СЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС ХХК
(Хувьцааны код: CUMN)

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС
Хувь хүний овог, нэр/Байгууллагын оноосон нэр: ________________________________________
Регистрийн дугаар: _________________________________________________________________
Эзэмшиж буй энгийн хувьцааны тоо: __________________________________________________
Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХХК (“Компани”)-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал
(“Хурал”)-д оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн цахим бүртгэлийг 2021 оны 12-р сарын 15-ны
өдрийн 10:00 цагаас эхлэн 2021 оны 12-р сарын 25-ны өдрийн 16:00 цаг хүртэл
https://hural.cumongol.mn веб хаягаар хийж, санал өгөх нууц кодыг хувьцаа эзэмшигчдийн гар
утсанд илгээнэ.
Хурлын санал хураалтыг https://hural.cumongol.mn веб хаягаар 2021 оны 12-р сарын 16-ны өдрийн
10:00 цагаас эхлэн 2021 оны 12-р сарын 26-ны өдрийн 16:00 цаг хүртэл урьдчилан цахимаар
болон Хурлын үеэр цахимаар тус тус хүлээн авна.
Хувьцаа эзэмшигчид 2021 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн 10:00 цагт Монгол Улс, Улаанбаатар хот
14241, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж 19А, Шангри-Ла Худалдааны Төв, 4-р
давхарт, Өргөө 3 кино театр, 4-р танхимд биечлэн ирж цахимаар санал өгөх боломжтой.
Хувьцаа эзэмшигч өөр хүнээр төлөөлүүлэн санал өгөх бол тухайн төлөөлөх хүнд итгэмжлэл олгож
нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн Хурлын санал хураалтад
хүчинтэй байна.
ХУРЛААС ГАРАХ ШИЙДВЭРИЙН
ТӨСӨЛ
1.
Компанийг хувьцаат компани
болгох замаар хэлбэрийг
өөрчилсүгэй.
2.
Компанийн оршин байгаа хаягийг
Монгол Улс, Улаанбаатар 14240,
Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо,
ЮНЕСКО-гийн гудамж 31, Далай
Тауэр, 11-н давхарт хэмээн
өөрчилсүгэй.
3.
Компанийн Дүрмийг баталсугай.

ЗӨВШӨӨРСӨН

ТАТГАЛЗСАН

ТҮДГЭЛЗСЭН

(Санамж 1)

(Санамж 1)

(Санамж 1)

Санамж 1:
“Зөвшөөрсөн”, “Татгалзсан” эсвэл “Түдгэлзсэн” ээ илэрхийлж харгалзах нэг нүдэнд
өгнө.

 тэмдэглэгээг хийж санал аа

НЭР ДЭВШИГЧИД ӨГӨХ
САНАЛЫН ТОО (Санамж 2)
Дор дурдсан нэр дэвшигчдийг Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”)-ийн ердийн
гишүүдээр сонгох. Үүнд:
4.(а) Адилбиш овогтой Ганхуяг
4.(б) Адилбиш овогтой Ганболд
4.(в) Гансүх овогтой Бат-Эрдэнэ
4.(г)
Очирбат овогтой Батмөнх
4.(д) Ганболд овогтой Чинзориг
ХУРЛААС ГАРАХ ШИЙДВЭРИЙН ТӨСӨЛ

4.(е) Болдбаатар овогтой Бат-Эрдэнэ
Дор дурдсан нэр дэвшигчдийг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдээр сонгох. Үүнд:
4.(ё) Равжин овогтой Ганболд
4.(ж) Чулуун овогтой Мэргэн
4.(з)
Гари Стивен Биондо (Gary Stephen Biondo)
Санамж 2:
ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж буй энгийн
нэг хувьцаа нь Компанийн Дүрмээр тогтоосон ТУЗ-ийн нийт гишүүдийн тоотой тэнцүү саналын эрхтэй байна.
Хувьцаа эзэмшигч саналын эрхээ ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшиж буй нэг нэр дэвшигчид бүгдийг, эсхүл хэд хэдэн нэр
дэвшигчид хуваан өгөх эрхтэй.
Тухайлбал, хувьцаа эзэмшигч А нь Компанийн 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг. Компанийн дүрмээр ТУЗ нь 9
гишүүнтэй, үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон. Хувьцаа эзэмшигч А-гийн 100 ширхэг энгийн
хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй болно. Хувьцаа эзэмшигч А саналын эрхээ ТУЗийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон хэд хэдэн нэр дэвшигчид
дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй. Жишээ нь:
Хувилбар А:

Хувьцаа эзэмшигч А 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 А нийт 900 саналын эрхийн 600 эрхээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох
6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 эрхээ хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид
тус тус өгч болно.

Хувьцаа эзэмшигчийн баталгаажуулалт:
Огноо:

