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ЭРДЭНЭ РЕСУРС НЬ ХѲНДИЙ АЛТНЫ ДҮҮРГИЙН ХАЙГУУЛ, ХѲГЖҮҮЛЭЛТЭД
ЗАРЦУУЛАГДАХ ЭРИК СПРОТТЫН 15 САЯ КАН.ДОЛЛАРЫН СТРАТЕГИЙН
ХѲРѲНГѲ ОРУУЛАЛТ БҮХИЙ 20 САЯ КАН.ДОЛЛАРЫН
САНХҮҮЖИЛТИЙГ ХААЛАА
Хэвлэлийн мэдээ
Нова Скошиа, Халифакс хот
2020.08.12
Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) (“Эрдэнэ Ресурс” эсвэл “Компани” гэх) нь
хаалттай хүрээнд ноён Эрик Спроттын 15 сая кан.долларын стратегийн хѳрѳнгѳ оруулалт бүхий $20
сая кан.долларын хѳрѳнгѳ оруулалтыг хаасныг танилцуулахад таатай байна.
Эрдэнэ Ресурсийн ерѳнхийлѳгч, гүйцэтгэх захирал Петер Акерли хэлэхдээ: “Бид ноён Спроттын
оролцсон хѳрѳнгѳ оруулалтыг татан тѳвлѳрүүлсэндээ баяртай байна. Энэхүү хѳрѳнгѳ оруулалтыг
Хѳндий Алтны Дүүргийн ѳндѳр агуулга бүхий нѳѳцийг нэмэгдүүлэх, саяхан танилцуулсан
нарийвчилсан ТЭЗҮ-ийн үр дүнгүүдийг үргэлжлүүлэн Баян Хѳндийн бүтээн байгуулалтын ажлуудыг
эхлүүлэхэд зарцуулна.”
2020 оны 7 сарын 23-нд танилцуулсан хаалттай хѳрѳнгѳ оруулалтын хүрээнд тус бүрийг $0.45
кан.доллараар үнэлсэн 33,333,333 нэгж захиалгын баримт (“Subscription Receipts”)-ыг ноён Эрик
Спроттын эзэмшдэг 2176423 Ontario Ltd хуулийн этгээд худалдан авч, түүнтэй зэрэгцэн тус бүрийг $0.45
кан.доллараар үнэлсэн 11,111,108 ширхэг үнэт цаасны нэгжийг гаргасан. Үнэт цаасны нэгж бүр нь
Компанийн нэг энгийн хувьцаа болон энгийн хувьцаа худалдан авах эрх болох нэг варрант
(“Варрант”)-аас бүрдэнэ. Варрант бүр нь санхүүжилт хаагдсанаас хойш хоёр жилийн хугацаанд нэг
энгийн хувьцааг $0.60 кан.доллараар худалдан авах эрхийг олгоно. Захиалгын баримтуудыг хувьцаа
эзэмшигчид болон Европын Сэргээн Босголт, Хѳгжлийн Банкнаас албан бичгээр зѳвшѳѳрѳл авснаар
2020 оны 8 сарын 11-нд үнэт цаасны нэгжид хѳрвѳнѳ.
Хаалттай санхүүжилтийн хүрээнд гаргасан үнэт цаас нь санхүүжилт хаагдсанаас хойш 4 сарын
хугацаанд арилжихгүй байх үүрэг (“hold period”) хүлээнэ. Хаалттай санхүүжилттэй холбоотойгоор нийт
$907,690 кан.доллар ба 400,611 зуучлалын варрантыг гаргасан. Зуучлалын варрант нь хаалттай
санхүүжилтийн хүрээнд гаргасан варранттай адил нѳхцөлѳѳр хэрэгжинэ.
Хаалттай санхүүжилтээс ѳмнѳ ноён Спротт нь Эрдэнэ Ресурсийн үнэт цаасыг эзэмшдэггүй байсан.
Хаалттай санхүүжилт хаагдсанаар ноён Спротт нь 33,333,333 ширхэг энгийн хувьцаа болон 33,333,333
варрантыг эзэмшиж байгаа нь хорогдуулаагүй хэлбэрээр нийт гаргасан болон арилжиж буй энгийн
хувьцааны 14.0%, варрантыг хэрэгжүүлснээр нийт гаргасан болон арилжиж буй энгийн хувьцааны 24.6%
болно.
Ноён Спротт нь 2176423 Ontario Ltd компаниар дамжуулан үнэт цаасны нэгжийг худалдан авсан. Ноён
Спротт нь урт хугацааны хѳрѳнгѳ оруулалтын хэтийн тѳлѳвтэй байгаа бѳгѳѳд зах ээлийн нѳхцѳл
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байдлаас шалтгаалан Компанийн үнэт цаасыг нээлттэй зах зээл, эсвэл хаалттай хүрээнд худалдан авах,
зарах боломжтой. 2176423 Ontario Limited компанийн сэрэмжлүүлгийн тайлантай Компанийн SEDAR
дахь хуудсаас танилцах, эсвэл (416) 362-7172 утсаар холбогдон мэдээлэл авах боломжтой (M5J 2J1
Онтарио мужийн Торонто хотын 200 Бэй Стрийт, Роял Банк Плаза, 2600 тоот).
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
ѳндѳр агуулга, бага зардал, анхан шатны хѳрѳнгѳ оруулалт багатай Баян Хѳндий Алтны Тѳслийг
хѳгжүүлж байгаа бѳгѳѳд 2022 оны эхээр алт олборлолтыг эхлэхээр тѳлѳвлѳж байна. Компани нь
Монгол Улсын баруун ѳмнѳд бүсэд хайгуул хийх эрх бүхий 3 хайгуулын, 3 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 талаарх чухал мэдээллүүд нь зѳвхѳн
Компанийн вебсайтаар дамжин хүрдэг тул хѳрѳнгѳ оруулагчид вебсайтаар дамжуулан бодит мэдээлэл
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 гуравдагч талаас авах
зѳвшѳѳрлүүд (“Зѳвшѳѳрлүүд”) 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
Роберт Женкинс, Санхүү хариуцсан захирал
Утас: (902) 423-6419
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
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