Эрдэнэ Ресурс нь Хѳндий алтны тѳслийн анхан шатны эдийн
засгийн тооцооллыг танилцуулах цахим хурал хийнэ

Канад улс, Нова Скошиа муж, Халифакс хот – 2018 оны 12 сарын 17
Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX: ERD | MSE: ERDN) (Цаашид “Эрдэнэ
Ресурс” эсвэл “Компани” гэх) нь Монгол улсын баруун ѳмнѳд хэсэгт ѳѳрийн 100%
эзэмшлийн Хѳндийн Алтны Тѳслийн анхан шатны эдийн засгийн тооцооллын (“PEA”)
тухай мэдээлэл хүргэх зорилгоор цахим хурал (“Conference call”) хийхээр тѳлѳвлѳж
байна. Энэхүү дуудлага нь зүүн бүсийн стандарт цагаар (“EST”) 10:00 цагт болно.
Компанийн вебсайт дээр цахим хуралтай холбоотой танилцуулгыг тавина. Энэхүү
цахим хуралд оролцох хүсэлтэй байвал доорх дугаарын дагуу залгана уу. Цахим хурлын
дараа асуулт хариултууд компанийн вебсайт www.erdene.com-д тавигдана.
Цахим хурал хийгдэх хугацаа: 2018 оны 12 сарын 18-ны Мягмар гараг, өглөөний 10:00
цаг (Зүүн бүсийн стандарт цаг, EST),
Канад/АНУ-аас залгах дугаар: 1-877-703-1560
Олон улсын залгах дугаар: 1-647-689-5569

Компанийн тухай
Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци нь Монгол улсад суурь болон үнэт металлын
хайгуул, тѳсѳл хѳгжүүлэлтийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Канад улсад бүртгэлтэй
хайгуулын компани юм. Ѳнгѳрсѳн 2 жилийн хугацаанд Хөндий Алтны Төслийн талбайд
ѳрѳмдлѳгийн судалгаа хийсний үр дүнд Баян Хөндий төсөлд 158 г/т алтны агуулга бүхий
14 метрийн зузаан интервал, үүнээс 1 метр зузаан интервалд 2,200 г/т алтны ѳндѳр
агуулга илрүүлсэн. Алтан Нар төсөлд 10.3 г/т алтны агуулга бүхий 20 метрийн зузаан
интервал, түүнд 1 метрийн турш 101 г/т ѳндѳр алтны агуулгыг илрүүлсэн. Хѳндий
Алтны Тѳслийн нѳѳцѳд 1.4 г/т захын агуулгаар тооцоход 3.7 г/т алтны дундаж агуулга
бүхий 642,000 унц алтны бодит нѳѳц, 2.3 г/т алтны дундаж агуулга бүхий 250,000
боломжит нѳѳц агуулагдаж байна.
Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци нь Торонто болон Монголын хѳрѳнгийн
биржүүд дээр бүртгэлтэй. Компанийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Компанийн
вебсайт www.erdene.com-оос авч танилцах боломжтой. Компанийн тухай тодорхой
мэдээллүүд нь зѳвхѳн Компанийн вебсайтаар дамжин хүрэх магадлалтай тул хѳрѳнгѳ
оруулагчид вебсайтаар дамжуулан дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой.

Урьдчилсан таамаглал
Зарим мэдээллүүд нь Үнэт цаасны хуулийн хүрээнд урьдчилсан таамаглалуудыг
агуулсан болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Урьдчилсан таамаглал нь урьд болж байсан
болон ирээдүйд болох бодит баримт биш ба зѳвхѳн ирээдүйн тѳлѳвлѳгѳѳ, стратеги,
тѳсѳл, нѳхцѳл байдалд тулгуурласан үзэл баримтлал, магадлал болон таамаглал болно.
Энэхүү таамаглалууд нь тодорхой үндэслэлд тулгуурласан боловч баталгаа биш болно.
Компанийн үйл ажиллагаа нь олон хүчин зүйлээс шалтгаалах бѳгѳѳд зарим хүчин зүйлс
нь Компанийн хяналтаас давсан байх магадлалтай ирээдүйд учирч болох хүчин зүйлс
юм. Материаллаг ѳѳрчлѳлт үзүүлэх боломжтой хүчин зүйлсэд эрдсийн зах зээлийн үнэ,
хайгуулын үр дүнгүүд, бизнесийн болон зах зээлийн орчин, эдийн засгийн байдал болон
санхүүжилт, хѳрѳнгѳ босголт зэрэг орно. Дээр дурдсан мэдээллүүд нь ирээдүйд
ѳѳрчлѳгдѳн хувирах магадлалтай. Компани нь Үнэт цаасны хуульд ѳѳрѳѳр заагаагүй
тохиолдолд Урьдчилсан таамаглалыг ѳѳрчлѳн, шинэчлэх үүрэг хүлээхгүй.

ЭНЭХҮҮ МЭДЭЭЛЛИЙГ ОЛОН НИЙТЭД ТАНИЛЦУУЛАХАД ЯМАРВАА
НЭГЭН ЗАСАГ ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА ЗѲВШѲѲРСѲН, ҮЛ
ЗѲВШѲѲРСѲН МЭДЭГДЭЛ ХИЙГЭЭГҮЙ.
Холбоо барих:
Петер К. Акерли, Ерѳнхийлѳгч болон Гүйцэтгэх захирал
Кэн В. МакДоналд, Дэд ерѳнхийлѳгч болон Санхүү хариуцсан захирал
Утас: (902) 423-6419
Емайл: info@erdene.com
Вебсайт: www.erdene.com
Твиттер: https://twitter.com/ErdeneRes

