ҮНЭТ ЦААСНЫ ХУРААНГУЙ ТАНИЛЦУУЛГА

IPO
ГЭРЭЛТ ИРЭЭДҮЙ

IPO ЗАХИАЛГА АВАХ ХУГАЦАА:
Санал болгох хувьцааны тоо:
Санал болгож буй хувь:
Стратегийн хөрөнгө оруулагчдад:
Олон нийтэд санал болгох үнэ:
Татан төвлөрүүлэх доод дүн:
Нийтэд санал болгосны дараах
хувьцааны тоо:
Хөрөнгийн биржийн ангилал:

2020.05.25 -06.08
47,063,944 ширхэг
20%
113 төгрөг /тогтоосон үнийн арга/
113 төгрөг /захиалгын бүртгэлийн арга/
5.3 тэрбум төгрөг
235,319,718 ширхэг
I-р ангилал
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КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Бодь даатгал ХХК анх 1995 онд аялалын
даатгалын үйлчилгээгээр тусгай зөвшөөрөл аван
үйл ажиллагаа эхэлж байв. 25 жил тасралтгүй
үйл ажиллагаа явуулж, одоо сайн дурын болон
албан журмын нийт 70 гаруй бүтээгдэхүүний
зөвшөөрөлтэйгээр 21 аймаг бүрт салбартай,
сум бүрт төлөөлөгчтэй, улаанбаатар хотод
15 цэгүүдтэй хамгийн өргөн фронтоор иргэд,
орон нутаг, байгууллагын 100 гаруй мянган
харилцагчид даатгалын үйлчилгээ хүргэж байна.
Тухайлбал, иргэдийн жолоочийн хариуцлагын
даатгалын
нөхөн
төлбөрийн
тохиолдолд
технологи ашиглан салбартаа хамгийн хурдан
шуурхай олгож үйлчилгээгээ чанаржуулав. Малын
хорогдол, зудын эрсдэлээс хамгаалах даатгалын
зах зээлийн 34% эзэлж салбартаа тэргүүлж байна.
Корпорациудын монгол улсаас гадагш шилжүүлэх
эрсдэлийг гадаад улсын компанид шилжүүлэх
давхар даатгалын үйлчилгээг 2010 оноос хийж
ДАВХАР ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН ОРЛОГО
тэрбум төгрөг
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2019 оны байдлаар салбарын давхар даатгалын
шимтгэлийн орлогын 53%-ийг бүрдүүлж байна.
Бодь даатгал 2019 оноос нөхөн төлбөрийн
үйлчилгээгээ цахимаар шийдвэрлэж эхэлсэн
бол, 2020 оны эхний хагаст бестселлер 6
бүтээгдэхүүнээ цахим болгож, хамгийн олон
хэрэглэгчтэй жолоочийн даатгалыг цахим
киоскод оруулж 7 бүтээгдэхүүнээ цахим болгон
технологи нэвтрүүлэгч компани болсон.
Ил тод байх, иншуртек, бизнес ухаан,
интеграцчлалын чиглэлээр технологийн хөрөнгө
оруулалт хийх зорилгоор олон нийтээс хөрөнгө
босгон хувьцаат компани болохоор төлөвлөж
байна. Технологийн үр ашгийг бий болгосноор
600,000 даатгуулагчид үйлчилгээ үзүүлж, 60
тэрбум төгрөгийн хураамжийг төвлөрүүлэх
боломжтой болох юм.
ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Хамтын хүчээр ирээдүйг баталгаажуулна.
АЛСЫН ХАРАА:

Азид бүртгэлтэй ердийн болон амьдралын
даатгалын компани болно.
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ҮНЭТ ЗҮЙЛ:

Харилцагч эрхэм, Мэргэжлийн байх, Ухаалаг
ажиллах, Хамтын хөгжил, Хариуцлага
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(1) Учирсан хохирол: Цэвэр нөхөн төлбөр болон нөхөн төлбөрийн нөөц сангийн өөрчлөлтийн нийлбэр.
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САЛБАРТ ЭЗЛЭХ БАЙР СУУРЬ /2019 он/

ДАВХАР
ДААТГАЛ

23%

13 тэрбум
төгрөг

ЦЭВЭР
ХУРААМЖ

11%

14 тэрбум
төгрөг

НИЙТ
ХӨРӨНГӨ

10%

28 тэрбум
төгрөг

ЦЭВЭР
АШИГ

10%

1.7 тэрбум
төгрөг

БОДЬ ДААТГАЛЫГ СОНГОХ ШАЛТГААН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА:
БҮТЭЭГДЭХҮҮН,
ҮЙЛЧИЛГЭЭ:
Зах зээлдээ хамгийн олон
буюу 15 хэлбэрийн 70 гаруй
бүтээгдэхүүн үйлчилгээ,
Байгууллага, иргэдийн зах
зээлд тэнцвэртэй байдал,
нөхөн төлбөрийн зохистой
харьцааны түвшингээс
хамаарсан тогтмол өсөлт.

25 жилийн туршлага,
танигдсан, тогтвортой
үйл ажиллагаа, салбартаа
тэргүүлэх байр суурь, орон
даяар үйлчилгээгээ хүргэх 25
салбар, 800 гаруй төлөөлөгч
борлуулалтын өргөн суваг.

INSURETECH ТЕХНОЛОГИ:
CRM-Удирдлага, ажилтан,
харилцагч хоорондын харилцаа
холбоог хурдасгах шийдэл;
24 цагаас 7 хоног хүртэл
хугацаа шаарддаг тээврийн
нөхөн төлбөрийн үйлчилгээг
харилцагчийн хүссэн сошиал
сувгуудаар дамжуулан хамгийн
хурдан буюу 20 минутанд
шийдэх шийдэл.

ДАВХАР ДААТГАЛЫН
ҮЙЛЧИЛГЭЭ:
Давхар даатгалын үйл
ажиллагаанд туршлагатай,
давхар даатгалын зуучлалын
орлогоороо салбараа
тэргүүлдэг.

САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Сүүлийн 3 жилийн дунджаар
зардал +6.5%, цэвэр
хураамжийн өсөлт +26.9%
байна. 2020 оны нэгдүгээр
улирлын байдлаар цэвэр
хураамжийн дүнгээр салбартаа
тэргүүлж байна.

САЛБАРЫН ӨСӨЛТ:
АХА ГРУПП ХАМТЫН
АЖИЛЛАГАА:

Францад төвтэй дэлхийн №1
даатгалын компанийн Монгол
дахь цорын ганц төлөөлөгч:
Бодь даатгал ХХК.

Монголын дотоодын нийт
бүтээгдэхүүний өсөлт 6-8%
бөгөөд даатгалын салбар
мөн өсөлтийг үзүүлнэ гэж
таамаглаж байна. Даатгалын
салбарын нэвтрэлтийн түвшин
хөгжингүй орнуудад 10%,
хөгжиж буй орнуудад 4-5%
байдаг бол Монголд 0.5%
байна.
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ХУВЬЦААНЫ ҮНЭЛГЭЭ
БИЗНЕСИЙН
ҮНЭЛГЭЭ

НЭГЖ ХУВЬЦААНЫ
ҮНЭЛГЭЭ

ХЯМДРУУЛЖ БУЙ
ХУВЬ

ХЯМДРУУЛАН САНАЛ
БОЛГОЖ БУЙ ҮНЭ
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ХАМТРАН АЖИЛЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД

БОДЬ ДААТГАЛ КОМПАНИЙН IPO-Д ОРОЛЦОХ ЗААВАР
Анхдагч зах зээл дээр санал болгож байгаа хувьцааг худалдан авах
хөрөнгө оруулагчид дараах зааврын дагуу арилжаанд оролцоно.
ҮНЭТ ЦААСНЫ ДАНС
НЭЭЛГЭХ

Монголын Хөрөнгийн Биржийн
гишүүн Үнэт цаасны компаниас
сонгон дансаа нээлгэх. Үнэт
цаасны данстай бол данс
нээлгэсэн Үнэт цаасны
компанитайгаа холбогдох.

ХУДАЛДАН АВАХ
ЗАХИАЛГА ӨГӨХ

Харилцагч өөрийн сонгож
данс нээлгэсэн Үнэт цаасны
компанидаа БОДЬ ДААТГАЛ
IPO худалдан авах захиалгаа
ОНЛАЙНААР эсвэл ӨӨРИЙН
БИЕЭР өгөх.

Үнэт цаас гаргагч:

МӨНГӨӨ ДАНСАНДАА
БАЙРШУУЛАХ

МӨНГӨ БАЙРШУУЛАХ ЗААВАР

Хүлээн авагч банк:
Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн
төв
Хүлээн авах данс: ...................................
(Харилцах ҮЦК-иас тодоруулах)
Хүлээн авагч: Харилцагчийн нэр
Утга: Бодь даатгал IPO, нэр, регистер

Тэргүүлэгч андеррайтер:
15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй
дүүрэг, Бага тойрог-3, Бодь цамхаг

“БиДиСЕК ҮЦК” ХК
Сүхбаатар дүүрэг, 27/1 байр

7000-4800

7505-1919

