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ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ 
КОРПОРАЦИ МОНГОЛИАН МАЙНИНГ 

КОРПОРЭЙШН (MMC)-ТЭЙ СТРАТЕГИЙН 
ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА

“Монголын тэргүүлэгч үнэт металлын хайгуулын
компани уул уурхайн томоохон олборлогчтой түншлэн

Хөндий Эрдсийн Дүүргийг хөгжүүлэх нь”

www.erdene.com



УРЬДЧИЛСАН ТААМАГЛАЛ

Уг танилцуулга нь урьдчилсан таамаглалуудыг агуулсан болохыг мэдэгдэхээс гадна Стратегийн түншлэлтэй холбоотой гурван үе шатыг хэрэгжүүлэх мэдээлэл, төлөвлөгөө,
хуваарийг багтааж, стратегийн түншлэлийн хүрээнд Хөндий Эрдсийн Дүүрэг болон Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн зорилт, ирээдүйн төлөвлөгөөг тусгасан бөгөөд үүгээр
хязгаарлагдахгүй. Уг урьдчилсан таамаглал нь урьд болж байсан болон ирээдүйд болох бодит баримт биш ба зөвхөн Компанийн ирээдүйн төлөвлөгөө, стратеги, төсөл, эдийн
засгийн нөхцөл байдалд тулгуурлан гарсан одоогийн үзэл баримтлал, магадлал болон таамаглал болно. Урьдчилсан таамаглал нь дараах үгсээр тодорхойлогдоно. Үүнд:
(урьдчилан сэрэмжлүүлэх), (төлөвлөх), (зорилго), (эрэх хайх), (итгэх), (төсөвлөх), (үнэлэх), (тооцоолох), (стратеги), (ирээдүй), (боломжит байдал), (таамаглах), (байх) зэрэг ирээдүй
цагт хамааралтай үгсээр илэрхийлэгдэнэ. Зарим нэг тодорхойгүй болон урьдчилсан харах боломжгүй нѳхцѳл байдал нь компанийн үйл ажиллагаанд нѳлѳѳлѳх магадлалтай.
Эдгээр хүчин зүйлд материаллаг байдлаас хамааран зах зээлийн үнэ, хайгуул болон олборлолтын үр дүн, санхүүжилтийн нѳхцѳл байдал болон ерѳнхий эдийн засаг, зах зээл,
бизнесийн нѳхцѳл байдлууд орно. Компанийн урьдчилсан таамаглал нь энэхүү мэдэгдлээр илэрхийлэгдэж буй хѳрѳнгѳ оруулагчдад aнхaaруулах мэдэгдэл юм. Дээрх
урьдчилсан таамаглал дахь мэдээллээс гадна энэхүү танилцуулгад: хайгуулын судалгааны үр дүн,нѳѳцийн тайлангийн үр дүн, шинэ эрдсийн нѳѳцийг тодорхойлох , баялгийг
нѳѳцѳд шилжүүлэх, нэмэлт хѳрѳнгѳ оруулалт татах, ирээдүйн санхүүжилт, хѳрѳнгийн зардал болон зардлууд, үүнд тѳсѳвлѳсѳн зардлууд, Компанийн байгаль орчин, аюулгүй
ажиллагаа болон бусад Хѳндийн тѳслийн хѳгжүүлэлттэй холбоотой тусгай зѳвшѳѳрлийн нѳхцөлүүд, үнэт металлын үнийн тѳсѳѳлѳл, тусгай зѳвшѳѳрлийн хүсэлт, авах тухай
мэдээллийг агуулсан.

Урьдчилсан таамаглал нь тѳсѳѳлѳл болон тооцоололд тулгуурласан бѳгѳѳд дээрх мэдээлэл, мэдэгдлүүд нь үндэслэлтэй гэж үзэж байгаа боловч бизнес, эдийн засаг болон
ѳрсѳлдѳх чадвартай холбоотой тодорхойгүй, тооцоологдоогүй байдлыг үүсгэх боломжтой. Тодорхой болон тодорхойгүй байдал, үр дүнд нь энэхүү урьдчилсан таамаглалд
тодорхойлсноос гадна ѳѳрчлѳгдѳн, материаллаг ѳѳрчлѳлт орох боломжтой. Энэхүү хүчин зүйлд алт болон бусад эрдсийн бүтээгдэхүүний үнэ, Компани ирээдүйд хѳрѳнгѳ
босгон бизнесийг үргэлжлүүлэх чадвар, засгийн газар болон захиргааны байгууллагын хууль тогтоомжийн ѳѳрчлѳлт, татварын орчин, Монгол улс дахь эдийн засаг, улс
тѳрийн нѳхцѳл байдал, Компанийн нѳѳцийн тодорхойлох чадвар, эрдсийн агуулга, анхан шатны эдийн засгийн тооцоолол, Хѳндий төслийн геологи, судлын структур,
ашиглалт болон хѳгжүүлэлттэй холбоотой эрсдэлүүд, мѳн хайгуул, олборлолттой холбоотой эрсдэлүүд үүнд шаардлагатай тусгай зѳвшѳѳрлийг авах боломж, хангамж болон
техниктоног тѳхѳѳрѳмжийг хангах чадвар зэрэг багтана. Дээрх тодорхойгүй, тооцоологдоогүй нѳхцѳл байдал, хүчин зүйлс нь Компанийн үйл ажиллагаа, материаллаг байдалд
нѳлѳѳлѳх, энэхүү болон бусад урьдчилсан таамаглалд тусгагдаагүй байх магадлалтай.

Уншигчдад анхааруулахад энэхүү урьдчилсан таамаглал дахь мэдээлэл нь Компанийн ирээдүйн үйл ажиллагааны баталгаа болохгүй. Эдгээр мэдэгдэл, мэдээлэл нь ирээдүйн
үйл ажиллагаанаас шалтгаалан, тодорхойгүй байдал болон эрсдэлүүдээс шалтгаалан ѳѳрчлѳгдѳх магадлалтай. Дээр дурдсан эрсдэлүүдэд алтны үнийн хэлбэлзэл, хайгуулын
боломж, нѳѳцийн тодорхойгүй байдал, эрдсийн агуулга болон металл авалтын тооцоолол, хайгуул болон хѳгжүүлэлтийн тѳлѳвлѳгѳѳ саатах, санхүүжилт саатах, шаардлагатай
тусгай зѳвшѳѳрѳл саатах, ордуудын эдийн засгийн тооцоолол буурах, хайгуул болон хѳгжүүлэлтийн зардал, уул уурхайн салбарын ѳрсѳлдѳх чадвар, голлох удирдах албан
тушаалтан, ажилтантай холбоотой эрсдэл, COVID-19-ѳѳс үүсэх нѳлѳѳлѳл, маргаан, засгийн газар, хууль эрхзүйн байдалтай холбоотой ѳѳрчлѳлтүүдээс үүсэх зардлын ѳсѳлт,
байгаль орчны зардал, эрсдэл, гэмтэл болон хѳдѳлмѳртэй холбоотой маргаан гарах зэрэг багтах боловч үүгээр хязгаарлагдахгүй. Дээрх эрсдэлүүд гарч, компанийн үйл
ажиллагаанд нѳлѳѳлѳх тохиолдолд энэхүү урьдчилсан таамаглал, мэдэгдэлд тусгагдсанаас ѳѳрѳѳр нѳлѳѳлѳх, материаллаг ѳѳрчлѳлт гарах боломжтой. Компанийн жилийн
тайлан дахь эрсдэлийн хүчин зүйлтэй www.erdene.com-оос 2022 оны 3 сарын 8- нд тайлагнаснаар, эсвэл www.sedar.com-д тайлагнаснаар танилцаж болно. Компани хууль
тогтоомжид зааснаас бусад тохиолдолд ирээдүйд энэхүү урьдчилсан таамаглалтай холбоотоймэдээ мэдээллийгшинэчлэх үүрэг хүлээхгүй.

Петер Далтон (Peter Dalton) нь Компанийн Ахлах геологич (Nova Scotia) бөгөөд NI 43-101-т заасан мэргэшсэн этгээд ба энэ танилцуулгад багтсан техникийнмэдээллийг Эрдэнэ
Ресурсийн ѳмнѳѳс хянан баталгаажуулсан болно. Бүх валютын нэгж нь ѳѳрѳѳр заагаагүй тохиолдолд Канад доллараар тайлагнагдсан. Энэхүү танилцуулга нь англи хэл дээр
бэлтгэгдсэн танилцуулгын орчуулга болно. Англи, Монгол хувилбаруудын хооронд зѳрүү эсвэл зѳрчилдѳх зүйл гарвал англи хэл дээрх хувийг мѳрдѳнѳ.



СТРАТЕГИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ҮНДСЭН НӨХЦЛҮҮД
Монголын тэргүүлэгч үнэт металлын хайгуулын компани уул уурхайн томоохон
олборлогчтой түншлэн Хөндий Эрдсийн Дүүргийг хөгжүүлэх нь

Өмчлөл 50% эзэмшил + 5% БОТ
(400,000 унцаас давсан олборлолт)

50% эзэмшил 

Талуудын оролцоо

Хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүд
• Хөндий (Баян Хөндий ба Хар Морь

алтны төсөл)
• Номин Тал (Алтан Нар төсөл)
• Улаан (Улаан алтны төсөл)

Хөрөнгө болон техникийн туршлага
• 40 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалт
• Хөгжүүлэлт, үйл ажиллагааны туршлага
• Байгаль орчин, нийгэм, засаглалын 

туршлага 

Үйл ажиллагааны
оролцоо

Эрдэнэ Ресурсийн томилолт:
• Гүйцэтгэх захирал
• Хайгуул хариуцсан захирал

MMC-ийн томилолт:
• Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал
• Санхүү хариуцсан захирал

Засаглал 2 талаас ТУЗ-д тэгш төлөөлөлтэйгөөр удирдана – талууд голлох шийдвэрт хориг тавих эрх
болон асуудлыг шийдвэрлэх нөхцөлүүдийг тусгасан.

Өмчлөлийн шилжүүлэг Талуудад хамгийн түрүүнд санал болгох эрх (ROFO) болон Дагах эрх (Tag-Along) тус тус 
олгогдоно.



МОНГОЛ УЛСЫН УУЛ УУРХАЙН ШИЛДЭГ ТУРШЛАГА
Олон улсын хувьцаа эзэмшигчдийн дэмжлэг бүхий компаниудын түншлэл

Эрдэнэ Монгол
ХХК

Баян Хөндий
Алтны төсөл

Алтан Нар
Алт-Полиметаллын төсөл

Хар Морь
Алтны төсөл

Улаан 
Алтны төсөл

50% 50%

5% БОТ
400K унцаас давсан

MSE : ERDN
6,000 гаруй Монгол 
хувьцаа эзэмшигчид

TSX : ERD
Эрик Спротт (18%)

EBRD (8%)

HKEX : 975
Cornerstone

М-Си-Эс Групп

40 сая ам.доллар
Хувьцааны санхүүжилт

|

Зуун Мод
Зэс-Молибденийн төсөл

100%

Төслийн
санхүүжилт

Эзэмшил

Өрийн санхүүжилт



МОНГОЛИАН МАЙНИНГ КОРПОРЭЙШН
Монгол Улсын хамгийн том хувийн хэвшлийн олборлогч компани

• Монголиаг Майнинг Корпорэйшн (“MMC”) нь Монгол Улсын
хамгийн том нээлттэй арилжигддаг олборлогч

Хонг Конгийн хөрөнгийн биржид (HKEx: 975) бүртгэлтэй
MMC-ийн эцсийн эзэмшигч нь МУ-д инженерчлэл, барилга, үйлчилгээ,
үл хөдлөх чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг М-Си-Эс Групп

• MMC нь уул уурхайн бүтээгдэхүүний төрлийг нэмэгдүүлэхээр
зорин ажиллаж байна

MMC нь Өмнөговь аймагт байрлах Ухаа Худаг (“УХ”), Баруун Наран
(“БН”) коксжих нүүрсний уурхайд үйл ажиллагаа явуулдаг
Эрдэнэ Ресурс-д хөрөнгө оруулалт хийснээр MMC-ийн үйл ажиллагааг
үнэт болон ѳнгѳт металлын салбарт тэлэх боломжтой

• MMC-ийн голлох мэдээллүүд
14 жилийн турш үйл ажиллагаа эрхэлж буй туршлагатай
2,000 гаруй ажилтантай
Аюулгүй байдлын өндөр соёл – 2021 онд 5.9 сая хүн цагт хугацаа алдсан
гэмтэл бүртгэгдээгүй (LTI: 0.0)
1.5 тэрбум ам.долларын үндсэн хөрөнгөтэй
Орон нутгийн эдийн засагт томоохон хувь нэмэр оруулагч бөгөөд 2021
онд 2.7 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийж, 1.4 сая ам.долларын
худалдан авалт хийсэн.



М-СИ-ЭС ГРУПП
Монгол Улсын тэргүүлэгч групп компани

• Монгол Улсын тэргүүлэгч групп компаниудын нэг болох
М-Си-Эс Групп
М-Си-Эс нь өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд Монгол Улсад
инженерчлэл, эрчим хүч, харилцаа холбоо, үл хөдлөх хөрөнгө,
уул уурхай, өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүн, эрүүл мэнд,
үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж ирсэн

• М-Си-Эс Групп нь 10,000 гаруй ажилтантай
Монгол Улсын эдийн засагт жил бүр дунджаар 500 сая
ам.долларын хувь нэмэр оруулдаг.
Монгол Улсын хамгийн том татвар төлөгчдийн нэг

• М-Си-Эс нь хариуцлагатай, шилдэг засаглал, дэвшилтэт
технологийг нэвтрүүлэн, Монгол Улсын эдийн засагт
дорвитой хувь нэмэр оруулахыг эрмэлзэн ажилладаг
М-Си-Эс нь үйл ажиллагаа явуулж буй орон нутагтаа
өгөөжийг нэмэгдүүлэхийг эрмэлздэг
Групп нь тогтвортой байдлын нарийвчилсан тайланг гаргадаг

Эх сурвалж: www.mcs.mn

http://www.mcs.mn/


САНХҮҮЖИЛТ, ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Эрдэнэ Ресурс - ММС стратегийн түншлэл

1-р үе шат: MMC-ийн 5 сая 
ам.долларын санхүүжилт
Баян Хөндий төслийн ТЭЗҮ, УАХ-
ний төлөвлөгөөг шинэчлэх 2-р үе шат: MMC-ийн 5 сая ам.долларын

санхүүжилт
Бүтээн байгуулалтын бэлтгэл болон барилгын
ажлууд

Бүтээн байгуулалтын шийдвэр
3-р үе шат: MMC-ийн 30 сая ам.долларын санхүүжилт
Дэд бүтэц & гравитацийн 1-р үе шат

Боловсруулах үйлдвэр, тоног төхөөрөмж хүргэлт, бүтээн 
байгуулалт

CIP олборлолт

Дүүргийн хэмжээний хайгуул болон нөөц тэлэлт

Q1 Q2 Q3 Q4                     20242023



БАЯН ХӨНДИЙ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ӨМНӨХ АЖИЛ – 2022 он
Тѳслийн хотхоны өргөтгөл, бүтээн байгуулалтын бэлтгэл ажлууд, усны нөөцийн үнэлгээ, харилцаа 
холбооны цамхаг, агаарын чанарын хяналтын станц, төслийн удирдлагын программ хангамжийг 
хѳгжүүлж, аймаг болон орон нутагт компанийн салбаруудыг нээв



ҮНЭ ЦЭНИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ БОЛОМЖУУД
Баян Хөндий төслийн мөнгөн урсгал нь Хөндий Эрдсийн Дүүргийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлнэ

Хайгуул

Нээлт Судалгаа Санхүүжилт, бүтээн байгуулалт

Тусгай зөвшөөрөл
Техникийн судалгаа

Санхүүжилт
Зөвшөөрөл

Бүтээн байгуулалт
Оролцогч талууд 

Үйл ажиллагаа
Олборлолт

Нийгмийн тусгай зөвшөөрөл

2019

2020 2022 БАЯН ХӨНДИЙ 
АЛТНЫ ТӨСӨЛ

Хөндий Эрдсийн Дүүрэг

Хайгуулын боломжууд
Үнэ цэн

2024
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өгөөжтэй ил уурхайг
хөгжүүлэх
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өндөр өгөөжтэй Хөндий

эрдсийн дүүргийн хайгуул

Нөөц &
олборлолтыг
нэмэгдүүлэх

Хайгуулыг
санхүүжүүлэх
мөнгөн урсгал



20км

Landsat 8 True Colour

Газрын дөт гүнд өндөр агуулга бүхий алт,
полиметаллын орд болон хэтийн төлөв бүхий талбайнууд

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Хэтийн төлөв бүхий талбай

Орд Au Cu Mo

Баян Хөндий алтны орд
2015 онд илрүүлсэн ѳндөр 

агуулгатай, ил аргаар олборлох 
боломжтой алтны орд; >2 г/т агуулга 
бүхий > 600,000 унц алтны нөөц

Зүүн Өмнөд Улаан нээлт
2021 онд гадаргын эрдэсжилтгүй 

талбайд илрүүлсэн

Хар Морь нээлт
2021 онд илрүүлсэн

Газрын дөт гүнд өндөр агуулга
бүхий шинэ нээлт

2012 онд илрүүлсэн
Алт полиметаллын орд

>2 г/т агуулга бүхий >500,000
унц алттай тэнцэх нөөц;

Алтан Нар алтны орд

ХӨНДИЙ ЭРДСИЙН ДҮҮРЭГ – НӨӨЦИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ БОЛОМЖ
4 алтны нээлт, молибден зэсийн орд болон хэтийн төлөв бүхий талбайнууд

Зуун Мод молибден-зэсийн орд
Ази тивд хөгжүүлэлт хийгдээгүй хамгийн 

том молибден – зэсийн төсөл; 
400 сая фунт молибденийн нөөц

Хөндий алтны төслийн олборлолт болон эдийн засгийн тооцооллыг 2020 оны нарийвчилсан ТЭЗҮ-д тулгуурлан тооцоолсон.
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ХӨНДИЙ ЭРДСИЙН ДҮҮРГИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ
Стратегийн Түншлэлийн үр өгөөж

Баянговь

Юниверсал Зэс

Эрдсийн орд

Улсын төмөр зам

Зуун Мод төмөр зам

Төмөр зам

Уурайн гарц

Аймгийн хил

Сумын төв

Шинэжинст

Баян-Өндөр

Шинэжинст 
Нүүрс

ERD: Алтан Нар
Алт-Мөнгө-Хар 

тугалга-Цайрын орд

ERD: Баян Хөндий 
Алтны Орд ERD: Зуун Мод

Молибден-зэсийн
оры

N

40 km

Хул Морьт 
Зэс Мөнгө

Оролцогч талуудын дэмжлэг

Тээвэр, ложистикийн
удирдлага

Инфляци - Зардлын хяналт ба 
удирдлага

Бүтээн байгуулалтын 
удирдлага

Үйл ажиллагааны бэлэн 
байдал

Өсөлт – дүүргийн хүрээнд 
хѳрѳнгѳ оруулалт

Нэмэлт хөрөнгө татан
тѳвлѳрүүлэх боломж



ЗҮҮН ТӨВ АЗИЙН ОРОГЕНИЙ БҮС ДЭХ АЛТ-ЗЭСИЙН ТОМООХОН ОРДУУД

ДЭЛХИЙН ХЭМЖЭЭНИЙ АЛТ - ЗЭСИЙН БҮСЭД ТӨВЛӨРСӨН
Монгол Улсын баруун ѳмнѳд бүсэд хязгаарлагдмал хайгуул хийгдсэн 
Транс Алтайн Террейн

USGS Судалгаагаар Төв 
Азийн Орогенийн Бүс дэх 
Транс Алтай нь Порфир, 
Эпитермаль зэс-алтны 

нээлтүүдийг хийх
өндөр боломжтой хэмээн

тодорхойлсон



MONGOLIA OVERVIEW
Fast tracking to production

ОЮУ ТОЛГОЙ – ДЭЛХИЙН ХЭМЖЭЭНИЙ ЗЭС-АЛТНЫ ДҮҮРЭГ
Дэлхийн хамгийн том зэс-алтны уурхайн нэг – МУ-ын өмнөд хэсэгт байрладаг

• 2030 онд дэлхийн дөрөв дэх том зэсийн
уурхай болно

• 66.4 тэрбум фунт зэс, 43 сая унц алтны
нөөц1,2

• Ашиглалтад орсноос хойш 3.3 тэрбум
фунт зэс, 3 сая унц алт олборлосон3

• 2022 оны 2-р сарын 14-нд далд уурхайн
олборлолт эхэлсэн

• 100 гаруй жил олборлолт үргэлжлэх
боломжтой

Тэмдэглэл:
1. Зэс = баттай болон бодит геологийн нөөц нь 17.8 тэрбум фунт, боломжит нөөц нь 48.6 сая,

Алт = баттай болон бодит геологийн нөөц нь 8.5 сая унц, боломжит нөөц нь 34.4 сая унц
1. Эх сурвалж: TRQ 2021 оны мэдээллийн форум
2. Эх сурвалж: TRQ жилийн эцсийн тайлан



NI 43-101 Нөөц

ЭЗЭМШИЛ
• Эрдэнэ Ресурсийн 100% эзэмшил

• 30+ жилийн уурхайн ашиглалтын тусгай
зөвшөөрөл олгосон

БАЙРШИЛ
• Баян Хөндий төслөөс 30 км зайтай

• Ган үйлдвэрлэх дэлхийн хамгийн том зах
зээл – БНХАУ-ын хилээс 180 км зайд

МОЛИБДЕНИЙН
ҮНЭ

• Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд
молибденийн үнэ $7/фунтээс $32 хүртэл
өссөн

• Нийлүүлэлтийн өсөлт зогссоноос үүдсэн
эрэлт, БНХАУ-ын идэвхжилт зэргээс
шалтгаалан молибденийн үнэ өсч байна.

Захын Тонн Агуулга Агуулсан металл

% Mt %   Mo %  Cu M lb Mo M lb Cu

M&I 0.04 218 0.057 0.069 274 331

Inf 0.04 138 0.052 0.065 158 198

Sandbox Royalties нь Зуун Мод тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд эргэн худалдан авах боломжтой нөхцөлөөр 1.5% БОТ эзэмшдэг.
NI 43-101 техникийн тайлан, Зуун Мод Молибден-зэсийн порфирийн төсөл,  Minarco-MineConsult, 2011.06

ЗУУН МОД – МОЛИБДЕН-ЗЭСИЙН ПОРФИРИЙН ОРД
Ази тив дэх томоохон хөгжүүлэлт хийгдээгүй молибден-зэсийн ордуудын нэг



Хөрөнгө 
оруулалтын 

сангууд, хувийн сан 
30%

Удирдлага, ТУЗ 7%

Олон нийт 33%

Эрик Спротт 
18%

Монгол хувьцаа 
эзэмшигчид

4%EBRD
8%

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ДЭМЖЛЭГ
Хөрөнгийн бүтэц

2023 1-р улирал

Кан.дол Ам.дол

Хувьцааны ханш $0.30 $0.23

52 долоо 
хоногийн 
ханшийн 
хэлбэлзэл

$0.25-$0.50 $0.19-$0.41

Зах зээлийн 
үнэлгээ $101.6сая $76.6сая

Эргэлтэд буй 
нийт хувьцаа 344сая

Опцион 18сая / Орлого: CAD$6сая

Варрант 25сая/ Орлого: CAD$11сая

ИОХЭ 7сая
Бүрэн 
хорогдуулсан 
хувьцаа

394M

6,000 Монгол хувьцаа эзэмшигчтэй, Монголын 
Хөрөнгийн Биржид давхар бүртгэлтэй анхны компани

Хувьцаа эзэмшигчид

TSX:ERD MSE:ERDN OTC:ERCF Aegis Financial Corp
Konwave AG
Lion Select Group
Donald Smith 



www.erdene.com

TSX:ERD   MSE:ERDN   OTC:ERDCF

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Утас (Канад): +1-902-423-6419
Утас (Монгол): +976-11-318-532
Емайл: info@erdene.com

СОШИАЛ ХАЯГУУД
ErdeneRes
Erdene Resource Development Corp.



www.erdene.com

TSX:ERD   MSE:ERDN   OTC:ERDCF

ХАВСРАЛТ



ЭРДЭНЭ РЕСУРС-ММС СТРАТЕГИЙН ТҮНШЛЭЛ
Төгс хамтын ажиллагаа

Баян Хөндий алтны төслийг
хөгжүүлж, мөнгөн урсгал бий

болгох

Хар Морь болон Улаан талбайн
нөөцийг нэмэгдүүлэх

Үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн гол үзүүлэлтийн

өсөлт

Дүүргийн хэмжээний хайгуулын
хөтөлбөрийг эрчимжүүлэх

Төслийн санхүүжилтийн
хүрээнд хувьцааны

хорогдлоос зайлсхийх

БОНЗ-ийн санаачилгууд
болон нийгмийн харилцаа

Хайгуулын хэтийн
төлөв бүхий өндөр
агуулгатай алтны

төслүүд

Уул уурхайн 
бүтээгдэхүүний төрлийг
нэмэгдүүлэх боломж



ЭРДЭНЭ РЕСУРСИЙН ХАЙГУУЛЫН АМЖИЛТУУД

Altan Nar

Bayan 
Khundii

Dark Horse

Ulaan

40 km

40 kmТранс Алтайн Террейн
Эрдэнэ Ресурс нь 2008 оноос хойш ТAOБ-ийн Транс Алтайн
Террейнд төвлөрч ажилласан. Системчилсэн хайгуулын
хөтөлбөрийг 13 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлснээр доорх ордуудыг
илрүүлсэн.

Алтан Нар (Au, Ag, Pb, Zn)
2012 онд өндөр агуулга бүхий алт-полиметаллын орд илрүүлсэн
• 2018 онд нөөцийг (NI 43-101) тайлагнасан

• Баттай болон бодитой: 453,000 унц AuEq
• Боломжтой: 277,100 унц AuEq

• 2021 онд ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авсан

Баян Хөндий (Au)
2015 онд өндөр агуулга бүхий алтны орд илрүүлсэн
• 2021 онд нөөцийг (NI 43-101) тайлагнасан:

• Баттай болон бодитой: 585,000 унц AuEq
• Боломжтой: 36,000 унц AuEq

• 2020 онд ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авсан
• 2020 онд ТЭЗҮ боловсруулсан
• БОННҮ-ний судалгааг боловсруулж, холбогдох зөвшөөрлүүдийг авсан

Улаан (Au)
2021 онд өндөр агуулгатай алтны төсөл илрүүлсэн
Баян Хөндий ордын үргэлжлэл байх боломжтой
AAD 35: 146м @ 8.1 г/т Au
AAD 21: 220м @ 1.1 г/т Au

Хар Морь (Au)
2021 онд алтны өндөр агуулга бүхий төсөл ирүүлсэн
Баян Хөндий төслөөс хойд зүгт 2 км зайд байрладаг
AAD 178: 4м @ 42.8 г/т Au
AAD 218: 12м @ 20.2 г/т Au



ТӨСЛИЙН САНХҮҮГИЙН СТРАТЕГИ
Олон улсын болон дотоодын тэргүүлэгч санхүүгийн байгууллагуудын дэмжлэг

Канадын Экспорт Хөгжлийн Агентлаг
• Санхүүжилтийн бичиг баримтад гарын үсэг зурав
• SLR Consulting нарийвчилсан зээлийн судалгааны ажлыг дуусгасан
• КЭХА нь Монгол Улсын хамгийн том уурхай болох Оюу Толгойн хөрөнгө оруулагч

Европын Сэргээн Босгох, Хөгжлийн Банк
• 2020 оны 4-р улиралд зээлийн хөрвүүлэлт хийснээр гол хувьцаа эзэмшигчдийн нэг болсон (8%)
• Төслийн илүүдэл зардлыг санхүүжүүлэх ("COF") тал дээр хэлэлцээр хийж байна
• Монгол Улсад 2.2 тэрбум еврогийн хөрөнгө оруулалт хийсэн ба хамгийн том гадаадын шууд хөрөнгө оруулагч

Монгол Банк & Монголын арилжааны банкууд
• Ковид-ийн дараах эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөрүүд болон Алт-2 хөтөлбөрийн хүрээнд санхүүгийн

дэмжлэг, татварын тогтвортой байдал, зээл зэргийг олгож байна. 
• Монгол Улсын арилжааны банкуудтай зээлийн хэлэлцээр хийж байгаа

Эрик Спротт
• Эрдэнэ Ресурсийн хамгийн том хувьцаа эзэмшигч (18%)

Монголын Хөрөнгийн Бирж
• Монголын Хөрөнгийн Бирж дээр 6,000 гаруй хувьцаа эзэмшигчидтэй: Монголын хөрөнгийн

бирж, Торонтогийн хөрөнгийн биржид MSE:ERDN давхар бүртгэлтэй анхны компани

Eric Sprott



ОЛОН САЯ УНЦ БҮХИЙ АЛТНЫ ДҮҮРГИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ
Үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх давхар зорилт

Баян Хөндий төслийн хөгжүүлэлт
• ТЭЗҮ болон УАХ төлөвлөгөөг шинэчлэх

• 2023 онд бүтээн байгуулалтад бэлтгэн, 2024 онд эхний
алтыг олборлоно

• Боловсруулах үйлдвэрийн хүчин чадал, өндөр агуулга бүхий хүдэр
болон тээрмийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлснээр олборлолтыг
>80,000 унц/жил болгон өсгөх

• Хайгуулын үйл ажиллагааг дэмжих мөнгөн урсгалын эх үүсвэр

• Зээлийн эргэн төлөлт, хувьцаа эзэмшигчдэд өгөөж түгээх

Зорилтот хайгуул
• Улаан болон Хар Морь талбайд шинэ нээлтүүд тодорхойлох

• Нөөцийг 2 сая унцад хүргэх

• Ил уурхайтай ойр нөөцийг үйлдвэрлэлийн нөөц рүү хөрвүүлэх

• Нөөцийг тэлж, олборлолтыг нэмэгдүүлэх

• Уурхайн бүтээн байгуулалтын үе шатанд дахин үнэлгээ хийгдэх
боломж

Тэмдэглэл: Баян Хөндий алтны төслийн олборлолт болон эдийн засгийн тооцоолол нь 2020 оны 7-р сард
танилцуулсан нарийвчилсан ТЭЗҮ-д тулгуурласан

Баян Хөндий
төслийн хөгжүүлэлт

Хөндий алтны
дүүргийн хайгуул

Өндөр агуулга бүхий, 
бага өртөг, өндөр

өгөөжтэй ил уурхайг
хөгжүүлэх

Шинээр илрүүлсэн
өндөр өгөөжтэй
Хөндий алтны

дүүргийн хайгуул

Нөөц & 
олборлолтыг
нэмэгдүүлэх

Хайгуулыг
санхүүжүүлэх
мөнгөн урсгал



ХӨНДИЙ ЭРДСИЙН ДҮҮРЭГ
Хөгжиж буй уул уурхайн бүс нутаг

МОНГОЛ УЛС

БНХАУ

Улаанбаатар

Tavan 
Tolgoi

Tsagaan 
Tolgoi

Oyu 
Tolgoi  

Jiayuguan
Steel making 
industrial centre

Yinchuan

Taiyuan
Shijiazhuan
g

Jinquan
Industrial centre

Baotou
Steel making 
industrial centre
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ХӨНДИЙ 
ЭРДСИЙН 
ДҮҮРЭГ

Trans Altai 
Terrane

ЭРДЭНИЙН ТӨСӨЛ

Уурхай & Томоохон төслүүд

Гол засмал зам

Шороон зам

Төмөр зам

Төлөвлөсөн төмөр зам

ОУНОБ

БННОБ

Хот


