Үнэт цаас гаргагч:

Андеррайтер:

НЭГЖ ЭРХИЙН 


ТАНИЛЦУУЛГА
МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН
ӨСӨЛТ
Захиалга авах хугацаа 2021/06/30-с эхлэнэ
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл : 7510-7500

САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН
ХУРААНГУЙ ТАНИЛЦУУЛГА
Сангийн нэр

“Мандал Ирээдүйн Өсөлт” 

Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан

Нийтээс татан төвлөрүүлэх
зорилтот дүн

Тавин тэрбум (₮50,000,000,000) төгрөг
хүртэлх

Нийтээс санал болгох нэгж
эрхийн тоо

Дөчин долоон сая таван зуун мянга
(47,500,000) ширхэг

Менежментийн компанийн
худалдан авч буй дүн

Хоёр тэрбум таван зуун сая (₮2,500,000,000)
төгрөг

Нэгж эрхийн нэрлэсэн үнэ

Нэг мянган (1,000) төгрөг

Шимтгэлийн бүтэц

Удирдаж буй хөрөнгийн хэмжээнээс (AUM): 1%

Цэвэр активийн үнэлгээний (NAV) өсөлтийн: 10%

Хөрөнгө оруулалтын багц

Тэнцвэртэй: Хувьцаа < 70%, Тогтмол орлоготой
үнэт цаас < 80%, Бусад < 20%
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ОРОЛЦОГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД
Хөрөнгө оруулалтын
менежментийн компани

“Мандал Ассет Менежмент ҮЦК” ХХК
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р
хороо, Жамьян-Гүний гудамж, Меру тауэр, 602 тоот
Утас: +976 7272-9911
И-Мэйл: support@mandalasset.mn

Андеррайтер

“Апекс Капитал ҮЦК” ХХК
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р
хороо, Олимп 5, Аюуд тауэр, 702 тоот
Утас: +976 7510-7500
И-Мэйл: info@apex.mn

Хуулийн фирм

“ДиБи энд ЖиТиЭс” ХХН
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р
хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-24, 705 тоот
Утас: +976 1133-1020
И-Мэйл: info@dblaw.mn

Кастодиан

“Голомт Банк” ХХК
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р
хороо, Сүхбаатарын 5, Голомт банк төв байр
Утас: +976-7011-1646
И-Мэйл: mail@golomtbank.com
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ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДЫН АНХААРАЛД
“Мандал Ирээдүйн Өсөлт” Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан (цаашид “Сан”
гэх) нь Монгол Улсын Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль, Компанийн
тухай хууль,Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Санхүүгийн Зохицуулах
Хороо болон “Монголын Хөрөнгийн Бирж” ТӨХК-ийн холбогдох журмуудын
дагуу нэгж эрхээ олон нийтэд нээлттэй санал болгож байна. Энэхүү Сангийн
нэгж эрхийн танилцуулгыг бэлтгэх үеийн байдлаар түүнд агуулагдаж буй
мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангахад анхаарч ажилласан ба холбогдох
дүрэм, журмаар шаардагдах мэдээллүүдийг бүрэн агуулахыг зорьсон болно.
Хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрхийг “монголын
хөрөнгийн бирж” төхк бүртгэсэн нь уг нэгж эрхийн эрсдэлийн талаар аливаа
баталгаа гаргаагүй болохыг анхаарах нь зүйтэй. Үүсгэн байгуулагч хөрөнгө
оруулалтын менежментийн компанийн үйл ажиллагааны түүхэн гүйцэтгэл нь
энэхүү нэгж эрхийг гаргаж буй сангийн ирээдүйн гүйцэтгэлийн баталгаа
болохгүй. Энэхүү нэгж эрхийг худалдан авах замаар хөрөнгө оруулалт хийх нь
хөрөнгө оруулагч таны хувьд ямагт эрсдэлтэй үйлдэл байдгийг онцгойлон
анхаарч, нэгж эрхийн танилцуулга, нэгж эрх гаргах ажиллагааг сайтар
анхааран судалсны үндсэн дээр хөрөнгө оруулалтын шийдвэрээ гаргахыг
зөвлөж байна.


Түүнчлэн, өөрийн үнэт цаасны брокер, санхүү, хууль зүй эсхүл хөрөнгө
оруулалтын зөвлөхтэйгөө холбогдохыг зөвлөж байна.
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АГУУЛГА
САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙНХУРААНГУЙ ТАНИЛЦУУЛГА
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН ТУХА
“МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ” ХАМТЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
САНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГ
“МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ” ХАМТЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН ТАНИЛЦУУЛГ
“МАНДАЛ АССЕТ МЕНЕЖМЕНТ ҮЦК” ХХК-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
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САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН ХУРААНГУЙ
ТАНИЛЦУУЛГА
Сангийн нэр

“Мандал Ирээдүйн Өсөлт” Хамтын хөрөнгө
оруулалтын сан

Сангийн хэлбэр

Хамтын

Сангийн төрөл

Хаалттай

Үйл ажиллагаа
явуулах хугацаа

10 жил

Нийтээс татан төвлөрүүлэх
зорилтот дүн

Тавин тэрбум (₮50,000,000,000) төгрөг хүртэлх

Нийтээс санал болгох нэгж
эрхийн тоо

Дөчин долоон сая таван зуун мянга (47,500,000)
ширхэг

Нэгж эрхийн нэрлэсэн үнэ

Нэг мянган (1,000) төгрөг

Шимтгэлийн бүтэц

Удирдаж буй хөрөнгийн хэмжээнээс (AUM): 1%

Цэвэр активийн үнэлгээний (NAV) өсөлтийн: 10%

Хөрөнгө оруулалтын багц

Тэнцвэртэй: Хувьцаа < 70%, Тогтмол орлоготой үнэт
цаас < 80%, Бусад < 20%

Нэгж эрхийн үнэ тогтох
хэлбэр

Хөрөнгө оруулалтын сангийн цэвэр активын
үнэлгээн дээр үндэслэгдэн зах зээлийн эрэлт,
нийлүүлэлтээр тогтоно
.
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ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН ТУХАЙ
1.1 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТ
Хөрөнгө оруулалтын сан нь эрсдэлийн удирдлагын нэгдсэн тогтолцоог
хэрэгжүүлэх замаар нийтээс татан төвлөрүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг өөрийн
бодлогын
баримт
бичиг
болон хууль
тогтоомжийн
хүрээнд
мэргэжлийн түвшинд үр ашигтай хөрөнгө оруулалт хийх замаар үнэт цаасны
зах зээлээс олсон өгөөжийг хөрөнгө оруулагчдадаа (нэгж эрх эзэмшигч)
хүртээх зорилго бүхий мэргэжлийн хөрөнгө оруулалтын хуулийн этгээд юм.
Хөрөнгө оруулалтын санг үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээд болох
хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани гэрээний үндсэн дээр
хууль тогтоомж болон хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгө оруулалтын
бодлогын баримт бичигт тусгасан стратегийн дагуу удирдан, зохион
байгуулдаг.

1.2 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН ХЭЛБЭР, ТӨРӨЛ БОЛОН БҮТЭЦ
Хөрөнгө оруулалтын сан нь дараах хоёр хэлбэртэй байдаг. Үүнд:
Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан:


Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан нь олон нийтээс мөнгөн хөрөнгө татан
төвлөрүүлж, нийтэд мэдээлсэн бодлогын баримт бичгийн дагуу хувьцаа, өрийн
хэрэгсэл болон Засгийн газрын үнэт цаас зэрэгт хөрөнгө оруулдаг
Хувийн хөрөнгө оруулалтын сан:


Цөөн тооны буюу хөрөнгө мэргэжлийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа
эрхлэгч хөрөнгө оруулагчдаас хөрөнгө татан төвлөрүүлж, тус хөрөнгөө
санхүүгийн хэрэгслүүдэд хөрөнгө оруулалт хийдэг төрлийн сан юм.
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Хамтын хөрөнгө оруулалтын санг хаалттай болон нээлттэй гэсэн хоёр
төрөлд хуваадаг. Нээлттэй хамтын хөрөнгө оруулалтын сан нь үнэт
цаасаа бусдад худалдахаар тогтмол санал болгож, эрэлтийн хэмжээгээр
гаргадаг бөгөөд үнэт цаасаа эргүүлэн худалдан авах үүрэг хүлээдэг бол
хаалттай хамтын хөрөнгө оруулалтын сан нь үүсгэн байгуулагчаас тогтоосон
хөрөнгийн хэмжээнд багтаан нийтэд нэгж эрхээ санал болгох замаар үнэт цаас
гаргаж, нэгж эрхийн нэрлэсэн үнээр худалддаг, гаргасан үнэт цаасыг эргүүлэн
худалдан авах үүрэг хүлээдэггүй.
Хөрөнгө оруулалтын сангийн төрлүүд

Нэгж эрхийн тоо
Үнэлгээ
Багцын мэдээлэл
Хөрвөх чадвар

Хаалттай сан

Нээлттэй сан

Биржээр арилжаалагддаг сан
/ETF/

Тогтмол

Хөвөгч

Хөвөгч

Зах зээлийн үнэ

Өдөр бүр “Цэвэр
хөрөнгийн үнэлгээ”-г
хийдэг /Daily Net Asset Value/

Анхдагч зах зээл:
NAV Хоёрдогч зах зээл:
зах зээлийн үнэ

Сар эсвэл улирлаар

Сар эсвэл улирлаар

Өдөр бүр

Хөрөнгийн бирж
дээр гуравдагч
этгээдэд арилжаалах

Өдрийн эцсийн
үнэлгээгээр сангаас
буцаалт хийх боломжтой

Хоёрдогч зах зээл

Үүсгэн байгуулагдсан улсын хууль, эрх зүйн орчноос хамааран хөрөнгө
оруулалтын сангийн бүтэц харилцан адилгүй байх боловч, дараах хүснэгтэд
харуулсан ерөнхий нийтлэг бүтцийн дагуу хөрөнгө оруулалтын сан үйл
ажиллагаа явуулдаг.
Хөрөнгө оруулалтын сангийн ерөнхий бүтэц
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2. “МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ” ХАМТЫН ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
2.1 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БОДЛОГО
Хөрөнгө оруулалтын багц нь томоохон нээлттэй компаниудын хувьцаа
болон тогтмол орлоготой үнэт цаасаас бүрдэнэ. Хөрөнгө оруулалтын бодлогын
баримт бичигт заасан хөрөнгө оруулалтын багцын ангилалд хамаарах
хязгаарлалтын хүрээнд багтаан багцын дийлэнх хувийг буюу 50-с дээш хувийг
“Монголын Хөрөнгийн Бирж” ТӨХК дээрх топ хувьцаат компаниудад хөрөнгө
оруулах төлөвлөгөөтэй болно.

2021 оны хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичигт үндэслэн дараах
багцыг бүрдүүлэн ажиллахаар төлөвлөж байна

Хөрөнгө оруулалтын багцын төлөвлөгөө

Хөрөнгө оруулалтын ангилал

Багцад эзлэх хувь

Нээлттэй өмчлөлийн хэрэгсэл

70%

Зохицуулалттай зах зээлд нээлттэй
арилжаалагддаг компанийн өрийн хэрэгсэл

25%

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө

5%

2.1.1 Нээлттэй өмчлөлийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулах стратеги
Нээлттэй өмчлөлийн хэрэгсэл гэдэг нь олон нийтийн хэлж заншсанаар
хувьцааны хөрөнгө оруулалт юм. Цаашид өсөх боломжтой, гэхдээ тогтвортой
мөнгөн урсгалтай компаниудад төвлөрөн хөрөнгө оруулахаар төлөвлөөд буй.
Тухайн хувьцааны сонголтыг дараах хүчин зүйлс дээр үндэслэн хийх болно
Санхүүгийн үзүүлэлтүүд

Үнэт цаас гаргагчийн ашиг болон хувьцааны дансны үнэ нь зохистой түвшинд

Удирдлага, хүний нөөц

Үнэт цаас гаргагчийн ирээдүйн өсөлт нь тэнд ажиллаж буй хүмүүсээс шууд
хамаардаг. Иймд хүний нөөц нь тогтвортой, удирдлага туршлага, чадвартай эсэх

Зах зээлийн сегмент

Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаа явуулж буй зах зээлийн өөрчлөлт, шинэчлэл

Өрсөлдөгчид

байх

болон ирээдүйд өсөх боломжтой эсэх

Үнэт цаас гаргагчийн зах зээлдээ эзлэх байр суурь, өрсөлдөгчдийн чадавх
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Дээрх хүчин зүйлс дээр үндэслэн компанийн бодит үнэлгээг гаргах ба тэрхүү
үнэлгээг олон нийтэд арилжаалагдаж буй үнэтэй харьцуулах замаар хувьцааны
сонголтыг хийнэ.
2.1.1 Зохицуулалттай зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаг компанийн өрийн
хэрэгсэлд хөрөнгө оруулах стратеги
Өрийн хэрэгслийн хөрөнгө оруулалт нь өндөр өсөлтийг гаргахад чиглэсэн
бус хөрвөх чадварыг хангахад зориулагдсан болно. Иймд бид эрсдэл багатай
богино болон урт хугацааны өрийн хэрэгсэл худалдан авахаар төлөвлөөд
байна. Үүнд бид дараах шалгуураар тухайн өрийн хэрэгслийг сонгох болно:
Мөнгөн урсгал
Хөшүүрэг
Бизнес

Үнэт цаас гаргагчийн мөнгөн урсгал тогтвортой буюу эргэн
төлөлтийг хийх чадвартай байх
Бизнесийн онцлогоос хамааран хөшүүргийн зэрэг нь хэт өндөр
биш байх
Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагааны эрсдэлийн түвшин бага
байх

2.2 УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
2.2.1 Сангийн үйл ажиллагааны схем
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2.2.2 Нэгж эрх эзэмшигчдийн хурал
Сангийн эрх барих дээд байгууллага нь Сангийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн
хурал бөгөөд уг хурал нь хуулийн дагуу Сангийн онцгой шийдвэрийг гаргахад
оролцох, Сангийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, Сангийн Төлөөлөн Удирдах
Зөвлөл (“Сангийн ТУЗ”)-ийн гишүүдийг сонгох зэрэг эрхтэй. Сангийн Нэгж эрх
эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийг Сангийн дүрмээр тодорхойлсон бөгөөд
Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл нэгэн адил хамаарна.
2.2.3 Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Сангийн ТУЗ нь хамтын удирдлага бүхий бүтэц бөгөөд Сангийн Нэгж
эрх эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт Сангийн эрх барих байгууллага юм.
Сангийн ТУЗ нь Сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хөрөнгө оруулалтыг
хамгаалах, Санг үр ашигтай шийдвэр гаргах, үйл ажиллагааг хянах, стратегийг
тодорхойлж ажиллана.

Сангийн ТУЗ нь 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байх ба тэдгээрийн 2 нь хараат
бус гишүүн байна.
Сангийн ТУЗ-ийн гишүүд дараах бүрэлдэхүүнтэй байна. Үүнд:
Ө.Ганзориг

Сангийн ТУЗ-ийн дарга
2002 онд Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийг нягтлан бодогч
мэргэжлээр, 2007 онд Маастрихтын менежментийн их сургуулийг
санхүүгийн удирдлага чиглэлээр тус тус төгссөн. 2007 оноос эхлэн
Улаанбаатар хотын банканд дэд захирал, Хас банканд зөвлөх,
Тэнгэр даатгалын гүйцэтгэх захирал, 2010 онд Мандал даатгал
компанийн ерөнхийлөгч албан тушаалыг хашиж байсан
туршлагатай бөгөөд Голомт банкны ерөнхийлөгч, гүйцэтгэх захирал
албан тушаалуудыг тус тус хашиж байсан. 2005 оноос Санхүүгийн
зах зээлийн холбоо ТББ-ыг үүсгэн байгуулж өнөөдрийг хүртэл үйл
ажиллагааг нь амжилттай удирдан явуулж байна.
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Н.Монсор

Сангийн ТУЗ-ийн гишүүн
Шинжлэх ухаан компьютерын сургуулийг төгссөн, программ
хангамжийн магистр зэрэгтэй. 2009 оноос хойш үл хөдлөх
хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр дагнан ажилласан
туршлагатай
бөгөөд
үл
хөдлөх
хөрөнгийн
санхүүгийн менежментийн чиглэлээр Хонгконг-д мэргэжил
дээшлүүлсэн. 2011 оноос хойш үл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө
оруулалтын менежментийн чиглэлээр дагнан ажиллаж байгаа
бөгөөд нийт 150 тэрбум төгрөгийн үл хөдлөх хөрөнгийг амжилттай
удирдаж байна.

Ч.Даваадаш

Сангийн ТУЗ-ийн гишүүн

2001 оноос эхлэн Монгол улсын харилцаа холбоо, нефть
хангамж, банк санхүү зэрэг салбаруудад ажиллаж ирсэн
туршлагатайгаас сүүлийн 10 гаруй жил нь ажиллаж буй
компанийнхаа
удирдлагын
түвшинд
ажилласан.
2008
оноос Ньюком, Мобиком группийн Ньютел компанийн гүйцэтгэх
захирал, Петровис группийн НИК компанийн дэд захирал,
гүйцэтгэх захирал, Скайтель компанийн дэд захирал, Голомт банкны
газрын захирал, гүйцэтгэх захирлын орлогчоор тус тус ажилласан
туршлагатай. Одоо “Мандал Даатгал” ХК-ийн ерөнхийлөгчөөр
ажиллаж байгаа бөгөөд эдийн засаг, бизнесийн удирдлагын мастер
зэрэгтэй

Ц.Батсүх

Сангийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Монголын улсын тэргүүлэх эдийн засагчдийн нэг бөгөөд
СЭЗИС-ийн тэнхимийн профессор бөгөөд Монголбанкны
мөнгөний бодлогын зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр ажилладаг.
Ц.Батсүх нь хэрэглээний математикийн шинжлэх ухааны магистр,
эдийн засгийн ухааны доктор (Ph.D) профессор цолтой.
Өнгөрсөн хугацаанд эдийн засгийн чиглэлээр олон тооны төсөлд
зөвлөх хийж байсан ба эдийн засгийн нөхцөл байдлын тухай
тогтмол ярилцлага өгдөг билээ.
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Ч.Анхбаяр

Сангийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
2006-2011 онд Хадгаламж, Тээвэр хөгжлийн банк болон
Анод банканд эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал, 2012-2016
онд Мандал Даатгал компанийн ахлах менежер, 2016-2017 онд
Азийн Хөгжлийн Банкны төсөлд зөвлөх, 2018 оноос одоог хүртэл
МУИС-Бизнесийн сургуульд ахлах багшаар ажиллаж байна. Ч.
Анхбаяр нь Монгол Улсын Их сургуулийн Хэрэглээний шинжлэх
ухааны сургуулийг хэрэглээний математикийн магистр,
бизнесийн удирдлагын докторын зэрэгтэй.

2.2.4 Гүйцэтгэх удирдлага
“Мандал Ассет Менежмент ҮЦК” ХХК (“ХОМК”) нь Санхүүгийн Зохицуулах
Хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрөл бүхий үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгө
оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа явуулах эрх бүхий хөрөнгө
оруулалтын менежментийн компани бөгөөд Санг үүсгэн байгуулж, Сантай
байгуулсан хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээний үндсэн дээр Сангийн өдөр
тутмын үйл ажиллагааг эрхлэн зохион байгуулах, хөрөнгө оруулалтын шийдвэр
бие даан гаргах, Сангийн хөрөнгийг удирдан зохион байгуулах зэрэг
гүйцэтгэх удирдлагын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.
Г.Ганзориг

Сангийн менежер
Г.Ганзориг нь “Мандал Ассет Менежмент ҮЦК” ХХК-ийн Гүйцэтгэх
захирал бөгөөд хөрөнгө оруулалт, санхүү болон үйл ажиллагааг
хариуцан ажилладаг. Тэрээр өмнө нь Мандал Даатгалын хөрөнгө
оруулалт хариуцсан захирал, Голомт Банкны ахлах макро эдийн
засагч, Юу Эм Си Альфа болон Мандал Даатгал
компанийн санхүүгийн шинжээчээр тус тус ажиллаж байсан.
Тэрээр Санхүү Эдийн Засгийн Их сургуулийг санхүүгийн
удирдлагын бакалавр, Английн Лийдсийн их сургуулийг эдийн
засгийн ухааны магистр зэргээр дүүргэсэн.

13

Нэгж эрхийн танилцуулга

2.3 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА БАРИМТЛАХ БОДЛОГО
2.3.1 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай
ХОМК нь сонирхлын зөрчил байгаа эсэхийг олж тогтоох, хэрэв сонирхлын
зөрчлөөс зайлсхийх боломжгүй бол Сан болон нэгж эрх эзэмшигчдийн эрх ашгийг
дээдлэх, тэдний эрх ашиг хөндөгдөхгүй байх бодлого баримтлан ажиллана. Сангийн
ердийн бизнес үйл ажиллагааны хүрээнд Сан болон ХОМК-ийн хооронд сонирхлын
зөрчил бий болох магадлалтай хэдий ч тэр тохиолдолд ХОМК нь тухайн сонирхлын
зөрчлийг шударгаар шийдвэрлэх ёстой. ХОМК нь Сангийн хөрөнгийг удирдан зохион
байгуулахдаа Сангийн эрх ашгийн төлөө хараат бусаар хэлцэл хийнэ. ХОМК нь тухайн үйл
ажиллагаа, хөрөнгө оруулалт, хэлцэлд сонирхлын зөрчил байна гэж үзвэл энэ талаар
Сангийн ТУЗ-д бичгээр мэдэгдэнэ.

2.3.2 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай
Сан нь хөрөнгө оруулалт татах болон санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулахдаа Мөнгө
угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомж,
Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх дүрэм журмуудыг үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

2.3.3 Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах тухай
Сан нь Хувь хүний нууцын тухай хууль, Байгууллагын нууцын тухай хууль зэргийг
үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон, Сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн мэдээллийн
аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана.

2.4 НОГДОЛ АШГИЙН БОДЛОГО
Сангийн хувьд үйл ажиллагаа явуулж байх хугацаандаа Хөрөнгө оруулалтын
сангийн тухай хуульд заасны дагуу Сангийн орлогоор ногдол ашиг хуваарилахгүй байж
болно. Харин энэ тохиолдолд Сан нь ямар шалтгаан, үндэслэлээр ногдол ашиг
хувиарлахгүй болсноо бичгээр Сангийн нэгж эрх эзэмшигчдэд тайлбарлана.

2.5 САНГИЙН ЗАРДАЛ
Зардлын бүтэц
№

1

Үүсгэн байгуулах үйл ажиллагаатай

Нийт босгох дүнгээс

холбогдон гарсан зардлууд

хувиар тооцсон

“Монголын Хөрөнгийн

Бирж” ТӨХК-ийн бүртгэлийн хураамж

2

Зуучлал

3

Хуулийн үйлчилгээний зардал

4

Бусад зардал
Нийт

Зардлын хэмжээ (50
тэрбум төгрөгт ногдохоор)

1%

500,000,000₮

1%

500,000,000₮

0.075%-0.3%

75,000,000₮

0.3%

150,000,000₮

2.375%-2.6%

1,225,000,000₮
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ХОМК болон кастодианы үйлчилгээний зардлуудын жилийн нийлбэр дүн нь
Сангийн тухайн жилийн активын дундаж үлдэгдлийн гурван (3%) хувиас хэтрэхгүй байна.
Сангийн жилийннийт зардалнь Сангийн тухайн жилийн активын дундаж
үлдэгдлийн таван (5%) хувиас хэтрэхгүй байна. Харин Сангийн тухайн жилийн хөрөнгө
оруулалтын хэмхээнээс хамаараад зайлшгүй шаардлага үүссэн гэж ХОМК үзвэл Сангийн
нэгж эрх эзэмшигчдийн шийдвэрээр Сангийн зардлын дээд хэмжээнд өөрчлөлт оруулж
болно.

2.6 САНД ХӨРӨНГӨ ТАТАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Санд нийт 50 тэрбум хүртэлх төгрөгийг нийтээс татан төвлөрүүлэхээр төлөвлөж байна.

Анхдагч зах зээлийн арилжааны арга: Тогтоосон үнийн аргачлал

Арилжаа эрхлэх байгууллага: “Монголын Хөрөнгийн Бирж” ТӨХК

2.7 САНГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Хугацаа: Сан нь 2021 оны хагас жилээс 2031 оны хагас жил хүртэл үйл ажиллагаа
явуулахаар санхүүгийн төсөөлөл гүйцэтгэлээ.

Эхлэлтийн хөрөнгийн хэмжээ: 50 тэрбум төгрөг (Зах зээлийн эрэлт дээр
үндэслэн хөрөнгийн дүн үүнээс бага байх боломжтой)
Санхүүгийн байдлын тайлангийн төсөөлөл /сая.төг/

Сангийн үйл ажиллагаа нь өмчлөлийн үнэт цаас /хувьцаа/ болон хүүний
орлогоос бүрдэнэ. Сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой Хөрөнгө оруулалтын
менежментийн зардал, Кастодиан үйлчилгээний зардал, Аудитын зардал болон бусад
зардлууд нь жил бүр гарна гэж төлөвлөж байна. Хөрөнгө оруулалтын менежментийн
зардал болон Кастодиан үйлчилгээний зардал нь цэвэр хөрөнгийн үнэлгээний өсөлт
өндөр үед нийт сангийн 3 хувиас хэтрэхгүйгээр төсөөлөл хийсэн болно.
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Орлогын дэлгэрэнгүй тайлангийн төсөөлөл /сая.төг/

Санг байгуулах, хөрөнгө босгохтой холбоотой нэг удаагийн шинж чанартай зардал 2021
оны 6 болон 7 дугаар сард гарахаар төлөвлөж байна. “Монголын Хөрөнгийн
Бирж” ТӨХК-ийн бүртгэл, үйлчилгээний хөлс, хуулийн үйлчилгээний зардал, нэгж эрхийг
олон нийтэд танилцуулах, хөрөнгө татан төвлөрүүлэх болон энд дурдагдаагүй сан
байгуулахтай холбоотой бусад зардлууд нь нэг удаа буюу 2021 онд гарахаар төлөвлөж
байна.
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3. “МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ” ХАМТЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Сан нь нэг бүр нь 1,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 50,000,000 ширхэг хүртэлх нэгж эрх
гаргаж, үүний 95 хувь буюу 47,500,000 ширхэг хүртэлх нэгж эрхийг олон нийтэд
нээлттэй санал болгохоор төлөвлөсөн. Хөрөнгө оруулагчид өөрийн нэр дээрх харилцагч
үнэт цаасны компаниар дамжуулан анхдагч болон хоёрдогч зах зээлээс нэгж эрхийг
худалдан авах боломжтой.
Нэгж эрх гаргагч
Сангийн хэлбэр

“Мандал Ирээдүйн Өсөлт” Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан
Биет бус

Олон нийтэд санад
болгож буй нэгж эрх
Нэгж эрхийн то
Нийт нэгж эрхэд эзлэх хувь
Хөрөнгө оруулалтын
хэлбэр
Татан төвлөрүүлэх
хөрөнгийн зориулалт

Биет бус

Санал болгох хүрээ

Олон нийт

Нэгж эрх санал болгох арга хэлбэр

Тогтсон үнийн арга

47,500,000 хүртэл
95%
Зөвхөн мөнгөн хөрөнгөөр
Хөрөнгө оруулалт

“Монголын Хөрөнгийн Бирж” ТӨХК

Арилжааг зохион

байгуулах байгууллага

“Мандал Ассет Менежмент ҮЦК” ХХК

ХОС үүсгэн байгуулагч

3.1 НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ

№

Нэгж эрх
эзэмшигчдийн
нэр

1

“Мандал Ассет
Менежмент ҮЦК” ХХК

2

Олон нийт
Нийт

Одоо (олон нийтэд
санал болгохын өмнө)
Гаргасан нэгж
эрхийн тоо
100

Эзлэх хувь

санал болгосны дараа)
Гаргасан нэгж
эрхийн тоо

Эзлэх хувь

100%

2,500,000

5%

100%

47,500,000
50,000,000

95%
100%

100

Дараа (олон нийтэд
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4. “МАНДАЛ АССЕТ МЕНЕЖМЕНТ ҮЦК” ХХК-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
4.1 ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
Нэр
Компанийн хэлбэр

“Мандал Ассет Менежмент ҮЦК” ХХК
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

Регистрийн дугаар

5497418

Улсын бүртгэлийн дугаар

9011298077

Үйл ажиллагааны чиглэл

Хөрөнгө оруулалтын менежмент

Үйл ажиллагаа явуулах хугацаа

Хугацаагүй

Цорын ганц хувьцаа эзэмшигч

“Мандал Санхүүгийн Нэгдэл” ХХК

Гүйцэтгэх захирал

Ганбатын Ганзориг

Хаяг

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо,
Жамьян-Гүний гудамж, Меру тауэр-602 тоот

Санд эзэмших нэгж эрхийн хувьд

“Мандал Ассет Менежмент ҮЦК” ХХК

ХОМК нь Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны “Үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгө оруулалтын
менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээд юм. ХОМК
нь 2021 онд “Мандал Ирээдүйн Өсөлт” Хамтын хөрөнгө оруулалтын санг байгуулж
дотоодын зохицуулалттай зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаг томоохон
хувьцаат компаниудын хувьцаа болон үнэт цаасанд хөрөнгө оруулалт хийхээр төлөвлөж
байна.

Алсын хараа: 

Хөрөнгө оруулалтын менежментийн хамгийн итгэлтэй мэргэжлийн компани байх

Эрхэм зорилго:

Хөрөнгө оруулагчиддаа урт хугацаанд тогтвортойгоор үнэ цэнэ өгөөжийг хүртээх

ХОМК-ийн философи:
Мэргэжлийн ёс суртахуун: Санхүүгийн байгууллагын хувьд бид бүхий л
үйл ажиллагаандаа шударга, сахилга баттай байхыг зорьдог. Түүнчлэн манай
байгууллагын ажилтнууд өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа ёс суртахууны хэм хэмжээг
дээд зэргээр мөрдөж ажиллахыг эрхэм болгодог.
Эрсдэлийн удирдлага: ХОМК нь эрсдэлээс сэргийлэх соёлыг нэн тэргүүнд тавьж,
ажиллагсад өдөр тутмын ажилдаа эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог хэвшүүлдэг.
Хөрөнгө оруулалтын өгөөж: Бид өөрийн хөрөнгө оруулагчдаа оновчтой
багц бүрдүүлэхэд нь тусалж урт хугацааны эрсдэлгүй өгөөж хүртээхэд туслах
зорилготой.
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4.2 УДИРДЛАГА, КОМПАНИЙН БҮТЭЦ
ХОМК нь олон улсын эрсдэлийн удирдлага болон компанийн засаглалын арга барилыг
өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж урт хугацаанд өндөр өгөөж өгдөг хөрөнгө
оруулалтын хэрэгслүүдээр багцаа бүрдүүлж ажилладаг. Мэргэжлийн ёс суртахууныг
эрхэм болгон мэргэшсэн туршлагатай баг Компанийн үйл ажиллагааг удирдан явуулдаг.

“Мандал Ассет Менежмент ҮЦК” ХХК-ийн бүтэц
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

ДОТООД ХЯНАЛТЫН АЛБА

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

САНХҮҮГИЙН ГАЗАР

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР

“Мандал Санхүүгийн Нэгдэл” ХХК нь ХОМК-ийн 100% хувийн хувьцааг дангаар эзэмшдэг
цорын ганц хувьцаа эзэмшигч юм. 2010 онд байгуулагдсан “Мандал Санхүүгийн Нэгдэл”
ХХК нь даатгал, хөрөнгийн зах зээл, хөрөнгө оруулалтын менежмент,
эрсдэлийн менежментийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Монголын тэргүүлэх
санхүүгийн байгууллага юм. “Мандал Санхүүгийн Нэгдэл” ХХК нь 2021 оны байдлаар
дараах компаниудад хувьцаа эзэмшдэг. Үүнд:
“Мандал Даатгал” ХК
“Мандал Ассет Менежмент ҮЦК” ХХК
“Эм Ай Би Жи ҮЦК” ХХК
“Ганзориг Бизнес Скүүл” ХХК
“Мандал Риск Менежмент” ХХК

4.3 ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
ХОМК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (“ХОМК-ийн ТУЗ”) нь 3 гишүүний
бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд улиралд нэгээс доошгүй хуралддаг, хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих дээд байгууллага юм.
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№

ХОМК-ийн ТУЗ-ийн
гишүүдийн нэр

Албан тушаал

1

Ө.Ганзориг

ХОМК-ийн ТУЗ-ийн дарга

2

Н.Монсор

ХОМК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

3

Г.Гантулга

ХОМК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

Мэргэжил
Эдийн засагч
Санхүүч
Нягтлан бодогч

4.4 МЕНЕЖМЕНТИЙН БАГ
ХОМК-ийн гүйцэтгэх алба нь эдийн засаг, санхүү болон хөрөнгө оруулалтын
чиглэлээр мэргэшсэн туршлагатай бөгөөд судалгаа шинжилгээ боловсруулах, хөрөнгө
оруулалтын стратеги тодорхойлох болон зах зээлд хөрөнгө оруулалт хийх замаар
хөрөнгийн үнэ цэнийг бий болгоход анхааран ажиллаж байна.

Одоогоор ХОМК нь 7 ажилтантай үйл ажиллагаа явуулж байна.
№
1

2

3

Нэр
Г.Ганзориг

Д.Баатаржав

Б.Батхишиг

Албан тушаал

Мэргэжил

Гүйцэтгэх захирал

Эдийн засагч

Дэд захирал

Санхүүч

Дэд захирал

Нягтлан бодогч

Боловсрол
Монгол улс, СЭЗИС, Санхүү удирдлага, Бакалавр,
Англи улс, Лийдс Их Сургууль, Эдийн засаг, Магистр
Монгол улс, СЭЗИС, Санхүү удирдлага, Бакалавр,
АНУ, Брижпорт Их Сургууль, Санхүү удирдлага, Магистр
Монгол улс, СЭЗИС, Бизнесийн эдийн засагч, Бакалавр,
Унгар, Мишкольц Их Сургууль, Бизнесийн
удирдлага, Магистр
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Үнэт цаас гаргагч
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо,
Жамьян-Гүний гудамж, Меру тауэр, 602 тоот
Утас: +976 7272-9911
И-Мэйл: support@mandalasset.mn

Андеррайтер
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо,
Олимп 5, Аюуд тауэр, 702 тоот
Утас: +976 7510-7500
И-Мэйл: info@apex.mn

