонгох, чөлөөлөх, өөр албан
тушаалд томилох, хугацаа дуусах
• ТУЗ-ийн гишүүний мэдээлэлд өөрчлөлт орох
• Хувьцаа эзэмшигчийн зүгээс ТУЗ-ийн гишүүнд
нэр дэвшүүлсэн этгээдийн тухай
• Хараат бус гишүүний тоо тогтоосон хэмжээнд
хүрэхгүй эсвэл ур чадвар, туршлага дутмаг байх
• Аудит, цалин урамшууллын хороог байгуулаагүй
эсвэл тус хороодод тохирох гишүүдийг
томилоогүй

Аудитор,
хуулийн
зөвлөх, бусад

• Аудитор эсвэл санхүүгийн жил өөрчлөгдөх
• Биржээс томилсон хуулийн зөвлөхийн гэрээг
хугацаанаас өмнө цуцлах
• ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, хувьцааны
бүртгэл хөтлөгч, албан ёсны хаяг өөрчлөгдөх

Гадаад улс
дахь
мэдээлэл

• Гадаад улсын хөрөнгийн биржид давхар
бүртгэлтэй компани тухайн улсад гаргасан
мэдээллийг Гонконгд нэгэн зэрэг гаргана

Санхүүгийн
мэдээлэл

• Жилийн, хагас жилийн санхүүгийн гүйцэтгэлийн
урьдчилсан мэдээ
• ТУЗ-ийн хурлаар ногдол ашиг хуваарилах,
компани ашиг/алдагдалтай ажилласан тухай
хэлэлцэх бол тухайн хурлын зарыг хурал
болохоос 7 хоногийн өмнө (ажлын) мэдээлэх

Хувь
нийлүүлсэн
хөрөнгө

• Мөнгөн хөрөнгө төвлөрүүлэх зорилгоор үнэт цаасыг
худалдах үнээс ≥ 20% хэмжээний хөнгөлттэй үнээр гаргах
• Хувьцааны урамшуулалт опционы схем батлах
• Эрхийн бичиг гаргах, хувьцаа хуваах
• Бүртгэлтэй байгаа үнэт цаасны төрлүүдэд орсон өөрчлөлт

Тодорхой
төрлийн
хэлцэл

• Тодорхой хөрөнгийн харьцаанаас хэтэрсэн хэмжээний
урьдчилгааг аж ахуйн нэгжид олгосон
• Харьяа компаниудад санхүүгийн тусламж үзүүлсэн,
баталгаа гаргасан
• Хувьцааны хяналтын багц эзэмшигч компанид дэмжлэг
үзүүлэх зорилгоор хувьцаагаа барьцаалах
• Хувьцааны хяналтын багц эзэмшигчид үүрэг хүлээлгэсэн
зээлийн гэрээ байгуулсан
• Компани зээлийн гэрээгээ зөрчсөн
• Мэдээлбэл зохих гүйлгээ
• Мэдээлэл хийх шаардлагатай сонирхлын зөрчилтэй
хэлцэл

Ашгийн
таамаглал

• Ашгийн таамаглалыг тооцоолох хугацаанд ашгийн
таамаглалын тооцоолол хийхэд суурь болгон ашигласан
таамаглалд материаллаг өөрчлөлт үзүүлэх байсан аливаа
үйл явдал (урьдчилан мэдсэн байсан бол)
• Бизнесийн ердийн үйл ажиллагаанаас гадуурх, компанийн
ашгийн таамаглалд ороогүй үйл ажиллагаа нь
таамаглалын хугацаанд материаллаг хувь нэмэр оруулах
эсвэл бууруулах магадлалтай болохыг мэдэх

Хувьцаа
эзэмшигчди
йн хурал

• Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын мэдэгдэл
• Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын санал хураалтын дүн
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3. Мэдэгдэл, ХЭ-дэд өгөх мэдээлэл болон мэдээлэх үүрэг (4/2)
Хувьцаа эзэмшигчдэд өгөх мэдээлэл (Circular)
Тодорхой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс зөвшөөрөл авах шаардлага
гарсан тохиолдолд Компани нь ХЭ-дэд ТУЗ-ийн зөвлөмж бүхий ХЭ-ийн
хурлын материал, мэдэгдлийг хүргүүлдэг. ХЭ-ийн зөвшөөрөл авах
шаардлагагүй асуудлын тухайд ихэнх тохиолдолд ХЭ-ийн хурлын материал
хүргүүлэхийг шаарддаггүй.
Компани нь дараах тохиолдлуудад ХЭ-дэд хурлын материалыг хүргүүлнэ:

Ерөнхий
өөрчлөлт

• Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах
• Компанийн нэрийг өөрчлөх

Хувь
нийлүүлсэ
н хөрөнгө

• Хувьцаа, хувьцаанд хөрвөх үнэт цаас, опцион, баталгаа
эсвэл хувьцаа худалдан авах эрхийн бичиг шинээр гаргах
• Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх
• Компани өөрийн хувьцааг эргүүлэн худалдаж авах
• Эрхийн бичиг гаргах, хувьцаа хуваах
• Хувьцааны урамшуулалт опционы схем батлах

ТУЗ,
бусад
асуудал

• ТУЗ-ийн гишүүдтэй гэрээ байгуулах
• Аудитор томилох, хугацаанаас өмнө чөлөөлөх

Тодорхой
төрлийн
хэлцлүүд

• Их хэмжээний хэлцэл, худалдах, худалдан авах, өөрийн
хувьцааг эргүүлэн худалдан авах
• ХЭ-дээс зөвшөөрөл авах шаардлагатай сонирхлын
зөрчилтэй хэлцэл

ХЭ-ийн
хурал

• ХЭ-дийн ээлжит хурал
• ХЭ-дийн ээлжит бус хурал

Бусад

• Хөрөнгийн биржийн бүртгэлээс хасагдах
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3. Мэдэгдэл, ХЭ-дэд өгөх мэдээлэл болон мэдээлэх үүрэг (4/3)
Жилийн болон хагас жилийн тайлан (Annual/interim reports)
Бүртгэл бүхий үнэт цаас гаргагч нь санхүүгийн бүтэн жилийн эцэст болон эхний
хагас жил дэх санхүүгийн үр дүнгийн талаар мэдэгдэл хийхээс гадна жилийн
эцсийн тайланг дараа жилийн 4 дэх сарын дотор, хагас жилийн тайланг дараагийн
хагас жилийн эхний 3 сарын дотор гаргана.
Жилийн, хагас жилийн тайланд үйл ажиллагааны болон санхүүгийн гүйцэтгэлийн
тайлангаас гадна дор дурдсан мэдээллийг оруулна:
• ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлагын цалин урамшуулал;
• Нэр, албан тушаал, ур чадвар, хугацаа зэрэгт орсон өөрчлөлт, ТУЗ, хяналтын
багц эзэмшигчтэй нэгдмэл сонирхолтой болсон
• Холбоотой талуудын зарим төрлийн хэлцэл
• Компанийн засаглалын тайлан
• Компанийн засаглалын кодексыг мөрдөж ажилласан эсэх, зөрчсөн бол зохих
тайлбарыг өгөх
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3. Мэдэгдэл, ХЭ-дэд өгөх мэдээлэл болон мэдээлэх үүрэг (4/4)
Бусад мэдээлэл (Other disclosures)
Бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагч нь дараах мэдээллүүдийг хөрөнгийн бирж болон компанийн цахим хуудсуудад Англи, Хятал хэл дээр тухай бүр байнга
мэдээлэх үүргийг хүлээнэ:
Хөрөнгийн бирж

Хөрөнгийн бирж болон компани

Компани

• Үнэт цаасны бүртгэл, шилжилт хөдөлгөөний
талаарх сар бүрийн мэдээлэл (monthly return)
• Нийт гаргасан хувьцаанд орсон өөрчлөлт, эргэлтэд
оруулсан хувьцааг буцаан авсан тухай дараа
өдрийн мэдээлэл (next day disclosure return)

• Компанийн дүрэм, үндсэн баримт бичиг
• ТУЗ, дэд хороодын гишүүдийн жагсаалт,
үүрэг, үйл ажиллагаа
• Нэр дэвшүүлэх, цалин урамшуулал,
аудитын хорооны журам

• ХЭ ТУЗ-ийн гишүүнд сонгогдох
этгээдийг нэр дэвшүүлэх журам
• ХЭ-тэй харилцах бодлого

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/mainindex/SE
HK_LISTEDCO_DATETIME_TODAY.HTM

http://www.mmc.mn/about-company-board.html
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4. Компанийн засаглалын тайлагнал болон
Байгаль орчин, нийгмийн болон засаглалын тайлагнал
Компанийн засаглалын кодекс ба тайлагнал

Байгаль орчин, нийгэм болон засаглалын тайлагнал

Компанийн засаглалын кодекст хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй үнэт цаас
гаргагчийн үйл ажиллагаандаа мөрдөх компанийн сайн засаглалын зарчмууд
болон тэргүүн туршлагын талаарх зөвлөмж, заалтуудыг тодорхойлсон байдаг.
Энэхүү кодексийн заалтууд болон тэргүүний туршлагууд нь заавал биелүүлэх
шинж чанартай байдаггүй.

Байгаль орчин, нийгэм болон засаглалын тайланд үндсэн 4 сэдэв
хамаарна:
• Ажлын байрны нөхцөл
• Байгаль орчны хамгаалалт
• Үйл ажиллагааны туршлага
• Олон нийтийн оролцоо
Үнэт цаас гаргагч нь Байгаль орчин, нийгэм болон засаглалын талаар
авч хэрэгжүүлсэн ажлын тухай мэдээллийг жилийн тайландаа тусгах
эсвэл тусад нь хэвлэмэл тайлан гаргах эсвэл цахим хуудсаар
мэдээлнэ.

Хэрэв үнэт цаас гаргагч нь сайн засаглалын зарчмуудыг хэрэгжүүлэх илүү
тохиромжтой арга зам байна гэж үзсэн тохиолдолд кодексийн заалтыг
мөрдөхгүй байж болох хэдий ч тухайн санхүүгийн тайлант хугацаанд
кодексийн заалтуудыг мөрдсөн эсэх, мөрдөөгүй бол яагаад мөрдөөгүй
талаарх тайлбарыг жилийн эцсийн тайландаа тусгана. (Үүнийг “дагаж мөрд
эсхүл тайлбарла” гэж нэрлэдэг, “comply or explain”)
Кодекст дараах асуудлууд хамаарна:
• ТУЗ
• Цалин урамшуулал, үнэлгээ
• Ил тод байдал, аудит
• ТУЗ-ын томилгоо, ХЭ-дийн харилцаа холбоо
• ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга.
Үнэт цаас гаргагч нь санхүүгийн болон жилийн тайланд ТУЗ-өөс гаргасан
компанийн засаглалын тайланг тусгана.
Тус кодексод тодорхой асуудлаар заавал мэдээлэх шаардлагууд байдаг
бөгөөд тэдгээрийг зөрчсөн тохиолдолд Хөрөнгийн биржийн бүртгэлийн
журмыг зөрчсөнд тооцно
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5. Хувьцаа эзэмшлийн талаарх мэдээлэл (2/1) (Disclosure of share interests)
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлага
Нээлттэй мэдээлэх горимын үндсэн зорилго нь хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигчдэд хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад
шаардлатай аливаа мэдээллийг цаг тухайд нь бүрэн гүйцэд өгөхөд оршдог.
НӨЛӨӨ БҮХИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ
(>10%, Substantial shareholders)

ТУЗ, ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГЫН ӨМЧЛӨЛД БАЙГАА ХУВЬЦАА
(Directors and chief executive)

Ямар тохиолдолд үүрэг үүсэх вэ?
Дор дурдсан нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд хувьцаа эзэмшлийн тухай
мэдээлэх үүрэг үүснэ:
• >5% хувьцааг шинээр эзэмших болсон эсвэл худалдсан
• >5% хувьцаа эзэмшлийн хувь хэмжээнд өөрчлөлт орсон
• Мэдээлбэл зохих хувь эзэмшилтэй бөгөөд хувьцаанд өөрчлөлт орсноос
ашиг сонирхлын шинж чанар өөрчлөгдсөн (тухайлбал, опционыг
хэрэгжүүлэх);
• Мэдээлбэл зохих хувь эзэмшилтэй бөгөөд 1%-ийн богино позиц нээсэн,
хаасан
• Мэдээлбэл зохих хувь эзэмшилтэй бөгөөд богино позиц-д өөрчлөлт орж
тухайн өөрчлөлтийн хувь бүхэл тоонд хүрсэн (1%)
Үүргээс чөлөөлөгдөх бага хэмжээний хэлцэл
Дараах тохиолдолд шинээр үүссэн ашиг сонирхлыг мэдээлэх үүргээс
чөлөөлөгдөнө:
• Сүүлд мэдээлснээс хойш хувьцаа эзэмшлийн хувь хэмжээнд өөрчлөлт
ороогүй, эсвэл буурсан
• Сүүлд мэдээлсэн хувьцаа эзэмшлийн хувь хэмжээ болон хувь
эзэмшлийн хэмжээ байнга 0.5%-иас бага байсан
Үүргээс чөлөөлөгдөх бусад нөхцөл
100% эзэмшлийн компани: толгой компани мэдээлсэн тохиолдолд түүний
100%-ийн эзэмшлийн охин компаниуд тусдаа мэдээлэх шаардлагагүй.
Үнэт цаас зээлэх, зээлдүүлэх: үнэт цаасыг зээлсэн болон зээлдүүлснээр
мэдээлэх үүрэг хүлээхгүй.
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Ямар тохиолдолд үүрэг үүсэх вэ?
Дор дурдсан нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд хувьцаа
эзэмшлийн тухай мэдээлэх үүрэг үүснэ:
• Компанид эсвэл харьяа компанид шинээр хувьцаа, өрийн бичиг
эзэмших болсон эсвэл хувьцаагаа худалдсан
• Компанид эсвэл харьяа компанид эзэмшиж буй хувьцаа, өрийн
бичгийг худалдах гэрээ байгуулсан
• Компанид эсвэл харьяа компанид хувьцаа, өрийн бичиг эзэмших
болсон эсвэл худалдсан
• Компани эсвэл харьяа компанийн хувьцааг худалдан авах эрхээ
шилжүүлсэн
• Өмнө мэдээлсэн мэдээлбэл зохих хувь эзэмшлийн хэлбэр
өөрчлөгдсөн
• Компанид эсвэл харьяа компанид эзэмшиж буй хувьцаанд
богино позиц нээсэн эсвэл хаасан.
Хувьцаа дах ашиг сонирхол
Доорх тохиолдолд аливаа этгээдийг хувьцаа эзэмшлийн ашиг
сонирхолтой гэж үзнэ:
• ХЭ-дийн бүртгэлд байгаа этгээд
• Тухайн этгээдийн нэрийн өмнөөс хувьцааг эзэмшиж буй этгээд
байгаа бол (брокер, кастодиан гэх мэт)
• Хувьцаа худалдан авах эрх олж авсан эсвэл хэрэгжүүлэх эрхийг
хянаж байгаа этгээд
• Нэгдмэл сонирхолтой бол

5. Хувьцаа эзэмшлийн талаарх мэдээлэл (2/2)
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлага
http://sdinotice.hkex.com.hk/di/NSSrchMethod.aspx?src=MAIN&lang=EN&in=1&
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6. Бусад эх үүсвэр (Further resources)
Хөрөнгийн бирж, Үнэт цаас, фючерсийн арилжааг зохицуулах хороо нь зарим хууль, дүрэм, журмыг хэрхэн тайлбарлаж зохицуулалт хийж ажилладаг
тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг дор дурдсан заавар, удирдамжуудаас харах боломтой.

•

Үнэт цаас, фючерсийн арилжааг зохицуулах хорооны Дотоод мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх тухай удирдамж
http://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/consultation/openConclusionAppendix?refNo=10CP2&appendix=4

•

Хөрөнгийн биржийн Холбоотой талуудын хэлцлийн тухай журмын тайлбар
http://www.hkex.com.hk/eng/rulesreg/listrules/listguid/Documents/ctguide_e.pdf

•

ХЭ-ийн хурлыг хуралдуулах тухай Хөрөнгийн биржийн зөвлөмж
http://www.hkex.com.hk/eng/rulesreg/listrules/listguid/listpp/eppguid/Documents/gm_guide.doc

•

Хөрөнгийн биржийн Арилжаанд оролцох эрхийг түр хязгаарлах бодлого
http://www.hkex.com.hk/eng/rulesreg/listrules/listletter/Documents/20110630.pdf

•

Хөрөнгийн биржийн журмын хавсралт 14: Компанийн засаглалын кодекс болон компанийн засаглалтын тайлан
https://www.hkex.com.hk/eng/rulesreg/listrules/mbrules/documents/appendix_14.pdf
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THANK YOU

Agenda

Mongolian Mining Corporation
Page
16F Central Tower
Sukhbaatar District
Ulaanbaatar 14200
Mongolia
www.mmc.mn
investor@mmc.mn

[CLIENT NAME]
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