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ЭРДЭНЭ РЕСУРС БАЯН ХѲНДИЙ АЛТНЫ ТѲСЛИЙН
НАРИЙВЧИЛСАН ТЭЗҮ-Г БҮРТГҮҮЛЛЭЭ
Хэвлэлийн мэдээ
Нова Скошиа муж, Халифакс хот
2019.09.02
Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD; MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь
Монгол улсын баруун ѳмнѳд бүсэд орших ѳѳрийн 100% эзэмшлийн ѳндѳр агуулга бүхий илээр
олборлох боломжтой Баян Хѳндий Алтны Тѳслийн (“Баян Хѳндий” эсвэл “БХ”) хараат бус
нарийвчилсан ТЭЗҮ-г (“Нарийвчилсан ТЭЗҮ” эсвэл “Н-ТЭЗҮ”) SEDAR-т бүртгүүлснийг мэдээлэхэд таатай
байна. Баян Хѳндий Алтны Тѳслийн нарийвчилсан ТЭЗҮ (2020 оны 8 сарын 31) нэртэй энэхүү тайлан
нь National Instrument 43-101 тѳслийн тайлагналын стандартын дагуу Roma Oil and Mining Associates
Limited (“Рома”)-аар ахлуулсан Монголын болон Монгол улсад үйл ажиллагаа эрхэлж байсан
туршлагатай олон улсын зѳвлѳх компаниуд хамтран боловсруулсан. Энэхүү тайлантай www.sedar.com
дахь компанийн хуудас болон www.erdene.com компанийн вебсайтаас танилцах боломжтой.
Компанийн тодруулга:

Компанийн ерѳнхийлѳгч, гүйцэтгэх захирал Петер Акерли хэлэхдээ "Баян Хөндийн нарийвчилсан
ТЭЗҮ-д тусгагдсан суурь үзүүлэлтийн үр дүнгүүд нь энэхүү төслийн өндөр өгөөжийг батлан, ѳсѳн
нэмэгдэж буй алтны үнэ болон дүүргийн хэмжээнд хийгдэж буй хайгуулын хѳтѳлбѳрүүд нь тѳслийн
тэлэх боломжийг нэмэгдүүлж байна. Хөрөнгө оруулалт болон үйл ажиллагааны зардал бага, ирээдүйд
тэлэх боломж бүхий Баян Хѳндий тѳслийн үйлдвэрлэлийг 2022 онд эхлэхээр тѳлѳвлѳсѳн бѳгѳѳд ѳсѳн
нэмэгдэж буй алтны үнэ нь хѳрѳнгѳ оруулагчид болон оролцогч талуудад эерэгээр нѳлѳѳлж, хѳрѳнгѳ
оруулалтын хѳшүүрэг болох боломжтой.”
“Баян Хѳндий орд болон Хар Морь талбайд 18,000 метрийн хайгуулын ѳрѳмдлѳгийн хѳтѳлбѳр
хэрэгжиж байна. Энэхүү хѳтѳлбѳр нь одоогийн ордын залгаа талбайд нѳѳц нэмэгдүүлэх боломжийг
судлах, одоогийн нѳѳцийн талбайг нарийвчлан шалгах болон Баян Хѳндийн тооцоологдсон нѳѳцийг
нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой.”
Петер Акерли үргэлжлүүлэн “Бид энэ оны эцэст бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлууд,
нарийвчилсан загварчлал болон шаардлагатай тусгай зѳвшѳѳрлүүдийг авах ажлуудыг гүйцэтгэж
байна. Ноён Эрик Спроттын стратегийн хѳрѳнгѳ оруулалт бүхий 20 сая кан.долларын хаалттай
санхүүжилт татан тѳвлѳрүүлж, HCF International Advisers Limited (“HCF”) компанитай тѳслийн зээлийн
санхүүжилтийн хүрээнд хамтран ажиллаж байгаа нь Баян Хѳндий Алтны Тѳслийн хѳгжүүлэлтэд
шаардлагатай санхүүжилтийг татан тѳвлѳрүүлэх ач холбогдолтой.” хэмээн танилцууллаа.
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NI 43-101 Техникийн тайлангийн онцлох мэдээлэл (Алтны үнийг US$1,400/унц тооцооллоор)
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Суурь үзүүлэлтээр татварын дараах ѳнѳѳгийн цэвэр үнэ цэн (5% хорогдуулалт бүхий) (NPV5%)
$100 сая ам.доллар болон дотоод ѳгѳѳжийн түвшин (IRR) 42% тооцоологдсон нь US$2,000/унц
ханшид тулгуурлан тооцвол тус бүр $274 сая ам.доллар болон 93% болж өснѳ.
Баян Хѳндийн эцсийн ТЭЗҮ-д танилцуулснаар ашиглалтын турш хүү, татвар болон элэгдлийн
ѳмнѳх орлого нийт $257 сая ам.доллар бѳгѳѳд US$2,000/унц ханшид тулгуурлавал $472 сая
ам.доллар болж ѳснѳ.
Хөндий Алтны Дүүргийн хөгжүүлэлтийн анхны шатанд нийт 381,700 унц алт олборлоно.
Нэг унц алт үйлдвэрлэх нийт нэгжийн өртөг (“AISC”) нь $733 ам.доллар, анхан шатны хѳрѳнгѳ
оруулалтын хэмжээ $59 сая ам.доллар
Баян Хөндийд 3.16 г/т дундаж алтны агуулга бүхий 521,000 унц баттай болон бодитой
геологийн нѳѳц (“Measured and Indicated Resources”) тодорхойлогдсон
Мѳн 3.71 г/т дундаж алтны агуулга бүхий 409,00 унц батлагдсан ба магадалсан үйлдвэрлэлийн
нѳѳц (“Proven and Probable Reserves”)-ийг тогтоосон.
Жилд олборлох алтны дундаж хэмжээ 63,500 унц бѳгѳѳд хоёрдугаар жилд 77,600 унц болж ѳснѳ.
Тѳслийн үргэлжлэх хугацаа нийт 8-н жил бѳгѳѳд үүнд: уурхай байгуулах 1 жил, Баян Хөндий
ордын ашиглалтын хугацаа 6 жил, уурхайн хаалтын хугацааг 1 жил байхаар тѳлѳвлѳсѳн.
Эргэн тѳлѳгдөх хугацаа: 2 жил
Монгол улсын эдийн засагт ѳндѳр ѳгѳѳжтэй. Уурхайн ашиглалтын хугацаанд Аж Ахуйн
Нэгжийн Орлогын Албан Татвар (ААНОАТ), Ашигт Малтмалын Нөөц Ашигласны Төлбөр (АМНАТ)
ба бусад татвар, хураамжид нийт 103 сая ам.доллар тѳлж, Баянхонгор аймагт 400 гаруй шинэ
ажлын байр бий болгоно.

Нарийвчилсан ТЭЗҮ-ийн хэвлэлийн мэдээтэй энд дарж, тайлантай энд дарж танилцана уу.
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. Эрдэнэ
Ресурсийн ордууд нь дэлхийн томоохон алт, алт-зэсийн ордуудыг агуулагч Тѳв Азийн Орогены бүсэд
багтдаг Эдрэнгийн террейнд байрладаг. Компани нь Монгол улсын баруун ѳмнѳд бүсэд хайгуул хийх
эрх бүхий 2 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 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
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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 хэвлэлийн мэдээ нь Англи хэл дээр бэлтгэгдсэн хэвлэлийн мэдээний орчуулга болно. Англи,
Монгол хувилбаруудын хооронд зѳрүү эсвэл зѳрчилдѳх зүйл гарвал Англи хэл дээрх хувийг мѳрдѳнѳ.
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:
Twitter:
Facebook:
LinkedIn:
YouTube:

(902) 423-6419
https://twitter.com/ErdeneRes
https://www.facebook.com/ErdeneResource
https://www.linkedin.com/company/erdene-resource-development-corp-/
https://www.youtube.com/channel/UCILs5s9j3SLmya9vo2-KXoA
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