
 

 

 
 

Эрдэнэ Ресурс нь Хѳндий Алтны Тѳслийн роялтиг  
Сэндсторм Гоулд-аас буцаан худалдан авах мэдэгдэл гаргалаа 

 
 
Канад улс, Нова Скошиа муж, Халифакс хот – 2019 оны 3 сарын 26 
 
Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) (цаашид “Эрдэнэ Ресурс” 
эсвэл “Компани” гэх) нь Монгол улсын баруун ѳмнѳ зүгт орших Хѳндий Алтны Тѳслийн 1%-
ийн борлуулалтын цэвэр ашгийн тѳлбѳр ( “Net smelter return royalty” буюу “NSR”) (цаашид 
“БЦАТ” гэх)-ийг 2019 оны 4 сарын 14-ний дотор Сэндсторм Гоулд Лимитед (“Sandstorm Gold 
Limited”) (цаашид “Сэндсторм” гэх) компаниас $1.2 сая канад доллараар худалдан авахаар 
тѳлѳвлѳж буйг дуулгахад таатай байна.    
 
Эрдэнэ Ресурсийн ерѳнхийлѳгч, гүйцэтгэх захирал Петер Акерли хэлэхдээ: “Хѳндий Алтны 
Тѳслийн Анхан Шатны Эдийн Засгийн Тооцооллын үр дүн болон хайгуулын боломжуудад 
үндэслэхэд 1%-ийн БЦАТ-ийн бодит үнэ цэн нь буцаан худалдан авах үнээс давна хэмээн үзэж 
байна. БЦАТ-ийг буцааж худалдан авснаар хувьцаа эзэмшигчдэдээ бодит үнэ цэнийг үүсгэнэ”. 
Мѳн “Хѳндий Алтны Тѳслийн хѳгжүүлэлтийн чухал үе шатанд дэмжин ажилласан Сэндсторм-
д талархсанаа илэрхийлэн, цаашид олборлолтын үе шатанд хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлнэ 
хэмээн итгэж байна” хэмээв.  
 
2016 оны 4 сарын 21-нд Эрдэнэ Ресурс нь $2.5 сая канад долларын санхүүжилтийн хүрээнд 
Хѳндий Алтны Тѳслийг багтаасан тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайд 2%-ийн БЦАТ-ийг Сэндсторм-
д олгосон. Энэхүү хэлцлийн дагуу Эрдэнэ Ресурс нь 3 жилийн хугацаанд 2%-ийн БЦАТ-ийн 
50%-ийг $1.2 сая канад доллараар эргүүлэн худалдан авах эрхтэй. Эрдэнэ Ресурс нь энэхүү 
гүйлгээг бэлэн мѳнгѳѳр гүйцэтгэнэ.   

Хѳндий алтны тѳслийн тухай  

Эрдэнэ Ресурсийн ордууд нь дэлхийн томоохон алт, алт-зэсийн ордуудыг агуулагч Тѳв Азийн 
Орогены бүсэд багтдаг Эдрэнгийн террейнд байрладаг. Эрдэнэ Ресурс нь Монгол улсын баруун 
ѳмнѳд хэсэгт 10 гаруй жил хайгуул судалгааг хийн, ѳдгѳѳ Хѳндий алтны дүүргийг нээн 
илрүүлээд байна. Хѳндий алтны дүүрэг нь ѳндѳр агуулга бүхий алт, полиметаллын хэд хэдэн 
хэтийн тѳлѳвт талбайг хамардгаас хоорондоо 16 км зайд орших Баян Хѳндий, Алтан Нар 
ордуудыг ашиглалтын шатанд хүртэл хѳгжүүлэхээр зорьж байна.  Эдгээр ордуудыг хамтад нь 
Хѳндий Алтны Тѳсѳл (“Тѳсѳл” гэх) гэж нэрлэдэг.  
 
Компани нь Тѳслийн анхан шатны нѳѳцийн тайланг 2018 оны 3-р улиралд танилцуулсан 
тайланд (“Баттай ба Бодит нѳѳц” буюу “M&I”) 0.7 г/т захын агуулгаар: 2.3 г/т алтны дундаж 
агуулга бүхий 751,000 унц алтны бодит нѳѳц, 1.8 г/т алтны дундаж агуулга бүхий 291,000 унц 
алтны боломжит нѳѳц тогтоогдсон. 2018 оны 12-р сард National Instrument 43-101 буюу Нѳѳц 
тайлагнах тайлагналын стандартын дагуу боловсруулсан Урьдчилсан эдийн засгийн 



 

 

тооцооллыг танилцуулсан. Татварын дараах ѳнѳѳгийн цэвэр үнэ цэн (5% хоргодуулалтаар буюу 
“NPV 5%”) болон дотоод ѳгѳѳжийн хувь (“IRR”) нь тус бүр $99 сая ам.доллар болон 56%-иар 
тооцоологдсон  (алтны үнийг $1,200/унц-аар тѳсѳѳлсѳн). Тооцооллоор 8 жилийн турш 3.42 г/т 
дундаж алтны агуулга бүхий хүдэр олборлож, жилд дунджаар 51,200 унц алт үйлдвэрлэх 
боломжтой ил уурхайг тѳлѳвлѳсѳн. Цаашид шинэ хайгуулын нээлтүүд хийх, олборлолт хийхээр 
тѳлѳвлѳсѳн тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайд нѳѳцийг нэмэгдүүлэх боломжууд байна.  

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. 
Компани нь Монгол улсын баруун урд бүсэд хайгуул хийх эрх бүхий 4 хайгуулын, 1 
ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрлийг эзэмшдэг бѳгѳѳд эдгээр хайгуулын бүсэд хийсэн судалгааны 
үр дүнд Хѳндий Алтны Дүүргийг нээн илрүүлсэн. 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 
Eмайл:  info@erdene.com 
Вебсайт: www.erdene.com 
Twitter: https://twitter.com/ErdeneRes 
Facebook:  https://www.facebook.com/ErdeneResource  
LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/erdene-resource-development-corp-/  
YouTube:  https://www.youtube.com/channel/UCILs5s9j3SLmya9vo2-KXoA 


