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УРЬДЧИЛСАН ТААМАГЛАЛ: 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, COVID-19-ѳѳс үүсэх нѳлѳѳлѳл, 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 2019 оны 3 сарын 27-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.

Петер Далтон (Peter Dalton) нь Компанийн Ерѳнхий геологич (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.



Компанийн 100% эзэмшлийн тусгай зѳвшѳѳрѳл, газрын дѳт
гүнд ѳндѳр агуулга бүхий эдийн засгийн хувьд үр ашигтай
алтны ордыг олборлолтын шат руу хѳгжүүлж байна.

Хѳндий алтны шинэ дүүрэгт Компани шинэ ордуудыг
илрүүлснээр цаашид уул уурхайн түшиц бүс болох боломжтойг
харуулж байна.

Бид Монгол Улсад тѳвлѳрсѳн баг. Монголд хамгийн урт
хугацаанд үйл ажиллагаа эрхэлж буй, нийгмийн хүрээнд хүлээн
зѳвшѳѳрѳгдсѳн олон улсын уул уурхай, хайгуулын компани
юм.

ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

ЭРДЭНЭ РЕСУРСИЙН ОНЦЛОГ



ЭРДЭНЭ РЕСУРСИЙН ХѲГЖЛИЙН ТҮҮЧЭЭ
Амжилтууд

Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

Гүйцэтгэл
• 2020.05 Хараат бус Байгаль Орчин, Нийгмийн Нѳлѳѳллийн Үнэлгээ (“БОННҮ”) гүйцэтгэв
• 2020.03 Алтан Нар алтны тѳслийн ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрлийг авав
• 2020.02 Бүтээн байгуулалтын ажлуудад шаардлагатай зѳвшѳѳрлүүдийг авав
• 2019.12 Хѳндий алтны тѳслийн усны нѳѳцийг бүртгүүлэв
• 2019.11 Хар Морь талбайг нээн илрүүлэв
• 2019.10 Баян Хѳндий алтны тѳслийн урьдчилсан ТЭЗҮ-ийг танилцуулав
• 2019.10 Европын Сэргээн Босголт, Хѳгжлийн Банкны оролцоотой $8 сая ам.долларын

санхүүжилтийг хаав
• 2019.08 Баян Хѳндий алтны тѳслийн ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрлийг авав
• 2018.12 Хѳндий алтны тѳслийн Анхан Шатны Эдийн Засгийн Тооцоолол (“АШЭЗТ”)-г

танилцуулав



Дэлхийн томоохон
алт- зэсийн ордуудыг
агуулдаг Тѳв Азийн
Орогенийн Бүсэд
Хѳндий Алтны Дүүрэг
оршдог

Ордын тѳрѳл: Епитермаль Порфир
Эрдэнийн тѳслүүд
Хѳндий Алтны Дүүрэг

ХѲНДИЙ АЛТНЫ ДҮҮРЭГ
Хайгуул хязгаарлагдмал хийгдсэн алт, зэсийн бүс

Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

Порфир, 
эпитермаль бүсэд
томоохон алт, 
зэсийн ордууд
оршдог:



ХѲНДИЙ АЛТНЫ ДҮҮРЭГ
Гурван орд, хэтийн тѳлѳв бүхий талбай, хайгуул

хязгаарлагдмал хийгдсэн бүс
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

• Алт, зэсийн ордуудыг нээн илрүүлсэн
- Зуун Мод – 2011
- Алтан Нар – 2015
- Баян Хѳндий – 2018

• Ѳнгѳрсѳн 10 жилийн хугацаанд Монголын
баруун ѳмнѳд хэсэгт тѳвлѳрѳн ажилласан

- 542,000 га тусгай зѳвшѳѳрѳл
бүхий талбай

- Бүс нутаг дахь хамгийн том хувийн 
мэдээллийн сан

- Хиймэл дагуулын болон астер
мэдээллийн тайлал хийсэн

- 4,000,000 га талбайд геохимийн
шинжилгээ хийсэн

• Уул уурхайн бүсийн дэд бүтэц сайжирч 
байна



Алтан Нарын ил уурхайн нѳѳцийт 0.7 г/т, ил уурхайгаас гүнд буй нѳѳцийн захын агуулгыг 1.4 г/т AuEq байхаар 
тооцоолсон. Баян Хѳндийн захын агуулгыг 2018 онд 0.6 г/т, 2019 онд 0.55 байхаар тооцоолсон. 
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ХѲНДИЙ АЛТНЫ ДҮҮРЭГ
Ѳсѳн нэмэгдэж буй эрдсийн нѳѳц

Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь
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Ашиглалтын
тусгай зѳвшѳѳрѳл Эрдэсжсэн бүс Au Cu Ag Mo Pb Zn

0 5 10

км

Хайгуулын тусгай
зѳвшѳѳрѳл

ХѲНДИЙ АЛТНЫ ТѲСѲЛ
Гурван орд, хэтийн тѳлѳв бүхий талбай, 

хязгаарлагдмал судлагдсан бүс
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

Номин Тал

Алтан Нар орд (Au, Ag, Zn, Pb)

Оюут Хѳндий

Алтан Сум

Хар Морь

Хойд
Хѳндий

Баян Хѳндий орд (Au)

Зуун Мод орд (Cu, Mo)

Хѳвийн
Хар

Улаан



БАЯН ХѲНДИЙ 
АЛТНЫ ОРД

Алтан Толгой
Страйкер

Мидфийлд

Хээрийн анги
Хар Морь талбай

БАЯН ХѲНДИЙ АЛТНЫ ОРД
Газрын дѳт гүн дэх ѳндѳр агуулга

бүхий алтны нээлт

Бид бүс нутгийн томоохон алт үйлдвэрлэгч болох
зорилготойгоор Баян Хѳндий орд дээр түшиглэн
алтны ѳндѳр агуулга бүхий ил уурхайг олборлож

жилд 60,000 унц алт үйлдвэрлэхийн зэрэгцээ
хайгуул, хѳрѳнгѳ оруулалтад тулгуурлан үйл

ажиллагаагаа ѳргѳжүүлнэ. 



Midfield Drill Highlights
5.2 g/t Au / 41m
6.0 g/t Au / 80m

Striker Drill Highlights
6.8 g/t Au / 31m
11 g/t Au / 37m

North Midfield Drill Highlights
5.6 g/t Au / 37m
5.3 g/t Au / 25m

15
0m

PFS Open-Pit 

Outline

Мидфийлд
5.2 г/т Au/41м
6.0 г/т Au/80м

Страйкер
6.8 г/т Au/31м
11 г/т Au/37м

Хойд Мидфийлд
5.6 г/т Au/37м
5.3 г/т Au/25м

БАЯН ХѲНДИЙ ОРД

Хүдрийн агуулга 3.7 г/т алт
Хѳрс хуулалтын харьцаа 10.5:1
Үйлдвэр тэжээх 422,000 унц

Металл авалт 91%
382,000 унц олборлолт
Олборлолт 61,000 унц/жил (~7 жил)

БАЯН ХѲНДИЙ ОРДЫН ЗҮСЭЛТ
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Ѳсѳн нэмэгдэж буй алтны үнэ ба NPV (5%)
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66%
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81%

$1,300 $1,400 $1,500 $1,600 $1,700 $1,800

Ѳсѳн нэмэгдэж буй алтны үнэ ба IRR

NPV (5%)

$ 97 сая ам.дол 
@5% хорогдуулалт ба $1,300 алтны үнэд 

тулгуурлан тооцоолсон

IRR
42%

1.8 жилд хѳрѳнгѳ оруулалтыг нѳхнѳ

Уурхай ашиглалтын 
хугацаа (LOM)

7 жил

Хүдрийн дундаж агуулга
3.7 г/т алт

91% дундаж алт авалт

Нэг унц алтны нийт 
нэгжийн ѳртѳг (AISC)

$ 746/унц

Анхан шатны хѳрѳнгѳ 
оруулалт

$ 40 сая ам.дол

Жилд үйлдвэрлэх алтны 
дундаж хэмжээ
61,000 унц

БАЯН ХѲНДИЙ: УРЬДЧИЛСАН ТЭЗҮ ҮР ДҮНГҮҮД (2019.10)

Эрдэнэ Ресурсийн 2019.10.21-нд танилцуулсан Урьдчилсан ТЭЗҮ-ийн тухай хэвлэлийн мэдээтэй танилцана уу. 
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Татварын дараах IRR (%)

Эх сурвалж: Үнэт цаасыг олон нийтэд арилжаалдаг компаниудын мэдээлэл

БАЯН ХѲНДИЙ  
Ѳндѳр ѳгѳѳж, бага зардал

Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь



БАЯН ХѲНДИЙ
Ѳндѳр агуулга, ѳндѳр металл авалттай ил уурхайн хѳгжүүлэлт

Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

Sanbrado, DFS

Madsen, PFS

Castelo de Sonhos, PEA

Bombore, Feasibility

Eagle, BFS

Goldstrike, PEA

Eau Claire, PEA

Springpole, PEA Valentine, PEA

Back River, Feasibility

Goliath, PEA

Loma Larga, Feasibility

Tijirit, PEA

Horne 5, Feasibility

KSM, PFS

Railroad Pinion, PFS

БАЯН ХѲНДИЙ, УРЬДЧИЛСАН ТЭЗҮ
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Ил уурхай (ИУ)

Ил & далд уурхай (И/ДУ)

Далд уурхай (ДУ)

1. Эх сурвалж: Wood MacKenzie, Дэлхийн алтны ордын зардлын мэдээллийн сан, 2018.08 
2. Урьдчилсан ТЭЗҮ-ийн тухай мэдээлэлтэй 2019 оны 10-р сарын 21-ний хэвлэлийн мэдээнээс танилцана уу. 

Баян Хѳндий ордын ашиглалтын
хугацааны дундаж хүдрийн агуулга2

Дэлхийн ил алтны
уурхайдын дундаж агуулга1

3.73 г/т 1.03 г/т
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Алтны агуулга (г/т)

Баян Хѳндий ордын
ашиглалтын хугацааны
дундаж хүдрийн агуулга 2

Дэлхийн ил алтны
уурхайдын дундаж

агуулга1

3.73 г/т 1.03 г/т

ЭРДЭНЭ

БАЯН ХѲНДИЙ
Ил алтны уурхайн дундаж агуулгаас гурав дахин ѳндѳр агуулга

Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

1. Эх сурвалж: Wood MacKenzie, Дэлхийн алтны ордын зардлын мэдээллийн сан, 2018.08 
2. Урьдчилсан ТЭЗҮ-ийн тухай мэдээлэлтэй 2019 оны 10-р сарын 21-ний хэвлэлийн мэдээнээс танилцана уу. 



Баян Хѳндий уурхайн ерөнхий бүтцийн зураг тѳсѳл



БАЯН ХѲНДИЙ АЛТНЫ ТѲСЛИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ
Ѳдѳрт 1,800 тонн хүдэр боловсруулах хүчин чадал бүхий CIP 
боловсруулах үйлдвэр

Ил уурхай

Хаягдлын нэгдсэн байгууламж
анхны байгууламжХүдрийн овоолго

Боловсруулах 
үйлдвэр

Захиргаа ба ээлж солих 
барилга

Дулааны 
станц

Сэргээгдэх ба уламжлалт 
цахилгаан үүсгүүр

Засвар үйлчилгээний 
байгууламж

Шатахуун түгээх 
тѳв



Хонг Конгийн Хѳрѳнгийн Биржид бүртгэлтэй
байгалийн нѳѳц, бизнесийн үнэлгээ, эрсдэлийн
чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлдэг мэргэжлийн
зѳвлѳх байгууллага
Э-ТЭЗҮ Хамрах хүрээ: Судалгааны тэргүүлэгч, 
нѳѳцийн геотек ба гидро, санхүүгийн
загварчлал

Ausenco-ийн үйл ажиллагаанаас үүдэн, 
загварчлал инженерийн иж бүрэн үйлчилгээ
үзүүлдэг Филиппинд тѳвтэй зѳвлѳх
байгууллага
Э-ТЭЗҮ хамрах хүрээ: Боловсруулах
үйлдвэрийн загварчлал, инжернерчлэл

Ванкуверт тѳвтэй металлургийн
шинжилгээ, тайлал, загварчлалын зѳвлѳх
Э-ТЭЗҮ хамрах хүрээ: Металлург

Перт-д тѳвтэй уул уурхайн инженерчлэл, 
нѳѳцийн загварчлал
Э-ТЭЗҮ хамрах хүрээ: Уурхайн
загварчлал (уурхайн хаалт багтсан) ба
ашигт малтмалын нѳѳцийн тайлан

Оюу Толгойн тѳсѳлд хамтран ажиллаж
байсан туршлагатай, Австралийн уурхайн
ашиглалтын үеийн хаягдлын удирдлага, 
загварчлал ба ашиглалт
Э-ТЭЗҮ хамрах хүрээ: Хаягдлын
байгууламжийн загварчлал ба хаалт

Улаанбаатарт тѳвтэй уул уурхай, санхүүгийн
зѳвлѳгѳѳ үзүүлдэг байгууллага
Э-ТЭЗҮ хамрах хүрээ: Уурхайн дотоод зураг
тѳсѳл, боловсруулах үйлдвэрээс бусад дэд
бүтэц, худалдан авалт ба зураг тѳслийн
зѳвшѳѳрѳл

Байгаль орчин, нийгмийн нѳлѳѳллийн үнэлгээ, удирдлагын
Монгол ба олон улсын консорциум; Монгол болон дэлхийн
таваарын зах зээл, бүтээгдэхүүн болон мѳчлѳгийн ѳндѳр
туршлагатай
Э-ТЭЗҮ хамрах хүрээ: Байгаль орчин, нийгмийн нѳлѳѳллийн
үнэлгээ, гидрогеологи

БАЯН ХѲНДИЙ
Эцсийн ТЭЗҮ-ийн судалгааны зѳвлѳх байгууллагууд

Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь



18

Голлох үе шатууд

Нѳѳцийн тайлан

Хѳндий тѳслийн АШЭЗТ

Aшиглалтын тусгай
зөвшөөрөл: БХ
Aшиглалтын тусгай
зѳвшѳѳрѳл: АН 

Монгол ТЭЗҮ

Хѳндий тѳслийн
урьдчилсан ТЭЗҮ

БОННҮ

БОНБНҮ

Техник Эдийн
Засгийн Үндэслэл

Тѳслийн санхүүжилт

Тусгай зѳвшѳѳрлүүд

Бүтээн байгуулалт

Олборлолт эхлэх

У1 У2 У4У3 У1 У2 У4У3 У1 У2 У4У3 У1 У2 У4У3

2018 2019 2020 2021 2022

Дууссан
Гүйцэтгэж буй
Тѳлѳвлѳсѳн

БАЯН ХѲНДИЙ: ХѲГЖҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь



БАЯН ХѲНДИЙ
Нѳѳцийг нэмэгдүүлэн тэлэх боломж

Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

БАЯН ХѲНДИЙ ОРД Тонн
(сая т)

Агуулга
(г/т Au)

Агуулсан Au 
(мян. унц)

Батлагдсан & Магадалсан
Нѳѳц 3.5 3.7 422

§ Батлагдсан ба Магадалсан
нѳѳц: 3.7 г/т алтны агуулга
бүхий 422,000 унц

§ Баттай ба Бодитой нѳѳц: 3.16 
г/т алтны агуулга бүхий
521,000 унц

§ Боломжтой нѳѳц: 3.68 г/т 
алтны агуулга бүхий 103,000 
унц

§ Мидфийлд, баруун урд бүсэд
газрын дѳт гүнд маш ѳндѳр
агуулга илэрсэн

§ Уурхайн хананаас урд болон
хойд зүгт нѳѳцийг тэлэх
боломжтой



Q4 Чулуулгийн дээжийн
үр дүнгүүд12.1 г/т Au

15.3 г/т Au

18.2 г/т Au

УЛААН
Алт агуулсан турмалины

брекчийн хоолойг огтолсон

БАЯН ХѲНДИЙ АЛТНЫ ТѲСѲЛ
1.5км урт алтны аномаль бүхий
хѳрс ба чулуулгийн дээж

ХАР МОРЬ 
Дээж авсан талбайн

ойролцоо (87.8 г/т Au) алтны
ѳндѳр агуулга бүхий чулуун

дээжүүдийг илрүүлж
талбайг 3км2 хүртэл тэлсэн

2 км

1.5 км
1.5

 км

Чулуулгийн дээж
> 10 г/т
5-10 г/т
1-5 г/т

Цооног

Структур

32.9 г/т Au

АЛТАН СУМ
Газрын дѳт гүнд хийсэн

ѳрѳмдлѳгѳѳр 70 г/т Au 2 м, 23 г/т
Au 2 м зэрэг ѳндѳр агуулга бүхий

интервалууд илрүүлсэн. 

87.8 г/т Au

ХѲНДИЙ АЛТНЫ ТѲСѲЛ
Хѳндий тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайд

тодорхойлсон хэтийн тѳлѳв бүхий бүсүүд
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Нѳѳц Ангилал Au унц
(1.9 г/т)

Ag унц
(~10 г/т)

Pb фунт
(~0.6%)

Zn фунт
(~0.6 г/т)

Алтан Нар
0.7 г/т AuEq захын агуулга

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

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

АЛТАН НАР
Баян Хѳндийн хойд зүгт орших алт- полиметаллын нѳѳц

Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

• 5.6 км эрдэсжсэн бүсэд 18 хэтийн тѳлѳв бүхий
талбай тодорхойлсон

- Хойд Холбоо болон Нээлтийн бүсэд хайгуулын
хѳтѳлбѳрийг голлон гүйцэтгэсэн

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

• Дунд сульфиджилт бүхий эпитермаль алт-
мѳнгѳ-хар тугалга-цайрын ордын нѳѳцийг
гүндээ тэлэх боломжтой

- Дундаж ѳрѳмдлѳгийн гүн: 150 метр
- Геохими болон геофизикийн
олон аномаль судлагдаагүй байна



АЛТАН НАР – НЭЭЛТИЙН БҮС
Бүх чиглэлд нээлттэй

Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

Central Zone Gap Tested in Q4-2019

22



2019 оны 1-р улирлын хайгуул хийгдэж байгаагүй бүсээс илэрсэн үр
дүн 23

АЛТАН НАР – НЭЭЛТИЙН БҮС
2020 оны 1-р улирлын үр дүнгээр ѳндѳр агуулга илэрсэн

Олборлолтын шат уруу хурдацтй хѳгжүүлэх нь



24

МОНГОЛ УЛСЫН ТУХАЙ
Товч мэдээлэл

Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

Дэлхийн хүм амын хамгийн сийрэг суурьшилтай улс:
1.5 сая км2 нутаг дэвсгэрт 3.2 сая хүн ам оршин суудаг

§ ОХУ, БНХАУ-ын хооронд орших
хѳгжиж буй ардчилсан улс
- 2019 онд ДНБ-ийн ѳсѳлт 5.1%
- Ардчилсан сонгуулийн 30 жилийн түүх
- Нийт хүн амын 98% нь бичиг үсгийн мэдлэгтэй
боловсролтой, залуу хүн амтай

- +40,000 уул уурхайн мэргэжилтэн, Оюу Толгойн
~15,000 ажилтны 97% нь Монголчууд

§ Хѳгжиж буй уул уурхайн бүс
- Уул уурхай нь ДНБ-ийн 21%, экспортын 85%-ийг
эзэлдэг

- Газар нутгийн 70%-д нь хайгуул
хязгаарлагдмал хийгдэж байсан

- Уурхайн зѳвшѳѳрѳл 3-5 жил

§ Зохицуулалт, хууль журмын дэмжлэг
- Алтны нѳѳц ашигласны тѳлбѳр 5%, аж ахуйн
нэгжийн орлогын албан татвар 25%

- Канад болон 20 гаруй улстай давхар татварын
гэрээтэй

- Канад-Монголын гадаадын хѳрѳнгѳ
оруулалтыг дэмжих, хамгаалах гэрээ (FIPA)



1 сая унц ил уурхай, нуруулдан
уусгах технологи. Олборлолт

2014 2-р улиралд эхэлсэн

Туул голын хэсгээс 50 км-т
орших алтны шороон орд

1.5 сая унц алт олборлосон, 
дунджаар $500/унц бэлэн
мѳнгѳний зардал бүхий

1.6 сая унц нѳѳц бүхий ил
уурхай, тусгай зѳвшѳѳрлийн

шатанд явж буй
0.7 сая унц алт (+5 сая унц мѳнгѳ), 

@ 1.3 г/т алтны агуулга бүхий

БАЯН АЙРАГ
Баян Айраг ХХК

ЗААМАР
Шороон ордууд

БОРОО
Сентерра ГАЦУУРТ

ОZD ATO
Степп Гоулд

ЦАГААН ГАЦИР
Наран Мандал БАЯН ХѲНДИЙ& АЛТАН НАР

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент БАЯНХОНГОР
Бичил уурхай

ОЮУ ТОЛГОЙ
Туркойз Хилл

ОЮУТ УЛААН
Занаду

2016 оны эхээр олборлолт
эхэлсэн Шинэ алтны дүүрэг, ѳндѳр

агуулга бүхий анхан шатанд
явж буй хѳгжүүлэлт

Алтны шороон орд
61 сая унц алтны нѳѳц бүхий

ил/далд уурхай
2015 онд 65.3 мян унц олборлосон

Шинээр алтны дүүрэг, ѳндѳр
агуулга бүхий, анхан шатанд

явж буй хѳгжүүлэлт

25

ЭРДЭНЭ БА МОНГОЛ
Алтны үндсэн ордын олборлолт нэмэгдэж байна
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь
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ЭРДЭНИЙН МОНГОЛ ДАХЬ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Хууль эрхзүй болон нийгмийн хүрээнд хүлээн зѳвшѳѳрѳгдсѳн
Олборлолтын шат уруу хурдацтй хѳгжүүлэх нь

1997 оноос хойш Монгол
улсад ажиллаж буй хамт
олон

Европын Сэргээн босголт, 
Хѳгжлийн Банк (“EBRD”)-тай
стратегийн хѳрѳнгѳ оруулалт
хамтран хийсэн

МХБ болон ТSX-д давхар
бүртгүүлсэн анхны компани, 
6,000 гаруй Монгол хувьцаа
эзэмшигчидтэй

15 жилийн турш орон нутаг, 
байгаль орчны хѳгжилд
хѳрѳнгѳ оруулалт хийж буй



1 2019.10.15-ны хэвлэлийн мэдээтэй танилцана уу.
2 2018.06.08 болон 2018.06.14-ний хэвлэлийн мэдээтэй танилцана уу. 

МХБ давхар бүртгэл (2018)

ЕСБХБ-ны санхүүжилт (2019)

• Эрдэнэ Ресурс нь Монголын Хѳрѳнгийн Биржид2 давхар
бүртгэгдсэн анхны компани

• Орон нутгийн иргэд, Монголын томоохон хѳрѳнгѳ
оруулагчдыг оролцуулан нийт 6,000 гаруй Монгол хувьцаа
эзэмшигчтэй

• 2018 онд хийсэн давхар бүртгэлээр захиалга даван биелж, 1.38
сая кан.доллар татан тѳвлѳрүүлсэн.

• 2019 оны 11 сард Эрдэнэ Ресурс нь Европын Сэргээн Босголт,
Хѳгжлийн Банк1 (“EBRD”)-ны оролцоотой $5.0 сая
ам.долларын хѳрвѳх нѳхцѳлтэй зээлийг хүлээн авсан.

• EBRD нь Монгол Улс дахь хамгийн том гадаадын хѳрѳнгѳ
оруулагчдын нэг - дунджаар 2.0 тэрбум Еврогийн хѳрѳнгѳ
оруулалт хийсэн.

• Эрдэнэ Ресурсийн үйл ажиллагаа нь EBRD-ийн гүйцэтгэлийн
шаардлагуудад нийцэж байна.

МОНГОЛ БА ОЛОН УЛСЫН ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУД
Монгол хѳрѳнгѳ оруулагчид ба ЕСБХБанкны оролцоо

Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь



Айванхоу Майнс, Рио Тинто, 
Пийбоди Энержи ба
Панконтинентал Ресурсиз
зэрэг уул уурхайн
компаниудад 16 жил, Монгол
улсад удирдлагын тѳвшинд
25 жилийн турш ажилласан
туршлагатай. 

ТѲЛѲѲЛѲН УДИРДАХ ЗѲВЛѲЛ
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

Хэдли Виддап
ТУЗ-ийн гишүүн

Уул уурхайн тѳслүүдийн
үнэлгээ, хѳгжүүлэлтийн үе
шатуудад 20 гаруй жил
ажилласан туршлагатай
геологич, хѳрѳнгѳ
оруулалтын менежер юм. 

Петер Акерли
Ерѳнхийлѳгч & Гүйцэтгэх захирал

Ашигт малтмалын
хайгуул, компанийн
санхүүжилт, тѳсѳл
хѳгжүүлэлт болон
хувьцаат компанийг
удирдах чиглэлээр 25 
гаруй жил ажилласан
туршлагатай.  

Лэйтон Крофт
ТУЗ-ийн дарга

Др. Анна Биолик
ТУЗ-ийн гишүүн

Монгол, Казахстан, Кыргызстан, 
Тажикстан 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
захирлаар ажиллаж
байсан.  

Жон Бюрн
ТУЗ-ийн гишүүн

1997 оноос хойш Канад
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 
захирлаар томилогдон, 6 тэрбум 
ам.долларын зэс-алтны уурхайн 
бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэн 
ажиллаж байсан туршлагатай. 

Кеннет МакДоналд
ТУЗ-ийн гишүүн

Уул уурхайн санхүүгийн
чиглэлээр 34 жил ажилласан
итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч
тэрээр Эрдэнэ Ресурсд 17 
жилийн турш Санхүү хариуцсан
захирал болон дэд
ерѳнхийлѳгчѳѳр ажилласан. 



1. ЕСБХБ-наас $5 сая ам.долларын хѳрвѳх боломжит зээлийг хүлээн
авсан. Зээлийг хѳрвүүлэх нѳхцөлѳѳр хѳрвүүлэлт хийсэн
тохиолдолд компанийн 33 сая энгийн хувьцаанд хѳрвѳнѳ.

Хувьцаа эзэмшигчидХѳрѳнгийн Бүтэц (2020.05.20)
Кан.дол Ам.дол

Хувьцааны ханш $0.23 $0.17
Ханшийн хэлбэлзэл
(52 долоо хоног) $0.13-$0.32 $0.09-$0.23

Зах зээлийн үнэлгээ $44.1 M $31.9 M
Эргэлтэнд буй нийт
хувьцаа 191.8 сая
Опцион 12.5 сая / Орлого: $5.3 сая

Варрант 30.3 сая / Орлого: $14.3 сая

ИОХЭ 5.0 сая

Бүрэн хорогдуулсан
хувьцаа 239.6 сая

Бэлэн мѳнгѳ $2.8 сая $2.0 сая
Ѳр тѳлбѳр $6.9 сая $5.0 сая

29

Олон нийт Эрдэнэ Ресурсийн
удирдлага, ТУЗ

Тек Ресурс Лимитед

Монгол хувьцаа
эзэмшигчид

Хѳрѳнгѳ оруулалтын сангууд, 
хувийн сангууд

44%

6% 35%

7%

8%

ХѲРѲНГИЙН БҮТЭЦ
Хувьцаа эзэмшигчдийн дэмжлэг
Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

Хѳрѳнгийн биржийн тикер: TSX: ERD | MSE: ERDN



ERDENE AT A GLANCE
High-grade, District-scale, Experienced team
Fast tracking to production

Exceptionally 
high-grade and 
near surface gold 
deposit within a 
land package 
with district scale 
exploration 
upside

Rapid 
development 
towards 
production. 
Technical studies, 
permitting and 
financing 
milestones are on 
track

Projected annual 
cash flow from 
operation (based 
on $1,300 Au 
price) is 
expected to 
exceed the 
current market 
capitalization

Long term 
investor such as 
the EBRD, and 
Lion Selection 
Group, whose 
goals are aligned 
with the 
management’s 
objectives

Leading social 
license to 
operate in 
Mongolia as the 
company has 
developed 
community and 
business 
relationships 
over the past 
decade

ЭРДЭНЭ РЕСУРСД ХѲРѲНГѲ ОРУУЛАХ ШАЛТГААНУУД

• Алтны агуулга маш өндөр, илээр олборлох боломжит уурхайн бүтээн
байгуулалтыг 2020 оны эцэст эхлүүлэхээр тѳлѳвлѳсѳн

• Бага ѳртѳг, ѳндѳр ѳгѳѳж бүхий тѳслийн олборлолтыг 2021 оны эцэст
эхлүүлж, жилд 60,000 унц алт олборлохоор тѳлѳвлѳсѳн

• Дүүргийг нээсэн анхдагч компанийн ѳрсѳлдѳх чадвар
• Ѳнгѳрсѳн 10 жилийн хугацаанд ѳндѳр агуулга бүхий хэд хэдэн

талбайг тодорхойлж, гурван ордыг нээн илрүүлсэн
техникийн чадавхитай баг

• Монгол дахь тѳслүүдийг санхүүжүүлэх, дэлхийн
түвшний түншүүд, зохицуулагч байгууллагатай
хамтрах, харилцах чадвараа баталсан компанийн
хѳгжүүлэлт, туршлагатай баг хамт олон

• ТУЗ ба удирдлага нь компанийн хувьцааг эзэмшдэг
• Европын Сэргээн Босголт Хѳгжлийн Банк болон

стратегийн хѳрѳнгѳ оруулагчид, олон нийтээс бүтсэн
урт хугацааны хувьцаа эзэмшигчидтэй

• Монголын Хѳрѳнгийн Биржид давхар бүртгэгдсэн
анхны компани бѳгѳѳд сүүлийн +10 жил олон
нийттэй хамтран ажиллаж, нийгмийн хүрээнд
хүлээн зѳвшѳѳрѳгдсѳн байгууллага



ЭРДЭНЭ РЕСУРСИЙН ХѲГЖЛИЙН ТҮҮЧЭЭ
Амжилтууд болон хүлээлт

Олборлолтын шат руу хурдацтай хѳгжүүлэх нь

ҮНЭ ЦЭНИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ 5 ХҮЛЭЭЛТ
1. Эцсийн ТЭЗҮ-ийг 2020 оны эхний хагаст танилцуулна
2. 2-р улиралд Хар Морь талбайд хайгуулын ѳрѳмдлѳг хийнэ
3. 2-р улиралд тѳслийн санхүүжилтийн ажлыг эхлүүлнэ
4. 2020 оны сүүлээр бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эхлүүлнэ
5. Барилын ажил эхлүүлснээс 18 сарын дотор олборлолт эхлүүлнэ



@ErdeneRes
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Erdene Resource Development Corp.

www.erdene.com


