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ЭРДЭНЭ РЕСУРС НЬ ХЭДЛИ ВИДДАП-ЫГ ТѲЛѲѲЛѲН
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Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) (“Эрдэнэ Ресурс” эсвэл “Компани” гэх) нь Тѳлѳѳлѳн
Удирдах Зѳвлѳл (“ТУЗ”)-ийн гишүүнээр Хэдли Виддап (“Hedley Widdup”)-ыг томилж буйг танилцуулахад таатай
байна. Ноён Виддап нь Лайон Менежер компани (“Lion Manager Pty”)-ийн гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг
бѳгѳѳд Эрдэнэ Ресурсийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний үүрэг гүйцэтгэнэ.

Эрдэнэ Ресурсийн ТУЗ-ийн дарга Лэйтон Крофт хэлэхдээ: “Бид Хэдлиг Эрдэнэ Ресурсийн ТУЗ-ийн гишүүн болж
байгаад баяртай байна. Тэрээр Австралийн томоохон уурхайнуудад геологич, Лайон Селекшн Групп (“Lion
Selection Group”)-д хѳрѳнгѳ оруулалтын менежерээр 20 гаруй жил ажилласан туршлагатай мэргэжилтэн юм.
Хѳгжүүлэлтийн шатнаас олборлолтын үйл ажиллагаанд шилжиж буй компаниудтай хамтран ажиллаж байсан
түүний уул уурхай болон санхүүгийн салбарын туршлага нь Хѳндий Алтны Тѳслийн хѳгжүүлэлтэд чухал хувь
нэмэр болно гэж бид итгэж байна.”
Хэдли нь Мт Кэйт Никелийн уурхай (“Mt Keith Nickel Mine, WA”), Олимпик Дам Зэс-Ураны уурхай (“Olympic Dam
Copper-Uranium Mine, SA”), Мт Иса уурхайн цогцолбор ба Ст Ивэс алтны уурхай (“Mt Isa Mining complex, Qld” ба
“St Ives Gold Mine, WA”)-н нэг хэсэг: Блэк Стар Цайрын ил уурхай (“Black Star Open cut zinc project”)-н геологийн
багт ажиллаж байсан. Тэрээр 2007 онд Лайон Селекшн Групп-ийн хѳрѳнгѳ оруулалтын багт нэгдэж, хѳрѳнгѳ
оруулалт болон хѳрѳнгѳ оруулагчтай харилцах чиглэлээр ажилласаар ирсэн. Лайон Селекшн Групп нь
Австралийн Мельбурн хотод тѳвтэй, хѳгжүүлэлтэд чиглэсэн уул уурхайн хѳрѳнгѳ оруулалтын сан бѳгѳѳд энэхүү
сан нь сүүлийн жилүүдэд Эрдэнэ Ресурсийн хувьцааг эзэмшиж байна.
Хэдли нь Австрали улсад Мельбурнийн Их Сургуулийг геологич мэргэжлээр, хүндэт дипломтой тѳгссѳн (2000)
бѳгѳѳд хэрэглээний санхүүгийн чиглэлээр магистрийн зэрэг хамгаалсан (2011). Тэрээр Лайон-ын хѳрѳнгѳ
оруулсан Австралийн хѳрѳнгийн биржид бүртгэлтэй Иганстрит Ресурсиз (“EganStreet Resources, ASX:EGA”)-ийн
хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн бѳгѳѳд Лайон Селекшн Групп-д хѳрѳнгѳ оруулалтын зѳвлѳх үйлчилгээ үзүүлдэг
Лайон Менежер компанийн гүйцэтгэх захирал ба хувьцаа эзэмшигч юм.

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”) хэмээн нэрлэдэг.
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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, 2 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
талаарх̆ чухал̆ мэдээллүүд нь зѳвхѳн Компанийн вебсайтаар дамжин хүрдэг тул хѳрѳнгѳ оруулагчид вебсайтаар
дамжуулан бодит мэдээллийг авахыг зөвлөж байна.

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 юм.
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.
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