“Шарын гол” ХК-ийн Хувь нийлүүлэгчдийн
хурлын 2010 оны ….. дугаар сарын __ –ны
өдрийн __ тоот тогтоолоор батлав

“ШАРЫН ГОЛ”ХК-ИЙН НОГДОЛ
АШГИЙН ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1. Энэхүү журмаар “Шарын гол”
ХК-ийн хөрөнгө оруулагчдад
ашиг
хуваарилах
ногдол
ашгийн
бодлого,
ногдол
ашгийн хэмжээг тодорхойлох,
түүнийг
хуваарилахтай
холбогдон үүсэх харилцааг
зохицуулна.
2. Энэхүү ногдол ашгийн журмыг
компанийн
ТУЗ-өөс
боловсруулан
батлаж
үйл
ажиллагаандаа
мөрдлөг
болгон ашиглана.
3. Энэхүү журам нь тухайн үе
дэх хувьцаа эзэмшигчид болон
ирээдүйн хөрөнгө оруулагчдад
компанийн
ашиг
хуваарилалтын
бодлого,
хэмжээ,
хуваарилах
арга
хэлбэрийн талаар тодорхой
нэгдсэн ойлголтыг хүргэнэ.

Approved by the resolution no…
dated …….of 2010 at
Shareholder’s Meeting of “Sharyn Gol” JSC

“SHARYN GOL” JSC’S DIVIDEND
REGULATION

ONE. GENERAL PROVISION
1. This regulation is to regulate the
relation to determine dividend
policy and dividend amount to
investors of the “Sharyn Gol”
and its distribution.

2. This dividend regulation shall be
approved by the Board of
Directors to be followed in the
activity.

3. This regulation is to give certain
and
united
understanding
regarding the company’s profit
distribution policy, amount and
form
of
distribution
to
shareholders of the time and
future investors.

ХОЁР. НОГДОЛ АШГИЙН БОДЛОГО TWO. DIVIDEND POLICY
1. Компани
нь
хөрөнгө
1. The company shall aim at
оруулагчдын
оруулсан
spending
investment
by
хөрөнгийг зохистой захиран
investors, increasing the amount
зарцуулж, жил бүр ногдол
of annual dividend and keeping
ашгийн хэмжээг өсгөн зохистой
it in proper level.
түвшинд байлгах зорилготой
ажиллана.
2. Компанийн
ногдол
ашиг
2. An issue on the company’s

хуваарилах
асуудлыг ТУЗ
хэлэлцэн батлана.
3. Компани тухайн санхүүгийн
жилд
ногдол
ашиг
хуваарилахгүй
гэж
шийдвэрлэсэн
бол
энэ
тухайгаа хувь нийлүүлэгчдийн
ээлжит хуралд тайлагнаж,
ногдол
ашиг
хуваарилаж
болохгүй байгаа үндэслэл,
шалтгаан, хөрөнгө, санхүүгийн
тооцоолол, цаашид ногдол
ашиг хуваарилах талаар авч
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
төлөвлөгөөгөө танилцуулана.
4. Компанийн үйл ажиллагааны
ашгаас хөрөнгө оруулагчдад
ногдол ашиг хуваарилахдаа
ногдол ашгийг бэлэн мөнгө,
үнэт цаас, биет эд хөрөнгөөр
олгож болно.
5. Ногдол ашиг хуваарилах тухай
ТУЗ-н
шийдвэрийг
нийтэд
мэдээлэх ёстой бөгөөд уг
мэдээлэл нь ногдол ашгийн
хэмжээг
тодорхойлсон
үндэслэл,
төлөх
журмын
талаар бүрэн ойлголт өгөхүйц
байх ёстой.
ГУРАВ.
АШГИЙН
ТОДОРХОЙЛОХ

dividend distribution shall be
approved by Board of Directors.
3. In the event the company
decides
not
to
distribute
dividend in the certain fiscal
year, it shall be reported at a
regular shareholders meeting to
introduce a plan on ground,
reason, property and financial
calculation of the decision on
not distributing dividend, and
even further measure for
dividend distribution.

4. When distributing dividend to
investors from the company’s
operational profit, dividend may
be allotted in cash, security or
tangible property.
5. A decision of Board of
Directorson dividend distribution
shall be informed to the public
and the information shall be
available to give complete
understanding about ground on
amount of dividend and its
payment regulation.

ХЭМЖЭЭГ THREE.
DETERMINATION
AMOUNT OF PROFIT

1. Ногдол ашиг хуваарилах тухай
шийдвэр
нь
компанийн
санхүүгийн
байдал,
үйл
ажиллагааны
үр
дүнг
илэрхийлэх
үндсэн
үзүүлэлтийн нэг болдог учраас
энэ шийдвэр нь компанийн
бодит байдлыг зөв тусгасан

OF

1. Since the decision on dividend
distribution is the key indication
to express the financial situation
of the company and result of its
activity, this decision shall be
the true indication that reflects
real situation of the company.

үзүүлэлт байна.
2. Компанийн жилийн санхүүгийн
тайланд
тусгагдсан
цэвэр
ашгаас бизнес төлөвлөгөөнд
тусгагдсан хөрөнгө оруулалт,
нийгмийн
арга
хэмжээний
хуваарилалтыг хасаад үлдэх
хэсгийг
ногдол
ашигт
хуваарилж байна. Энэхүү дүн
нь компанийн тухайн жилийн
цэвэр
ашгийн
20%-иас
доошгүй хэмжээтэй байна.
3. Бэлэн
мөнгөнөөс
бусад
хэлбэрээр ногдол ашиг тараах
тохиолдолд тухайн эд хөрөнгө,
үнэт цаасны үнэлгээг ТУЗ-өөс
тогтооно.

2. The distribution of investment
and social measure in the
business plan shall be deducted
from the net profit that is
reflected in the company’s
financial
statement.
The
remaining
part
shall
be
distributed to dividend. This sum
shall be at least 20 percent of
the certain year’s net profit of
the company.
3. In the event of distributing
dividend in other form except
cash, the evaluation of certain
property and security shall be
set by Board of Directors.

ДӨРӨВ.
НОГДОЛ
АШИГ FOUR. DIVIDEND DISTRIBUTION
ХУВААРИЛАХ
1. The form and time of dividend
1. Ногдол
ашиг
хуваарилах
distribution shall be appropriate
хэлбэр, олгох цаг хугацаа нь
to all shareholders of the
компанийн
бүх
хувьцаа
company.
эзэмшигчдэд
аль
болох
2. Similar amount dividend shall be
тохиромжтой байна.
allotted to one type of share.
2. Нэг төрлийн хувьцаанд адил
хэмжээний
ногдол
ашиг
хуваарилна.
3. When allotting dividend in cash
3. Компани
хувьцаа
to shareholders, the company
эзэмшигчиддээ бэлэн мөнгөөр
shall give it under a united rule
ногдол ашиг хуваарилахдаа
through the accounts of security
хөрөнгө
оруулагчдын үнэт
of shareholders.
цаасны дансаар дамжуулан
нэгдсэн журмаар олгоно.
4. The decision on dividend
4. Ногдол ашиг хуваарилах тухай
distribution shall indicate the
шийдвэрт ногдол ашиг олгож
starting and ending time of
эхлэх,
дуусах
хугацааг
dividend distribution and it shall
тодорхой
зааж,
тогтоосон
be completed in the given time.
хугацаандаа
бүрэн
олгож
дуусдаг байна.
5. In the event shares which were
5. Бүртгэлийн өдрөөс ногдол

ашиг төлөх хүртэлх хугацаанд
өөрийн
эзэмшилд
байсан
хувьцааг бусдад шилжүүлсэн
тохиолдолд ногдол ашиг авах
эрх нь уг хувьцааны хуучин
эзэмшигч этгээдэд үлдэнэ.
6. Компани нь ногдол ашиг
хуваарилахаар шийдвэрлэсэн
бол уг шийдвэрт заасан
хугацаандаа ногдол ашгаа
төлөх үүрэгтэй.
7. Ногдол ашгаа хугацаанд нь
төлөөгүй тохиолдолд хувьцаа
эзэмшигчдийн нэхэмжлэлээр
компани нь алданги төлөх
бөгөөд
үүнээс
компанид
учирсан хохирлыг компанийн
гүйцэтгэх удирдлага хариуцна.

ТАВ. МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ
1. Тухайн жил тараасан ногдол
ашгийн хэмжээ болон тараах
журмыг хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлаар мэдэгдэн, компанийн
веб
хуудсаар
дамжуулан
нийтийн хүртээл болгохоос
гадна ТУЗ-ийн нарийн бичгээр
дамжуулан саадгүй танилцах
боломжийг бүрдүүлнэ.

under his/her ownership are
transferred to others during the
period from registration date to
dividend payment date, the right
to receive dividend shall be
remained
to
the
former
shareholder.
6. In the event the company
decides to allot dividend, it shall
have duty to pay the dividend
within the time set forth in the
decision.
7. In the event the dividend is not
paid in time, the company shall
pay penalty due to the claim of
shareholders
and
the
company’s executive body shall
be responsible for the loss
caused to the company because
of that.

FIVE. INFROMATION DELIVERY
1. The amount of dividend allotted
in the certain year and its
distribution
rule
shall
be
informed at the shareholders
meeting and be disclosed to the
public through the company’s
web page. In addition, a
possibility shall be created to
see it without any difficulty
through the secretary of Board
of Directors.

