2022 оны 03 сарын 30

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ
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Айтүүлс ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2022 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн
21/027 тоот тогтоолын 1 хавсралт

“АЙТҮҮЛС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД
“Айтүүлс” ХК-ийн (цаашид “Компани” гэх)-ийн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид
“Ээлжит хурал” гэх) нь 2022 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн 15 цаг 00 минутад компанийн албан ёсны
фэйсбүүк хуудсаар шууд дамжуулан цахим хэлбэрээр хийгдэх тул хувьцаа эзэмшигчид та https://www.facebook.com/itools.mn хаягаар хандаж, хуралдаа оролцоно уу.
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирц болон санал хураалтыг www.uulzalt.mn веб сайтаар явуулна.
Ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудал:
Ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудал:
1. 2021 оны ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайлан
2. Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын
дүгнэлтийг танилцуулах
3. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-өөс
гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
4. Компанийн ногдол ашиг хуваарилах эсэх талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах
5. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг танилцуулж, сонгох
6. Компанийн ТУЗ-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны төсөв
7. Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
Ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр нь
2022 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдөр (“Бүртгэлийн өдөр”) байна.
Саналын хуудсаар саналаа өгөх хувьцаа эзэмшигчдийн Саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа
2022 оны 03 сарын 30-ны өдрийн 15 цаг 00 минут байна.
Ээлжит хурлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг компанийн байранд болон хурал зохион байгуулах
комиссын дараах хаягаар холбогдон авна уу.
Ажиллах цагийн хуваарь: Ажлын өдрүүдэд 10:00- 17:00 цагийн хооронд ажиллана.
Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Олимпын гудамж, Реженси ресиденс, 203
тоот

Имэйл: secretary@itools.mn
Утас: 75755585, 99059722
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Айтүүлс ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2022 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн
21/027 тоот тогтоолын 2 хавсралт

АЙТҮҮЛС ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ,
ТҮҮНТЭЙ ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ ГАЗАР, ХУГАЦАА
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчид нь 2022 оны дугаар сарын
29-ний өдрөөс эхлэн ажлын өдрүүдийн 10:00-17:00 цагийн хооронд Айтүүлс ХК-ийн оффист болон
өөрийн харилцаж буй брокер дилерийн компаниуд дээрээ очиж танилцана уу.
Хувьцаа эзэмшигчид нь дор дурдсан бичиг баримттай танилцаж болно. Үүнд:
1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн хурлын тогтоол
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын бүрэлдэхүүн
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг
4. Айтүүлс ХК-ийн ТУЗ-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан
5. Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын
дүгнэлт
6. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлт
7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн хурлын ... тоот “Ногдол
ашиг хуваарилахгүй тухай” тогтоол
8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны үйл ажиллагааны товч тайлан
9. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны зардлын төсвийн төсөл
10. Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах тогтоолын төслүүд
12. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчид, тэдгээрийн танилцуулга
13. Саналын хуудас
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Айтүүлс ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2022 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн
21/027 тоот тогтоолын 3 хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ
ХӨТӨЛБӨР

ҮРГЭЛЖЛЭХ
ХУГАЦАА

ХАРИУЦАГЧ

1

Хурлын ирц бүртгэх

Зохион байгуулах комисс
Тооллогын комисс

30мин

2

Хурлын ирцийг мэдээллэх

Тооллогын комисс

5мин

3

Хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд
болон хурлын дэгийг танилцуулах

Хурлын дарга

10мин

4

Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны
тайлан танилцуулах

Гүйцэтгэх захирал

10мин

5

Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайлан,
түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын
дүгнэлтийг танилцуулах

Гүйцэтгэх захирал

10мин

6

Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайлангийн талаар
ТУЗ-ийн дүгнэлтийг танилцуулах

Хурлын дарга

10мин

7

Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай
шийдвэрийг танилцуулах

ТУЗ

5мин

8

Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус
гишүүнд дэвшигчдийг танилцуулах

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

5мин

9

Компанийн TУЗ-ийн 2022 оны төсвийг танилцуулах

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

5мин

10

Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Хурлын дарга

10мин

11

Асуулт, хариулт

Хурлын дарга

20мин

12

Санал хураалт

Тооллогын комисс

30мин

13

Хурлын завсарлага, санал тоолох

Зохион байгуулах комисс,
Тооллогын комисс

30мин

14

Санал хураалтын дүнг танилцуулах

Тооллогын комисс

10мин

15

Хурлаас гарах тогтоолын төслийг танилцуулах

Хурлын дарга

5мин

16

Хурлыг хаах

Хурлын дарга

5мин

Хурлын үргэлжлэх хугацаа: 3 цаг 20 минут
Жич: Хэрэв шаардлагатай бол хурлын хугацааг хэлэлцэн сунгаж болно.
ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

itools.mn

2021 оны тайлан

14

itools.mn

2021 оны тайлан

16

17

itools.mn

2021 оны тайлан

itools.mn

2021 оны тайлан

18

19

itools.mn

2021 оны тайлан

itools.mn

2021 оны тайлан

20

21

itools.mn

2021 оны тайлан

itools.mn

2021 оны тайлан

22

23

itools.mn

2021 оны тайлан

2021 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН
БАЛАНС. /МЯНГАН ТӨГРӨГӨӨР/
ҮЗҮҮЛЭЛТ

2019

2020

2021

74, 549

174, 871

250,133

1, 182, 859
23,402
106, 532
244, 705
-

656, 548

518,227

1, 531
95, 317
146
-

29,664
114,588
113,046
-

ХӨРӨНГӨ

Эргэлтийн хөрөнгө
Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө
Дансны авлага
Татвар, НДШ-ийн авлага
Бусад авлага
Бусад санхүүгийн хөрөнгө
Бараа материал
Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо
Бусад эргэлтийн хөрөнгө
Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө
(борлуулах бүлэг хөрөнгө)
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн
Эргэлтийн бус хөрөнгө
Үндсэн хөрөнгө
Биет бус хөрөнгө
Биологийн хөрөнгө
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт
Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө
Хөрөнгө орлуулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн

НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН

-

-

-

1,632,047

928,413

1,025,658

1, 471, 807
124, 289
70, 446
1, 008, 172
2,674,715

1, 465, 431

3,497,289

91, 760
70, 446
1, 008, 172
2,635,810

45, 443
70, 446
3,613,178

4,306,761

3,564,223

4,638,835

710,574
243
95, 313
301, 050
-

41,335
551
59,989
-

115,807

ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ
ӨР ТӨЛБӨР
Богино хугацаат өр төлбөр
Дансны өглөг
Цалингийн өглөг
Татварын өр
НДШ-ийн өглөг
Богино хугацаат зээл
Хүүний өглөг
Ногдол ашгийн өглөг
Урьдчилж орсон орлого
Нөөц / өр төлбөр /
Бусад богино хугацаат өр төлбөр
Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (
борлуулах бүлэг хөрөнгө )- нд хамаарах өр төлбөр
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн
Урт хугацаат өр төлбөр
Урт хугацаат зээл
Нөөц / өр төлбөр/
Хойшлогдсон татварын өр
Бусад урт хугацаат өр төлбөр
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн
Өр төлбөрийн нийт дүн
Эздийн өмч
Төрийн өмч
Хувийн өмч
Хувьцаат өр төлбөр
Халаасны хувьцаа
Нэмж төлөгдсөн капитал
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц
Эздийн өмчийн бусад хэсэг
Хуримтлагдсан ашиг
Эздийн өмчийн дүн
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ

-

-

22,141
-

1,107,179

101,875

137,948

1,107,179

101,875

997,000
997,000
1,134,948

1, 481, 441
763, 115
460, 722
494, 304
3,199,582

1, 481, 441
763, 115
460, 722
757, 070
3,462,348

1, 481, 441
763, 115
460, 722
798, 610
3,503,887

4,306,761

3,564,223

4,638,835
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2019, 2020, 2021 ОНУУДЫН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН
ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН /МЯНГАН ТӨГРӨГӨӨР/
Үзүүлэлт

25

2019

2020

2021

3,086,785
Борлуулалтын орлого ( цэвэр )
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг
2,385,417
Нийт ашиг ( алдагдал )
701,367
Түрээсийн орлого
19,320
Хүүгийн орлого
1,048
Ногдол ашгийн орлого
Эрхийн шимтгэлийн орлого
Бусад орлого
34,740
Борлуулалт, маркетингийн зардал
Ерөнхий ба удирдлагын зардал
508,026
Санхүүгийн зардал
Бусад зардал
18,154
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз ( гарз )
2,556
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз ( гарз )
(1,911)
Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз ( гарз )
Хөрөнгө орлуулалт борлуулсанаас үүссэн олз ( гарз )
Бусад ашиг ( алдагдал )
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг ( алдагдал )
230,940
О рлогын татварын зардал
24,909
Татварын дараах ашиг ( алдагдал )
206,031
Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг ( алдагдал )
Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал )
206,031
Бусад дэлгэрэнгүй орлого
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэлийн зөрүү
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү
Бусад олз ( гарз )
О рлогын нийт дүн
206,031
Нэгж хувьцаанд ноогдох суурь ашиг ( алдагдал )
5.98

3,234,369
2,282,147
952,222
19,545
630
5,321
648,967
31,198
2,176
(4,302)
295,429
32,663
262,766
262,766
262,766
7.63

2,546,825
1,574,492
972,333
20,681.82
4,000.00
931,434.74
18,838.71
1,506.39
48,248
6,708.68
41,539
41,539
41,539
1.21
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2019, 2020, 2021 ОНУУДЫН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН
МӨНГӨН УРСГАЛЫН ТАЙЛАН. /МЯНГАН ТӨГРӨГӨӨР/
Үзүүлэлт

2019

2020

2021

Мөнгөн орлогын дүн (+)

3,033,215

2,905,335

2,609,282

Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого
Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого
Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө
Буцаан авсан албан татвар
Татаас, санхүүжилтийн орлого
Бусад мөнгөн орлого
Мөнгөн зарлагын дүн (-)
Ажиллагсдад төлсөн

2,654,913
378,302
2,789,167
281,288

2,895,476
9,859
2,729,022
269,446

2,599,509
9,773
2,309,421
381,183

Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн
Бараа материал худалдан авахад төлсөн
Ашиглалтын зардалд төлсөн
Түлш, шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн
Хүүний төлбөрт төлсөн
Татварын байгууллагад төлсөн
Даатгалын төлбөрт төлсөн
Бусад мөнгөн зарлага
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн

82,553

34,302

107,054

1,486,394
172,974
4,284
324,657
437,018
244,048

2,091,929
2,849
152,838
450
177,207
176,314

1,428,449
44,965
1,696
105,240
93,058
147,776
299,861
-

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ
Мөнгөн орлогын дүн (+)
Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого
Биет бус хөрөнгө борлуулсаны орлого
Хөрөнгө оруулалт борлуулсаны орлого
Бусад урт хугацаат хөрөнгө боруулсаны орлого
Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт
Хүлээн авсан хүүний орлого
Хүлээн авсан ногдол ашиг
Мөнгөн зарлагын дүн (-)
Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн
Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн
Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн
Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн
Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн

158,114
157,445
669
457,741

1,149,089
1,148,459
630
1,199,506

409,645
409,645
1,591,418

310,932

-

1,478,455

-

-

146,809
(299,627)

1,199,506
(50,417)

112,963
(1,181,774)

Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ
Мөнгөн орлогын дүн (+)

364,295

116,876

1,044,670

Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан
Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан
Төрөл бүрийн хандив
Валютын ханшийн тэгшитгэлийн ашиг
Мөнгөн зарлагын дүн (-)

364,295
266,372

114,365
2,511
142,450

1,043,000
1,670
87,496

Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн
Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн
Хувьцаа буцаан худалдаж төлсөн
Төлсөн ногдол ашиг
Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн

266,372

142,265
185
(25,574)

87,335
161
957,174

45,785

100,322

75,261

28,764
74,549

74,549
174,871

174,871
250,133

Валютын ханшийн зөрүү
Б үх цэвэр мөнгөн гүйлгээ
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

97,923
3,441

-
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Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг, /алдагдал/ P/E харьцаа болон дансны үнэ

Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг/алдагдал/ болон P/E харьцаа нь потенциал хөрөнгө
оруулагчдын хувьд тухайн компанийн үнэ цэнийг тодорхойлоход маш чухал харьцаа
байдаг. P/E харьцаа нь компанийн санхүүгийн үзүүлэлтээс гадна хувьцааны үнийг авч
үзсэнээрээ хөрөнгө оруулагчдын хүлээлтийг, мөн тухайн хувьцаа хэт үнэлэгдсэн байгаа
эсэх талаар мөн таамаг өгч байдаг.
P/E харьцааны хувьд тухайн жилүүдийн эцсийн хаалтын ханшаар хувьцааны
үнийг тооцон авч үзэхэд доорх байдалтай байна.

Үзүүлэлт

2019

2020

2021

Цэвэр ашиг

206,031

262,766

41,539

Хувьцааны тоо

34,452

34,452

34,452

EPS

5.98

7.63

1.21

Үзүүлэлт

2019

2020

2021

EPS

5.98

7.63

1.21

Хаалтьн ханш (12 сарын 31-ээр)

72

83

101

P/E харьцаа

12.1

10.86

83.73

Үзүүлэлт

2019

2020

2021

Нийт хөрөнгө

4,306,671

3,564,223

4,638,835

Өр төлбөр

1,107,179

101,875

1,134,948

92.9

100.5

101.7

Дансны үнэ
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Төсөл

АЙТҮҮЛС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ
2022 оны __ сарын __

өдөр

Дугаар ___

Улаанбаатар хот

Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх
ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт,
Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8 дахь заалтуудыг тус тус удирдлага болгон
Айтүүлс ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцсэний
үндсэн дээр 2022 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурлын хурлын шийдвэр, Тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:
1. “Айтүүлс” ХК-ийн 2021 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн
тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хавсралтаар
баталсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА

Г.ХАТАНБОЛД
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Төсөл

АЙТҮҮЛС ХК-ИЙН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТУХАЙ
Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дэх хэсэгт
заасны дагуу Айтүүлс ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь дараах дүгнэлтийг гаргаж
байна.
Айтүүлс ХК нь 2021 онд 2.5 тэрбумын борлуулалт хийж төлөвлөгөөний биелэлт
66 хувьтай, татварын өмнөх ашиг 48.2 сая төгрөгт хүрч төлөвлөгөөний биелэлт 21
хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан байна. Энэхүү бууралт нь программ хөгжүүлэлт буюу
үндсэн бус үйл ажиллагааг буруулсантай холбоотой юм. Хэдийгээр төлөвлөгөөний
нийт биелэлт хангалттай бус байгаа хэдий ч үндсэн үйлчилгээ буюу физик болон
клауд сервер түрээсийн үйлчилгээний орлого дунджаар 25- хувиар өссөн нь сайн
үзүүлэлт юм. 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгосон компанийн
санхүүгийн тайланд “Сэрэлт дөл аудит” ХХК аудит хийж дүгнэлт гаргасан.
Хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтээр компанийн 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний
өдрийн байдлаарх санхүүгийн байдал хийгээд тухайн өдрөөр дуусгавар болсон
Санхүүгийн үр дүн болон мөнгөн гүйлгээг бүхий л материаллаг зүйлсийн хувьд
Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартуудын дагуу үнэн зөв, шударгаар
илэрхийлэгдсэн байна дүгнэсэн байна.
Компанийн үйл ажиллагааны хувьд үндсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний
тасралтгүй хэвийн байдлыг хангаж, Монгол улсын мэдээллийн технологийн салбарт
хувь нэмрээ оруулж шинэлэг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэвтрүүлсэн. Тодруулбал ICS
буюу клауд серверийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, өргөжүүлэхэд нэмэлт хөрөнгө
оруулалт хийж, клауд виртуал сервер, клауд диск, хуваалцах платформ зэрэг шинэ
бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлж ажиллаа. Мөн түүнчлэн дата төвийн тасралтгүй,
найдвартай ажиллагаа 99.991%-тай буюу TIERIII стандартын түвшинд ажиллаа.

АЙТҮҮЛС ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
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Төсөл

АЙТҮҮЛС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ
2022 оны __ сарын __

өдөр

Дугаар ___

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай
Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, 77
дугаар зүйлийн 77.1 дэх заалт, 77 дугаар зүйлийн 77.5 дахь заалтыг тус тус удирдлага
болгон “Айтүүлс” ХК-ийн 2022 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа
эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:
1.
“Айтүүлс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр
сонгосугай.
Ердийн гишүүд:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Хараат бус гишүүд:
1.
2.
3.
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА

Г.ХАТАНБОЛД
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Төсөл

АЙТҮҮЛС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ
2022 оны __ сарын __

өдөр

Дугаар ___

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагаа, гишүүдийн цалин,
урамшууллын төсвийг батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1.13 дахь заалт, “Айтүүлс”
ХК-ийн 2022 оны 3 дугаар сарын 30-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:
1.
“Айтүүлс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны үйл
ажиллагааны болон гишүүдийн цалин урамшууллыг 47,107,360 /дөчин долоон сая нэг
зуун долоон мянга гурван зуун жар/ төгрөгөөр баталсугай.
2.

Төсвийн задаргааг хавсралтаар баталсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА
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Г.ХАТАНБОЛД

АЙТҮҮЛС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨСӨВ

#

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ЖИЛИЙН ЗАРДАЛ

1

ТУЗ-ийн хурал түүнтэй холбогдох үйл ажиллагааны зардал

1,000,000₮

2

ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшуулал

32,607,360₮

1
3

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын цалин, урамшуулал

13,500,000₮

НИЙТ ДҮН

47,107,360₮
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Төсөл

АЙТҮҮЛС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ
2022 оны __ сарын __

өдөр

Дугаар ___

Улаанбаатар хот

Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1.1 дэх заалт,
“Айтүүлс” ХК-ийн 2022 оны 03 дугаар сарын 30-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:
1.
“Айтүүлс” ХК-ийн дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг хавсралтаар баталсугай.
2.
Шинэчилсэн дүрмийг улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгүүлж, бусад
холбогдох байгууллагад хүргүүлж баталгаажуулахыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
Г.Янжинлхам /УД92111004/-д даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА
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Г.ХАТАНБОЛД

АЙТҮҮЛС ХК-ИЙН ДҮРЭМД НЭМЭЛТ
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

ДҮРМИЙН ХУУЧИН ЗААЛТ
7.1 ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийн
хугацаа нь 1 (нэг) жил байх
бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурлыг хуульд заасан
хугацаанд хуралдуулснаар бүрэн
эрх үргэлжилнэ. /2020 оны 4
сарын 29-ны өдөр/

ДҮРМИЙН ШИНЭЧИЛСЭН ЗААЛТ
7.1 ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийн
хугацаа нь 3 (гурав) жил байх
бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурлыг хуульд заасан
хугацаанд хуралдуулснаар бүрэн
эрх үргэлжилнэ. /2022 оны 3
сарын 30-ны өдөр/
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Айтүүлс ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2022 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн
21/027 тоот тогтоолын 4 хавсралт

“АЙТҮҮЛС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС
•

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: ....................................................................................................................

•

Регистрийн дугаар:...............................................................................................................................................

•

Эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо: ................................ төрөл: ...Энгийн....

•

Хувьцаа эзэмшигчийн үнэт цаасны дансны дугаар:..................................................................................

•

Бүртгэсэн ҮЦК-ийн нэр:.......................................................................................................................................

•

Бүртгэсэн ҮЦК-ийн ажилтны овог нэр:...........................................................................................................

Дараах хэлэлцэх асуудлуудад ЕРДИЙН АРГААР санал хураана.

#
1

2
1
3

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

ЗӨВШӨӨРСӨН

ТАТГАЛЗСАН

Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайлангийн талаарх
ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах

ТУЗ-ийн 2022 оны төсвийг батлах
Компанийн дүрэмд нэмэлт
өөрчлөлт оруулах тухай

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг (тэмдэг): ..........................................
Огноо: 2022 оны .....-р сарын ....-ны өдөр .... цаг .... минут

Тооллогын комиссын бөглөх хэсэг:
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм / Үгүй (доогуур зурах)
Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон үндэслэл: ...................................................
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ТҮДГЭЛЗСЭН

ТАТГАЛЗСАН ТОХИОЛДОЛД
ТАНЫ ӨГӨХ САНАЛ

Айтүүлс ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2022 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн
21/027 тоот тогтоолын 5 хавсралт

“АЙТҮҮЛС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС
•
•
•
•
•
•

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: .........................................
Регистрийн дугаар:
.........................................
Эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо: ................................ төрөл: ...Энгийн....
Хувьцаа эзэмшигчийн үнэт цаасны дансны дугаар:...................................
Бүртгэсэн ҮЦК-ийн нэр:................................................................................
Бүртгэсэн ҮЦК-ийн ажилтны овог нэр:........................................................

Дараах хэлэлцэх асуудалд КУМУЛЯТИВ АРГААР санал хураана.

#

ТУЗ-Д НЭР ДЭВШИГЧДИЙН НЭРС

НЭР ДЭВШИГЧДЭД ӨГСӨН САНАЛЫН ТОО

Ердийн гишүүд
1
2
3
4
5
6
Хараат бус гишүүд
1
2
3
4

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг (тэмдэг): ..........................................
Огноо: 2022 оны .....-р сарын ....-ны өдөр .... цаг .... минут
ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Тус арга нь санал өгөх эрхийн нийт тоо
таны эзэмшиж байгаа саналын энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна.
Жишээ нь:та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байхад үүнээс
3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон тохиолдолд Таны эзэмшиж буй 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь
кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй /100*9 гишүүн=900/ болох бөгөөд үүнээс 600 саналын
эрхээрээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн хараат бус
гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй болно гэдгийг анхаарна уу.
Тооллогын комиссын бөглөх хэсэг:
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм / Үгүй (доогуур зурах)
Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон үндэслэл: ...................................................
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САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцох боломжгүй
тохиолдолд харилцагч брокерын компаниараа дамжуулан хурлын
материалтай танилцан саналын хуудсаа өгөх боломжтой.
2. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь
хүчингүйд тооцогдоно.
3. Ердийн аргаар өгөх санал хураалтад хэлэлцэх асуудал тус бүр дээр
нэгээс олон тэмдэглэгээ хийсэн тохиолдолд санал хүчингүйд
тооцогдоно.
4. Гарын үсгээ зураагүй санал хүчингүйд тооцогдоно.
5. Итгэмжлэлээр санал өгч буй итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь
итгэмжлэл дээрх өөрийн баталгаат гарын үсгийг зурснаар санал
хүчинтэйд тооцогдоно.
6. Насанд хүрээгүй хувьцаа эзэмшигчийн асран хамгаалагч нь
хүүхдийнхээ бус өөрийнхөө гарын үсгийг зурснаар санал хүчинтэйд
тооцогдоно.
7. Кумулятив аргаар ТУЗ-д нэр дэвшигчдэд өгсөн нийт саналын тоо
кумулятив саналын тооноос зөрсөн тохиолдолд саналын хуудсыг
хүчингүйд тооцно.
8. Гарын үсэггүй санал хүчингүйд тооцогдоно
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