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Уг танилцуулга нь урьдчилсан таамаглалуудыг агуулсан болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Урьдчилсан таамаглал нь дараах үгсээр тодорхойлогдоно. Үүнд:
(урьдчилан сэрэмжлүүлэх), (төлөвлөх), (зорилго), (эрэх хайх), (итгэх), (төсөвлөх), (үнэлэх), (тооцоолох), (стратеги), (ирээдүй), (боломжит байдал), (таамаглах),
(байх) зэрэг ирээдүй цагт хамааралтай үгсээр илэрхийлэгдэнэ.
Уг урьдчилсан таамаглал нь урьд болж байсан болон ирээдүйд болох бодит баримт биш ба зөвхөн Компанийн ирээдүйн төлөвлөгөө, стратеги, төсөл, эдийн
засгийн нөхцөл байдалд тулгуурлан гарсан одоогийн үзэл баримтлал, магадлал болон таамаглал болно. Зарим нэг тодорхойгүй болон урьдчилсан харах
боломжгүй нѳхцѳл байдал нь компанийн үйл ажиллагаанд нѳлѳѳлѳх магадлалтай. Эдгээр хүчин зүйлд материаллаг байдлаас хамааран зах зээлийн үнэ,
хайгуул болон олборлолтын үр дүн, санхүүжилтийн нѳхцѳл байдал болон ерѳнхий эдийн засаг, зах зээл, бизнесийн нѳхцѳл байдлууд орно. Компанийн
урьдчилсан таамаглал нь энэхүү мэдэгдлээр илэрхийлэгдэж буй хѳрѳнгѳ оруулагчдад aнхaaруулах мэдэгдэл юм.

Дээрх урьдчилсан таамаглал дахь мэдээллээс гадна энэхүү танилцуулгад: хайгуулын судалгааны үр дүн, нѳѳцийн тайлангийн үр дүн, шинэ эрдсийн нѳѳцийг
тодорхойлох , баялгийг нѳѳцѳд шилжүүлэх, нэмэлт хѳрѳнгѳ оруулалт татах, ирээдүйн санхүүжилт, хѳрѳнгийн зардал болон зардлууд, үүнд тѳсѳвлѳсѳн
зардлууд, Компанийн байгаль орчин, аюулгүй ажиллагаа болон бусад Хѳндийн тѳслийн хѳгжүүлэлттэй холбоотой тусгай зѳвшѳѳрлийн нѳхцөлүүд, үнэт
металлын үнийн тѳсѳѳлѳл, тусгай зѳвшѳѳрлийн хүсэлт, авах тухай мэдээллийг агуулсан.

Урьдчилсан таамаглал нь тѳсѳѳлѳл болон тооцоололд тулгуурласан бѳгѳѳд дээрх мэдээлэл, мэдэгдлүүд нь үндэслэлтэй гэж үзэж байгаа боловч бизнес, эдийн
засаг болон ѳрсѳлдѳх чадвартай холбоотой тодорхойгүй, тооцоологдоогүй байдлыг үүсгэх боломжтой. Тодорхой болон тодорхойгүй байдал, үр дүнд нь
энэхүү урьдчилсан таамаглалд тодорхойлсноос гадна ѳѳрчлѳгдѳн, материаллаг ѳѳрчлѳлт орох боломжтой. Энэхүү хүчин зүйлд алт болон бусад эрдсийн
бүтээгдэхүүний үнэ, Компани ирээдүйд хѳрѳнгѳ босгон бизнесийг үргэлжлүүлэх чадвар, засгийн газар болон захиргааны байгууллагын хууль тогтоомжийн
ѳѳрчлѳлт, татварын орчин, Монгол улс дахь эдийн засаг, улс тѳрийн нѳхцѳл байдал, Компанийн нѳѳцийн тодорхойлох чадвар, эрдсийн агуулга, анхан шатны
эдийн засгийн тооцоолол, Хѳндий төслийн геологи, судлын структур, ашиглалт болон хѳгжүүлэлттэй холбоотой эрсдэлүүд, мѳн хайгуул, олборлолттой
холбоотой эрсдэлүүд үүнд шаардлагатай тусгай зѳвшѳѳрлийг авах боломж, хангамж болон техник тоног тѳхѳѳрѳмжийг хангах чадвар зэрэг багтана. Дээрх
тодорхойгүй, тооцоологдоогүй нѳхцѳл байдал, хүчин зүйлс нь Компанийн үйл ажиллагаа, материаллаг байдалд нѳлѳѳлѳх, энэхүү болон бусад урьдчилсан
таамаглалд тусгагдаагүй байх магадлалтай.

Уншигчдад анхааруулахад энэхүү урьдчилсан таамаглал дахь мэдээлэл нь Компанийн ирээдүйн үйл ажиллагааны баталгаа болохгүй. Эдгээр мэдэгдэл,
мэдээлэл нь ирээдүйн үйл ажиллагаанаас шалтгаалан, тодорхойгүй байдал болон эрсдэлүүдээс шалтгаалан ѳѳрчлѳгдѳх магадлалтай. Дээр дурдсан
эрсдэлүүдэд алтны үнийн хэлбэлзэл, хайгуулын боломж, нѳѳцийн тодорхойгүй байдал, эрдсийн агуулга болон металл авалтын тооцоолол, хайгуул болон
хѳгжүүлэлтийн тѳлѳвлѳгѳѳ саатах, санхүүжилт саатах, шаардлагатай тусгай зѳвшѳѳрѳл саатах, ордуудын эдийн засгийн тооцоолол буурах, хайгуул болон
хѳгжүүлэлтийн зардал, уул уурхайн салбарын ѳрсѳлдѳх чадвар, голлох удирдах албан тушаалтан, ажилтантай холбоотой эрсдэл, маргаан, засгийн газар,
хууль эрхзүйн байдалтай холбоотой ѳѳрчлѳлтүүдээс үүсэх зардлын ѳсѳлт, байгаль орчны зардал, эрсдэл, гэмтэл болон хѳдѳлмѳртэй холбоотой маргаан гарах
зэрэг багтах боловч үүгээр хязгаарлагдахгүй. Дээрх эрсдэлүүд гарч, компанийн үйл ажиллагаанд нѳлѳѳлѳх тохиолдолд энэхүү урьдчилсан таамаглал,
мэдэгдэлд тусгагдсанаас ѳѳрѳѳр нѳлѳѳлѳх, материаллаг ѳѳрчлѳлт гарах боломжтой. Компанийн жилийн тайлан дахь эрсдэлийн хүчин зүйлтэй
www.erdene.com-оос 2018 оны 3 сарын 26-нд тайлагнаснаар, эсвэл www.sedar.com-д тайлагнаснаар танилцаж болно. Компани хууль тогтоомжид зааснаас
бусад тохиолдолд ирээдүйд энэхүү урьдчилсан таамаглалтай холбоотой мэдээ мэдээллийг шинэчлэх үүрэг хүлээхгүй.

Майкл МакДоналд (Michael MacDonald) нь Компанийн Хайгуул хариуцсан дэд ерѳнхийлѳгч (Nova Scotia) бөгөөд NI 43-101-т заасан мэргэшсэн этгээд ба энэ
танилцуулгад багтсан техникийн мэдээллийг Эрдэнэ Ресурсийн ѳмнѳѳс хянан баталгаажуулсан болно. Бүх валютын нэгж нь ѳѳрѳѳр заагаагүй тохиолдолд
Канад доллараар тайлагнагдсан.

http://www.erdene.com-%D0%BE%D0%BE%D1%81/
http://www.sedar.com-%D0%B4/


ЗОРИЛГО
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“Бидний зорилго тодорхой: жилд 50,000 унц алт
илээр олборлох боломжтой ѳндѳр агуулга бүхий
Хѳндий Алтны Тѳслийг хѳгжүүлэх. Мѳн ашиглалтыг
жилд 100,000 унц хүргэх зорилгоор хайгуул болон
хѳрѳнгѳ оруулалтын боломжуудыг үргэлжлүүлэн

тодорхойлно.”



ҮНЭ ЦЭН

ѲСѲЛТ

ОРОЛЦОГЧИД



Алтны дүүргийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх боломжууд
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Үнэ цэн
• Газрын дѳт гүнд, ѳндѳр агуулгатай хоёр орд

• Олон улсын дундаж агуулгаас гурав дахин ѳндѳр алтны агуулга

• Эргэн тѳлѳгдѳх хугацаа богино, бага ѳртѳгтэй, ѳндѳр ѳгѳѳж бүхий тѳсѳл

Ѳсѳлт
• Алтны нѳѳцийг тэлэх боломжтой

• Тусгай зѳвшѳѳрлийн талбай дахь хэтийн тѳлѳв бүхий судлагдаагүй бүсүүд

• Дэлхийн томоохон алтны бүсийн хувийн мэдээллийн сан

Оролцогчид
• Орон нутагтай арав гаруй жилийн турш хамтран ажилласан

• Хѳгжүүлэлтийн бүх шатны туршлагатай баг

• 6000 гаруй Монгол хувьцаа эзэмшигчидтэй

ѲНДѲР АГУУЛГА 
БҮХИЙ АЛТНЫ 
ДҮҮРГИЙН НЭЭЛТ 
БА ХѲГЖҮҮЛЭЛТ



ҮНЭ ЦЭН



МОНГОЛЫН 
ЭРДСИЙН ШИНЭ 
ДҮҮРЭГ
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Монгол улсын баруун ѳмнѳ зүгт дэд бүтэц хурдацтай хѳгжиж байна
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Алтан Нар болон
Баян Хѳндийн
ѳрѳмдлѳгийн 90%
нь газрын
гадаргаас 150 метрт
хийгдсэн

Ѳндѳр агуулга бүхий хоёр орд болон хэтийн тѳлѳв бүхий талбайн зураглал

ДҮҮРГИЙН 
БОЛОМЖУУД

Zuun Mod Project 25 km East



ХѲНДИЙ ДҮҮРЭГ 
ДЭХ ОРДУУД
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Хѳндий Алтны Тѳслийн Нѳѳцийн Тайлан, 2018 3-р улирал (1)  

3.7 г/т алтны агуулга
бүхий 642,000 унц
баттай ба бодит нѳѳц

Захын
агуулга(2) Нѳѳцийн тодруулга

Хэмжээ
(сая
тонн)

Алтны
агуулга(г

/т)

Алтны унц
(000)

0.6 / 0.7 (3) Баттай & Бодит 10.1 2.3 751
Боломжит 5.2 1.8 291

1.0
Баттай & Бодит 6.8 3.1 678
Боломжит 3.9 2.1 261

1.4
Баттай & Бодит 5.5 3.7 642
Боломжит 3.4 2.3 250

1. Баян Хѳндий болон Алтан Нарын нэгтгэсэн нѳѳц
2. Алтан Нарын нѳѳцийн захын агуулга нь алтны дүйцэх нэгжээр, Баян Хѳндий нь алтны агуулгаар тооцогдсон. 
3. RPMGlobal нь Баян Хѳндийн ил уурхайн нѳѳцийг 0.6 г/т, Алтан Нарын ил уурхайн нѳѳцийг 0.7 г/т харин ил уурхайгаас гүнд

буй нѳѳцийн захын агуулгыг 1.4 г/т AuEq байхаар тооцохыг зѳвлѳсѳн болно
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Алтны ил уурхайнуудтай харьцуулахад дундаж агуулга 3 дахин ѳндѳр

1. Эх сурвалж: Wood MacKenzie, Дэлхийн алтны ордын зардлын мэдээллийн сан, 2018.08
2. Анхан шатны эдийн засгийн тооцооллын тухай мэдээлэлтэй 2018 оны 12-р сарын 18-ны хэвлэлийн мэдээнээс танилцана уу. 

Дэлхийн топ 100 алтны ил уурхай 1

Үйл ажиллагаа
явуулж буй
алтны ордуудын
агуулгатай
харьцуулахад
харьцангуй
ѳндѳр 2

Хѳндий Алтны Тѳслийн
дундаж агуулга 2

Дэлхийн алтны ил уурхайн
дундаж агуулга1

3.42 г/т 1.03 г/т

ХѲНДИЙ АЛТНЫ 
ТѲСЛИЙН 
ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
ОНЦЛОГ



Баян Хѳндий
Алтны Тѳсѳл
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Ил аргаар олборлох
Баян Хѳндийг элэж хѳгжүүлэн, 
үргэлжлүүлэн Алтан Нарыг
хѳгжүүлнэ

Уламжлалт аргаар
боловсруулах
600,000 тонн хүдэр олборлоно
Нүүрстэй уусгах технологи ашиглана

Харьцангуй бага хѳрѳнгѳ
оруулалтын ѳртѳг
Үйлдвэрийн тоног тѳхѳѳрѳмж
импортлоход хилийн боомттой ойр
байршилтай.
Гэрээт олборлогч ажиллуулах
боломжтой

ТЕХНИКИЙН 
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Ил уурхай жилд
600,000 тонн
олборлох

Нүүрстэй уусгах
технологи

Уламжлалт аргаар олборлох боломжтой ил уурхай
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Хѳрѳнгѳ оруулалт
бага

Үйл ажиллагааны
зардал бага

Эргэн тѳлѳгдѳх
хугацаа богино

Анхан шатны эдийн засгийн тооцооллын үр дүн

Тѳсѳѳлѳл

Алтны үнэ US $1200/унц

Олборлолт

Хүдрийн дундаж агуулга 3.42 г/т Au

Уурхайн ашиглалтын хугацаа 9 жил

Ѳдѳрт боловсруулах хүдрийн хэмжээ 1,800 тонн

Жилд олборлох алтны хэмжээ 51,200 унц

Жилд олборлох алтны дээд хэмжээ 68,100 унц

Хѳрс хуулалтын харьцаа 10.5

Уурхайн ашиглалтын хугацаан дахь дундаж металл
авалт 82%

Ашиглалтын хугацааны нэгжийн ѳртѳг US $714/унц
Тѳслийн эдийн засгийн мэдээлэл

Татварын ѳмнѳх NPV (5%) US $135 сая

Татварын дараах NPV (5%) US $99 сая

Татварын ѳмнѳх IRR 70%

Татварын дараах IRR 56%

Эргэн тѳлѳгдѳх хугацаа 2 жил

Хѳрѳнгийн нѳхцөлүүд

Тооцоолоогүй зардал багтсан олборлолтын ѳмнѳх
зардлууд US $32.2 сая

Ашиглалтын хугацааны тогтвортой хѳрѳнгѳ
оруулалтын зардал US $7.8 сая

Алт олборлолт (000 унц)

Үйл ажиллагааны зардал ($US/унц)
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Mine 

Operating 

Cost

46%
Processing 

Cost

26%

Site G&A

10%

Product 

Cost

1%

Royalty and 

Charges

9%

Contingenc

y

8%

Уурхайн үйл
ажиллагааны зардал

$326/унц

Тооцоологдоогүй зардал
$58/унц

Нѳѳц ашигласны тѳлбѳр
$62/унц

Ерѳнхий ба
захиргааны
зардал
$73/унц

Боловсруулалтын
зардал

$183/унц

Бүтээгдэхүүний зардал
$6/унц

ХѲНДИЙ АЛТНЫ 
ТѲСЛИЙН 
ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
ГОЛЛОХ 
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
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Харьцуулсан судалгаагаар хамгийн ѳндѳр IRR бүхий тѳсѳл

1. Эх сурвалж: Үнэт цаасыг олон нийтэд арилжаалдаг компаниудын мэдээлэл

Тѳсѳл хѳгжүүлэлтийн ѳмнѳх, татварын дараах IRR,  ТХБ-д бүртгэлтэй алтны компаниудыг харьцуулав1

Татварын ѳмнѳх
IRR - 70%

Татварын
дараах IRR - 56% 

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ERDENE

Amarill
o Gold

West A
fric

an Res.

Pure Gold

TriS
tar G

old

Orezone Gold

Harte
 Gold

Corvus G
old

Cardinal  R
esources

Velocity
 Minerals

IDM Mining

Victoria
 Gold

Liberty
 Gold

GMV Minerals

Eastm
ain Resources

First
 Mining Gold

Marathon Gold

Sabina Gold

Treasury Metals

INV Metals

Orca Gold

Sabina Gold & Silv
er

Algold Resource
s

Freegold Ventures

Midas G
old

Falco Resource
s

Bear C
reek Mining

Seabrid
ge Gold

ХѲНДИЙ АЛТНЫ 
ТѲСЛИЙН 
ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
ОНЦЛОГ 56%
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ХѲНДИЙ АЛТНЫ 
ТѲСЛИЙН 
ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
ОНЦЛОГ

Алтны ханшаас хамаарсан мэдрэмтгий байдлын судалгаа

Татварын дараах IRR (%) Татварын дараах NPV5% (сая ам.дол) 

Алтны үнэ $US/унцАлтны үнэ $US/унц

$99

$149

$200

$251

 $1,200  $1,400  $1,600  $1,800

56%

78%

100%

120%

 $1,200  $1,400  $1,600  $1,800

2019.09.09 Алтны үнэ
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2019 онд эдийн
засаг, техникийн
судалгаа болон
тусгай
зѳвшѳѳрѳл авах

2020 онд уурхайн
байгуулалт

2021 онд анхны
гулдмай цутгах

Хѳгжүүлэлтийн хуваарь

ОЛБОРЛОЛТ Голлох үе шатууд

Нѳѳцийн тайлан

Ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрѳл (Баян Хѳндий)

Хѳндий тѳслийн урьдчилсан ТЭЗҮ

Бүтээн байгуулалт

Хѳндий тѳслийн АШЭЗТ

БОННБҮ ба Монгол ТЭЗҮ

Техник Эдийн Засгийн Үндэслэл

Олборлолт эхлэх
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АШИГЛАЛТЫН 
СУДАЛГААНЫ БАГ

Cameron McRae

Paul Korpi

Julian Lawrence

6 тэрбум долларын ѳртѳгтэй Оюу Толгой зэс-
алтны ордын бүтээн байгуулалтыг ахлан
хэрэгжүүлсэн, Оюу Толгой ХХК-ийн
ерѳнхийлѳгчѳѳр ажиллаж байсан. 

Ази Номхон далайн бүс нутаг болон Монгол
улсад уурхайн ашиглалт хѳгжүүлэлтийн
чиглэлээр 15 жил ажилласан туршлагатай уул
уурхайн инженер, итгэмжлэгдсэн тѳслийн
менежер.

Уул уурхайн салбарт 40 гаруй жил, үүнээс 22 жил нь
Ньюмонт, 4 жил нь Монгол улс дахь Сентерра Гоулд
компанийн Бороогийн ордод ажилласан
туршлагатай металлургийн инженер, уул уурхайн
зѳвлѳх. 

Уурхайн
байгуулалтаар
мэргэшсэн

Бүс нутагт 4 том
уурхайг байгуулж
байсан туршлагатай

Sustainability East Asia LLC

Tetra-Tech, Inc

Blue Coast Group нь геологийн судалгааны лаборатори бѳгѳѳд Хѳндий
Алтны Тѳслийн урьдчилсан ТЭЗҮ-ийн металлургийн судалгааг хийж байна.

Олон улсын зѳвлѳгѳѳ, үйлчилгээ үзүүлдэг томоохон инженерчлэлийн
байгууллага болох Tetra Tech, Inc. нь Хѳндий Алтны Тѳслийн урьдчилсан
ТЭЗҮ-г National Instrument 43-101 эрдсийн тѳслийн тайлагналын стандартын
дагуу боловсруулж байна.

Blue Coast Group

Sustainability East Asia LLC компани нь байгаль орчин, сургалт болон
аюулгүй байдал, хѳдѳлмѳр хамгааллын чиглэлээр зѳвлѳгѳѳ ѳгдѳг. Баян
Хѳндий Алтны Тѳслийн Байгаль Орчин, Нийгмийн Нѳлѳѳллийн Үнэлгээг
(“ESIA”) боловсруулж эхэлсэн.



ѲСѲЛТ
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Монгол улсын баруун ѳмнѳ бүс дэх хайгуул судалгаа хязгаарлагдмал хийгдсэн бүс

Тѳв Азийн Орогенийн Бүслүүрт Ѳмнѳд Африкийн дараа орох томоохон алтны хуримтлал
бүхий ордууд оршдог

Монгол улсын зүүн ѳмнѳд бүсэд Оюу Толгой зэрэг томоохон зэс, алтны ордууд байрладаг

Эрдэнэ Ресурс нь энэхүү хязгаарлагдмал хайгуул хийгдсэн бүсэд хайгуулын ажлыг тэргүүлэн, 
2 орд, хэд хэдэн хэтийн тѳлѳв бүхий талбайг илрүүлээд байна

ТѲВ АЗИЙН 
ОРОГЕНИЙН 
БҮСЛҮҮР
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ИРЭЭДҮЙД 
ТЭЛЭХ БОЛОМЖ 
БҮХИЙ ДҮҮРЭГ

Хѳндий дүүрэг - 25 x 10 км эрдэсжсэн бүс

Баян Хѳндий
болон Алтан Нар
тѳслүүдэд хийсэн
ѳрмийн
судалгааны 90% 
нь газрын
гадаргаас эхлэн
150 метрийн гүнд
хийгдсэн

Баян
Хѳндий

ХАЙГУУЛЫН БОЛОМЖ:
Урьд нь хайгуул хязгаарлагдмал хийгдэж байсан ѳндѳр хэтийн тѳлѳв бүхий бүсэд оршдог ордууд бѳгѳѳд

2019 оноос сонгон шалгаруулалтаар хэтийн тѳлѳв бүхий тусгай зѳвшѳѳрлүүдийг нэмж авахаар
тѳлѳвлѳж байна. 
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Уурхайн тѳлѳвлѳлтийн бүсээс гадна орших хѳгжүүлэлтийн боломжууд

Баян Хѳндий АШЭЗТ уурхайн нѳѳц:  306,000 @ 3.6г/т; 98% M&I; 130,000 унц 4 
г/т дундаж агуулга бүхий бодит нѳѳц уурхайн ханын гадна оршиж байна
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БАЯН ХѲНДИЙ 
2019.04 
ѲРѲМДЛѲГИЙН  
ҮР ДҮН

Ѳрѳмдлѳгѳѳр 5.9 г/т агуулга бүхий 112 м-ийн интервал огтолсон

Ѳндѳр агуулга: 
Блок моделд 55 
г/т алтны агуулга
багтсан боловч
ѳрѳмдлѳгийн
судалгаанд 2,200 
г/т хүртэл алтны
агуулга бүхий
интервал
огтолсон. 
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ИРЭЭДҮЙД 
ТЭЛЭХ БОЛОМЖ 
БҮХИЙ ДҮҮРЭГ

2015 онд Эрдэнэ
Ресурс нь бага
сульфиджилт бүхий
эпитермаль алтны
ордыг нээн илрүүлсэн.

Газрын дѳт гүнд, 
ѳндѳр алтны агуулга

Хоёр жилийн
хугацаанд 43 км
ѳрмийн судалгаа
хийсэн
Металл авалт 92-99%

Хѳндий тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайд хэд хэдэн хэтийн тѳлѳв бүхий бүсийг тодорхойлсон
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Алтан Нар алт-полиметаллын тѳслийн нѳѳц

АЛТАН НАР 
ТУСГАЙ 
ЗѲВШѲѲРЛИЙН 
ТАЛБАЙ

Тѳсѳл Тѳрѳл Au унц
(1.9г/т)

Ag унц
(~10г/т)

Pb lbs 
(~0.6%)

Zn lbs 
(~0.6g/t)

Алтан Нар
0.7г/т AuEq захын агуулга

Indicated 318,000 2,350,000 63,800,000 69,520,000

Inferred 186,000 866,000 49,060,000 52,140,000

5.6 км трендийн турш
18 хэтийн тѳлѳв бүхий
талбайг тодорхойлсон

Нээлтийн бүс болон
Хойд Холбоо нь голлох
хэтийн тѳлѳв бүхий
талбайюм.

АЛТАН НАР 
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5.6 км үргэлжлэх ѳндѳр агуулга бүхий алт-мѳнгѳ- хар тугалга-цайрын систем

2011 онд дунд
сульфиджилт бүхий
эпидермаль алт-
мѳнгѳ-хар тугалга-
цайрын ордыг нээн
илрүүлсэн.
5.6 км бүсэд 18 хэтийн
тѳлѳв бүхий талбайг
илрүүлсэн
Хойд Холбоо болон
Нээлтийн Бүсэд 19 км
ѳрѳмдлѳгийн
судалгаа хийгдсэн

АЛТАН НАР 
АЛТНЫ ТѲСѲЛ

Алт болон
геофизикийн олон
аномаль
судлагдаагүй байна.

Нээлтийн бүсийн
зүүн хэсэгт
структурын
трендийн дагуу
орших алтны
аномалууд сонирхол
татаж байна

Алтан Нар-д
нэмэлт нээлтүүд
хийх боломжтой
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АЛТАН НАР 
АЛТНЫ ТѲСѲЛ

Хайгуулыг гүнд үргэлжлүүлэх боломжтой

Ордын
хүдэржилт нь
гүндээ нээлттэй



ОРОЛЦОГЧИД
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Баян Хѳндий, 2019 оны 4-р сар,         

Ѳрѳмдлѳгийн ѳмнѳх шашны зан үйл
ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦАА



ТѲЛѲѲЛѲН 
УДИРДАХ 
ЗѲВЛѲЛ
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Монгол улс дахь
хайгуул, 
олборлолтын
салбарын
тэргүүлэх
мэргэжилтнүүд

Петер Акерли
Ерѳнхийлѳгч & Гүйцэтгэх захирал

Ашигт малтмалын
хайгуул, компанийн
санхүүжилт, тѳсѳл
хѳгжүүлэлт болон
хувьцаат компанийг
удирдах чиглэлээр 30 
гаруй жил ажилласан
туршлагатай.  

Лэйтон Крофт
ТУЗ-ийн дарга

Др. Анна Биолик
ТУЗ-ийн гишүүн

Монгол, Казакстан, Кыргызстан, 
Тажикистан улсуудад Элчин
сайдаар ажиллаж байсан Тѳв
Азийн бизнес, дипломат
харилцааны чиглэлээр
мэргэшсэн Канадын тэргүүлэгч
мэргэжилтнүүдийн нэг юм. 

Дэвид Мошер
ТУЗ-ийн гишүүн

Олон улсын уул уурхайн
салбарт 35 гаруй жил
ажилласан туршлагатай
удирдах албан тушаалтан
юм. Хай Ривер Гоулд
Майнз Лтд-ийн
Ерѳнхийлѳгч, Гүйцэтгэх
захиралаар ажиллаж
байсан.  

Жон Бюрн
ТУЗ-ийн гишүүн

1997 оноос хойш Канада
Эксплорэйшн Лимитэдийн
Петролиум Корпорацийн
Ерѳнхийлѳгчийн албан
тушаалыг хашиж буй
хѳрѳнгѳ оруулалт,  
санхүүгийн чиглэлээр 30 
гаруй жил ажиллаж буй
туршлагатай. 

Камерон МакРей
ТУЗ-ийн гишүүн

Камерон Рио Тинтод 28 жил 
ажиллах хугацаандаа Монгол 
Улсад Оюу Толгой ХХК-ийн 
Захиралаар томилогдон, 6 
тэрбум ам.долларын зэс-
алтны уурхайн бүтээн 
байгуулалтыг эхлүүлэн 
ажиллаж байсан 
туршлагатай. 

Хайгуул, олборлолтын салбар дахь тэргүүлэх мэргэжилтнүүд

Ашигт малтмалын салбарын
удирдах албан тушаалд 25 
жил ажилласан.. Айвенхоу
Майнз, Рио Тинто, Пийбоди
Энержи, Панконтинентал
Гоулд Корп-д ажиллаж
байсан туршлагатай.

Кеннет МакДоналд
ТУЗ-ийн гишүүн

Уул уурхайн санхүүгийн
чиглэлээр 34 жил ажилласан
итгэмжлэгдсэн нягтлан
бодогч тэрээр Эрдэнэд 17 
жилийн турш СХЗ болон дэд
ерѳнхийлѳгчѳѳр ажилласан. 
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ЭРДЭНЭ 
РЕСУРС БА 
МОНГОЛ УЛС

1997 оноос хойш Монгол
улсад ажиллаж буй хамт олон

Хамгийн том хувийн
техникийн мэдээллийн
санг хѳгжүүлсэн

МХБ болон ТSX-д давхар
бүртгүүлсэн анхны
компани

6,000 гаруй
Монгол хувьцаа
эзэмшигчидтэй

Хууль эрхзүй болон нийгмийн хүрээнд хүлээн зѳвшѳѳрѳгдсѳн

Эрдэнэ Ресурсийн
удирдлагууд
Монгол улсад 1997 
оноос хойш
ажиллан, 2002 
оноос хойш
идэвхитэй үйл
ажиллагаа эрхэлж
байна.  
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Үе шат I: Хѳгжүүлэлтийн явцад жилд 50,000 унц алт олборлох

Үе шат II: 3 сая унцаас дээш алтны нѳѳц тодорхойлох

2021
Олборлолт. 

Богино хугацааны
мѳнгѳн урсгалд
хүрч, Хѳрѳнгѳ
оруулагчийн үнэ
цэнийг хамгаалах

Ѳндѳр агуулгатай, 
их хэмжээний
нѳѳц тогтоох.
Хѳрѳнгѳ

оруулагчийн үнэ
цэнийг дээд

хэмжээнд хүргэх

2018 
Нѳѳцийн
тайлан

Q1-2019 Q1-Q3 2019 Q4-2019 2020

Q2-2019 Q3-2019 Q4-2019 2019+

Хайгуулын
ѳрѳмдлѳг

Геофизик, 
геохимийн
судалгаа

Хайгуулын
ѳрѳмдлѳг

Нѳѳцийг
нэмэгдүүлэх

АШЭЗТ Урьдчилсан ТЭЗҮ &
Ашиглалтын тусгай

зѳвшѳѳрѳл

Инженерчлэл/
Дизайн,
Геотехник

Бүтээн
байгуулалт

Олборлолт ба хайгуулын судалгааг хослуулах стратеги

ҮНЭ ЦЭНИЙГ ѲСГѲХ 
ТѲЛѲВЛѲГѲѲ

Хѳндийн мѳнгѳн
урсгал нь ирээдүйн
хайгуул судалгааг
санхүүжүүлэх
суурь



51%

16%

12%

8%
7%6%
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ХѲРѲНГИЙН 
БҮТЭЦ

Хувьцаа эзэмшигчидХѳрѳнгийн бүтэц

Кан.дол Ам.дол

Хувьцааны ханш $0.24 $0.18

Ханшийн хэлбэлзэл (1 жил) $0.16-$0.44 $0.12-$0.33

Зах зээлийн үнэлгээ $44.2 сая $33.2 сая

Эргэлтэнд буй нийт хувьцаа 184.7 сая

Опцион 12.5 сая / Орлого: $5.3 сая
Варрант 27.7 сая / Орлого: $13.3 сая
ИОХЭ 4.5 сая

Бүрэн хорогдуулсан хувьцаа 229.5 сая

Бэлэн мѳнгѳ $1.4 сая $1.1 сая

Ѳр тѳлбѳр - -
Олон нийт

Эрдэнэ Ресурсийн удирдлага, ТУЗ

Тек Ресурсиз Лимитед

ХО сангууд

Хувийн сангууд

Монголын хѳрѳнгѳ оруулагчид

2019.08.12 байдлаар

Хѳрѳнгийн бирж

Торонтогийн Хѳрѳнгийн Бирж ERD

Mонголын Хѳрѳнгийн Бирж ERDN
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УУЛ УУРХАЙН 
ТѲСЛИЙН МѲЧЛѲГ

УУЛ УУРХАЙН ТѲСЛИЙН 
МѲЧЛѲГ БА ХѲРѲНГѲ 
ОРУУЛАЛТЫН БОЛОМЖУУД 



35

Шинэ алтны дүүрэг дэх алтны тѳсѳлд хѳрѳнгѳ оруулах боломж

АНХАН ШАТНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТООЦООЛЛООР ХѲГЖҮҮЛЭЛТИЙН ѲНДѲР БОЛОМЖИЙГ ХАРУУЛСАН

Мѳнгѳн зардал болон хѳрѳнгийн зардал бага, эргэн тѳлѳгдѳх хугацаа богино

ѲНДѲР АГУУЛГА БОЛОН ИЛ УУРХАЙ
3.4 г/т хүдрийн дундаж агуулгатай, газрын гадаргаас хүдэржилт эхэлсэн

ТУРШЛАГАТАЙ АШИГЛАЛТЫН СУДАЛГААНЫ БАГ
Уурхайн байгуулалтаар мэргэшсэн, бүс нутагт уурхай байгуулж байсан туршлагатай баг хамт олон

МОНГОЛ УЛСАД УДААН ХУГАЦААНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА
Монгол улсад 1997 оноос хойш үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа бѳгѳѳд 6000 гаруй Монгол хѳрѳнгѳ
оруулагчидтай

ЭРДСИЙН ШИНЭ ДҮҮРЭГ ҮҮСЭХ БОЛОМЖ
Бүс нутагт хайгуулын судалгааг үргэлжлүүлэн, тѳслийн талбайг нэмэгдүүлэх боломжтой

ХУРДАЦТАЙ ХѲГЖИЖ БУЙ ДЭД БҮТЭЦ
Уул уурхай хурдацтай хѳгжиж буй бүс нутагт байрладаг

ЭРДЭНИЙН 
ОНЦЛОГ





Bayan Khundii Gold Project


