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КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА  

Ерөнхий мэдээлэл  
Компанийн оноосон нэр “Улаанбаатар БҮК” ХК 

Үүсгэн байгуулагдсан огноо 1996-04-27 

Албан ёсны хаяг 
Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, “УБ БҮК” ХК – 
ийн байр 

Шуудангийн  код   18031 

Ажилчдын тоо  135 

Дүрмийн сан 131’547’500 төгрөг 

Гаргасан хувьцаа * нэрлэсэн үнэ 131’547’500 ширхэг * 1 төгрөг 

Улсын бүртгэлийн дугаар 9010001027  

Регистрийн дугаар 2041219 

Компанийн дүрэм: ХЭХ шийдвэр огноо, № 2017 он 04  сар 26 өдөр, №2017/06 

Утас: 976-70001182 

Факс: 976-70001713 

Вэб сайт: http://www.ubbuk.mn  

И-мэйл: info@ubbuk.mn  

 
Үйл ажиллагааны өөрчлөлт, шилжилт 
2019 оны 2-р улирлын байдлаар компанийн бүтэц зохион байгуулалт болон үйл 
ажиллагааны чиглэлд өөрчлөлт, шилжилт хөдөлгөөн хийгдээгүй болно. Үйл ажиллагааны 
чиглэлүүд: 

1. Барилгын материал үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 

 Төмөр бетон хийц үйлдвэрлэх;                   

 Даацын металл хийц эдлэлийн үйлдвэрлэл;     

 Бетон зуурмагийн үйлдвэрлэл;                           

 Элс хайрга бутлан ангилах үйлдвэрлэл; 
2. Өргөх байгууламжийн чиглэлээр: 

 ачаа өргөх кран, төрөл бүрийн өргүүрийн /барилгын өргүүр, 
өргөгч/ угсралтын ажил, засвар, техникийн үйлчилгээ; 

 өргөх байгууламж, түүний эд анги үйлдвэрлэл; 
3. Төмөр замын чиглэлээр:  

 төмөр замын дээд бүтэц үйлдвэрлэх /Төмөр бетон дэр 
үйлдвэрлэх/; 

4. Барилга угсралтын чиглэлээр: 
 цутгамал болон угсармал төмөр бетон арагт бүтээцэн болон иж 

бүрэн цутгамал бүтээцэн барилгын ажил (1-16 давхар хүртэл); 

 цамхаг, тулгуур, түшиц хана, яндан цамхаг зэрэг 30 м хүртэл 

өндөр  угсармал ба цутгамал бетон, төмөр бетон, ган бүтээцтэй 

байгууламжийн ажил;  

Үйл ажиллагаандаа шинэ техник, технологи нэвтрүүлсэн байдал 
2019 оны 2-р улирлын байдлаар үйл ажиллагаандаа шинэ техник, технологи нэвтрүүлэлт 
хийгдээгүй.  

 
Хөрөнгийн өөрчлөлттэй холбоотой гэрээ, хэлцэл 
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2019 оны 2-р улирлын байдлаар хөрөнгийн өөрчлөлттэй холбоотой аливаа гэрээ, хэлцэл 
хийгдээгүй. Компанийн хөрөнгийн үнийн >10% тэнцэх хөрөнгийн өөрчлөлтгүй.  
 

Компанийн удирдлагын талаарх мэдээлэл: 

Гүйцэтгэх удирдлагын баг: 
 

№ Овог нэр Албан тушаал Хүйс Томилогдс
он 

огноо 

Мэргэжил Хувьцаа
ны тоо 
хэмжээ 

1 Б.Жамбал Гүйцэтгэх захирал эрэгтэй 01/09/2016 Эдийн засагч үгүй 

2  Б.Батчулуун  Тамгын газрын захирал   эрэгтэй  10/24/2016  Санхүүгийн 
удирдлага  

үгүй 

3  Д.Сувд  Санхүү удирдлагын 
газрын захирал 

эмэгтэй  03/15/2012  Хэрэглээний 
математикч  

≈5000 
ширхэг 

4 Б.Нармандах  Үйлдвэр, техник 
технологийн газрын 
захирал 

эрэгтэй  03/25/2013  Металлургийн 
инженер  

үгүй 

 
 

Санхүүгийн гол үзүүлэлтүүд:  
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ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ БА КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА  

   

Өмнөх өдрийн хаалт  362.00 

Нээлтийн ханш: 0.00 

Хаалтын ханш: 362.00 

Авах дээд үнэ: 280.00 x 100 

Зарах доод үнэ: 399.00 x 20 

Нийт хувьцааны тоо ширхэг: 131,547,500 

Гаргасан хувьцааны тоо ширхэг: 131,547,500 

Арилжигдсан ширхэг/ үнийн дүн: 0/0.00 

52 долоо хоног: 310.00 - 600.00 

Зах зээлийн үнэлгээ: 47,620,195,000.00 

ISIN: MN00BUK01956 

 
 

Хувьцаа эзэмшигчдийн талаарх мэдээлэл: 
 

Д/д 
Нөлөө бүхий хувьцаа 

эзэмшигч 
Тус компанийн хувьцааг 

эзэмшиж буй байдал 
Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй 

байдал 

  Компанийн нэр 
Хувьцааны 
тоо ширхэг 

Нийт хувьцаанд 
эзлэх хувь 

Компанийн 
нэр 

Хувьцааны 
тоо ширхэг 

Нийт 
хувьцаанд 
эзлэх хувь 

1 
 “Улаанбаатар 
менежмент”ХХК  

128,315,700 
ширхэг 

97.5 % Бусад 
3,231,800 

ширхэг 
2.5% 
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 Ногдол ашиг хуваарилалтын тухай мэдээлэл: 
 

"УБ БҮК" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн 
№2019/02тоот тогтоолоор компанийн 2018 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 1 төгрөг 
буюу нийт 131.5 сая төгрөгийн ногдол ашгийг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн. 
 
 
 
 
 
 
 


