




2021 ОНД МОНГОЛ БАЗАЛЬТ ХК

Үүсэл

Нийгмийн хариуцлага Амжилт

2007 онд Чулуун хөвөн
үйлдвэрлэлийн ТЭЗҮ

боловсруулан 2009 онд
үйлдвэрээ байгуулан анхны

бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэн зах
зээлд нийлүүлж эхэлсэн.

ТВ9 телевиз Араг продакшны хамтран
бэлтгэдэг Мөрөөдөл биелэдэг төсөлд

хамтран ажиллаж онцгой байдлын албан
хаагчид тусламж үзүүллээ. Төв аймгийн

Баяндэлгэр сумын Эрүүл мэндийн төвд хоёр
хүнд зэрэг ашиглах боломжтой

#YUWELL9F3AW загварын хүчилтөрөгчийн
амьсгалын аппарат, ЕБС-д гал тогооны иж

бүрэн тоног төхөөрөмж болон хэвлэх хувилах
төхөөрөмж хүлээлгэн өгөв.

2021 онд шинэ хороо төслийг амжилттай
хэрэгжүүлж дуусгалаа. Өсвөрийн хоккейн

аврага шалгаруулах BASALT CUP 2021
тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулж

хүүхэд залуусаа дэмжин ажиллаа. "Хөрсгүй
тариалалтын технологийн анхны монгол
хэл дээрх гарын авлага" номыг бэлтгэн,

номын нээлтийг 2021 оны 11 сард хийлээ.

Арга хэмжээ,
үзэсгэлэн

2021 онд агаар орчны
бохирдолыг бууруулах "Өнтэй

өвөлжье", "Улаанбаатар
барилга 2021" үзэсгэлэнгүүдэд
оролцон шинэ бүтээгдэхүүнээ

танилцууллаа.

Шинэ төсөл,
бүтээгдэхүүн

2021 онд хэсэгчлэн угсрах
сэндвич хавтан, базальт

файбер арматурын төслүүдийг
боловсруулан, үйлдвэр

байгуулах төлөвлөгөөн дор 
 үйлдвэрийн тоног

төхөөрмжийг оруулж ирлээ.

https://www.facebook.com/hashtag/yuwell9f3aw?__eep__=6&__tn__=*NK*F
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БҮТЭЭГДЭХҮҮН

BASALT
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АРМАТУР



2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД
ӨГӨХ ДҮГНЭЛТ

БОРЛУУЛАЛТ 
 
 

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 
БИЕЛЭЛТ

ЦЭВЭР АШИГ
 
 

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ
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ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ
ДЭЭР ХЭЛЭЛЦЭХ
АСУУДАЛ

2021 оны үйл ажиллагааны
болон санхүүгий нтайланд
өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг
батлах

2022 оны бизнес төлөвлөгөө
батлах



“Монгол Базальт”ХК-
ийн 2021 оны

санхүүгийн тайлан,
аудитын дүгнэлт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БИЧИГ
БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ

“Монгол Базальт”ХК-
ийн хувьцаа

эзэмшигчдийн ээлжит
хурлыг зарлан

хуралдуулах тухай ТУЗ-
ийн тогтоол 
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“Монгол Базальт”ХК-

ийн 2021 оны үйл
ажиллагааны тайлан

ТУЗ-ийн 2022 оны 03
сарын 10-ны өдрийн
тогтоол, 2021 оны үйл
ажиллагааны болон

санхүүгийн
тайлангийн талаарх

ТУЗ-ийн дүгнэлт

Компанийн 5-аас дээш
хувийн хувьцаа

эзэмшигчид, түүний
хувьцааны төрөл, тоо

Ногдол ашиг тараах
тухай 2022 оны 02

сарын 18-ны өдрийн
ТУЗ-ийн тогтоол
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THANK
YOU
We look forward to working
with you

OFFICE

75114444, 99804164

www.Basaltwool.mn

БГД, 20-р хороо үйлдвэрийн
баруун бүс -132














