ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС
/ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ-1, 2/
Компанийн оноосон нэр:

“Монгол шуудан” ХК

Хурал хуралдах газар, өдөр: “ЦАХИМ” хэлбэрээр
2021 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр 10:00 цагт
Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр:
Хувьцаа эзэмшигчийн утасны дугаар:
Хувьцаа эзэмшигчдийн мэйл хаяг:
Регистрийн дугаар:
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:
Санал хураах арга: Энгийн
№

Хэлэлцэх асуудал

Шийдвэр

Хувьцаа эзэмшигчийн санал
Зөвшөөрсөн Татгалзсан Түтгэлцсэн

Компанийн 2020 оны үйл
ажиллагааны болон
ТУЗ-ийн
1 санхүүгийн тайлангийн
дүгнэлтийг
талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг
батлах тухай
хэлэлцэн батлах
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
ТУЗ-ийн зардлыгн
2 2021 оны зардлын төсөв
төсөв батлах
батлах
тухай
Заавар: Та өөрийн саналыг ( “√ “болон “+” ) тэмдэгээр тэмдэглэнэ.
Хувьцаа эзэмшигч хувь хүний бөглөх хэсэг
Овог нэр: ....................................................
Гарын үсэг: ....................................................

Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн бөглөх хэсэг
Хуулийн этгээдийн нэр:
.............................................................................

Улсын бүртгэлийн дугаар: ..................................
Хувьцаа эзэмшигч хувь хүн болон хуулийн этгээдийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн
төлөөлөгчийн бөглөх хэсэг
Нэр: .........................................

Албан тушаал: .......................................

Гарын үсэг: ...........................................
Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг: ............................................
Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг: .......................................
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх (доогуур зурах):

Тийм

Үгүй

Комиссын дарга: ............................ /............................/
Гишүүд: ............................ /.........................../
............................ /............................/
Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох үндэслэл: ............................................................................

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС
/ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ-3/
Компанийн оноосон нэр: “Монгол шуудан” ХК
Хурал хуралдах газар, өдөр: “ЦАХИМ” хэлбэрээр
2021 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр 10:00 цагт
Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр:
Хувьцаа эзэмшигчийн утасны дугаар:
Хувьцаа эзэмшигчдийн мэйл хаяг:
Регистрийн дугаар:
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:
Санал хураах арга: Кумулятив
Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх тухай тайлбар:
Кумулятив аргыг хэрэглэхэд хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж буй энгийн нэг хувьцаа
нь компанийн дүрмээр тогтоосон ТУЗ-ийн нийт гишүүдийн тоотой тэнцүү саналын эрхтэй
байна.
Хувьцаа эзэмшигч нь саналын эрхээ ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшиж буй нэг нэр
дэвшигчид бүгдийг, эсхүл хэд хэдэн нэр дэвшигчид хуваан өгөх эрхтэй.
Жишээ нь: Хувьцаа эзэмшигч А нь 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг. Компанийн
дүрмээр тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байх бөгөөд үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус
гишүүн байхаар тогтоосон. Хувьцаа эзэмшигч А-ийн эзэмшиж буй 100 ширхэг энгийн
хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй /100*9 гишүүн=900/
болно.
Хувилбар А: Хувьцаа эзэмшигч нь нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон
хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид
өгч болно.
Хувилбар Б: Хувьцаа эзэмшигч нь нийт 900 саналын эрхийн 600 эрхээ ТУЗ-ийн ердийн
гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 эрхээрээ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр
сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус өгч болно.
Хувьцаа эзэмшигч нь саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж
буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар
хуваарилан өгөх эрхтэй.
1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчийг сонгох
Саналын эрхтэй хувьцааны тоо- .................................
№

Нэр дэвшигчийн овог, нэр

1

Даваахүү Нарангэрэл

2

Даваасамба Дэлгэрмаа

3

Энхбаатар Бат-Идэр

4

Чулуунбаатар Дондогмаа

5

Одончимэд Одбаяр

6

Гэрэлт Тэлмэн

Саналын тоо

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчийг сонгох
Саналын эрхтэй хувьцааны тоо- .................................
№

Нэр дэвшигчийн овог, нэр

1

Дарамбазар Балдорж

2

Банзрагч Ганбаатар

3

Ванчиг Ганзориг

Хувьцаа эзэмшигч хувь хүний бөглөх хэсэг
Овог нэр: ....................................................
Гарын үсэг: ....................................................

Саналын тоо

Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн бөглөх хэсэг
Хуулийн этгээдийн нэр:
.............................................................................

Улсын бүртгэлийн дугаар: ..................................
Хувьцаа эзэмшигч хувь хүн болон хуулийн этгээдийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн
төлөөлөгчийн бөглөх хэсэг
Нэр: .........................................

Албан тушаал: .......................................

Гарын үсэг: ...........................................
Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг: ............................................
Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг: .......................................
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх (доогуур зурах):

Тийм

Үгүй

Комиссын дарга: ............................ /............................/
Гишүүд: ............................ /.........................../
............................ /............................/
Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох үндэслэл: ............................................................................

