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ՄԱՍ 1  ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՂԻՆ 

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹԸ ՊԵՏՔ Է ԴԻՏՎԻ ՈՐՊԵՍ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱԶԴԱԳՐԻ ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ: 
ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԱՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԴՐՈՂԻ 
ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՊԵՏՔ Է ՀԻՄՆՎԱԾ ԼԻՆԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱԶԴԱԳՐԻ ՎՐԱ: 
 
Ամփոփաթերթի կազմման համար պատասխանատու անձինք ամփոփաթերթում 
պարունակվող տեղեկատվության ոչ ամբողջական կամ ապակողմնորոշիչ լինելու համար (այդ 
թվում` թարգմանությանը վերաբերող մասով) կրում են քաղաքացիական 
պատասխանատվություն, եթե այն ոչ ամբողջական կամ ապակողմնորոշիչ է Ծրագրային 
Ազդագրի մյուս մասերի հետ դիտարկելու դեպքում: 

Ներդրողը կարող է ձեռք բերել Ծրագրային Ազդագիրը և վերջինիս կից ներկայացվող 
փաստաթղթերն թղթային տարբերակով «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ-ի (այսուհետ՝ «Ընկերություն» 
կամ «Թողարկող») գտնվելու վայրում, իսկ էլեկտրոնային պատճենը` Ընկերության 
ինտերնետային կայքում` www.asce.am։ 

1.1 Տեղեկատվություն թողարկողի և նրա գործունեության 
վերաբերյալ 

1.1.1 Թողարկողի տվյալները և կապի միջոցները 

Թողարկողի լրիվ ֆիրմային անվանումն է 
Հայերեն` «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ»  Բաց բաժնետիրական ընկերություն 

Ռուսերեն` Открытое Акционерное общество “АСКЕ ГРУП ” 
Անգլերեն` “ASCE GROUP” Open Joint Stock Company 

Թողարկողի կրճատ ֆիրմային անվանումն է 
Հայերեն` «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ 

Ռուսերեն` ОАО “АСКЕ ГРУП” 
Անգլերեն` “ASCE  GROUP”OJSC 

Թողարկողի պետական 
գրանցման վայրն է` 

ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2 

Թողարկողի պետական 
գրանցման համարն է` 

39.120.00360 

Թողարկողի գործունեության 
վայրն է   

ՀՀ, 2501,Կոտայքի մարզ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 
2 

Կապի միջոցները`           Հեռախոս`(+ 374) 226 46427 
Էլ. փոստ` asce@asce.am 
ինտերնետային կայք` www.asce.am 

http://www.asce.am/
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Թողարկողին առնչվող հարցերի դեպքում կարելի է դիմել Ընկերության տնօրեն Խաչատուր 
Անտոնյանին (հեռախոս (+374) 22-646427, էլ փոստ՝ asce@asce.am), Ընկերության գլխավոր 
հաշվապահ՝ Կարինե Մամիկոնյանին (հեռախոս (+374)22-646427, էլ փոստ՝ 
mamikonyan@asce.am): 

1.1.2 Թողարկողի համառոտ պատմությունը և ռազմավարությունը 

Ընկերությունը (նախկինում «ԹՈՒՋԵՁՈՒԼ» ԲԲԸ) հիմնադրվել է ՀՀ կառավարության 1998թ.-
ի սեպտեմբերի 4-ի թիվ 550 որոշման համաձայն «ՀԱՅՁՈՒԼ» ՓԲԸ-ի (նախկինում «Ավտոձուլ» 
պետական ձեռնարկության) պետական բաժնետոմսերը մրցույթով մասնավորեցման 
ճանապարհով բաց բաժնետիրական ընկերության վերակազմակերպման արդյունքում: 

Ընկերությունը հանդիսանում է «Հայձուլ» ՓԲԸ-ի իրավահաջորդը: 

Ընկերության իրավունակությունը ծագում է նրա ստեղծման (պետական գրացման) և 
դադարում է լուծարման ավարտի (լուծարման մասին պետական գրացման) պահից: 

Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 1,179,822 հազ դրամ, տեղաբաշխված 
բաժնետոմսերի քանակն է՝ 7,865,480 (յոթ միլիոն ութ հարյուր վաթսունհինգ հազար չորս 
հարյուր ութսուն) հատ: Մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 150 ( մեկ հարյուր 
հիսուն) ՀՀ դրամ: Թողարկման արժույթը ՀՀ դրամ է: 

Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունը արտադրությունն է, որն էլ 
հանդիսանում է Ընկերության շահույթի ստացման միակ աղբյուրը: Ընկերությունը ՀՀ–ում միակ 
արտադրությունն է, որը շինարարական ամրանը ստանում է ոչ թե ներկրված 
նախապատրաստվածքից, այլ հենց մետաղի ձուլման պրոցեսից մինչև վերջնական 
պատրաստի արտադրանքի ստացումը կատարվում է Ընկերությունում, որի որակի համար էլ  
ամբողջությամբ երաշխավոր է: 

Ընկերության գործունեության ռազմավարական ուղղությունն է որակյալ արտադրանքի  
ներկայացումը ինչպես ՀՀ ներքին, այնպես էլ արտաքին շուկայում, արտադրանքի ծավալների 
ընդլայնումը ի հաշիվ գործող շուկայում պահանջարկի մեծացման՝ որակի  և ցածր ինքնարժեքի 
հաշվին: 

1.1.3 Թողարկողի կանոնադրական կապիտալը և դրա կառուցվածքը 

Ընկերության կանոնադրական կապիտալը առ 31.12.2019 կազմում է 1,179,822 հազ դրամ, 
տեղաբաշխված բաժնետոմսերի քանակն է՝ 7,865,480 (յոթ միլիոն ութ հարյուր վաթսունհինգ 
հազար չորս հարյուր ութսուն) հատ: Մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 150 ( 
մեկ հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ: Թողարկման արժույթը ՀՀ դրամ է: 
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1.1.4 Թողարկողի բիզնեսի նկարագիրը 

Թողարկողը հանդիսանում է հայկական խոշոր պողպատաձուլական ձեռնարկություն, որն իր 
ճիշտ քաղաքականության արդյունքում շատ կարճ ժամանակահատվածում հաստատուն 
քայլերով ամրապնդեց դիրքերը շուկայում, վերազինվեց, ավելացրեց նոր աշխատատեղեր, 
ընդլայնեց  արտադրատեսականին:  Ընկերությունը  զբաղվում է սև մետաղների՝  թուջի և 
պողպատի ձուլմամբ։ 2011 թվականից սկսած Ընկերությունը վերազինվել է  ու կարճ ժամանակ 
անց գործարան սկսել է աշխատել նոր հզորություններով ու թողարկել հայրենական 
արտադրության ամրաններ: Ձեռնարկության արտադրանքը թողարկվում է «Siemens VAI»  
ավստրիական ընկերության տեխնոլոգիայով։ «Siemens VAI»-ի հետ ստորագրած 
համաձայնագրի շրջանակներում պարբերաբար կատարվում է գործարանի վերազինում և 
տեխնիկական հագեցվածությունն այսօր բարձր մակարդակի վրա է: 

Արտադրական հումքը մետաղի ջարդոնն է, որը բազմակի վերամշակման փուլեր անցնելուց 
հետո վերածվում է շինարարության համար անփոխարինելի բաղադրիչի՝ ամրանի: Իր որակի, 
հուսալիության, ամրության և ինչու ոչ՝ նաև գնի շնորհիվ այս ամրանները մրցունակ են նաև 
արտերկրի շուկաներում: Այսօր Ընկերության արտադրանքը ծածկում է հայկական շուկայի ողջ 
պահանջարկը: Ընկերության արտադրական հզորությունները թույլ են տալիս թողարկել 
տարեկան մոտ 300 հազար տոննա նախապատրաստվածք և 175 հազար տոննա ամրան: 
Վերազինված Ընկերությունն այսօր պատրաստ է նաև արտահանման: Ժամանակն 
ապացուցեց, որ մետաղագործական այս ճյուղը մեր երկրում բավականին խոստումնալից է, 
որի զարգացումն ապահովում է նոր հեռանկարներ այս ոլորտի համար:   

Ընկերության կողմից թողարկվում են պողպատե մանրեցման գնդեր: Այս նոր արտադրանքը 
կիրառվում է ամենատարբեր հանքաքարերի,  կրաքարի, ածուխի աղացման, մանրեցման 
համար: Այն կարելի է կիրառել ինչպես չոր, այնպես էլ խոնավ հումքի դեպքում: Հանքանյութերն 
այս մեթոդով մանրացնելու տարբերակը լայն տարածում ունի աշխարհի բազմաթիվ 
զարգացած երկրներում և ունի մի շարք առավելություններ: Մանրեցման այս գնդերը 
հնարավորություն են տալիս 2-8 անգամ բարձրացնել արտադրողականությունը և 10-15% 
նվազեցնել կորուստը: Մինչև արտադրական գործընթացի մեկնարկը, հումքը ենթարկվում է 
մանրակրկիտ վերահսկողության, այնուհետև գլոցման վառարաններում ջերմային մշակման: 
Լիարժեք կարծրություն ապահովելու նպատակով ջերմամշակման ընթացքում ավելացվում են 
համապատասխան քիմիական նյութեր: Կախված, թե ինչ հումքի մանրացման համար են 
նախատեսված գնդերը՝ ստացված զանգվածը ենթարկվում է կրկնակի ջերմային մշակման:  
Ըստ ցանկության թողարկվում է 25 մմ-ից մինչև 125 մմ տրամաչափի պողպատե գնդեր: 
Այստեղ որակի վերահսկման մակարդակը ամենաբարձր նշաձողի վրա է: Ընկերության 
թողարկած արտադրանքը համապատասխանում է միջազգային բոլոր ստանդարտներին և 
որակի ամենաբարձր չափանիշներին: Արտադրանքը ենթարկվում է բազմաստիճան 
լաբորատոր փորձաքննության, ստուգվում է մետաղի ամրությունը,  քիմիական կազմը, այլ 
մետաղների հետ շփման ազդեցությունը: Պատրաստի արտադրանքը փաթեթավորվում է 
հատուկ պայուսակներում 1-2 տոննա տարողությամբ: Ըստ պատվիրատուի ցանկության՝ 
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կարելի է արտադրանքը պահեստավորել փայտե կամ մետաղե տարաներում: Շնորհիվ 
մանրակրկիտ ջերմամշակման, որակյալ հումքի, տեխնիկական բարձր հագեցվածության, 
լավագույն մասնագետների՝ այս պողպատե գնդերը ծառայում են երկար, ունեն մաշվածության 
շատ ցածր ցուցանիշ և չեն քայքայվում տարբեր մետաղական շփումներից: Ընկերության 
արտադրական հզորությունները թույլ են տալիս թողարկել տարեկան մոտ 20 հազար 
տոննա մանրեցման գնդեր։ 

Ընկերության հիմնական արտադրամասերն են՝ Հալման արտադրամասը, Անընդհատ ձուլման 
արտադրամասը, Գնդագլոցման արտադրամասը և Գլոցման արտադրամասը: 

Ընկերությունը չի անդամակցում որևէ արդյունաբերական, բանկային, ֆինանսական խմբերի 
և միությունների: 

ՀՀ-ում և նրանից դուրս Ընկերությունը չունի մասնաճյուղեր, ներկայացուցչություններ, 
հիմնարկներ, ինչպես նաև դուստր ընկերություններ: 

1.1.5 Թողարկողի կազմակերպական կառուցվածքը 

Թողարկողի կազմակերպական կառուցվածքը ներկայացված է Հավելված 4-ում: 

1.1.6 Թողարկողի խմբի կառուցվածքը 

Թողարկողը չի հանդիսանում որևէ խմբի անդամ։ 

1.1.7 Ակտիվների որակը 

2019թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Թողարկողի ընդհանուր ակտիվների մեծությունը, 
կազմել է 24.9 մլրդ ՀՀ դրամ: Նույն պահի դրությամբ կապիտալի համարժեքության  
գործակիցը (ընդհանուր կապիտալի հարաբերությունն ընդհանուր ակտիվներին) կազմել է 
2.15%: 

1.2 Թողարկողին և պարտատոմսերին առնչվող ռիսկերը  

Գոյություն ունեն մի շարք ռիսկային գործոններ, որոնք հատուկ են Ընկերությանը և նրա 
գործունեության ոլորտին և ուղղակի կամ անուղղակի կերպով կարող են բացասական 
ազդեցություն ունենալ թողարկողի և նրա պարտատոմսերի գնի վրա: 

Ներդրողները պետք է որոշում կայացնեն՝ լիովին գիտակցելով ներդրումների բնույթը և 
դրանցից բխող հիմնական ռիսկերը՝ ելնելով իրենց փորձից, նպատակներից, ֆինանսական 
ռեսուրսներից, ռիսկի նկատմամբ հակվածության աստիճանից և այլ գործոններից: 

Ներդրողները պետք է հասկանան նաև, որ Ազդագիրը չի կարող ներկայացնել Ընկերության 
գործունեության հետ կապված բոլոր ռիսկերը: 
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1.2.1 Թողարկողին առնչվող ռիսկերի համառոտ նկարագիրը 

Շուկայական ռիսկ։  Ընկերության ֆինանսական  ցուցանիշների վրա զգալիորեն ազդում են 
միջազգային շուկայական գների տատանումները: Պատմականորեն այս գներն ունեցել են 
տատանման լայն տիրույթ, որը պայմանավորված է Ընկերության վերահսկողությունից դուրս 
բազմաթիվ գործոններով: Հայաստանում իրականացվող քաղաքական և տնտեսական 
փափոխությունները շարունակական բնույթ են կրում: Որպես զարգացող շուկա՝ Հայաստանում 
բացակայում են կատարյալ գործարար միջավայր և համապատասխան ենթակառուցվածքներ, 
որոնք սովորաբար գոյություն ունեն ազատ շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրներում: 

 

Պարտքային ռիսկ։ Պարտքային ռիսկն առաջանում է այն դեպքում , երբ պայմանագրային 
գործընկերը չի կատարում իր պարտավորությունները, որի հետևանքով ընկերությունը 
ֆինանսական կորուստներ կարող է կրել: Ընկերությունն առևտրային դեբիտորական 
պարտքերի դիմաց երաշխիքներ չի պահանջում: 

Արտարժութային ռիսկ։ Այս ռիսկի ազդեցությունը մեծանում է միայն օտարերկրյա 
ընկերություններից սարքավորումների և հումքի ձեռք բերման շրջանակներում ստանձնած 
պարտավորությունների կատարման և Ընկերության կողմից  ստացված բանկային վարկերի 
մարման և սպասարկման ժամանակահատվածում կատարվող վճարումներով, որոնք 
արտահայտված են արտարժույթով: Ընկերության արտադրանքի ինքնարժեքում 
արտարժույթով արտահայտված հումքի տեսակարար կշիռը կազմում է մոտ 20-25%. 

Ներդրումային կապիտալի մատչելիության ռիսկ։ Ընկերությունը գործում է ծանր 
արդյունաբերության ոլորտում, որը կապիտալ ներդրումների առումով տնտեսության 
ամենաինտենսիվ ճյուղերից  մեկն է և պահանջում է շարունակական խոշոր ներդրումներ: 

Շինարարության ոլորտ։ Հաշվի առնելով որ ընկերության արտադրանք հիմնականում 
սպառվում է շինարարության ոլորտում, ապա Ընկերության վաճառքի ցուցանիշները կախված 
են շինարարության ոլորտի ակտիվությունից։ 

Էներգակիրների գներ։ Ընկերության գործունեության համար պահանջվում է 
էլեկտրաէներգիայի, գազի և այլ ռեսուրսների զգալի ծավալ, որի արդյունքում կախվածության 
մեջ է  այդ էներգակիրների սակագներից: 

Անհաղթահարելի ուժի ի հայտ գալու ռիսկ (ֆորս-մաժոր)։  Ընկերության գործունեության 
ուղղակի բացասական ազդեցություն կարող են ունենալ նաև ֆորս-մաժորային ռիսկերը: 
Այդպիսի իրավիճակներ են՝ երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը պատերազմը, համաճարկային 
պանդեմիան, որոնց արդյունքում ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, 
քաղաքական հուզումները, գործադուլները և այլն, որոնք դուրս են Ընկերության 
վերահսկողությունից: 

Տեխնոլոգիական պրոցեսներ։ Սարքավորումների շարքից դուրս գալը, աշխատանքային 
խափանումները, տեխնոլոգիական ցանկացած էական վթար կարող է առաջացնել 
արտադրության գործընթացի տևական դադար, արտադրանքի ծավալի կրճատում, և 
արդյունքում բացասաբար անդրադառնալ Ընկերության վաճառքի և շահութաբերության վրա: 
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Այնուամենայնիվ, քանի որ շատ դեպքերում նշված ռիսկային գործոնները Ընկերության 
վերահսկողությունից դուրս են, այս ցուցակով չսահմանափակվող ռիսկերի բացասական 
ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով ձեռնարկված միջոցառումների 
արդյունավետությունը չի երաշխավորվում Ընկերության կողմից: 

Կարգավորման դաշտ: Օրենսդրական դաշտի փոփոխությունը կարող է զգալի ազդեցություն 
ունենալ ընկերության ֆինանսական վիճակի և գործունեության արդյունքների վրա:  
Մասնավորապես կարևորում ենք մետաղի ջարդոնի արտահանման պետական տուրքի 
առկայությունը, որը լիովին սահմանափակում է ջարդոնի ՀՀ-ից արտահանումը։ Սա թույլ է 
տալիս Ընկերությանը անխափան համալրել հումքային բազան ֆինանսական տեսանկյունից 
շահավետ պայմաններով։ Այնուամենայնիվ Թողարկողը չի կարող հավաստիացնել, որ 
ապագայում տուրքի փոփոխություններ չեն լինի: 

1.2.2 Պարտատոմսերին առնչվող ռիսկերի համառոտ նկարագիրը 

Տոկոսադրույքի ռիսկ: Շուկայում պարտատոմսերի գները գտնվում են հակադարձ 
կախվածության մեջ տոկոսադրույքների մակարդակից, այսինքն տոկոսադրույքների 
բարձրացումը, այլ հավասար պայմաններում, հանգեցնում է պարտատոմսերի գնի անկմանը և 
հակառակը: 

Շուկայական ռիսկ: Երկրորդային շուկայում Թողարկողի պարտատոմսերի գինը և դրանց 
նկատմամբ պահանջարկը կարող են նվազել ներքին/միջազգային տնտեսություններում 
տնտեսական ընթացիկ ցուցանիշների և դրանց փոփոխությունների սպասումների հետ 
կապված: Ներդրողը պետք է հաշվի առնի, որ արժեթղթերի գները շուկայում կարող են 
ժամանակի ընթացքում իջնել կամ բարձրանալ: 

Վերաներդրման ռիսկ: Վերաներդրման ռիսկը պայմանավորված է Թողարկողի 
պարտատոմսերից պարբերաբար ստացվող արժեկտրոնային եկամուտների առնվազն 
համարժեք եկամտաբերությամբ (ձեռքբերման գործարքով սահմանված մինչև մարումը 
եկամտաբերությամբ) ներդրում կատարելու հնարավորության բացակայությամբ: 

Վարկային/դեֆոլտի ռիսկ: Ներդրողները Թողարկողի պարտատոմսեր ձեռք բերելիս  իրենց 
վրա են վերցնում Թողարկողի վարկային ռիսկը, որը կապված է ապագայում Թողարկողի 
ֆինանսական վիճակի հնարավոր վատթարացման, արժեկտրոնային վճարումներ 
իրականացնելու կամ պարտատոմսերն իրենց անվանական արժեքով մարման 
անհնարինության և հավանական սնանկացման հետ: 

Արտարժութային ռիսկ: Արտարժութային ռիսկն առկա է այն ներդրողների մոտ, ովքեր, իրենց 
դրամական միջոցները, ԱՄՆ դոլարով կամ ՀՀ դրամով պարտատոմսերում ներդնելու 
նպատակով, պետք է փոխարկեն մի արժույթից մեկ այլ արժույթի: 

Իրացվելիության ռիսկ: Թողարկողը չի կարող երաշխավորել, որ պարտատոմսերի 
շրջանառության ողջ ժամկետի ընթացքում ներդրողները ցանկացած պահի կարող են իրացնել 
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կամ ձեռք բերել պարտատոմսերը երկրորդային շուկայում (կարգավորվող շուկայում) իրենց 
համար տնտեսապես շահավետ գնով: 

Գնաճի կամ գնողունակության ռիսկ: ՀՀ-ում գնաճի առկայության պարագայում, Թողարկողի 
կողմից իր պարտատոմսերի դիմաց առաջարկվող անվանական արժեկտրոնային 
եկամտաբերությունը գնահատելիս ներդրողները պետք է հաշվի առնեն, որ իրական 
եկամտաբերությունը կարող է լինել անվանական արժեկտրոնային եկամտաբերությունից 
ավելի ցածր (գնաճի չափով): 

1.3 Թողարկողի տնտեսական գործունեության զարգացման և 
ֆինանսական վիճակի փոփոխության միտումները  

Ընկերության տնօրենների խորհրդի կատարված դիտարկումների համաձայն ներկա պահին  
էական ազդեցության գործոններ, որոնք կարող են ազդել Ընկերության ֆինանսական վիճակի 
վրա չկան: Ընկերության ֆինանսական վիճակի փոփոխության միտումներ առաջիկա 
տարիներին չեն դիտարկվում:  

Ստորև ներկայացված են Ընկերության շահույթի կանխատեսումները՝ 2019-2023 թթ․-երի 
համար։ 

Նկարագրությունը Միավոր 2019 2020 2021 2022 2023 
Արտադրության ընդհանուր ծավալը Տոննա/տարի 30,218 36,693  39,039  41,600  44,356  

Ամրան Տոննա/տարի 21,323 28,293  30,239  32,400  34,756  
Պողպատե գնդեր Տոննա/տարի 8,895 8,400  8,800  9,200  9,600  

Գին (առանց  ԱԱՀ) 
     

  

Ամրան Դրամ/տոննա 257,300 248,556  256,699  263,988  262,254  
Պողպատե գնդեր Դրամ/տոննա 460,000 447,378  468,817  489,693  496,333  

Ընդհանուր եկամուտ Միլիոն դրամ 9,529  10,790  11,888  13,058  13,880  
Ընդհանուր ծախսեր Միլիոն դրամ (7,669) (6,765) (6,916) (7,146) (7,002) 
Համախառն շահույթ Միլիոն դրամ 1,860  4,025  4,972  5,912  6,877  
Համախառն շահույթի մարժա % 19.5%  37.3%  41.8%  45.3%  49.6%  
Շահույթ մինչև հարկումը (EBIT) Միլիոն դրամ 1,889  3,786  4,724  5,655  6,609  
Շահույթ մինչև հարկումը մարժա  % 19.8%  35.1%  39.7%  43.3%  47.6%  
       
Մաշվածություն Միլիոն դրամ (2,335) (2,411) (2,178) (1,959) (1,352) 
EBITDA Միլիոն դրամ 4,224 6,197 6,902 7,614 7,961 
EBITDA մարժա % 44.3% 57.4% 58.1% 58.3% 57.4% 

Ընկերության գործունեությունը գտնվում է վերջինիս կառավարման մարմինների 
վերահսկողության ներքո, որոնք մշտապես փնտրում են արդյունավետության բարձրացման 
հնարավորություններ: 
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1.4 Թողարկողի աուդիտն իրականացնող անձի և 
խորհրդատուների ինքնության մասին տեղեկություններ  

Ընկերության  2017թ., 2018թ., 2019թ. ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտն 
իրականացրել է «ԷԿՈՆՈՄԻԿՍ-ԱՈՒԴԻՏ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ  
ընկերությունը (աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզիա ԱԾ 085, տրված 
15.12.2010թ  ՀՀ  ֆինանսների  նախարարության կողմից): 

Ընկերությունը այժմ բանակցում է միջազգային աուդիտորական կազմակերպությունների հետ 
ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտն իրականացնելու նպատակով: 

1.5 Թողարկողի կառավարման մարմնի անդամները, 
աշխատակիցները և խոշոր բաժնետերերը  

Ընկերության կառավարման մարմիններն են՝ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը (այսուհետ 
Ընդհանուր Ժողով), Խորհուրդը և գործադիր մարմինը՝ տնօրենը, վերստուգող 
հանձնաժողովը, գլխավոր հաշվապահը: 

Թողարկողի բաժնետերերն են` 
Բաժնետեր Բաժնետոմսերի քանակը (հատ) Բաժնեչափ (%) 

Միխաիլ Հարությունյան Գեորգիի 3,881,638 49.3503003 

MORACO HOLDING LIMITED 3,881,633 49.3502367 

Թողարկողի Խորհուրդը կազմված է 4 անդամներից. 

Անունը, ազգանունը Պաշտոնը Փորձառությունը ոլորտում 

Միխաիլ Հարությունյան Գեորգիի Խորհրդի նախագահ 18 տարի 

Խաչատուր Անտոնյան Խորհրդի անդամ 18 տարի 

Վազգեն Նիկոլյան Խորհրդի անդամ 18 տարի 

Դավիթ Յավրույան Խորհրդի անդամ 1 տարի 

 

Անունը, ազգանունը Պաշտոնը Փորձառությունը ոլորտում 

Խաչատուր Անտոնյան Տնօրեն 18 տարի 

Կարինե Մամիկոնյան Գլխավոր հաշվապահ 20 տարի 

Վազգեն Նիկոլյան Գլխավոր ճարտարագետ 18 տարի 
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Թողարկողի վերստուգող հանձնաժողովը` 

Անունը, ազգանունը Պաշտոնը Փորձառությունը ոլորտում 

Վոլոդյա Ադամյան Հանձնաժողովի նախագահ 10 տարի 

Սերժիկ Մելիքյան Հանձնաժողովի անդամ 13 տարի 

Նազիկ Ավագյան Հանձնաժողովի անդամ 25 տարի 

Թողարկողի Ժողովի քարտուղար` 

Անունը, ազգանունը Պաշտոնը Փորձառությունը ոլորտում 

Նազիկ Ավագյան Ժողովի քարտուղար 25 տարի 

Ընկերության աշխատակիցների ընդհանուր թիվը առ 31.12.2019թ դրությամբ կազմել է 389: 

1.6 Առաջարկվող արժեթղթերի հիմնական վիճակագրական 
տվյալները 

Թողարկվող պարտատոմսերն անվանական են և ոչ փաստաթղթային, անբաժանելի են և 
փոխարկելի չեն: 

Թողարկվող պարտատոմսերի դիմաց տոկոսային վճարումները կատարվելու են 
արժեկտրոնների տեսքով: 

ԱՄՆ դոլարով թողարկվող պարտատոմսերը տեղաբաշխվում, շրջանառվում և մարվում են 
ԱՄՆ դոլարով, իսկ ՀՀ դրամով թողարկվող պարտատոմսերը՝ ՀՀ դրամով: Պարտատոմսերի 
սեփականատերերին արժեկտրոնային վճարումները կատարվում են ՀՀ դրամով: ԱՄՆ 
դոլարով թողարկված պարտատոմսերի դիմաց արժեկտրոնների վճարման համար հիմք է 
ընդունվում  արժեկտրոնների վճարման օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա համար ՀՀ 
ԿԲ կողմից համապատասխանաբար ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ հրապարակված միջին 
փոխարժեքը: 

Դոլարային պարտատոմսերի թողարկման դեպքում թողարկման (առաջարկի) ընդհանուր 
ծավալը կազմում է 15,000,000 (տասնհինգ միլիոն) ԱՄՆ դոլար, իսկ դրամային 
պարտատոմսերի դեպքում՝ 15,000,000,000 (տասնհինգ միլիարդ) ՀՀ դրամ:  

Տեղաբաշխվող (վաճառվող) պարտատոմսերի քանակը որոշվելու է Թողարկման ծավալին ու 
անվանական արժեքին համապատասխան: 

Մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքը կազմում է 10,000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ ՀՀ 
դրամով թողարկված պարտատոմսերի համար, 100 (մեկ հարյուր) ԱՄՆ դոլար՝ ԱՄՆ դոլարով 
թողարկված պարտատոմսերի: 
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Պարտատոմսերի մարման օրը ենթակա է որոշման Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի 
տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ: 

Պարտատոմսերի դիմաց նախատեսվող արժեկտրոնային եկամուտների վճարման 
պարբերականությունը ենթակա է որոշման Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի 
տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ: 

Տարեկան արժեկտրոնի մեծությունը ենթակա է որոշման Թողարկողի կողմից 
պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) 
աշխատանքային օր առաջ: 

Տեղաբաշխման արդյունքում ներգրավված միջոցները Թողարկողն ուղղելու է առկա 
պարտավորությունների վերաֆինանսավորմանը, ընթացիկ կապիտալ ներդրումների 
իրականացմանը  և կապիտալի ֆինանսավորման գործող կառուցվածքի բարելավմանը (այդ 
թվում արտարժույթով արտահայտված պարտավորությունների մասնակի փոխակերպմանը 
դրամային պարտավորությունների): Այսպես՝ առաջին հերթին մարվելու են Ընկերության 
վարկերը, այնուհետև փոխառությունները: 

1.7 Արժեթղթերի առաջարկի համակողմանի նկարագիրը  

Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն սկսելու և ավարտելու օրը ենթակա են որոշման Թողարկողի 
կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) 
աշխատանքային օր առաջ: 

Պարտատոմսերի ձեռքբերման գործընթացի մանրամասները և վաճառքի պայմանները 
ենթակա են հաստատման Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը 
որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ: 

1.8 Վերջնական պայմանների հրապարակման ձևը 

Պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման, շրջանառության ու մարման վերջնական 
պայմանները ենթակա են որոշման Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման 
սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ: 

Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման վերջնական պայմանները Թողարկողը 
պարտավորվում է հրապարակել առնվազն իր ինտերնետային կայքում: 

Պարտատոմսերի յուրաքանչյուր թողարկման համար կազմվող թողարկման վերջնական 
պայմանները ներկայացվում են ՀՀ ԿԲ և հրապարակվում են հերթական տեղաբաշխումից 
առնվազն 5 օր առաջ: 
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Ամփոփ ֆինանսական տվյալներ 

1.8.1 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

հազ. դրամ 

Ցուցանիշի անվանումը 
2019թ. 

(Աուդիտ 
անցած) 

2018թ. 
(Աուդիտ 
անցած) 

2017թ. 
(Աուդիտ 
անցած) 

    

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների 
իրացումից հասույթ 9,529,245 6,535,650 7,078,973 

Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 
ծառայությունների ինքնարժեք  (7,668,973) (6,167,517) (6,469,952) 

Համախառն շահույթ (վնաս) 1,860,272 368,133 609,021 
Իրացման ծախսեր (26,735) (21,600) (1,144) 
Վարչական ծախսեր (206,819) (197,252) (194,287) 
Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 
ծառայությունների իրացումից շահույթ (վնաս) 1,626,718 149,281 413,590 

Գործառնական այլ եկամուտներ 250,465 946,011 1,379,154 
Գործառնական այլ ծախսեր (190,609) (727,699) (927,152) 
Գործառնական շահույթ (վնաս) 1,684,574 367,593 865,592 
Ֆինանսական ծախսեր (820,437) (415,987) (577,250) 
Այլ ոչ գործառնական շահույթ (վնաս) 202,263 59,903 (217,494) 
Սովորական գործունեությունից շահույթ (վնաս) 1,068,400 11,509 70,848 
Զուտ շահույթ (վնաս) նախքան շահութահարկի գծով ծախսի 
նվազեցումը 1,068,400 11,509 70,848 

Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում) (129,429) (9,256) (1,163) 
Զուտ շահույթ (վնաս) շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումից 
հետո 938,971 20,765 72,011 

    
Մաշվածություն (2,335,458) (1,765,957) (1,639,503) 
EBITDA 4,020,032 2,133,550 2,505,095 
EBITDA մարժա 42.2% 32.6% 35.4% 

Ծանոթագրություն 1: 2019 թվականին արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 
ծառայությունների իրացումից հասույթի, համախառն շահույթի և դրանց հետ 
փոխկապակցված մյուս ցուցանիշների կտրուկ աճը պայմանավորված է այն հանգամանքով, 
որ  նույն թվականին Ընկերությունում շահագործման է հանձնվել  ԷԱՎ-40 տն վառարանը, որի 
արդյունքում ընկերության կողմից արտադրված արտադրանքի ծավալը կրկնապատկվել է 
միջին հաշվարկով: Նոր ժամանակակից տեխնոլոգիայի ներդրման արդյունքում  նաև իջել է 
արտադրանքի ինքնարժեքը նյութածախսի և էներգակիրների խնայողության հաշվին: 

Ծանոթագրություն 2: Այլ ոչ գործառնական շահույթը ֆինանսական հաշվետվություններում 
ներկայացված է առանձին, որը ազդում է EBITDA ցուցանիշի հաշվարկի վրա։ Որի հետևանքով 
առկա է 2019 EBITDA ցուցանիշի աննշան անհամապատասխանություն էջ 11-ում ներկայացված 
նույն ցուցանիշի հետ։ 

1.8.2 ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 

հազ. դրամ 

Ցուցանիշի անվանումը 2019թ. 
(Աուդիտ անցած) 

2018թ. 
(Աուդիտ անցած) 

2017թ.  
(Աուդիտ անցած) 

    
 Հիմնական միջոցներ  19,067,782  11,412,852  12,948,565 
 Անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ  128,190  5,137,498  4,015,490 
 Ոչ նյութական ակտիվներ  - -  529 
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Ցուցանիշի անվանումը 2019թ. 
(Աուդիտ անցած) 

2018թ. 
(Աուդիտ անցած) 

2017թ.  
(Աուդիտ անցած) 

 Այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ  68  68  68 
Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ  19,196,040  16,550,418  16,964,652 
 Պաշարներ  4,470,263  3,437,733  2,910,357 
 Տրված ընթացիկ կանխավճարներ  418,019  369,868  680,381 
 Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով  620,214  510,125  689,234 
Այլ դեբիտորական պարտքեր  10,494  8,309  18,060 
 Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ  154,691  130,658  165,619 
 Այլ ընթացիկ ակտիվներ  38,615  82,859  63,629 
Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ  5,712,296  4,539,552  4,527,280 
Ընդամենը ակտիվներ  24,908,336  21,089,970  21,491,932 
 Կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի զուտ գումար  1,179,822  1,179,822  1,179,822 
 Կուտակված շահույթ  (4,294,397)  (5,493,020)  (6,756,022) 
Պահուստային կապիտալ վերագնահատման  3,651,577  420,221  1,374,703 
Սեփական կապիտալի այլ տարրեր  - -  195,954 
Ընդամենը սեփական կապիտալ  537,002  (3,892,977)  (4,005,543) 
 Երկարաժամկետ բանկային վարկեր և փոխառություններ  16,774,938  17,482,541  16,124,858 
 Այլ ոչ ընթացիկ պարտավորություններ  916,306  109,969  219,743 
Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորություններ  17,691,244  17,592,510  16,344,601 
 Կարճաժամկետ բանկային վարկեր և փոխառություններ  3,086,400  3,916,123  6,158,918 
 Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով  2,124,905  2,681,919  1,907,327 
 Ստացված ընթացիկ կանխավճարներ  1,039,183  688,940  956,027 
 Այլ կրեդիտորական պարտքեր  401,788  74,182  86,484 
 Այլ ընթացիկ պարտավորություններ  27,814  29,273  44,118 
Ընդամենը ընթացիկ պարտավորություններ  6,680,090  7,390,437  9,152,874 
Ընդամենը պարտավորություններ  24,371,334  24,982,947 25,497,475  
Ընդամենը սեփական կապիտալ և պարտավորություններ  24,908,336  21,089,970  21,491,932 

1.8.3 ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԱՄՓՈՓ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

հազ.դրամ 

Ցուցանիշի անվանումը 2019թ. 
(Աուդիտ անցած) 

2018թ. 
(Աուդիտ անցած) 

2017թ. 
(Աուդիտ անցած) 

Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու 
ժամանակաշրջանի սկզբին 

130,658 165,619 131,643 

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների 
զուտ հոսքեր 

1,679,580 1,807,241 1,812,046 

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների 
զուտ հոսքեր 

(207,714) (62,016) (2,944) 

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների 
զուտ հոսքեր 

(1,447,833) (1,780,186) (1,775,126) 

Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու 
ժամանակաշրջանի վերջին 

154,691 130,658 165,619 

 

1.8.4 ԱՄՓՈՓ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐ 

Ցուցանիշի անվանումը 
2019թ.  

(Աուդիտ 
անցած) 

2018թ.  
(Աուդիտ 
անցած) 

2017թ.  
(Աուդիտ 
անցած) 

Զուտ շահույթը մեկ բաժնետոմսի հաշվով (EPS) 119 դրամ 3 դրամ 9 դրամ 
Սեփական կապիտալի շահութաբերություն (ROE)* 175% - - 
Ակտիվների շահութաբերություն (ROA)* 3.8% 0.1% 0.3% 
Զուտ շահույթի մարժա (NPM) 3.75 0.02 0.05 
Կապիտալի համարժեքության գործակից 2.15% (18.45)% (18.64)% 
Ֆինանսական կախվածության գործակից 45.38 (6.41) (6.37) 
Բացարձակ իրացվելիության գործակից 0.02 0.2 0.02 
Ընթացիկ իրացվելիության գործակից 0.18 0.14 0.17 
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Ցուցանիշի անվանումը 
2019թ.  

(Աուդիտ 
անցած) 

2018թ.  
(Աուդիտ 
անցած) 

2017թ.  
(Աուդիտ 
անցած) 

Ընդհանուր իրացվելիության գործակից 0.86 0.61 0.49 
Դեբիտորական պարտքերի շրջանառելիության գործակից* 15.36 12.81 10.27 
Դեբիտորական պարտքերի շրջապտույտի տևողությունն օրերով 23.76 28.49 35.54 
Պաշարների շրջանառելիության գործակից* 1.72 1.79 2.22 
Պաշարների շրջապտույտի տևողությունն օրերով 212.2 203.9 164.4 
Կրեդիտորական պարտքերի շրջանառելիության գործակից* 2.1 1.79 2.19 
Կրեդիտորական պարտքերի շրջապտույտի տևողությունն օրերով 173.9 203.9 166.7 

* Ներկայացված ցուցանիշները միջինացված են 
 
Ֆինանսական գործակիցների հաշվարկման բանաձևերը ներկայացված են Հավելված 3-ում: 

 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՂԻՆ 

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹԸ ՊԵՏՔ Է ԴԻՏՎԻ ՈՐՊԵՍ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱԶԴԱԳՐԻ 
ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ: 

ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԱՆԵԼՈՒ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԴՐՈՂԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՊԵՏՔ Է ՀԻՄՆՎԱԾ ԼԻՆԻ 
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱԶԴԱԳՐԻ ՎՐԱ: 

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁՆ 
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹՈՒՄ ՊԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՈՉ 
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԿԱՄ ԱՊԱԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ ԼԻՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ (ԱՅԴ 
ԹՎՈՒՄ` ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՄԱՍՈՎ) ԿՐՈՒՄ Է 
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ԵԹԵ ԱՅՆ ՈՉ 
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԿԱՄ ԱՊԱԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ Է ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱԶԴԱԳՐԻ 
ՄՅՈՒՍ ՄԱՍԵՐԻ ՀԵՏ ԴԻՏԱՐԿԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: 
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ՄԱՍ 2 ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

2.1 Ռիսկային գործոններ 

Տոկոսադրույքի ռիսկ: Տնտեսությունում տոկոսադրույքների փոփոխությունը կարող է 
հանգեցնել ներդրողների կողմից Թողարկողի պարտատոմսերի նկատմամբ 
եկամտաբերության ցուցանիշի վերանայման, ընդ որում երկրորդային շուկայում 
պարտատոմսերի գները գտնվում են հակադարձ կախվածության մեջ տոկոսադրույքների 
մակարդակից, այսինքն տոկոսադրույքների բարձրացումը, այլ հավասար պայմաններում, 
հանգեցնում է պարտատոմսերի գնի անկմանը և հակառակը:  

Շուկայական ռիսկ: Երկրորդային շուկայում Թողարկողի պարտատոմսերի գինը և դրանց 
նկատմամբ պահանջարկը կարող են (կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ 
ժամանակամիջոցում) նվազել ներքին և միջազգային տնտեսություններում տնտեսական 
ընթացիկ ցուցանիշների և դրանց փոփոխությունների սպասումների հետ կապված: Ներդրողը 
պետք է հաշվի առնի, որ արժեթղթերի գները շուկայում կարող են տատանվել և ժամանակի 
ընթացքում կարող են իջնել կամ բարձրանալ: Միևնույն ժամանակ ներդրողը պետք է հաշվի 
առնի, որ, անկախ շուկայում գների փոփոխություններից և սպասումներից, Թողարկողի 
կողմից վճարվող արժեկտրոնների և պարտատոմսի մարման գումարային մեծություններն, 
արտահայտված թողարկման արժույթով, չեն փոփոխվում: 

Վերաներդրման ռիսկ: Այն բոլոր ներդրողներն, ովքեր Թողարկողի պարտատոմսերը ձեռք 
կբերեն դրանք մինչև մարումը պահելու և ձեռքբերման գործարքով սահմանված մինչև մարումը 
եկամտաբերությունն ապահովելու ու ստանալու համար, պետք է նկատի ունենան, որ իրենց 
վրա են վերցնում վերաներդրման ռիսկ, որը պայմանավորված է Թողարկողի 
պարտատոմսերից պարբերաբար ստացվող արժեկտրոնային եկամուտների առնվազն 
համարժեք եկամտաբերությամբ (ձեռքբերման գործարքով սահմանված մինչև մարումը 
եկամտաբերությամբ) ներդրում կատարելու հնարավորության բացակայությամբ: 

Վարկային/դեֆոլտի ռիսկ: Ներդրողները Թողարկողի պարտատոմսեր ձեռք բերելիս  իրենց 
վրա են վերցնում Թողարկողի վարկային ռիսկը, որը կապված է ապագայում Թողարկողի 
ֆինանսական վիճակի հնարավոր վատթարացման, արժեկտրոնային վճարումներ 
իրականացնելու կամ պարտատոմսերը իրենց անվանական արժեքով մարման 
անհնարինության և հավանական սնանկացման հետ: 

Արտարժութային ռիսկ: Թողարկվող պարտատոմսերն արտահայտված են ԱՄՆ դոլարով և 
ՀՀ դրամով, և հետևապես, նեդրումները և ներդրումների ետ ստացումը (պարտատոմսերի 
ձեռք բերման/մարման դիմաց ստացվող գումարներ) իրականացվելու են 
համապատասխանաբար ԱՄՆ դոլարով և ՀՀ դրամով: Ուստի, այս իմաստով արտարժութային 
ռիսկն առկա է այն ներդրողների մոտ, ովքեր, իրենց դրամական միջոցները, սույն 
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պարտատոմսերում ներդնելու նպատակով, պետք է փոխարկեն մի արժույթից մեկ այլ 
արժույթի: 

Իրացվելիության ռիսկ: Թողարկողը պարտատոմսերի իրացվելիության բարձրացման համար 
վերջիններիս նախատեսում է օժտել որոշակի ներդրումային որակներով (պարբերական 
արժեկտրոնային վճարումներ, մրցակցային եկամտաբերություն, ցուցակում և առևտրին 
թույլատվություն կարգավորվող շուկայում, ինչպես նաև շուկա ստեղծող ընկերության կամ 
ընկերությունների հետ համապատասխան պայմանագրի/երի կնքման բանակցությունների 
վարում): Այնուամենայնիվ, Թողարկողը չի կարող երաշխավորել, որ պարտատոմսերի 
շրջանառության ողջ ժամկետի ընթացքում ներդրողները ցանկացած պահի կարող են իրացնել 
կամ ձեռք բերել պարտատոմսերը երկրորդային շուկայում (կարգավորվող շուկայում) իրենց 
համար տնտեսապես շահավետ գնով: 

Գնաճի կամ գնողունակության ռիսկ: ՀՀ-ում գնաճի առկայության պարագայում, Թողարկողի 
կողմից իր պարտատոմսերի դիմաց առաջարկվող անվանական արժեկտրոնային 
եկամտաբերությունը գնահատելիս ներդրողները պետք է հաշվի առնեն, որ իրական 
եկամտաբերությունը կարող է լինել անվանական արժեկտրոնային եկամտաբերությունից 
ավելի ցածր (գնաճի չափով): 

2.2 Հիմնական տեղեկատվություն 

Ընկերության կողմից անվանական պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման 
նպատակը միջոցների ներգրավումն է, որոնք ուղղվելու են Ընկերության առկա 
պարտավորությունների վերաֆինանսավորմանը, ընթացիկ կապիտալ ներդրումների 
իրականացմանը և կապիտալի ֆինանսավորման գործող կառուցվածքի բարելավմանը: 
Պարտատոմսերի թողարկմամբ միջոցների ներգրավման արդյունքում ընկերությունը 
կապահովի իր պարտավորությունների կառավարման արդյունավետության բարձրացում և 
ներգրավված միջոցների աղբյուրների տարատեսականացում (դիվերսիֆիկացիա): 

2.3 Տեղեկատվություն՝ կապված առաջարկվող (կարգավորվող 
շուկայում առևտրին թույլատրվող) արժեթղթերի հետ  

2.3.1 Արժեթղթերի տեսակը և դասը 

Թողարկվող պարտատոմսերն անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր են, 
անբաժանելի են և փոխարկելի չեն: Թողարկվող պարտատոմսերը դեռևս չունեն տարբերակիչ 
ծածկագիր: 
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2.3.2 Երկիրը  

Պարտատոմսերը թողարկվել են ՀՀ տարածքում` համաձայն ՀՀ օրենսդրության և 
ենթաօրենսդրական ակտերի: Վեճերի և դատական գործընթացների առկայության դեպքերում 
վերջիններս կարգավորվելու են ՀՀ օրենսդրության համաձայն: 

2.3.3 Արժեթղթերի ձևը   

Թողարկված պարտատոմսերը ոչ փաստաթղթային են, իսկ պարտատոմսերի 
սեփականատերերի/անվանատերերի ռեեստրը կվարի «Հայաստանի Կենտրոնական 
Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ը (ՀՀ, ք. Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 26/1 5-րդ հարկ, հեռ.՝ (+374) 
60 615555)` ըստ «Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ի (այսուհետ` 
Դեպոզիտարիա) համապատասխան կանոնների, ընթացակարգերի: 

2.3.4  Արժեթղթի անվանական արժեքը և քանակը   

Մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքը ՀՀ դրամով թողարկվող պարտատոմսերի դեպքում 
կազմում է 10,000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլարով թողարկումների դեպքում՝ 100 (մեկ 
հարյուր) ԱՄՆ դոլար: Թողարկվող և տեղաբաշխվող (վաճառվող) պարտատոմսերի քանակը 
կհաշվարկվի Թողարկման ծավալին ու անվանական արժեքին համապատասխան: 

2.3.5 Թողարկման արժույթը 

    Թողարկման արժույթը ՀՀ դրամն է և ԱՄՆ դոլարը: 

2.3.6 Առաջարկվող արժեթղթերի դասակարգման մասին 
տեղեկատվություն 

Համաձայն ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի` Թողարկողի լուծարման դեպքում նրա 
պարտատերերի պահանջները բավարարվում են հետևյալ հերթականությամբ` 

1) առաջին հերթին բավարարվում են լուծարվող իրավաբանական անձի գույքի գրավով 
ապահովված պարտավորությունների մասով պարտատերերի պահանջները.  

2) երկրորդ հերթին բավարարվում են այն քաղաքացիների պահանջները, որոնց առջև 
լուծարվող իրավաբանական անձը պատասխանատվություն է կրում նրանց կյանքին կամ 
առողջությանը վնաս պատճառելու համար` համապատասխան պարբերական վճարումների 
կապիտալացման միջոցով.  

3) երրորդ հերթին վճարվում է աշխատանքային պայմանագրով աշխատող անձանց 
արձակման նպաստների, աշխատավարձի և հեղինակային պայմանագրերով 
վարձատրությունը.  
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4) չորրորդ հերթին մարվում է պետական բյուջե կատարվող պարտադիր վճարների պարտքը.  

5) հինգերորդ հերթին հաշվարկներ են կատարվում մնացած պարտատերերի հետ` 
բացառությամբ ստորադաս փոխառություններով պարտատերերի.  

6) վեցերորդ հերթին հաշվարկներ են կատարվում ստորադաս փոխառություններով 
պարտատերերի հետ: 

Յուրաքանչյուր հերթի պահանջները բավարարվում են նախորդ հերթի պահանջները լրիվ 
բավարարվելուց հետո: Թողարկողի կողմից առաջարկվող պարտատոմսերի 
սեփականատերերի պահանջները բավարարվում են հինգերորդ հերթին:  

2.3.7 Արժեթղթերից բխող իրավունքները  

Պարտատոմսերից բխող իրավունքներն են. 

1) ստանալ պարտատոմսերով նախատեսված արժեկտրոնային եկամուտները և 
մարման գումարը` ըստ Ծրագրային Ազդագրով սահմանված կարգի: 
Արժեկտրոնային եկամտի ստացման և շրջանառության ժամկետի վերջում 
պարտատոմսերի մարման գումարի ստացման իրավունքի իրականացման 
համար ներդրողներից լրացուցիչ գործողությունների կատարում չի պահանջվում 
և արժեկտրոնային եկամուտը/պարտատոմսի մարման գումարը փոխանցվելու է 
ներդրողի բանկային հաշվին համաձայն Դեպոզիտարիայի և Հաշվի օպերատորի 
հետ կնքվելիք Արժեթղթերի գծով եկամուտների փոխանցման եռակողմ 
պայմանագրի (այսուհետ՝ եռակողմ Պայմանագիր), ինչպես նաև ներդրողի և իր 
արժեթղթերի պահառուի միջև կնքված համապատասխան պայմանագրի, 

2) Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի արժեկտրոնները և/կամ մարման գումարը 
սահմանված ժամկետից ուշացնելու դեպքում ձեռնարկել պարտատոմսերի 
սեփականության իրավունքից բխող իր պահանջների բավարարման ուղղությամբ 
օրենսդրությամբ թույլատրվող գործողություններ, 

3) Գրավադրել պարտատոմսերը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, 

4) Իր ցանկությամբ օտարել պարտատոմսերը ֆոնդային բորսայում (ֆոնդային 
բորսայում ցուցակված լինելու դեպքում) կամ արտաբորսայում` «Արժեթղթերի 
շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով (այսուհետ տեքստում՝ Օրենք) սահմանված կարգով, 
ընդ որում ներդրողները պետք է հաշվի առնեն, որ Օրենքով արգելվում է 
կարգավորվող շուկայից (ֆոնդային բորսա) դուրս վաճառել կարգավորվող 
շուկայում առևտրին թույլատրված կորպորատիվ արժեթղթեր, 

5) Օրենսդրությամբ նախատեսված այլ իրավունքներ: 
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Միաժամանակ պարտատոմսի սեփականատերը պարտավոր է պարտատոմսերի թողարկման 
պայմաններով սահմանված ժամկետներում իրականացնել պարտատոմսերի ձեռքբերման 
համար անհրաժեշտ գումարների փոխանցում համապատասխան բանկային հաշվին, 
կատարել պարտատոմսերի ձեռքբերումից, օտարումից և այլ գործողություններից ծագող 
դրամային և ոչ դրամային ցանկացած պարտավորություն, ինչպես նաև կրել օրենսդրությամբ 
նախատեսված այլ պարտականություններ: 

2.3.8 Անվանական տոկոսադրույքը և այդ տոկոսների վճարման 
պայմանները 

Պարտատոմսերի դիմաց հաշվարկվելու և վճարվելու է արժեկտրոնային անվանական 
եկամուտ, որը ենթակա է որոշման Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման 
սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ: 

Պարտատոմսերի դիմաց նախատեսվող արժեկտրոնային անվանական եկամուտների 
վճարման պարբերականությունը ենթակա է որոշման Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի 
տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ: 

ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով պարտատոմսերի դիմաց նախատեսվող արժեկտրոնային 
եկամուտը հաշվարկվելու է համապատասխանաբար ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով, իսկ 
ներդրողներին վճարվելու է ՀՀ դրամով: ԱՄՆ դոլարով թողարկված պարտատոմսերի դիմաց 
արժեկտրոնների վճարման համար հիմք է ընդունվում  արժեկտրոնների վճարման օրվան 
նախորդող աշխատանքային օրվա համար ՀՀ ԿԲ կողմից ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ 
հրապարակված միջին փոխարժեքը: 

Արժեկտրոնների հաշվարկման օրերը ենթակա են որոշման Թողարկողի կողմից 
պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) 
աշխատանքային օր առաջ: 

Արժեկտրոնները պարտատոմսերի սեփականատերերին և/կամ անվանատերերին վճարվելու 
են արժեկտրոնների հաշվարկման օրը: Եթե հաշվարկման օրը ոչ աշխատանքային է, ապա 
արժեկտրոնը վճարման օր է համարվում դրան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: 

Արժեկտրոնները (տոկոսագումարները) ստանալու իրավունք ունեն պարտատոմսերի 
արժեկտրոնների հաշվարկման օրվան նախորդող օրվա վերջի դրությամբ պարտատոմսերի 
սեփականատերերի/անվանատերերի ռեեստրում գրանցված անձինք (սեփականատերերը 
կամ անվանատերերը): 

Թողարկողը պարտավոր է, համաձայն եռակողմ Պայմանագրի, մինչև արժեկտրոնների 
վճարման օրվա ժամը 12:00-ը Հաշվի օպերատորի Դեպոզիտարիայում վարվող դրամային 
հաշվին ապահովել արժեկտրոնների վճարման ենթակա ամբողջ գումարը: 
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Արժեկտրոնային վճարումների համար նախատեսվող գումարներն անվանատերերին և/կամ 
սեփականատերերին վճարվում են մինչև 0.1 ՀՀ դրամ ճշտությամբ (ընդ որում կլորացումը 
իրականացվում է թվաբանական կլորացման կանոններին համաձայն՝ մինչև ամենամոտ 
ամբողջ տասնավոր թիվը): Թվաբանական կլորացման կանոնի ներքո հարկ է հասկանալ 
կլորացման այն մեթոդը, որի դեպքում միավորի ամբողջ թիվը չի փոխվում, եթե կլորացման 
ենթակա տասնորդական միավորը հավասար է 0-ից 4-ի, և փոխվում է՝ մեծանալով մեկ 
միավորով, եթե կլորացման ենթակա տասնորդական միավորը հավասար է 5-ից 9-ի: 
 
Թողարկողը արժեկտրոնի գումարները վճարելու է անկանխիկ ձևով` համաձայն Արժեթղթերի 
գծով եկամուտների փոխանցման եռակողմ պայմանագրի: Դրամական միջոցների այն մասը, 
որը հնարավոր չի լինի փոխանցել արժեթղթերի սեփականատիրոջը և/կամ անվանատիրոջը 
Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում պարտատոմսի 
սեփականատերերի ռեեստրի փակման օրվա դրությամբ ռեեստրում գրանցված բակային 
հաշիվների բացակայության կամ դրանց ճշտման անհնարինության պատճառով՝ Հաշվի 
օպերատորի կողմից  կվերադարձվի Թողարկողի համապատասխան բանկային հաշվին: 
Այնուհետև Թողարկողը կգործադրի իրենից կախված բոլոր ողջամիտ ջանքերը ներդրողին  
հայտնաբերելու ու նրան վճարման ենթակա գումարը փոխանցելու ուղղությամբ: Ներդրողին 
հայտնաբերելու անհնարինության դեպքում Թողարկողը վճարման ենթակա գումարը վճարելու 
է նոտարի կամ դատարանի (օրենքով սահմանված դեպքերում) դեպոզիտ համաձայն ՀՀ 
օրենսդրության: 

Համաձայն եռակողմ Պայմանագրի,  Դեպոզիտարիան՝ արժեկտրոնի գումարների վճարման 
հիմքով, մինչև արժեկտրոնների վճարման օրվա 14:00 ՀՀ ԿԲ է ներկայացնում 
տեղեկատվություն պարտատոմսի արժեկտրոնների վճարման փաստի մասին: 

Արժեկտրոնի գումարի հաշվարկման համար հիմք է ընդունվում հետևյալ բանաձևը՝ 

ԱԳ = (FV x C) / k, 

որտեղ` 

ԱԳ-ն արժեկտրոնի գումարն է, 

FV-  մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքն է, 

C- տարեկան արժեկտրոնային անվանական տոկոսադրույքն է` արտահայտված տոկոսներով, 

k-ն մեկ տարում վճարվող արժեկտրոնների թիվն է (արժեկտրոնների եռամսյակային վճարման 
դեպքում k=4): 

Արժեկտրոնի կուտակումն իրականացվելու է հետևյալ բանաձևով` 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 ×
𝐶𝐶
𝑘𝑘 ×

𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷
𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶 
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• AI – կուտակված արժեկտրոնային եկամուտն է, 
• FV –  մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքն է, 
• C – տարեկան արժեկտրոնային անվանական տոկոսադրույքն է` արտահայտված 

տոկոսներով, 
• k – մեկ տարում վճարվող արժեկտրոնների թիվն է, հաճախականությունը, 

(արժեկտրոնների եռամսյակային վճարման դեպքում k=4), 
• Օրերի հաշվարկման պայմանականությունը Թողարկողի պարտատոմսերի համար 

համարվում է Actual/Actual-ը, ընդ որում 
o DCS – գործարքի կատարման օրվան նախորդող արժեկտրոնի 

մարման/արժեկտրոնի կուտակման սկզբի ամսաթվի և գործարքի կատարման 
օրվա միջև եղած օրերի քանակն է համապատասխան պայմանականության 
դեպքում [D2M2Y2 - D1M1Y1]; 

o DCC – արժեկտրոնային փուլի օրերի քանակն է համապատասխան 
պայմանականության դեպքում [D3M3Y3 - D1M1Y1];   

o D1M1Y1 – գործարքի կատարման օրվան նախորդող արժեկտրոնի մարման/ 
արժեկտրոնի կուտակման սկզբի ամսաթիվն է; 

o D2M2Y2 –  գործարքի կատարման ամսաթիվն է; 
o D3M3Y3 – գործարքի կատարման օրվան հաջորդող արժեկտրոնի 

մարման/անվանական արժեքի մարման ամսաթիվն է: 

2.3.9 Արժեթղթերի մարման ժամկետը և արժեքը 

Պարտատոմսերի մարման օրը ենթակա է որոշման Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի 
տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ: 

Մեկ դոլարային պարտատոմսի մարման արժեքը կազմում է 100 (մեկ հարյուր) ԱՄՆ դոլար, 
իսկ մեկ դրամային պարտատոմսինը՝ 10,000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ:  

Պարտատոմսերի սեփականատերերի/անվանատերերի ռեեստրը փակվում է 
պարտատոմսերի մարման օրվան նախորդող օրը: Պարտատոմսերի մարման գումարն 
իրավունք ունեն ստանալ մինչև ռեեստրի փակման պահը պարտատոմսերի 
սեփականատերերի և/կամ անվանատերերի ռեեստրում գրանցված անձինք: 
Թողարկողը պարտավոր է, համաձայն եռակողմ Պայմանագրի, մինչև մարման գումարների 
վճարման օրվա ժամը 12:00-ը Հաշվի օպերատորի Դեպոզիտարիայում վարվող դրամական 
հաշվին ապահովել վճարման ենթակա մարման գումարների ամբողջ ծավալը: 
Պարտատոմսերի մարման գումարները պարտատոմսերի սեփականատերերին/ 
անվանատերերին վճարվում են պարտատոմսերի մարման օրը: Եթե մարման օրը ոչ 
աշխատանքային օր է, ապա մարման գումարները վճարվում են մարման օրվան հաջորդող 
աշխատանքային օրը: 
Թողարկողը մարման գումարները վճարելու է անկանխիկ ձևով` համաձայն Արժեթղթերի գծով 
եկամուտների փոխանցման եռակողմ պայմանագրի: Դրամական միջոցների այն մասը, որը 
հնարավոր չի լինի փոխանցել արժեթղթերի սեփականատիրոջը և/կամ անվանատիրոջը 
Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում պարտատոմսի 
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սեփականատերերի ռեեստրի փակման օրվա դրությամբ ռեեստրում գրանցված բակային 
հաշիվների բացակայության կամ դրանց ճշտման անհնարինության պատճառով՝ Հաշվի 
օպերատորի կողմից  կվերադարձվի Թողարկողի համապատասխան բանկային հաշվին: 
Այնուհետև Թողարկողը կգործադրի իրենից կախված բոլոր ողջամիտ ջանքերը ներդրողին  
հայտնաբերելու ու նրան վճարման ենթակա գումարը փոխանցելու ուղղությամբ: Ներդրողին 
հայտնաբերելու անհնարինության դեպքում Թողարկողը վճարման ենթակա գումարը վճարելու 
է նոտարի կամ դատարանի (օրենքով սահմանված դեպքերում) դեպոզիտ համաձայն ՀՀ 
օրենսդրության: 

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան մարման գումարների վճարման հիմքով, մինչև 
մարման գումարների վճարման օրվա 14:00 ՀՀ ԿԲ է ներկայացնում տեղեկատվություն 
պարտատոմսի մարման գումարների վճարման փաստի մասին: 

ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով թողարկված պարտատոմսերի մարման դիմաց վճարումները 
կատարվելու են համապատասխանաբար ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով: 

Պարտատոմսերի մասնակի մարումներ կամ վաղաժամկետ մարում չի նախատեսվում: 

2.3.10 Արժեթղթերի տարեկան եկամտաբերությունը 

Արժեթղթերի  եկամտաբերությունը ենթակա է որոշման Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի 
տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ սույն 
Ազդագրի 2.4.3.1 մասում բերված բանաձևի համաձայն: 

2.3.11 Նոր թողարկման մասին տեղեկատվություն 

Պարտատոմսերի թողարկման/առաջարկի ծրագրի վերաբերյալ որոշումն ընդունվել է 
Թողարկողի Խորհրդի որոշմամբ (անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի 
թողարկման եվ տեղաբաշխման մասին, թիվ 3 արձանագրություն, 05.06.2020թ.): Որոշմամբ 
ամրագրվել է այն ծավալը, որի շրջանակներում Թողարկողի առանձին որոշմամբ 
(որոշումներով) կարող է իրականացվել պարտատոմսերի տեղաբաշխում (տեղաբաշխումներ): 
Պարտատոմսերի տեղաբաշխումներին վերաբերող վերջնական պայմանները հաստատվում 
են Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից 
առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ: 

2.3.12 Արժեթղթերի ազատ շրջանառելիության սահմանափակումների 
նկարագրությունը 

Թողարկողի կանոնադրությամբ կամ պարտատոմսերի թողարկման/առաջարկի ծրագրի 
մասին Թողարկողի համապատասխան իրավասու մարմնի որոշմամբ (այսուհետ` Թողարկողի 
որոշում) պարտատոմսերի թողարկման/տեղաբաշխման, ինչպես նաև պարտատոմսերում 
ներդրումներ կատարողների նկատմամբ որևէ այլ սահմանափակումներ չեն սահմանվում, 
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բացի տեղաբաշխման ընթացքում մեկ ներդրողի նկատմամբ կիրառվող ձեռք բերվող 
պարտատոմսերի ծավալի սահմանափակումից, եթե նման որոշում կայացվի Թողարկողի 
կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) 
աշխատանքային օր առաջ: 

Պարտատոմսերի ազատ շրջանառության հետ կապված որևէ այլ սահմանափակումներ չկան` 
բացառությամբ Օրենքով և ենթաօրենսդրական ակտերով սահմանված դեպքերի: 

Թողարկողը պարտադիր դիմելու է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ (այսուհետ` 
Ֆոնդային բորսա կամ Բորսա) պարտատոմսերը ցուցակելու կամ առևտրի թույլտվության 
համար, և համաձայն գործող օրենսդրության պարտատոմսերի ցուցակման դեպքում 
վերջիններիս շրջանառությունը կարող է իրականացվել միայն Բորսայում: 

«Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ում առևտրի թույլտվության մերժման պարագայում 
ընկերությունը պարտավորվում է իրականացնել թողարկված արտարժութային 
պարտատոմսերի հետգնում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կերգով: 

Ներդրողները կարող են իրենց ցանկությամբ օտարել պարտատոմսերը Ֆոնդային բորսայում 
(ցուցակված կամ առևտրին թույլատրված լինելու դեպքում) կամ արտաբորսայում` Օրենքով 
սահմանված կարգով, ընդ որում ներդրողները պետք է հաշվի առնեն, որ ՀՀ օրենսդրությամբ 
չի թույլատրվում կարգավորվող շուկայից (ֆոնդային բորսա) դուրս վաճառել կարգավորվող 
շուկայում առևտրին թույլատրված կորպորատիվ արժեթղթեր. բացառություն են կազմում. 

• ՀՀ ԿԲ կողմից կնքվող գործարքները. դրանք ՀՀ ԿԲ և ֆինանսական շուկայի 
մասնագիտացված ընկերությունների միջև հնարավոր գործարքներն են, 

• թողարկողի կողմից իր թողարկած արժեթղթերի հետգնման կամ ձեռքբերման 
գործարքները: 

2.3.13 Արժեթղթերից ստացվող եկամուտների հարկումը 

Կարևոր ծանուցում: Չնայած այն հանգամանքին, որ Թողարկողը, իրականացնելով իր 
լավագույն ջանքերը և առկա գիտելիքները, սույն բաժնում ներկայացնելով արժեթղթերից 
ստացվող եկամուտների հարկման մոտեցումները ՀՀ-ում, այնուամենայնիվ Թողարկողը 
ցանկանում է հայտարարել, որ ներդրողներն այն չպետք է համարեն հարկային 
խորհրդատվություն և ներդրումներ անելիս հիմնվեն միայն այս բաժնում ներկայացված 
նյութի և/կամ եզրահանգումների վրա: Թողարկողը չի երաշխավորում, որ ներդրողի 
կողմից Ազդագրի ստացման և ծանոթացման պահին հարկային օրենսդրությունը 
կհամապատասխանի ներկայացվածին, կամ համարժեքորեն կիրառություն կունենա ՀՀ 
հարկային մարմինների կողմից և ցանկացած պարագայում խորհուրդ է տալիս օգտվել 
մասնագիտացված հարկային խորհրդատվության ծառայություններից: Թողարկողը 
ցանկանում է հայտարարել, որ սույնով զերծ է մնում ցանկացած ներդրողի հնարավոր 
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պահանջներից կապված հարկային օրենսդրության և հարկման մեխանիզմների 
փոփոխության արդյունքում առաջացած լրացուցիչ ֆինանսական պահանջների 
նկատմամբ պատասխանատվությունից: 

Թողարկողի պարտատոմսերից ստացվող եկամուտը ենթակա է հարկման շահութահարկով 
(իրավաբանական անձանց համար) և եկամտային հարկով (ֆիզիկական անձանց համար): 

2.3.13.1 Պարտատոմսերից ստացվող եկամտի շահութահարկով հարկման կարգը և 
նկարագիրը 

ՀՀ-ում շահութահարկ են վճարում (հարկատու են) ՀՀ ռեզիդենտները և ոչ ռեզիդենտները, 
բացառությամբ ՀՀ պետական կառավարչական հիմնարկների, ՀՀ տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և ՀՀ 
ԿԲ-ի: ՀՀ Հարկային օրենսգրքով (այսուհետ՝ Հարկային օրենսգիրք) ՀՀ ռեզիդենտ 
կազմակերպություն (այսուհետ` ռեզիդենտ կազմակերպություն) է համարվում այն 
կազմակերպությունը, որի գտնվելու վայրը հանդիսանում է ՀՀ-ն: 

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց հարկումը 

Ռեզիդենտների համար հարկվող օբյեկտ է համարվում ՀՀ տարածքում և նրա սահմաններից 
դուրս ստացվող հարկվող շահույթը: Հարկվող շահույթը հարկատուի համախառն եկամտի և 
Հարկային օրենսգրքի սահմանված նվազեցումների դրական տարբերությունն է: 

Շահութահարկի գումարը ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց համար հաշվարկվում է 
հարկվող շահույթի նկատմամբ` 18 (տասնութ) տոկոս դրույքաչափով: 

Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց հարկումը 

Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց համար հարկվող օբյեկտ է համարվում հայաստանյան 
աղբյուրներից ստացվող հարկվող եկամուտը: Համաձայն Հարկային օրենսգրքի՝ 
հայաստանյան աղբյուրներից ստացվող եկամուտներին են դասվում նաև ոչ ռեզիդենտի՝ 
ռեզիդենտից կամ ոչ ռեզիդենտից ստացված պասիվ եկամուտները: Ընդ որում, ոչ ռեզիդենտի 
ստացված պասիվ եկամուտներ են համարվում ոչ ռեզիդենտի կողմից իր գույքի կամ այլ 
ակտիվների ներդրմամբ (տրամադրելով) ՀՀ տարածքում բացառապես այլ անձանց 
գործունեությունից ստացված եկամուտները, այսինքն՝ շահաբաժիններ, տոկոսներ, 
ռոյալթիներ և այլ պասիվ եկամուտներ: 

ՀՀ-ում ոչ ռեզիդենտի կողմից հայաստանյան աղբյուրներից ստացվող եկամուտների հարկումը 
կատարում է հարկային գործակալը՝ եկամտի վճարման աղբյուրի մոտ: ՀՀ-ում ոչ ռեզիդենտի 
ստացած պասիվ եկամտից վճարման աղբյուրի մոտ Հարկային օրենսգրքով սահմանված 
կարգով հարկային գործակալները շահութահարկը պահում են 10 (տասը) տոկոս 
դրույքաչափով, շահաբաժինների մասով՝ հինգ տոկոս, արժեթղթերի օտարումից ստացվող 
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ակտիվների արժեքի հավելաճի մասով՝ զրո տոկոս, ՀՀ աղբյուրներից ստացվող՝ այլ 
եկամուտների մասով՝ 20 տոկոս: 

Շահութահարկի վճարումից ազատվում են ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողները՝ ՀՀ-ում 
գործող ֆոնդային բորսայում ցուցակված պարտատոմսերից տոկոսի կամ մարելիս զեղչի ձևով 
ստացվող եկամուտների, ինչպես նաև նշյալ պարտատոմսերի օտարումից, այլ արժեթղթերով 
փոխանակումից կամ նման այլ գործարքներից ստացվող եկամուտների մասով. 

2.3.13.2 Պարտատոմսերից ստացվող եկամտի եկամտային հարկով հարկման կարգը և 
նկարագիրը 

ՀՀ-ում եկամտային հարկ են վճարում (հարկատու են) ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ 
ֆիզիկական անձինք: Ընդ որում, Հարկային օրենսգրքի համաձայն ռեզիդենտ է համարվում 
այն ֆիզիկական անձը, որը հարկային տարում (հունվարի 1-ից միչև դեկտեմբերի 31-ը 
ներառյալ) uկuվող կամ ավարտվող տաuներկուամuյա ցանկացած ժամանակահատվածում 
գտնվել է ՀՀ-ում ընդհանուր առմամբ 183 oր և ավելի, կամ ում կենսական շահերի կենտրոնը 
գտնվում է ՀՀ-ում, ինչպես նաև ՀՀ-ում պետական ծառայության մեջ գտնվող 
ժամանակավորապես ՀՀ տարածքից դուրս աշխատող ֆիզիկական անձը: Կենսական շահերի 
կենտրոն է համարվում այն վայրը, որտեղ կենտրոնացված են անձի ընտանեկան կամ 
տնտեսական շահերը: Մասնավորապես, համարվում է, որ ֆիզիկական անձի կենսական 
շահերի կենտրոնը գտնվում է ՀՀ-ում, եթե ՀՀ-ում է գտնվում նրա տունը կամ այլ բնակարանը, 
ընտանիքը, մասնագիտական կամ այլ գործունեության հիմնական վայրը: 

Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց հարկում 

Ռեզիդենտի համար հարկվող օբյեկտ է համարվում ՀՀ տարածքում և նրա սահմաններից 
դուրս ստացվող հարկվող եկամուտը: 

Տոկոսագումարների համար եկամտային հարկը հաշվարկվում է 10 տոկոս դրույքաչափով: 
Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց եկամուտներ վճարելիս եկամտային հարկը պահում 
(գանձում) է հարկային գործակալը: Եկամտային հարկի պահումը (գանձումը) իրականացվում 
է տոկոսագումարների յուրաքանչյուր վճարման դեպքում: 

Ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց հարկում 

Ոչ ռեզիդենտի համար հարկվող օբյեկտ է համարվում հայաստանյան աղբյուրներից ստացվող 
հարկվող եկամուտը: Հարկվող եկամուտը հարկատուի համախառն եկամտի և Հարկային 
օրենսգրքի դրույթներին համաձայն իրականացված նվազեցումների դրական տարբերությունն 
է: 

Պարտատոմսերից ստացված եկամուտների հարկման կանոնները և եկամտային հարկի 
կիրառվող դրույքաչափը նույնն են ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար: 
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Ֆիզիկական անձանց համար նվազեցվող եկամուտ է համարվում ՀՀ-ում գործող ֆոնդային 
բորսայում ցուցակված բաժնետոմսերից, պարտատոմսերից կամ ներդրումը վկայող այլ 
արժեթղթերից ստացվող եկամուտը, բացառությամբ բանկերի թողարկած այն 
պարտատոմսերի, որոնց տեղաբաշխման պահից մինչև մարումն ընկած ժամկետը պակաս է 
երկու տարուց։ 

Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց (եկամտային հարկի գծով), ինչպես նաև ոչ 
ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց (շահութահարկի գծով) համար հարկային գործակալ է 
հանդիսանում Թողարկողը: 

Ոչ ռեզիդենտների և ֆիզիկական անձանց շահութահարկի և համապատասխանաբար 
եկամտահարկի արտոնությունները տարածվում են այն արժեթղթերի (արժեթղթերի դասերի) 
վրա, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ֆոնդային բորսայում (կարգավորվող 
շուկայում) ցուցակվել (առևտրին թույլատրվել) են ոչ ուշ, քան 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-
ը: 

2.4 Առաջարկի ժամկետները և պայմանները  

2.4.1 Առաջարկի պայմանները և վիճակագրությունը  

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ձևը (աճուրդ կամ ուղղակի վաճառք), ինչպես նաև 
տեղաբաշխումն սկսելու օրը ենթակա են որոշման Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի 
տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ: 
Թողարկողի որոշմամբ է սահմանվում նաև տեղաբաշխման կազմակերպման եղանակը` 
Հայաստանի ֆոնդային բորսայի տեղաբաշխման համակարգով կամ ֆոնդային բորսայից 
դուրս: 

Հայաստանի ֆոնդային բորսայի տեղաբաշխման համակարգով պարտատոմսերի 
տեղաբաշխումն իրականացվում է համաձայն «Կորպորատիվ արժեթղթերի տեղաբաշխման 
կազմակերպման կանոնների»: 

Ֆոնդային բորսայից դուրս տեղաբաշխման դեպքում գործում են առաջարկից օգտվելու 
հետևյալ պայմանները. 

Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար կատարվող վճարումը պետք է կատարվի 
պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականի ներկայացման հիմքով, ոչ ուշ քան 
պարտատոմսերի ձեռքբերման օրվա 16:30-ը: Եթե համապատասխան գումարները վճարվում 
են պարտատոմսերի ձեռքբերման օրը 16:30-ից հետո, ապա դրանք մուտքագրված են 
համարվում վճարմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: Պարտատոմսերի 
ձեռքբերման համար կատարվող վճարումը համարվում է պատշաճ կերպով կատարված 
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հատուկ այդ նպատակով Տեղաբաշխողի կողմից բացված բանկային հաշվեհամարին 
(այսուհետ` հաշվեհամար) դրամական միջոցների մուտքագրման պահից: 

Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարական ներկայացնողները պետք է տեղյակ 
լինեն, որ իրենց հայտ-հանձնարարականները չբավարարվելու կամ մասնակի բավարարվելու 
դեպքում պարտատոմսերի ձեռքբերման համար վճարված գումարների` համապատասխան 
բանկային հաշվեհամարի վրա մնալը մինչև պարտատոմսերի թողարկման պայմանների 
համաձայն դրանք իրենց վերադարձնելու պահը, միջոցների ապօրինի պահում կամ դրանք 
վերադարձնելուց խուսափել չի հանդիսանում և դրանց վրա տոկոսներ չեն հաշվարկվում: 

Բանկային փոխանցման միջոցով պարտատոմսերի ձեռքբերման համար կատարվող վճարման 
դեպքում ներդրողները պարտավոր են իրենց հաշվին հոգալ հնարավոր բանկային 
միջնորդավճարների հետ կապված ծախսերը: 

Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականի ներկայացումից հետո սահմանված 
ժամկետում (մինչև պարտատոմսերի ձեռքբերման օրվա ժամը 16:30) համապատասխան 
վճարում չիրականացրած ներդրողների հայտ-հանձնարարականները համարվում են 
անվավեր: 

Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականում նշված քանակի պարտատոմսեր 
ձեռք բերելու դիմաց վճարման համար անհրաժեշտ դրամական միջոցների մեծությունը 
որոշվում է հետևյալ բանաձևով` 

V=PXQ , որտեղ` 

• V-ն պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտում նշված քանակի պարտատոմսեր ձեռք 
բերելու դիմաց վճարման համար անհրաժեշտ դրամական միջոցների մեծությունն է: 

• P-ն պարտատոմսերի ձեռք բերման հայտի Բանկ ներկայացման օրվա դրությամբ 
պարտատոմսի գինն է, որը հաշվարկվում է Ազդագրի 2.4.3.1 բաժնի համաձայն: 

• Q-ն պարտատոմսերի այն քանակն է, որը ներդրողը ցանկանում է ձեռք բերել: 

2.4.1.1 Առաջարկի ընդհանուր ծավալը 

Դոլարային պարտատոմսերի թողարկման դեպքում թողարկման (առաջարկի) ընդհանուր 
ծավալը կազմում է 15,000,000 (տասնհինգ միլիոն) ԱՄՆ դոլար, իսկ դրամային 
պարտատոմսերի դեպքում՝ 15,000,000,000 (տասնհինգ միլիարդ) ՀՀ դրամ: Տեղաբաշխման 
յուրաքանչյուր տրանշի ծավալը ենթակա է որոշման Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի 
տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ: 

2.4.1.2 Առաջարկի իրականացման սկիզբը և ավարտը 

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման հստակ ժամանակահատվածը՝ ներառյալ տեղաբաշխումը 
սկսելու և ավարտելու օրը, ենթակա է որոշման Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի 
տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ)  աշխատանքային օր առաջ: 
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Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի առաջարկը, ինչպես նաև տեղաբաշխումը կարող է 
հետաձգվել կամ չեղյալ հայտարարվել անհաղթահարելի ուժի ազդեցության դեպքում (Ֆորս-
մաժոր): 

Եթե Թողարկողը տեղաբաշխման ընթացքում ներկայացնում է Ծրագրային Ազդագրի լրացում, 
որը կապված է Ծրագրային Ազդագրում ներառված տեղեկատվության էական փոփոխության, 
նոր էական հանգամանքի կամ փաստի ի հայտ գալու հետ, ապա նա ներդրողի պահանջով 
պարտավոր է չեղյալ համարել ներդրողի տված ակցեպտը և հետ վերադարձնել 
տեղաբաշխման ընթացքում նրանից ստացված միջոցները կամ հետ գնել մինչև լրացման 
ներկայացումը ներդրողին վաճառված արժեթղթերը՝ առնվազն նրա կողմից արժեթղթերի 
ձեռքբերման գնով: Սահմանված հետգնման պահանջը պետք է Տեղաբաշխողին ներկայացվի 
գրավոր: Հետգնման պահանջի ներկայացման ժամկետը չի կարող ավելի կարճ լինել, քան 5 
աշխատանքային օրը՝ Ծրագրային Ազդագրի լրացման հրապարակումից հետո: 

Եթե առկա են հետ վերադարձման ենթակա դրամական միջոցներ, ապա դրանք 
վերադարձվում են Տեղաբաշխողի կողմից՝ հետաձգման կամ չեղյալ հայտարարման որոշումն 
ընդունելուց հետո` 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում` անկանխիկ եղանակով: 

Տեղաբաշխումը դադարեցնելու մասին որոշման կայացման և տեղաբաշխման ընթացքում 
ստացված միջոցները ներդրողներին վերադարձվում են կուտակված արժեկտրոնային 
եկամուտների հետ միասին: Արժեկտրոնային եկամուտը նման դեպքում հաշվարկվում է 
տեղաբաշխման առաջին օրվա և այն դադարեցնելու մասին որոշման կայացման օրերի միջև 
ընկած ժամանակամիջոցի համար: 

ՀՀ ԿԲ-ն իր որոշմամբ կարող է կասեցնել պարտատոմսերի տեղաբաշխման ընթացքը՝ Օրենքի 
համաձայն: 

Տեղաբաշխողի նախաձեռնությամբ տեղաբաշխման ընթացքը կարող է կասեցվել միայն ՀՀ ԿԲ 
համաձայնությամբ՝ 10 (տասը) աշխատանքային օրով: 

Եթե կասեցման ժամկետն ավարտվելու պահից` մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, 
տեղաբաշխումը չի շարունակվում, ապա Տեղաբաշխողը պարտավոր է կայացնել 
տեղաբաշխումը դադարեցնելու մասին որոշում և վերադարձնել տեղաբաշխման ընթացքում 
ստացված միջոցներն արժեթղթերը ձեռք բերած անձանց Օրենքով սահմանված կարգով` 
կասեցման ժամկետի ավարտից 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

2.4.1.3 Առաջարկից օգտվելու համար դիմելու գործընթացը 

Ֆոնդային բորսայի տեղաբաշխման համակարգով պարտատոմսերի տեղաբաշխման դեպքում 
ներդրողները պետք է առաջնորդվեն  Կորպորատիվ արժեթղթերի տեղաբաշխման 
կազմակերպման կանոններով:  
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Ֆոնդային բորսայից դուրս տեղաբաշխման դեպքում ներդրում կատարելու համար պետք է 
կատարել հետևյալ քայլերը. 

Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողները սահմանված կարգով պետք է լրացնեն և 
պատշաճ կերպով Տեղաբաշխողին ներկայացնեն պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-
հանձնարարականը, որով կհավաստեն պարտատոմսերի թողարկման պայմաններն 
ընդունելու իրենց պատրաստակամությունը, և որով այդ պայմանները կդառնան ներդրողների 
համար պարտադիր: 

Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականի լրացումից և պատշաճ կերպով 
Տեղաբաշխողին առաքումից հետո, սակայն ոչ ուշ քան պարտատոմսերի ձեռքբերման օրվա 
ժամը 16:30-ը պարտատոմս ձեռք բերել ցանկացող անձը պետք է թողարկման նպատակով 
բացված համապատասխան բանկային հաշվեհամարին կատարի վճարում պարտատոմսերի 
ձեռքբերման հայտում նշված քանակի պարտատոմսեր ձեռք բերելու դիմաց` վճարման 
համար անհրաժեշտ դրամական միջոցների մեծության հաշվարկային բանաձևի համաձայն: 
 
Համապատասխան բանկային հաշվեհամարին դրամական միջոցների ստացումից 
անմիջապես հետո Տեղաբաշխողը Դեպոզիտարիային ներկայացնում է պարտատոմսերի 
տեղաբաշխման հանձնարարագիր, որով արժեթղթերը հաշվեգրվում են ներդրողի կամ 
ներդրողի անվանատիրոջ արժեթղթերի հաշվին: 

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման նախատեսված վերջնաժամկետից հետո 
համապատասխան բանկային հաշվեհամարին ստացված գումարները ենթակա են ետ 
վերադարձման, իսկ դրանց համապատասխան հայտ-հանձնարարակաները չեն կարող 
բավարարվել անկախ դրանց առաքման և/կամ Բանկի կողմից ստացման ժամկետից: 

Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ--հանձնարարականը կհամարվի պատշաճ կերպով 
առաքված Տեղաբաշխողին, եթե այն առաքվել է Տեղաբաշխողի հետ միայն ներքոնշյալ կապի 
միջոցներից որևէ մեկի միջոցով (կամ առձեռն՝ Տեղաբաշխողի գրասենյակ այցելելով) և 
ստացվել է հասցեատիրոջ կողմից առաքման ստացման հաստատում: 

Տեղաբաշխողի հետ կապի միջոցներն են` 

• Հասցե` ՀՀ, ք․ Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10, «Պիացցա Գրանդե» բիզնես 
կենտրոն, 1-ին հարկ, 118 տարածք 

կամ 

• Էլեկտրոնային փոստ: info@landmarkcapital.am 

կամ 

• CBAnet հասցե: LANDMARK CAPITAL CJSC/CBANet 

կամ 
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• այցելելով «ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ և համապատասխան աշխատակիցների 
միջոցով լրացնելով համապատասխան հայտ-հանձնարարականը 

Իրավաբանական անձ ներդրողների համար հայտ-հանձնարարականի ձևը ներկայացված է 
Հավելված 1-ում: Ֆիզիկական անձ ներդրողների համար հայտ-հանձնարարականի ձևը 
ներկայացված է Հավելված 2-ում: 

Պարտատոմսերի ձեռքբերմանը մասնակցել ցանկացող ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական 
անձինք կարող են ներկայացնել մեկից ավելի հայտ-հանձնարարականներ: 

Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձինք լրացնում 
են հայտ-հանձնարարականում նշված դաշտերը, որոնց լրացումը պարտադիր է հայտ-
հանձնարարականի վավերականությունն ապահովելու համար: 

Հայտ-հանձնարարականում նշված «Ձեռք բերվող պարտատոմսերի ձեռքբերման դիմաց 
վճարված ընդհանուր գումարը» դաշտում ներդրողները պետք է նշեն «Ձեռք բերվող 
պարտատոմսերի քանակը` հատ» դաշտում ամրագրված թվի և «Ձեռք բերվող 
պարտատոմսերի միավորի ձեռքբերման գինը» դաշտում ամրագրված թվի արտադրյալը: 

2.4.1.4 Առաջարկի ընդհանուր ծավալի նվազեցման հնարավորությունը 

Տեղաբաշխման ընթացքում առաջարկի ընդհանուր ծավալի նվազեցման հնարավորություն 
կարող է նախատեսվել Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող 
ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ: 

Ֆոնդային բորսայից դուրս տեղաբաշխման դեպքում տեղաբաշխման կարգով 
պայմանավորված՝ հնարավոր է պարտատոմսերի ձեռքբերման որևէ հայտ-
հանձնարարականի և/կամ հայտ-հանձնարարականների մասնակի բավարարում:  

Մասնակի բավարարման դեպք կարող է առաջանալ, երբ հայտ-հանձնարարականում նշված 
ձեռքբերվող պարտատոմսերի քանակը գերազանցում է հայտ-հանձնարարականը 
ներկայացնելու պահին առկա տեղաբաշխման ենթակա պարտատոմսերի մնացորդային 
քանակը:  

Միաժամանակ ներկայացված հայտ-հանձնարարականների դեպքում, եթե հայտ-
հանձնարարականներում նշված ձեռքբերվող պարտատոմսերի ընդհանուր քանակը 
գերազանցում է տեղաբաշխման ենթակա պարտատոմսերի մնացորդային քանակը, ապա 
տվյալ հայտ-հանձնարարականները բավարարվում են համամասնորեն՝ ըստ հայտ-
հանձնարարականներում նշված ձեռքբերվող պարտատոմսերի ընդհանուր քանակում 
յուրաքանչյուր հայտ-հանձնարարականով նշված ձեռքբերվող պարտատոմսերի քանակի 
մասնաբաժնի:  
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Հայտ-հանձնարարականի մասնակի բավարարման դեպքում, եթե առկա է լինում ներդրողին 
հետ վերադարձման ենթակա գումար, ապա տեղաբաշխման ավարտից հետո 3 (երեք) 
աշխատանքային օրվա ընթացքում նշված գումարը Թողարկողի կողմից ենթակա է 
վերադարձման, ինչն իրականացվում է անկանխիկ եղանակով` համապատասխան ներդրողի 
բանկային հաշվին փոխանցմամբ: 

Ֆոնդային բորսայի տեղաբաշխման համակարգով տեղաբաշխելու դեպքում մասնակի 
բավարարման դեպք ի հայտ գալու ժամանակ գումարների վերադարձն իրականացվում է 
համաձայն Կորպորատիվ արժեթղթերի տեղաբաշխման կազմակերպման կանոնների: 

 

2.4.1.5 Հայտը հետ կանչելու ժամանակաշրջանը 

Ֆոնդային բորսայից դուրս տեղաբաշխման դեպքում հայտ-հանձնարարականի 
ներկայացումից հետո սահմանված ժամկետում (մինչև պարտատոմսերի ձեռքբերման օրվա 
ժամը 16:30) համապատասխան վճարում չիրականացրած ներդրողների հայտ-
հանձնարարականները համարվում են անվավեր և չեն մասնակցում տեղաբաշխմանը:  

Բացի վերոնշյալ դեպքերից, ներդրողները պարտատոմսերի հայտ-հանձնարարականները 
պատշաճ կերպով առաքելուց, Տեղաբաշխողի կողմից հայտ-հանձնարարականի ստացման 
հաստատումը/ծանուցումը ստանալուց և համապատասխան վճարումը կատարելուց հետո 
դրանք չեն կարող ետ կանչել: 

2.4.1.6 Նվազագույն և առավելագույն գումարները 

Թողարկման ընթացքում կարող են լինել Պարտատոմսերի ձեռքբերման քանակական և 
գումարային սահմանափակումներ, եթե նման որոշում կայացվի Թողարկողի կողմից 
պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) 
աշխատանքային օր առաջ: 

2.4.1.7 Արժեթղթերի դիմաց վճարներ կատարելը 

Ֆոնդային բորսայից դուրս տեղաբաշխման դեպքում Թողարկողի կողմից թողարկվող 
պարտատոմսերի ձեռքբերման համար իրավաբանական և/կամ ֆիզիկական անձինք 
վճարումը կատարում են համապատասխան բանկում բացված հաշվեհամարին: 
Համապատասխան հայտ-հանձնարարականները բավարարվելուց հետո ներդրողներն 
արժեթղթերի սեփականության վերաբերյալ քաղվածք կարող են ստանալ իրենց արժեթղթերի 
հաշիվը սպասարկող Պահառուից կամ Հաշվի Օպերատորից` Տեղաբաշխողից իրենց հայտ-
հանձնարարականների բավարարման մասին տեղեկացվելուց հետո: 

Հայաստանի ֆոնդային բորսայի տեղաբաշխման համակարգով տեղաբաշխելու դեպքում 
պարտատոմս ձեռք բերել ցանկացող անձինք պետք է նախապես կատարեն դրամական 
միջոցների դեպոնացում` համաձայն Կորպորատիվ արժեթղթերի տեղաբաշխման 
կազմակերպման կանոնների:  
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2.4.1.8 Առաջարկի արդյունքների հրապարակումը 

Տեղաբաշխման արդյունքները կհրապարակվեն տեղաբաշխման ավարտից անմիջապես հետո 
առնվազն Թողարկողի պաշտոնական կայքում:  

2.4.1.9 Նախապատվության իրավունքը 

Ֆոնդային բորսայից դուրս տեղաբաշխման դեպքում պարտատոմսերի տեղաբաշխումն 
իրականացվելու է ըստ պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականների և դրանց 
դիմաց կատարված վճարման ստացման հերթականության, այսինքն առաջնահերթություն 
ունի այն ներդրողը, ում հայտ-հանձնարարականի համաձայն վճարումը թողարկման 
նպատակով Տեղաբաշխողի կողմից բացված Համապատասխան բանկային հաշվեհամարին 
ավելի վաղ է ստացվել: 

Հայաստանի ֆոնդային բորսայի տեղաբաշխման համակարգով տեղաբաշխելու դեպքում 
պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտերի բավարարման հերթականությունը կախված է 
տեղաբաշխման համար ընտրված աճուրդի եղանակից և ձևից և կարգավորվում է 
Կորպորատիվ արժեթղթերի տեղաբաշխման կազմակերպման կանոններով: 

Թողարկվող պարտատոմսերը ձեռք բերելու նախապատվության իրավունք ունեցող անձինք 
չկան: 

2.4.2 Տեղաբաշխման պլանը 
 

2.4.2.1 Ներդրողների խմբերը 

Առաջարկն ուղղված է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, ներառյալ որակավորված և 
ինստիտուցիոնալ ներդրողների, ինչպես նաև անհատ ձեռնարկատերերի: 

2.4.2.2 Հայտերի բավարարման մասին տեղեկացումը 

Ֆոնդային բորսայից դուրս տեղաբաշխման դեպքում ներդրողները Տեղաբաշխողից 
տեղեկացվում են իրենց հայտ-հանձնարարականների բավարարման մասին մինչև հայտ-
հանձնարարականի ներկայացման օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ավարտը: Հայտ-
հանձնարարականների բավարարման մասին ներդրողին տեղեկացումը տրամադրվում է այն 
կապի միջոցով, որով ներդրողը Տեղաբաշխողին է ներկայացրել պարտատոմսերի 
ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականը/երը:  

Հայաստանի ֆոնդային բորսայի տեղաբաշխման համակարգով տեղաբաշխելու դեպքում 
ներդրողներն իրենց հայտերի բավարարման մասին տեղեկացվում են Կորպորատիվ 
արժեթղթերի տեղաբաշխման կազմակերպման կանոններով սահմանված ձևով և կարգով: 
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2.4.3 Առաջարկի գինը 
 

2.4.3.1 Արժեթղթերի գինը  

Պարտատոմսերի լրիվ գինը յուրաքանչյուր 100 միավոր անվանական արժեքի դիմաց, 
տեղաբաշխման առաջին օրվանից սկսած հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝ 

𝐷𝐷𝐷𝐷 =
𝐶𝐶
𝑓𝑓
�

1

�1 + 𝑦𝑦
100 ∗ 𝑓𝑓�

𝑖𝑖−1+𝜏𝜏 +
𝑁𝑁

𝑡𝑡=1

100

�1 + 𝑦𝑦
100 ∗ 𝑓𝑓�

𝑁𝑁−1+𝜏𝜏 

որտեղ` 

𝜏𝜏 =
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶

 

DP - Պարտատոմսի գինն է, 

DSN - գործարքի կատարման օրից (settlement/trade date) մինչև հաջորդ արժեկտրոնի 
վճարումը մնացած օրերի քանակ համապատասխան պայմանականության դեպքում, 

DCC - գործարքին նախորդող արժեկտրոնի վճարման օրից մինչև գործարքին հաջորդող 
արժեկտրոնի վճարման օրերի քանակ համապատասխան պայմանականության դեպքում, 

f - արժեկտրոնի վճարման հաճախականությունն է, 

N - հաշվարկման պահին մնացած արժեկտրոնների վճարումների թիվը, 

C - տարեկան արժեկտրոնը 100 միավոր անվանական արժեքի դիմաց, 

Y - մինչև մարում եկամտաբերություն: 

Ֆոնդային բորսայից դուրս տեղաբաշխման դեպքում մինչև տեղաբաշխման սկիզբը 
տեղաբաշխման ամբողջ ժամանակահատվածի համար՝ ըստ օրերի, պարտատոմսերի 
վաճառքի գինը կհրապարակվի առնվազն Տեղաբաշխողի  ինտերնետային կայքում: 

Բանկային փոխանցման միջոցով պարտատոմսերի ձեռքբերման համար կատարվող վճարման 
դեպքում ներդրողները պարտավոր են իրենց հաշվին հոգալ հնարավոր բանկային 
միջնորդավճարների հետ կապված ծախսերը: 

Ներդրողները պարտավոր են նաև Դեպոզիտարիայում կամ լիցենզավորված որևէ այլ 
ենթապահառուի մոտ բացել արժեթղթերի հաշվառման անձնական  արժեթղթերի հաշիվ և կրել 
վերջինիս հետ կապված ծախսերը: 
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2.4.4 Տեղաբաշխումը 
 

2.4.4.1  Երաշխավորված տեղաբաշխում իրականացնողները  

Ազդագրի հրապարակման պահին երաշխավորված տեղաբաշխում իրականացնելու մասին 
պայմանագիր որևէ տեղաբաշխողի հետ կնքված չէ:  

2.4.4.2  Չերաշխավորված տեղաբաշխում իրականացնողները 

Չերաշխավորված տեղաբաշխում իրականացնելու կապակցությամբ Թողարկողը կնքել է 
«Պարտատոմսերի տեղաբաշխման հետ կապված ֆինանսական միջնորդական 
ծառայությունների մատուցման մասին» պայմանագիր «ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ հետ 
(ՀՀ, ք․ Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10, «Պիացցա Գրանդե» բիզնես կենտրոն, 1-ին հարկ, 
118 տարածք)։ 

Համաձայն կնքված պայմանագրի՝ «ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ -ն պարտավորվել է 
լավագույն ջանքերի գործադրմամբ, սակայն չերաշխավորված եղանակով տեղաբաշխել 
Թողարկողի կողմից թողարկվող անվանական արժեկտրոնային ոչ փաստաթղթային մինչև 
15,000,000 (տասնհինգ միլիոն) ԱՄՆ դոլար և մինչև 15,000,000,000 (տասնհինգ միլիարդ) ՀՀ 
դրամ ընդհանուր ծրագրային ծավալով պարտատոմսերը: 

Տեղաբաշխման առանձին տրանշերի համար «ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ -ն կարող է 
ներգրավել համատեղաբաշխող(ներ) կամ տեղաբաշխմանն աջակցող անձ(ինք)՝ վերջիններիս 
հետ կնքված համապատասխան պայմանագրերի հիման վրա: Նման դեպքում վերջիններիս 
մասին տեղեկատվությունը կներկայացվի Ազդագրի 1.8 կետով ներկայացված վերջնական 
պայմաններով: 

Ներդրողները պետք է հաշվի առնեն, որ  

• չերաշխավորված տեղաբաշխման դեպքում տեղաբաշխման ավարտին 
պարտատոմսերի` հայտարարված տեղաբաշխման ծավալը կարող է ամբողջությամբ 
չտեղաբաշխվել, այսինքն կարող է տեղի ունենալ թերտեղաբաշխում, 

• անկախ տեղաբաշխման ավարտին պարտատոմսերի փաստացի տեղաբաշխված 
ծավալից` տեղաբաշխումը համարվում է կայացած: 

 

2.4.4.3  Տեղաբաշխման պայմանները 

Համաձայն «ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ -ի հետ կնքած «Պարտատոմսերի 
տեղաբաշխման հետ կապված ֆինանսական միջնորդական ծառայությունների 
մատուցման մասին» պայմանագրի` Թողարկողը պարտավորվել է Տեղաբաշխողին վճարել 
ծառայության վճար, որը կազմված է երկու տարրերից` 
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 տեղաբաշխված պարտատոմսերի ընդհանուր անվանական արժեքի 0.75 %-ի (զրո 
ամբողջ յոթանասունհինգ հարյուրերորդական տոկոս) չափով (առանց ԱԱՀ)` 
Հաջողության վճար, 

 15,000,000 (տասնհինգ միլիոն) ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ) ՝ Հաստատուն վճար: 

2.4.4.4 Երաշխավորված տեղաբաշխման պայմանագիրը 

Երաշխավորված տեղաբաշխման պայմանագիր չի կնքվել: 

2.4.4.5 Վճարում ընդունող բանկերը և պահառուները 

Ֆոնդային բորսայից դուրս տեղաբաշխում իրականացնելու դեպքում պարտատոմսերի դիմաց 
անհրաժեշտ է վճարում կատարել թողարկման նպատակով բացված տարանցիկ 
հաշվեհամարին: Եթե ներդրողը պարտատոմսերի ձեռքբերումը իրականացնելու է իր 
բրոքերային ընկերության միջոցով, ապա հարկավոր է վճարման գործընթացի 
մանրամասները հստակեցնել ներդրողի բրոքերային ընկերության հետ: 

Ֆոնդային բորսայի տեղաբաշխման համակարգով տեղաբաշխելու դեպքում ներդրողներն 
արժեթղթերի դիմաց վճարումներ կատարում են գումարների նախնական դեպոնացմամբ:  
Եթե ներդրողը պարտատոմսերի ձեռքբերումը իրականացնելու է իր բրոքերային ընկերության 
միջոցով, ապա հարկավոր է վճարման գործընթացի մանրամասները հստակեցնել ներդրողի 
բրոքերային ընկերության հետ: 

Թողարկողի պարտատոմսերի նկատմամբ իրավունքների և պարտավորությունների 
հաշվառումն ու (կամ) գրանցումն (սեփականատերերի/անվանատերերի ռեեստրի վարում) 
իրականացվելու է Դեպոզիտարիայի միջոցով, որը հանդես է գալու որպես անվանական 
արժեթղթերի սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրավար` վերջինիս համակարգում 
գործող  որևէ Հաշվի օպերատորի միջնորդությամբ: 

Պարտատոմսերը կարող են հաշվառվել նաև ՀՀ ԿԲ կողմից լիցենզավորված որևէ պահառուի 
կողմից (Դեպոզիտարիայի ենթապահառու)` այդ պահառուի մոտ պարտատոմսերի 
սեփականատիրոջ/անվանատիրոջ համար արժեթղթերի հաշիվ բացելու և վարելու միջոցով: 

Դեպոզիտարիայի հասցեն է` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 
26/1, 5-րդ հարկ (հեռ.՝ (+374) 60 615555): 

Պարտատոմսերի ռեեստրի վարման Հաշվի Օպերատորը «ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ-
ն է: 

Մինչև պարտատոմսերի ձեռքբերումը ներդրողները պարտավոր են Դեպոզիտարիայում կամ 
լիցենզավորված որևէ այլ ենթապահառուի մոտ բացել արժեթղթերի hաշիվ: 
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2.5 Առևտրին թույլտվությունը և առևտրի կազմակերպումը 

2.5.1 Առևտրին թույլտվությունը 

Սույն Ծրագրային Ազդագիրը ՀՀ ԿԲ կողմից գրանցելուց և պարտատոմսերը տեղաբաշխելուց 
հետո Թողարկողը պարտադիր դիմելու է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ին 
տեղաբաշխված պարտատոմսերը կարգավորվող շուկայում ցուցակելու և առևտրին 
թույլատրելու համար: Ընդ որում պարտատոմսերը կարգավորվող շուկայում ցուցակելու և 
առևտրին թույլատրելու հայտը կարող է չբավարարվել Բորսայի կողմից: 

Պարտատոմսերի` առևտրի թույլտվություն չստանալու դեպքում, տեղաբաշխումը կհամարվի 
չեղյալ: 

2.5.2 Շուկաները  

Այս պահին Թողարկողի կողմից սույն Ծրագրային Ազդագրով գրանցվող պարտատոմսերը 
թույլատրված չեն հրապարակային առևտրի ոչ մի շուկայում: 

2.5.3 Շուկա ստեղծողները  

Թողարկողը մասնագիտացված անձանց հետ դեռ չի կնքել երկրորդային շուկայում շուկա 
ստեղծողի (մարքեթ մեյքերի) ծառայություններից օգտվելու վերաբերյալ պայմանագիր: 

Տեղաբաշխված պարտատոմսերը «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ի կողմից ցուցակվելու 
և առևտրին թույլատրվելու դեպքում Թողարկողը պարտավորվում է մասնագիտացված 
անձանց հետ կնքել երկրորդային շուկայում շուկա ստեղծողի պայմանագիր: 

Թողարկողը պարտավորվում է մասնագիտացված անձանց հետ երկրորդային շուկայում շուկա 
ստեղծողի պայմանագրի կնքումից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով, հրապարակել պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու վերաբերյալ 
տեղեկատվություն: 

2.6 Լրացուցիչ տեղեկատվություն 

2.6.1 Խորհրդատուներ  

Սույն Ազդագրի պատրաստման ընթացքում Թողարկողը չի օգտվել այլ խորհրդատուների 
ծառայություններից, բացի Տեղաբաշխողի կողմից մատուցվող տեղաբաշխման 
ծառայություններից: 
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2.6.2 Աուդիտորական եզրակացությունը  

Բացի սույն Ծրագրային Ազդագրում ներկայացված Թողարկողի պատմական ֆինանսական 
հաշվետվություններից (2017-2019թթ. թվականների համար), որոնք ենթարկվել են աուդիտի 
անկախ աուդիտորական ընկերությունների կողմից, սույն Ծրագրային Ազդագրում 
ներկայացված այլ տեղեկատվություն չի ենթարկվել աուդիտի անկախ աուդիտորական 
ընկերությունների կողմից: Հաշվետվությունների և դրանց վերաբերյալ անկախ 
աուդիտորական կազմակերպությունների կողմից տրված եզրակացությունների պատճենները 
ներկայացված են Հավելված 6-ում: 

2.6.3 Թողարկողի վարկանիշը 

Թողարկողը վարկանիշ չունի: 
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ՄԱՍ 3 ԹՈՂԱՐԿՈՂԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

3.1 Անկախ աուդիտորներ 

Ընկերության  2017թ., 2018թ., 2019թ. ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտն 
իրականացրել է «ԷԿՈՆՈՄԻԿՍ-ԱՈՒԴԻՏ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ  
ընկերությունը (աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզիա ԱԾ 085, 
տրված 15.12.2010թ  ՀՀ  ֆինանսների  նախարարության կողմից): 

3.2 Ռիսկային գործոններ 

Ցանկացած ներդրող մինչև Թողարկողի պարտատոմսերում ներդրում անելը պետք է 
ամբողջությամբ ուսումնասիրի Թողարկողի գործունեությանը հատուկ հետևյալ ռիսկային 
գործոնները: 

3.2.1 Աշխարհաքաղաքական ռիսկեր 

3.2.1.1 Անհաղթահարելի ուժի ի հայտ գալու ռիսկ(ֆորս-մաժոր) 

Ընկերության գործունեության ուղղակի բացասական ազդեցություն կարող են ունենալ նաև 
ֆորս-մաժորային ռիսկերը: Այդպիսի իրավիճակներ են՝ երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը 
պատերազմը, համաճարկային պանդեմիան, որոնց արդյունքում ռազմական և արտակարգ 
դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները և այլն, որոնք դուրս են 
Ընկերության վերահսկողությունից: 

3.2.2 Մակրոտնտեսական ռիսկեր 

3.2.2.1 Շուկայի կոնյուկտուրա 

Թողարկողի արտադրանքի նկատմամբ պահանջարկի մակարդակի փոփոխությունը կարող է 
բացասական ազդեցություն ունենալ Թողարկողի ֆինանսական արդյունքների ու վիճակի վրա: 
Թողարկողի ֆինանսական արդյունքները կարող են էականորեն տատանվել` 
պայմանավորված իր արտադրանքի նկատմամբ արդյունաբերական և սպառողական 
պահանջարկի մակարդակի փոփոխությամբ, ինչպես նաև գլոբալ տնտեսական ցնցումներով, 
աճի դանդաղեցմամբ կամ ռեցեսիայով: 

Ի հավելումն վերոնշյալի` տեխնոլոգիական և արդյունաբերական գործընթացների 
փոփոխությունները, արդյունաբերական միջանկյալ սպառման կամ սպառողական 
սովորությունների փոփոխությունները, կարող են ազդել պահանջարկի մակարդակի վրա 
այնքանով, որքանով դրանք կարող են ավելացնել կամ նվազեցնել Թողարկողի արտադրանքի 
անհրաժեշտությունը: 
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Հաշվի առնելով որ ընկերության արտադրանք հիմնականում սպառվում է շինարարության 
ոլորտում, ապա Ընկերության վաճառքի ցուցանիշները կախված են շինարարության ոլորտի 
ակտիվությունից։ 

3.2.3 Ֆինանսական ռիսկեր 

3.2.3.1 Շուկայական ռիսկ (արտադրանքի գներ)  

Ընկերության ֆինանսական  ցուցանիշների վրա զգալիորեն ազդում են միջազգային 
շուկայական գների տատանումները: Պատմականորեն այս գներն ունեցել են տատանման լայն 
տիրույթ, որը պայմանավորված է Ընկերության  վերահսկողությունից դուրս բազմաթիվ 
գործոններով: Հայաստանում իրականացվող քաղաքական և տնտեսական 
փափոխությունները շարունակական բնույթ են կրում: Որպես զարգացող շուկա՝ Հայաստանում 
բացակայում են կատարյալ գործարար միջավայր և համապատասխան ենթակառուցվածքներ, 
որոնք սովորաբար գոյություն  ունեն ազատ շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրներում: 

Պողպատի ներքին գները հիմնականում համահունչ են պողպատե արտադրանքի 
համաշխարհային գներին: 2016 թվականից ի վեր պողպատի գինը կայուն աճել է՝ 
համաշխարհային տնտեսության դանդաղման պատճառով հնգամյա անկումից հետո: 2017-ին 
Եվրոպայում HRC պողպատի միջին գինն աճել է 29,5% -ով և 2018-ին շարունակել է դրա 
հետագա աճը 9.1% -ով: Այս աճի հիմնական շարժիչը Չինաստանի ներքին աճող պահանջարկն 
էր, որը նախաձեռնում էր լայնածավալ ենթակառուցվածքային ծրագրեր և ապամոնտաժում էր 
հնացած պողպատե արտադրության մի շարք օբյեկտներ: 2019 թվականին պողպատի գինը 
կտրուկ նվազել է 18,6% -ով ՝ պայմանավորված Եվրոպայում տնտեսական դանդաղեցմամբ և 
Մերձավոր Արևելքում, Աֆրիկայի տարածաշրջանում և ԱՊՀ երկրներում սահմանափակ աճով, 
ինչպես նաև Ասիայի և Հյուսիսային Ամերիկայի պահանջարկի անկմամբ: 

Կանխատեսվում է, որ 2020-2024 թվականների ընթացքում պողպատի գները կմնան 
մոտավորապես նույն մակարդակի վրա (միջինը 548 դոլար մեկ տոննայի դիմաց) ՝ մի փոքր 
անկմամբ ՝ 2020 թ.-ին: Այս կանխատեսումը հիմնված է արտադրական հզորությունների 
համեմատաբար ցածր օգտագործման և ակնկալվող պողպատի համաշխարհային 
պահանջարկի թույլ աճի ենթադրությունների վրա: 

 

Աղյուսակ 1: Պողպատի միջազգային գին 
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Աղբյուրը: Bloomberg 

Այնուամենայնիվ, Թողարկողը չի կարող ճշգրիտ կանխատեսել, թե արդյոք մետաղների գները 
կբարձրանան կամ կիջնեն ապագայում: Մետաղների միջազգային գների անկումը կարող է 
էական ազդեցություն ունենալ Թողարկողի ֆինանսական վիճակի և ֆինանսական 
արդյունքների վրա:  

3.2.3.2 Արտարժութային ռիսկ 

Այս ռիսկի ազդեցությունը մեծանում է միայն օտարերկրյա ընկերություններից 
սարքավորումների և հումքի ձեռք բերման շրջանակներում ստանձնած 
պարտավորությունների կատարման և  Ընկերության կողմից  ստացված բանկային վարկերի 
մարման և սպասարկման ժամանակահատվածում կատարվող վճարումներով, որոնք 
արտահայտված են արտարժույթով: Արդյունքում Թողարկողի պարագայում արտարժութային 
ռիսկն առկա է միայն այն դեպքում, երբ տեղի է ունենում ՀՀ դրամի նկատմամբ ԱՄՆ դոլարի 
արժեվորում (փոխարժեքի աճ): Ընդ որում, Ընկերության արտադրանքի ինքնարժեքում 
արտարժույթով արտահայտված հումքի տեսակարար կշիռը կազմում է մոտ 20-25%. 

Նման միտում ՀՀ-ում վերջին տարիներին չի նկատվել, փոխարժեքի դինամիկան թույլ է տալիս 
կանխատեսել, որ նման ռիսկի (ՀՀ դրամի նկատմամբ ԱՄՆ դոլարի արժևորում (փոխարժեքի 
բարձրացում)) առաջացման հավանականությունը մեծ չէ: 

Այնուամենայնիվ, ապագայում ՀՀ դրամի փոխարժեքի արժեզրկումը ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ, 
եթե նման զարգացումը կարող է համարվել հավանական սցենար, կարող է բացասական, 
ազդեցություն ունենալ Թողարկողի ֆինանսական արդյունքների և վիճակի վրա: 
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3.2.3.3 Ներդրումային կապիտալի մատչելիության ռիսկ 

Թողարկողը գործում է ծանր արդյունաբերության ոլորտում, որը կապիտալ ներդրումների 
առումով տնտեսության ամենաինտենսիվ ճյուղերից մեկն է և պահանջում է շարունակական 
խոշոր կապիտալ ներդրումներ:  

Թողարկողը չի կարող հավաստիացնել, որ իր գործունեության արդյունքում կստեղծվի 
բավարար ազատ կանխիկ սեփական միջոցներ կամ երկարաժամկետ կապիտալի շուկաները 
մատչելի կլինեն Թողարկողի կապիտալ ծախսերը ֆինանսավորելու համար, կամ Թողարկողն 
անվերապահորեն կկարողանա պահպանել իր արտադրական հզորությունները և ծավալները, 
որպեսզի շարունակի իր գործունեությունն առկա կամ ավելի մեծ ծավալների մակարդակում: 

Վերոնշյալը վերաբերում է զարգացման/աճին ուղղված կապիտալ ներդրումների (development 
capex) համար անհրաժեշտ ներդրումային կապիտալի մատչելիության ռիսկին: Ընկերության 
ղեկավարությունը գտնում է, որ արտադրական հզորությունների պահպանման համար 
անհրաժեշտ ընթացիկ կապիտալ ծախսերի (sustaining capex) ֆինանսավորման համար 
Ընկերությունն ունակ է ստեղծել բավարար ֆինանսական արդյունք և կանխիկի հոսքեր, և դրա 
հետ կապված ռիսկը ոչ էական է: 

3.2.3.4 Պարտքային բեռի ռիսկ 

Թողարկողը կարող է որոշում կայացնել հետագայում լրացուցիչ պարտք ներգրավել (այն 
դեպքում, երբ չի սահմանափակվում Թողարկողին պարտադրված պայմաններով), ներառյալ 
ապահովված պարտք: Ազդագիրը չի պարունակում սահմանափակումներ Թողարկողի կողմից 
լրացուցիչ պարտք վերցնելու ունակությունը սահմանափակելու վերաբերյալ: Եթե նոր պարտք, 
մասնավորապես` ապահովված պարտք, ավելացվի Թողարկողի ընթացիկ պարտքի 
մակարդակին, դա կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ Թողարկողի կողմից 
պարտատոմսերի սպասարկման ունակության վրա: 2019թ․ պարտք/սեփական կապիտալ 
ցուցանիշի (debt-to-equity) միջին մեծությունը կազմել է 37: 

Պարտքային ռիսկն նաև առաջանում է այն դեպքում, երբ պայմանագրային գործընկերը չի 
կատարում իր  պարտավորությունները, որի հետևանքով ընկերությունը ֆինանսական 
կորուստներ կարող է կրել: Ընկերությունը առևտրային դեբիտորական պարտքերի դիմաց 
երաշխիքներ  չի պահանջում: 

3.2.4 Գործառնական ռիսկեր 

3.2.4.1 Էներգակիրների գներ 

Թողարկողի գործողությունների համար պահանջվում են վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի, ջրի 
և այլ ռեսուրսների զգալի ծավալ: Թողարկողի մոտ վառելիքի, գազի և էլեկտրաէներգիայի 
ծախսերը կազմել են համապատասխանաբար, 2019, 2018 և 2017 թվականների արտադրանքի 
ինքնարժեքի մոտավորապես 25%, 40% և 40%: 

Թողարկողը էներգակիրների մատակարարման գործընթացում կախվածության մեջ է այդ 
էներգակիրները մատակարարող երրորդ կողմ հանդիսացող անձանցից: Էներգակիրների 
մատչելիությունը, անխափան մատակարարումը և դրանց գները կարող են ժամանակի 
ընթացքում փոփոխվել կամ կրճատվել: Նման զարգացումները կարող են լինել տարբեր 
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գործոնների արդյունք, ի թիվս այլոց` նոր օրենքներ կամ նորմատիվ ակտերի ընդունում, նոր 
հարկերի ներդրում, նոր սակագների սահմանում, մատակարարների մոտ արտադրական 
գործընթացների խափանում, համաշխարհային գների մակարդակի փոփոխություն և 
շուկայական պայմանների վատթարացում: 

3.2.4.2 Տեխնոլոգիական պրոցեսներ 

Սարքավորումների շարքից դուրս գալը, աշխատանքային խափանումները, ձախողումները, 
տեխնոլոգիական պրոցեսի ցանկացած վթար կարող է առաջացնել արտադրության 
գործընթացի տևական դադար, արտադրանքի ծավալի կրճատում, և արդյունքում 
բացասաբար անդրադառնալ Թողարկողի վաճառքի և շահութաբերության վրա:  

Բացի այդ, Թողարկողի արտադրական համալիրը և մեքենա-սարքավորումները նույնպես 
ենթակա են այնպիսի ռիսկերի ինչպիսին են` հրդեհները, պայթյունները և այլ պատահարները: 
Այդ իրադարձություններից որևէ մեկի ի հայտ գալու արդյունքում Թողարկողի ֆինանսական 
վիճակը ու արդյունքները կարող են վատթարանալ և արդյունքում Թողարկողի 
վճարունակությունը կարող է ռիսկի ենթարկվել: 

Տեխնոլոգիական գործընթացների ընդհատման ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու նպատակով 
Թողարկողը հնարավորինս ապահովել է արտադրական պահուստային հզորությունների 
առկայությունը: Այս պահին Թողարկողի գնահատմամբ Ընկերությունն ունի անհրաժեշտ 
պահուստային արտադրական հզորություններ արտադրության առկա ծավալների անխափան 
ապահովման համար: 

3.2.5 Կարգավորման դաշտի ռիսկ  

Օրենսդրական դաշտի փոփոխությունը կարող է զգալի ազդեցություն ունենալ ընկերության 
ֆինանսական վիճակի և գործունեության արդյունքների վրա: Մասնավորապես ընկերության 
արտադրանքի հիմնական հումքը մետաղի ջարդոն է։ 2013 թվականից ի վեր մետաղի ջարդոնի 
արտահանման համար սահմանված են բարձր պետական տուրքեր (համապատասխանաբար 
80 հազար ՀՀ դրամ և 100,000 ՀՀ դրամ մեկ տոննա սև և գունավոր մետաղների ջարդոնի 
համար): Սա հանգեցրել է ՀՀ-ից արտահանվող մետաղի ջարդոնի քանակի ցածր ծավալների 
պահպանմանը: 

Այնուամենայնիվ, 2019թ․ թվականին ՀՀ-ից արտահանվող մետաղի ջարդոնի քանակը 
զգալիորեն աճեց՝ 1,1 հազար տոննայից հասնելով 35 հազար տոննայի: Այս կտրուկ աճի 
պատճառը համարվում է, որ 1995թ․ ՀՀ կառավարության «Արտահանման և ներմուծման 
ոլորտի ոչ սակագնային կարգավորման մասին» որոշմամբ նախատեսված դրույթն է, որը 
մետաղի ջարդոն արտահանողները օգտագործեցին որպես սողանցք: Համաձայն այս դրույթի՝ 
արտահանման պետական տուրքից ազատվում են որոշակի ապրանքներ, ներառյալ ՝ մետաղի 
ջարդոնը, որը հանդիսանում է «ՀՀ-ում արտադրված» արտադրանք: Խնդիրը 2019թ․ 
կարգավորվեց՝ այժմ մետաղի ջարդոնի պետական տուրքը կազմում է 
համապատասխանաբար 60,000  ՀՀ դրամ և 100,000 ՀՀ դրամ մեկ տոննա սև և գունավոր 
մետաղների ջարդոնի համար, որի արդյունքում մետաղի ջարդոնի արտահանումը դառնում է 
տնտեսապես ոչ արդյունավետ։ 
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Համեմատած ԵՏՄ երկրների և որոշ հարևան երկրների հետ, վերջին 20 տարվա ընթացքում 
մեկ շնչի հաշվով ՀՀ-ից մետաղի ջարդոնի արտահանումն ամենացածրն է: Այսպես, որ 2001-
2019 թվականներին Վրաստանում արտահանվել է մոտ 6,3 միլիոն տոննա մետաղի ջարդոն 
(մեկ շնչի հաշվով 1,6 տոննա), իսկ ՀՀ-ից արտահանվել է 1,4 միլիոն տոննա (մեկ շնչի հաշվով 
0,45 տոննա): Միաժամանակ, երկու երկրներն էլ նույն ժամանակահատվածում ունեն մետաղի 
ջարդոնի ցածր ներմուծման ծավալներ: 

Այնուամենայնիվ Թողարկողը չի կարող հավաստիացնել, որ ապագայում տուրքի 
փոփոխություններ չեն լինի, որոնք կարող են զգալի ազդեցություն ունենալ Թողարկողի 
ֆինանսական վիճակի և գործունեության արդյունքների վրա:  



 
Աղյուսակ 2: Մետաղի ջարդոնի արտահանման համեմատական ծավալները 

հազ․ տոննա 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Մեկ շնչի 
հաշվով 

ջարդոնի 
արտահանում 

(տ) 
Հայաստան 84  85  99  92  85  91  115  61  84  141  203  181  9.76  0.26  -  0.28  -  1.07  35  0.45  
Վրաստան 725  826  975  787  515  403  458  402  305  369  307  115  16  3  1  1  14  50  19  1.64  
Ռուսաստան 5,719  5,766  6,988  12,817  12,651  9,633  7,916  6,036  2,386  4,032  4,378  4,557  4,542  5,765  5,455  5,573  5,247  5,542  4,099  0.82  
Ուկրաինա 4,532  3,808  1,810  2,455  1,264  746  688  637  885  665  802  367  255  922  1,213  273  487  328  40  0.49  
Ղազախստան 2,106  1,310  573  1,978  2,226  1,800  1,609  1,797  856  816  897  783  725  201  1,282  521  781  996  1,114  1.36  
Բելառուս 153  104  110  142  164  138  103  37  5  5  27  19  10  13  11  12  9  11  13  0.11  

 
Աղբյուր՝ ITC Trademap Data 

 



 

 

3.3 Տեղեկատվություն թողարկողի մասին  

3.3.1 Թողարկողի պատմությունը և զարգացումը  

3.3.1.1 Թողարկողի անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը 

Թողարկողի անվանումն է` 
 Լրիվ ֆիրմային անվանումը Կրճատ անվանումը 

հայերեն` «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ»  Բաց բաժնետիրական 
ընկերություն 

«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ 

ռուսերեն` Открытое Акционерное Общество ,,АСКЕ ГРУП”   «АСКЕ ГРУП» ОАО 

անգլերեն` ,,ASCE GROUP’’ Open Joint-stock Company ASCE  GROUP OJSC 

 

3.3.1.2 Թողարկողի պետական գրանցումը և գործունեության վայրը 
 

 
Թողարկողի հիմնադրման երկիրն է՝ 
 
Թողարկողի պետական գրանցման վայրն է` 
 

 
Հայաստանի Հանրապետությունը 
 
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Չարենցավան, 
Երևանյան 2 
 

Թողարկողի պետական գրանցման համարն է` 
 
Թողարկողի պետական գրանցման ամսաթիվն է` 

39.120.00360 
 
04.09.1998 թ. 
 

Թողարկողի գործունեության վայրն է՝                        ՀՀ, 2501,Կոտայքի մարզ, ք. 
Չարենցավան, Երևանյան 2 
 

Կապի միջոցները`           Հեռախոս`+ 374 226 46427 
Էլ. փոստ` asce@asce.am 
ինտերնետային կայք` www.asce.am  
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3.3.2  Ներդրումները 

Ստորև ներկայացվում են 31.12.2017թ-ից 31.12.2019թ. ընկած ժամանակահատվածում  
Ընկերության կողմից կատարված ներդրումները: 

Անվանում Ներդրումների 
ծավալները /ՀՀ դրամ/ 

2011-2017 

Ներդրումների 
ծավալները /ՀՀ դրամ/ 

2018-2019 
 

Շենքեր, շինություններ 
 

1,265,904,374 4,454,549,946 

Կառուցվածքներ 
 

78,382,163 17,767,640 
 

Փոխանցող հարմարանքներ 
 

522,062,654 51,493,602 
 

Մեքենա սարքավորումներ 
 

1,962,575,947 5,739,046,675 
 

Հոսքային գծեր և 
ռոբոտատեխնիկա 
 

11,578,645,047 251,451,663 
 

Տրանսպորտային միջոցներ 
 

23,806,666 167,367,212 
 

Արտադրական, տնտեսական 
գույք և այլ հիմանակն 
միջոցներ 
 

1,171,419,569 110,743,483 

Ընդամենը 
 

16,602,796,420 10,792,420,221 
 

Ընկերությունը մոտակա երեք տարիների համար մեծ ծավալի հիմնական միջոցների ձեռք 
բերում կամ նոր խոշոր ներդրումներ չի ակնկալում: Ընթացիկ բնականոն գործունեության 
համար կկատարվեն տարեկան 100 միլիոն դրամի չափով ներդրումներ աշխատող հիմնական 
միջոցների սպասարկման և ընթացիկ վերանորոգումների համար: 

 

3.4 Բիզնեսի նկարագիրը 

3.4.1  Ոլորտի նկարագիր 

Հայաստանը պողպատ արտադրող փոքր երկիր է, միջին հաշվով 2014-2019 թվականների 
ընթացքում արտադրվել է 27.3 հազար տոննա պողպատե արտադրանք: Պողպատե 
արտադրանքի զգալի քանակություն ներմուծվում է ՀՀ (նույն ժամանակահատվածում միջինում 
38.3 հազար տոննա պողպատե արտադրանք):  
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Պողպատե արտադրության ներդրումը Հայաստանի ՀՆԱ-ում աննշան է. 2016-2019 
թվականների ժամանակահատվածում այն միջին հաշվով կազմել է ՀՆԱ-ի ընդամենը 0,15% -
ը:  

Վերջին հինգ տարվա ընթացքում պողպատե արտադրանքի արտադրությունը չի ցուցաբերել 
բարձր փոփոխականություն, բացառությամբ 2016-ի, երբ արտադրության ծավալը նվազել է 
20% -ով, ինչը բացատրվում է Հայաստանի տնտեսության աճի տեմպերի ընդհանուր 
դանդաղեցմամբ: 2017 թվականին երկրի տնտեսության խթանմամբ՝ պողպատե 
արտադրանքի արտադրությունը նույնպես սկսեց վերականգնվել ՝ գրանցելով 21,7% աճ։ 

 

Աղբյուր՝ ՀՀ Մաքսային մարմիններ, ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Trademap 

Ծանոթագրություն 1։ ԱՏԳԱԱ կոդեր՝ 7214 և 7325։ 

Ծանոթագրություն 2։ 2019-ի վիճակագրական տվյալներում առկա է անհամապատասխանություն, քանի որ միայն 
Ընկերության արտադրանքի ծավալը 2019թ․-ին կազմել է 30,218 տոննա՞ 

3.4.2 Հիմնական գործունեությունը 

Ընկերությունը (նախկինում «ԹՈՒՋԵՁՈՒԼ» ԲԲԸ) հիմնադրվել է ՀՀ կառավարության 1998թ.-
ի սեպտեմբերի 4-ի թիվ 550  որոշման համաձայն  «ՀԱՅՁՈՒԼ» ՓԲԸ-ի (նախկինում «Ավտոձուլ» 
պետական ձեռնարկության) պետական բաժնետոմսերը մրցույթով մասնավորեցման 
ճանապարհով բաց բաժնետիրական ընկերության վերակազմակերպման արդյունքում: 

Ընկերությունը հանդիսանում է «Հայձուլ » ՓԲԸ-ի իրավահաջորդը: 

Ընկերությունը հայկական խոշոր պողպատաձուլական գործարան է, որն իր ճիշտ 
քաղաքականության արդյունքում շատ կարճ ժամանակահատվածում հաստատուն քայլերով 
ամրապնդեց դիրքերը շուկայում, վերազինվեց, ավելացրեց նոր աշխատատեղեր, ընդլայնեց 
թողարկվող արտադրատեսականին: Ընկերությունը զբաղվում է սև մետաղների՝ թուջի և 
պողպատի ձուլմամբ։  
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2011 թվականից սկսած Ընկերությունը վերազինվել է  ու կարճ ժամանակ անց գործարանը 
սկսել է աշխատել նոր հզորություններով ու թողարկել հայրենական արտադրության 
ամրաններ: 

Ընկերության արտադրանքը թողարկվում է «Siemens VAI»  ավստրիական ընկերության 
տեխնոլոգիայով։ «Siemens VAI»-ի հետ ստորագրած համաձայնագրի շրջանակներում 
պարբերաբար կատարվում է գործարանի վերազինում։ Ընկերության տեխնիկական 
հագեցվածությունն այսօր ամենաբարձր մակարդակի վրա է: 

Արտադրական հումքը մետաղի ջարդոնն է, որը բազմակի վերամշակման փուլեր անցնելուց 
հետո վերածվում է շինարարության համար անփոխարինելի բաղադրիչի՝ ամրանի: Իր որակի, 
հուսալիության, ամրության և ինչու ոչ՝ նաև գնի շնորհիվ այս ամրանները մրցունակ են նաև 
արտերկրի շուկաներում: Այսօր Ընկերության արտադրանքը ծածկում է հայկական շուկայի ողջ 
պահանջարկը:  

Ընկերության արտադրական հզորությունները թույլ են տալիս թողարկել տարեկան մոտ 300 
հազար տոննա նախապատրաստվածք և 175 հազար տոննա ամրան: Վերազինված 
գործարանն այսօր պատրաստ է նաև արտահանման: Ժամանակն ապացուցեց, որ 
մետաղագործական այս ճյուղը մեր երկրում բավականին խոստումնալից է, որի զարգացումն 
ապահովում է նոր հեռանկարներ այս ոլորտի համար:  

Պողպատե աղացման գնդեր՝ Ընկերության կողմից թողարկվող այս նոր արտադրանքը 
կիրառվում է ամենատարբեր հանքաքարերի,  կրաքարի, ածուխի աղացման,  մանրացման 
համար: Այն կարելի է կիրառել ինչպես չոր, այնպես էլ խոնավ հումքի դեպքում: Հանքանյութերն 
այս մեթոդով մանրացնելու տարբերակը լայն տարածում ունի աշխարհի բազմաթիվ 
զարգացած երկրներում և ունի մի շարք առավելություններ: Աղացման այս գնդերը 
հնարավորություն են տալիս 2-8 անգամ բարձրացնել արտադրողականությունը և 10-15% 
նվազեցնել կորուստը: Մինչև արտադրական գործընթացի մեկնարկը, հումքը ենթարկվում է 
մանրակրկիտ վերահսկողության, այնուհետև գլոցման վառարաններում ջերմային մշակման: 
Լիարժեք կարծրություն ապահովելու նպատակով ջերմամշակման ընթացքում ավելացվում են 
համապատասխան քիմիական նյութեր: Կախված, թե ինչ հումքի մանրացման համար են 
նախատեսված գնդերը՝ ստացված զանգվածը ենթարկվում է կրկնակի ջերմային մշակման: 
Ըստ ցանկության թողարկվում է 25 մմ-ից մինչև 125 մմ տրամաչափի պողպատե գնդեր: 
Այստեղ որակի վերահսկման մակարդակը ամենաբարձր նշաձողի վրա է: Ընկերության 
արտադրական հզորությունները թույլ են տալիս թողարկել տարեկան մոտ 20 հազար 
տոննա մանրեցման գնդեր։ 

Ընկերության թողարկած արտադրանքը համապատասխանում է միջազգային բոլոր 
ստանդարտներին և որակի ամենաբարձր չափանիշներին: Արտադրանքը ենթարկվում է 
բազմաստիճան լաբորատոր փորձաքննության, ստուգվում է մետաղի ամրությունը,  քիմիական 
կազմը, այլ մետաղների հետ շփման ազդեցությունը: Պատրաստի արտադրանքը 
փաթեթավորվում է հատուկ պայուսակներում 1-2 տոննա տարողությամբ: Ըստ պատվիրատուի 
ցանկության՝ կարելի է արտադրանքը պահեստավորել փայտե կամ մետաղե տարաներում: 
Շնորհիվ մանրակրկիտ ջերմամշակման, որակյալ հումքի, տեխնիկական բարձր 
հագեցվածության, լավագույն մասնագետների՝ այս պողպատե գնդերը ծառայում են երկար, 
ունեն մաշվածության շատ ցածր ցուցանիշ և չեն քայքայվում տարբեր մետաղական 
շփումներից: 
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Ընկերության հիմնական արտադրամասերն են՝ Հալման արտադրամասը, Անընդհատ ձուլման 
արտադրամասը և Գլոցման արտադրամասը: 

Ընկերությունը որևէ արդյունաբերական, բանկային, ֆինանսական խմբերի և միությունների չի 
անդամակցում: 

ՀՀ-ում և նրանից դուրս  Ընկերությունը չունի մասնաճյուղեր, ներկայացուցչություններ, 
հիմնարկներ, ինչպես նաև դուստր ընկերություններ: 

3.4.3 Արժեքի հիմնական գործոններ 

 

Գրավիչ շուկա  

Պողպատե արտադրանքի կայուն ներքին պահանջարկը 
ապահովվում է հարակից արդյունաբերության ճյուղերի աճով 
(շինարարության, հանքարդյունաբերության և տրանսպորտի 
արդյունաբերության): 

Ընկերության գործունեությունը եզակի է Հայաստանի 
տնտեսության համար։ Ընկերության գործարանը երկրում միակ 
գործարանն է, որը մասնագիտացած է սև մետաղների 
երկրորդային վերամշակման և ձուլվածքի արտադրության մեջ: 

Ընկերության արտադրական կարողությունները լիովին 
բավարարում են ամրանների և պողպատե մանրեցման գնդերի 
Հայաստանի ներքին պահանջարկը և ունեն արտահանման 
ներուժ: 

 

Շահավետ դիրք, հիմնական ռեսուրսներով ապահովվածություն  

Արտադրությունը գտնվում է Երևանից մոտ 25 կմ հեռավորության 
վրա, ինչն ապահովում է դրա հասանելիությունը գործարանի 
արտադրանքի հիմնական գնորդներին: 

Գործարանը ունի կայուն հումքի բազա (մետաղի ջարդոնի կայուն 
մատակարարի առկայություն) և ֆերոձուլվածքների և հրակայուն 
նյութերի ձեռքբերման մշակված համակարգ: 

Գործարանն ամբողջությամբ ապահովված է ռեսուրսներով 
(էլեկտրականություն, բնական գազ, ջրամատակարարում): 

 

Արդյունավետ արտադրական գործընթաց  
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Գերմանական SiemensAG և CVS Technologies ընկերությների 
ժամանակակից բարձր տեխնոլոգիական սարքավորումներ: 

Արտադրության գործընթացը հիմնված է էկոլոգիապես մաքուր 
տեխնոլոգիաների օգտագործման վրա: 

 

«Խելացի» արտադրություն և արդի տեխնոլոգիաներ  

«Siemens» և CVS ընկերությունների տեխնոլոգիական լուծումների 
օգտագործման շնորհիվ ՝ Ընկերության արտադրությունը 
բավարարում է շրջակա միջավայրի պաշտպանության բոլոր 
ժամանակակից պահանջները: 

Էներգիա և ռեսուրսների արդյունավետություն. 
Ընկերությունում տեղադրված Siemens VAI շարժակազմային 
սարքավորումները (Ավստրիա) թույլ են տալիս արդյունավետ 
օգտագործել էներգետիկ ռեսուրսները, ինչպիսիք են գազը և 
էլեկտրականությունը, և օգնում է նվազեցնել շրջակա միջավայրի 
վրա ազդեցությունը: Բացի այդ, նոր էլեկտրական կամարային 
վառարանը, որը շահագործման է հանձնվել 2016թ․ IV եռամսյակի 
վերջում էլ ավելի է կրճատել էներգետիկ ծախսերը (մոտ 56% -ով): 

Թափոնների կառավարում. Էլեկտրական աղեղային 
վառարաններից, փոխարկիչներից և շարժակազմերից 
թափոնները (փոշի, փշրանք, խարամ, ածխաթթու գազի 
արտանետումներ) օգտագործվում են արտադրության 
գործընթացում` ավելացնելով դրա արդյունավետությունն ու 
նվազեցնելով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությանը: 

Իր գործունեության մեջ Ընկերությունը առաջնորդվում է 
շրջակա միջավայրի պահպանության ստանդարտներին 
համապատասխանության ոլորտի հիմնական սկզբունքներով: 

Արտադրությունը բավարարում է էկոլոգիայի, աշխատուժի 
պաշտպանության և արդյունաբերական անվտանգության 
բնագավառում ազգային և միջազգային օրենսդրության 
պահանջներին: 

 

Կարգավորող դաշտ  

Մետաղի ջարդոնի արտահանման պետական տուրք․ Մետաղի 
ջարդոնի արտահանման պետական տուրքի առկայությունը 
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լիովին սահմանափակում է ջարդոնի ՀՀ-ից արտահանումը։ Սա 
թույլ է տալիս Ընկերությանը անխափան համալրել հումքային 
բազան ֆինանսական տեսանկյունից շահավետ պայմաններով։  

Ցածր մրցակցություն  

Վերջնական արտադրանքի ինքնարժեքում տրանսպորտային 
ծախսերի մեծ տեսակարար կշիռ․ Հայկական շուկան 
համեմատաբար փոքր է։ Միայն Ընկերություն է իրականացնում 
լայնածավալ ամրանի և մանրեցման գնդերի արտադրություն: 
Հումքը (մետաղի ջարդոն) հավաքվում է ընկերության 
մատակարարի կողմից: Մրցակցային դաշտը բնութագրվում է 
բացառապես նմանատիպ արտադրանք ներմուծող 
ընկերությունների կողմից, որոնք արտադրող չեն հանդիսանում 
և կրում են տրանսպորտային լրացուցիչ ծախսեր։ 

Շուկան կախված է պողպատի միջազգային գներից, և 
խաղացողների մեծամասնությունը զգայուն է արտադրանքի 
գների նկատմամբ, ինչը կարող է հանգեցնել դրանց դուրս գալուն 
շուկա՝ դրանով իսկ հաճախորդների բազան զիջելով 
ամենաուժեղ և խոշոր խաղացողներին։ 

Ընկերությունը ունի կայուն թվով հաստատված գործընկերներ և 
հաճախորդներ գների նկատմամբ զգայուն շուկայում։ 
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3.4.4 Թողարկողի արտադրական գործընթացը  

Արտադրական գործընթացը բաղկացած է երկու հիմնական փուլից՝ ձուլում և գլոցում։ 

Փուլ 1. Ձուլում: Ձուլման ընթացքում բովախարնուրդը (ջարդոն և ֆերոձուլվածքներ) բեռնվում 
են էլէկտրոաղեղնային վառարանի մեջ և տաքացվում են մինչև հալման ջերմաստիճանը։ 
Հեղուկ մետաղը դատարկվում է հատուկ շերեփի մեջ և շերեփ-վառարանում ավելացվում են 
ֆեռոձուլվածքներ, հավելանյութեր, հանվում է խարամը՝ ստանալով անհրաժեշտ քիմիական 
բաղադրությամբ համաձուլվածք։ 

Ստացված հեղուկ մետաղը տեղափոխվում է անընդհատ ձուլման հոսքագիծ, որտեղ ստացվում 
է նախապատրաստվածքը։ Նախապատրաստվածքը սառեցվում է և կտրատվում է։ 

 

 

Փուլ 2. Գլոցում: Նախապատրաստվածքը տաքացվում է մինչև 1,200 աստիճան, որից հետո 
շիկագլոցման միջոցով ստացվում է համապատասխան արտադրանքը (ամրան և մանրեցման 
գնդեր)։  

Պատրաստի արտադրանքը մակնշվում է, փաթեթավորվում և հանձնվում պատրաստի 
արտադրանքի պահեստ։ 

Պատրաստի արտադրանք. 

Ամրան 10 - 32 մմ A500C (2013 թվականից): 

Մանրեցման գնդեր 60 մմ, 65 մմ, 80 մմ, 100 մմ, 130 մմ (2014 թվականից): 
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3.4.5 Հիմնական շուկաները 

Ընկերությունը իր գործունեությունը ծավալում է ներքին շուկայում: 

Ընկերության կողմից թողարկվող արտադրանքի տեսակներն են՝ ամրան և պողպատյա գնդեր։ 

Ներկա պահին ՀՀ-ում Ընկերությունը ծանր արդյունաբերության միակ կազմակերպությունն է, 
որ ՀՀ-ում մետաղի ջարդոնից ձուլում և շուկայի պահանջներին համապատասխան ստանում և 
իրացնում է բարձրորակ  ամրան և պողպատյա գունդ: 

2019թ ֆինանսական հաշվետվությունների համաձայն  Ընկերության կողմից արտադրվել և 
իրացվել է՝ 

21,555.554 տն ամրան՝ 4,980,794 հազ ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ՝ հասույթի մեջ 52.27% և 
10,085.031տն պողպատյա  գունդ` 4,548,243 հազ. ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ՝ հասույթի մեջ 
47.73%: Իրացումից հասույթը 2019թ համար կազմել է՝ 9,529,245 հազ. ՀՀ դրամ: 

Ընկերության կողմից արտադրված ամրանը ներկա գործող շուկայում գրավում է առաջատար 
դիրք, քանի որ միակ հայրենական արտադրանքն է ներկայացված մեր ներքին շուկայում: 

Բացի այդ, Ընկերությունը վարում է բանակցություններ՝ մինչև 60,000 տոննա 
նախապատրաստվախք Վրաստան արտահանելու կապակցությամբ: 

 

3.5 Թողարկողի կառուցվածքը  

3.5.1 Խմբի կառուցվածքը 

Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ծանր արդյունաբերության խոշորագույն 
կազմակերպություն է: 

Ընկերությունը որևէ արդյունաբերական, բանկային, ֆինանսական խմբերի և միությունների չի 
անդամակցում: 

ՀՀ-ում և նրանից դուրս չունի մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ, ինչպես նաև 
հիմնարկներ: ՀՀ-ում և նրանից դուրս Ընկերությունը չունի դուստր ընկերություններ: 

3.5.2 Վերահսկող բաժնետերեր 

Թողարկողի բաժնետերերն են` 
Բաժնետեր Բաժնետոմսերի քանակը (հատ) Բաժնեչափ (%) 

Միխաիլ Հարությունյան Գեորգիի 3,881,638 49.3503003 
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MORACO HOLDING LIMITED 3,881,633 49.3502367 

MORACO HOLDING LIMITED ընկերության հասցեն՝ Arch Malkariou III. 284, FORTUNA COURT, 
Block B, 3rd floor, office 32, 3105 Limassol, Cyprus 

Ընկերության հսկող անձ են համարվում՝  

• Միխայիլ Գեորգիի Հարությունյանը  
• Կարինե Գարուշի Հայրապետյանը 

Կարինե Գարուշի Հայրապետյանը հանդիսանում է MORACO HOLDING LIMITED ընկերության 
տնօրենը և շահառուն: 

3.6 Թողարկողի հիմնական միջոցները 

Հիմնական միջոցներն առ 31.12.19թ. Զուտ հաշվեկշռային արժեքը 
(հազար ՀՀ դրամ) 

Շենքեր 6,139,009 
Կառուցվածքներ 136,915 
Փոխանցող  հարմարանքներ 504,584 
Մեքենաներ և սարքավորումներ 8,034,448 
Տրանսպորտային միջոցներ 181,394 
Արտադրատնտեսական գույք 63,850 
Հողամաս 34,100 
Այլ հիմնական միջոցներ 3,973,482 
Ընդամենը 19,067,782 

 

Ընկերության պլանավորվող հիմնական միջոցների ձեռք բերումն ու կառուցումն 
պայմանավորված են լինելու Ընկերությանն տվյալ պահին անհրաժեշտ արտադրական 
հզորությունները մեծացնելու համար՝ կապիտալ ներդրումներով: 

Ընկերության գրավադրված հիմնական միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվություն առ 
31․12․2019թ․՝ 

Գրավադրված անշարժ գույք առ 31․12․2019թ․ Զուտ հաշվեկշռային արժեքը 
(հազար ՀՀ դրամ) 

Վարչատնտեսական մասնաշենք 7397,1քմ 594,900 

Ձուլման արտադրամաս 59136քմ 4,770,742 

Էլ. ենթակայան N3 35,3քմ 233 

Պոմպակայան N2 10,1քմ 4,813 

Մոդելային արտադրմաս 3609,7քմ 292,750 
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Ենթակայան N2 114,7քմ  Էլ. 5,919 

Կցակառույց 2913,8քմ 287,836 

Ռեզերվուար N2 36քմ 1,127 

Պոմպակայան N1 610քմ 55,915 

Ջրահովարան 451,8քմ 10,022 

Պահակատուն N2 3,1քմ 103 

Ռեզերվուար N1 153,6քմ 4,808 

Գազամաքրման կայան 6875,6քմ 73,864 

Ենթակայան N1 750,9քմ Էլ. 34,872 

Պահակատուն N1 22քմ 1,105 

Հողամաս 13.64 հա 34,100 

Ընդամենը 6,173,109 

 

3.7 Զարգացման վերջին միտումները 

Վերջին  հաշվետու ֆինանսական տարվա ավարտից  մինչև  Ազդագրի ներկայացման օրն 
ընկած ժամանակահատվածում Ընկերության գործունեության/արտադրանքի ծավալների, 
ինքնարժեքի, վաճառքի գների/  վրա ազդող էական միտումներ տեղի չեն ունեցել, որոնք  
ողջամիտ ներդրողը կկարևորեր ներդրումային որոշում կայացնելիս: 

3.8 Շահույթի կանխատեսումը կամ գնահատումը 

Նախորդ ժամանակաշրջանների ֆինանսական արդյունքները չեն կարող երաշխավորել 
ապագա ցուցանիշների ստացումը/ձեռք բերումը: Թողարկողի կողմից արված շահույթի 
կանխատեսումը չպետք է դիտվի որպես ցուցումներ, հավաստիացում կամ համարվի հիմք 
նման հավաստիացման համար: Թողարկողը իր շահույթի կանխատեսումներ անելիս հիմնվել 
է մակրոտնտեսական կանխատեսումների վրա, որոնք ստացվել են հրապարակային և 
վիճակագրական տվյալների շտեմարաններից, ինչպես նաև կոնկրետ ոլորտին և շուկային 
վերաբերող տեղեկությունները ստացվել են ըստ Թողարկողի համոզմամբ հավաստի 
աղբյուրներից: Այդուհանդերձ, Թողարկողը չի ստուգել և ըստ այդմ չի երաշխավորում այդ 
տեղեկությունների ճշտությունը և արժանահավատությունը: Թողարկողը չի հավաստիացնում 
Ընկերության կողմից կանխատեսվող ֆինանսական արդյունքների ստացումը, քանի որ 



 

59 
 

ծրագրված ֆինանսական արդյունքների ստացումը կախված է բազմաթիվ գործոններից, 
որոնք ամբողջությամբ վերահսկելի չեն Թողարկողի կողմից: 

Թողարկողի կանխատեսումները հիմնված են այն ենթադրության վրա, որ Ընկերության 
ղեկավարության փորձի և արդյունավետության մակարդակը առնվազն կմնա անփոփոխ, իսկ 
Ընկերության գործունեության բնույթը, վաճառքի ամբողջականությունը կամ կառուցվածքը 
հետագայում էապես չի փոխվի: 

Սույն Ազդագրում որոշ արտահայտություններ պատմական փաստերի ներկայացումներ չեն այլ` 
հետագա կանխատեսումների որակումներ: Այդ որակումները ներառում են այնպիսի 
արտահայտություններ ինչպիսիք են պլաններ, նպատակներ, թիրախ, ռազմավարություններ, 
հետագա իրադարձություններ կամ ապագա կատարողականի վերաբերյալ ենթադրություններ, 
ընդունելով այն, որ դրանք պատմական փաստերը նկարագրող որակումներ չեն: «Հավատում», 
«ակնկալում», «կանխատեսում», «մտադրություն», «նախագիծ», «գնահատական», 
«ցանկություն», «կարող», «պետք» և նմանատիպ արտահայտություններն հետագա 
կանխատեսումների որակումներ են, բայց ներհատուկ ու բացառիկ չեն նման 
արտահայտությունների որակման համար: Իրենց բնույթով հետագա կանխատեսումների 
որակումները ներառում են բնորոշ ռիսկեր և անորոշություններ, ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ 
կոնկրետ, և կա հավանականություն, որ այդ կանխատեսումները, ենթադրությունները, 
գնահատականները և այլ որակումները չեն իրականանա կամ ձեռք բերվի: 

Հնարավոր ներդրողները պետք է տեղյակ լինեն, որ մի շարք գործոններ կարող են հանգեցնել 
այնպիսի իրավիճակի, որ փաստացի արդյունքները զգալիորեն տարբերվեն ծրագրված, 
նպատակադրված, թիրախավորված, ակնկալվող, կանխատեսվող ու մտադրված 
արդյունքներից: Նման գործոնները ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում հետևյալներով` 

• մետաղի, մետաղի ջարդոնի գների փոփոխություններ, 

• գործառնական ծախսերի փոփոխություններ, 

• իրացվելիություն, կապիտալ ռեսուրսներ և կապիտալ ծախսեր, 

• Օրենքների, կանոնակարգերի և պետական քաղաքականության փոփոխություններ, 

• մետաղի ջարդոնի արտահանման պետական տուրքի փոփոխություն (նվազում) 

• գնաճ, տոկոսադրույք և փոխարժեքի տատանումներ, 

• ՀՀ քաղաքական, սոցիալական, իրավական կամ տնտեսական պայմանների 
փոփոխություններ, 

• միջազգային քաղաքական իրադարձություններ, 
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• Թողարկողի ֆինանսական պայմանագրերում առկա սահմանափակող ֆինանսական և 
այլ նախապայմաններ: 

Հարկ է նշել որ կարևոր գործոնների այս ցանկը սպառիչ չէ: Հնարավոր ներդրողը որևէ 
հետագա կանխատեսումների որակումներ և հայտարարություններ կարդալիս պետք է ուշադիր 
քննի այն գործոնները և անորոշությունները, որոնց ներքո տրված են նման որակումները, 
հատկապես հաշվի առնելով քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և իրավական 
միջավայրը որում գործում է Թողարկողը:  

Իրականացված կանխատեսումները հիմնված են բազային սցենարի հիման վրա, որը 
ենթադրում է հավանական քաղաքական և տնտեսական գործոնների չափավոր 
ազդեցությունը ընկերության եկամուտների վրա: 

Հետագա կանխատեսումների նմանատիպ որակումները և հայտարարությունները 
կատարվում են և վերաբերում են հենց այդ որակումների և հայտարարությունների տրման 
պահին, այդ պահից հետո վերոնշյալ գործոնների փոփոխությունները կարող են հանգեցնել 
այդ որակումների անհամապատասխանության և հանգեցնել դրանց վերանայման: 
Հետևաբար, Թողարկողը որևէ պարտավորություն չունի (եթե նման պահանջ չի 
պարտադրված օրենքով ու կանոնակարգով) վերանայելու որևէ որակում, անկախ այն բանից, 
թե արդյոք նոր տեղեկատվության, իրադարձությունների կամ հանգամանքներում նման 
վերանայման կարիք կա կամ չկա: 

2019–2030թթ համար Թողարկողի կանխատեսումն իր եկամուտ/ծախսերի կառուցվածքի 
վերաբերյալ ներկայացված է ստորև` 
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 Չափի 
միավոր 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

                  
Արտադրության 
ընդհանուր ծավալ Տոննա/տարի 22,470  20,288  30,218  36,693  39,039  41,600  44,356  

Ամրան Տոննա/տարի 12,703  10,489  21,323  28,293  30,239  32,400  34,756  

Պողպատյա գունդ Տոննա/տարի 9,767  9,799  8,895  8,400  8,800  9,200  9,600  
          

Գին առանց ԱԱՀ         

Ամրան Դրամ/տոննա 269,887  303,146  257,300  248,556  256,699  263,988  262,254  

Պողպատյա գունդ Դրամ/տոննա 460,000  460,000  460,000  447,378  468,817  489,693  496,333  

  
 

  
     

Ընդհանուր եկամուտ Միլիոն դրամ 7,079  6,536  9,529  10,790  11,888  13,058  13,880  
          
Ընդհանուր ծախսեր Միլիոն դրամ (6,470) (6,168) (7,669) (6,765) (6,916) (7,146) (7,002) 
          
Համախառն շահույթ Միլիոն դրամ 609  368  1 860  4 025  4 972  5 912  6 877  
Համախառն շահույթի 
մարժա % 8,6%  5,6%  19,5%  37,3%  41,8%  45,3%  49,6%  

EBIT Միլիոն դրամ 648  427  1,889  3,786  4,724  5,655  6,609  
EBIT մարժա % 9,2%  6,5%  19,8%  35,1%  39,7%  43,3%  47,6%  
         
Մաշվածություն Միլիոն դրամ (1,640) (1,766) (2,335) (2,411) (2,178) (1,959) (1,352) 

EBITDA Միլիոն դրամ 2,288 2,193 4,224 6,197 6,902 7,614 7,961 

EBITDA մարժա % 32.3% 33.6% 44.3% 57.4% 58.1% 58.3% 57.4% 

 

Աղբյուրը` Թողարկողի ֆինանսական մոդել, 2019 – 2030թթ կանխատեսմամբ 
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3.9 Թողարկողի կառավարման մարմինները և անդամները 

3.9.1 Կառավարման մարմինների սխեմատիկ կառուցվածքը 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ընկերության կառավարման մարմիններն են Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը (այսուհետև 
Ժողով), Տնօրենների խորհուրդը (այսուհետև Խորհուրդ) Վերստուգող հանձնաժողովը, Ժողովի 
քարտուղարը, Տնօրենը, Գլխավոր հաշվապահը: Կառավարման մարմինների 
իրավասություններն ու պարտականությունները սահմանվում են Ընկերության 
Կանոնադրությամբ: 

3.9.2 Կառավարման մարմինների իրավասությունները 

3.9.2.1 Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով 

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինն է: 

Ընկերությունը պարտավոր է ամեն տարի գումարել տարեկան ժողով: Կանոնադրության 
համաձայն տարեկան ժողովը գումարվում է հերթական ֆինանսական տարվա ավարտից 
հետո վեց ամսվա ընթացքում: Տարեկան ժողովից բացի գումարվող ժողովները համարվում են 
արտահերթ: Արտահերթ ժողովները գումարվում են անհետաձգելի հարցերի քննարկման 
համար: Արտահերթ ժողովները գումարվում են Խորհրդի որոշմամբ՝ սեփական 
նախաձեռնությամբ, ընկերության գործադիր մարմնի, վերստուգող հանձնաժողովի, 
Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի կամ Ընկերության առնվազն 10 տոկոս քվեարկող 
բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետիրոջ պահանջով: 

Բաժնետերերի ժողով 

Տնօրենների խորհուրդ 

Տնօրեն 

Ժողովի քարտուղար Վերստուգող 
հանձնաժողով 

Գլխավոր հաշվապահ Գլխավոր 
ճարտարագետ 
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3.9.2.2 Ժողովի իրավասությանն են պատկանում` 

1. Ընկերության կանոնադրության հաստատումը, դրա մեջ փոփոխությունների և լրացումների 
կատարումը, Ընկերության կանոնադրության հաստատումը նոր խմբագրությամբ. 

2. Ընկերության վերակազմակերպումը. 

3. Ընկերության լուծարումը. 

4. Ընկերության ամփոփ, միջանկյալ և լուծարման հաշվեկշիռների հաստատումը, լուծարային 
հանձնաժողովի նշանակումը. 

5. Խորհրդի քանակական կազմի հաստատումը, դրա անդամների ընտրությունը և անդամների 
լիազորության վաղաժամկետ դադարեցումը. 

6. Խորհրդի նախագահի կամ անդամի աշխատանքի վարձատրության պայմանների որոշումը. 

7. Հայտարարված բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանումը 

8. Բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացման, բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակի 
կրճատման նպատակով  Ընկերության կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռք բերման, 
ինչպես նաև ընկերության կողմից ձեռք բերված կամ հետ գնված բաժնետոմսերի մարման 
ճանապարհով կանոնադրական կապիտալի չափի նվազեցումը 

9. Հաստատել աշխատակցի բաժնետոմսերի տեղաբաշխումը, դրանց բաժնետոմսերի համար 
վճարելու պայմանները և սեփականատերերի իրավունքները 

10. Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի անդամների ընտրությունը և նրանց 
լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը 

11. Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը 

12. Ընկերության տարեկան հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվեկշիռների, 
շահույթների և վնասների հաշվի, շահույթների և վնասների բաշխման հաստատումը, 
տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունումը և տարեկան 
շահութաբաժինների չափի հաստատումը 

13. Ընկերության բաժնետոմսերի ձեռք բերման նախապատվության իրավունքը չկիրառելու 
մասին որոշման ընդունումը օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով 

14. Ժողովի վարման կարգը և Խորհրդի կանոնակարգը 

15.  Հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորումը 
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16. Ընկերության կողմից բաժնետերերին տեղեկությունների և նյութերի հաղորդման ձևի 
որոշումը, ներառյալ զանգվածային լրատվության համապատասխան միջոցի ընտրությունը, 
եթե հաղորդումը պետք է իրականացվի նաև հրապարակային հայտարարության ձևով 

17. Շահագրգռվածություն ներառող գործարքների կնքումը Օրենքով նախատեսված 
դեպքերում 

18. Ընկերության գույքի ձեռք բերման և օտարման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքումը 
Օրենքով նախատեսված դեպքերում 

19. Բաժնետոմսերի համախմբումը, բաժանումը 

Ժողովն իրավունք ունի քննարկել և որոշում ընդունել  նաև Օրենքով ու կանոնադրությամբ 
Ժողովի իրավասությանը պատկանող ցանկացած հարցի շուրջը: 

Վերը նշված որոշումների ընդունումը  հանդիսանում է Ժողովի բացառիկ իրավասությունը և չի  
կարող փոխանցվել Ընկերության գործադիր մարմնին և Խորհրդին: 

Ժողովն իրավունք չունի քննարկել և որոշումներ ընդունել այն հարցերի շուրջ, որոնք Օրենքով 
չեն սահմանվել որպես ժողովի  իրավասություն: Ժողովի որոշումներն ընդունվում են ժողովին 
մասնակցող ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ 
մեծամասնությամբ, բացի վերը նշված 1,2,3,4,7,8 և 18 կետերով սահմանված հարցերի, որոնց 
մասին որոշումներն ընդունվում են ժողովի կողմից  ժողովին մասնակցող ձայնի իրավունք 
տվող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների երեք քառորդով, սակայն 3-րդ և 8-րդ 
կետերով սահմանված հարցերի շուրջ նաև ոչ պակաս քվեարկող բաժնետոմսերի 
սեփականատերերի ձայների երկու երրորդից:  

Վերը նշված  2,13,16,17,18,19 կետերով թվարկված հարցերով որոշումներն ընդունվում են 
բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի կողմից՝ միայն Խորհրդի ներկայացմամբ: 

Ժողովն իրավունք չունի փոփոխել Ընդհանուր Ժողովի օրակարգը, ինչպես նաև որոշումներ 
ընդունել օրակարգում չընդգրկված հարցերի վերաբերյալ: 

Արտահերթ ժողովը գումարվում է Խորհրդի որոշմամբ՝ սեփական նախաձեռնությամբ, 
վերստուգող հանձնաժողովի, Ընկերության աուդիտն իրականացնող կամ Ընկերության՝ 
առնվազն 10 տոկոս ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող 
բաժնետիրոջ պահանջով: 

Արտահերթ ժողովի գումարման վերաբերյալ Խորհրդի որոշմամբ սահմանվում է արտահերթ 
ժողովի գումարման ձևը՝ բաժնետերերի համատեղ ներկայությամբ կամ հեռակա կարգով 
քվեարկության միջոցով: 
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Եթե Օրենքով և կանոնադրությամբ նախատեսված ժամկետներում տարեկան ժողով չի 
գումարվել, Ընկերության արտահերթ ժողով կարող է հրավիրվել միայն Ընկերության 
լուծարման կամ Ժողովի իրավասությանը պատկանող հարցերը քննարկելու համար:  

Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեն 

• Ընկերության սովորական բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը, 
իրենց պատկանող բաժնետոմսերի քանակին և անվանական արժեքին համապատասխան 
ձայների քանակով 

• Ընկերության արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը, 
իրենց պատկանող արտոնյալ բաժնետոմսերի քանակին և անվանական արժեքին 
համապատասխան ձայների քանակով 

• Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի անդամները 

• Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձը 

Ժողովին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող են մասնակցել նաև Ընկերության 
բաժնետեր չհանդիսացող՝ Խորհրդի և Գործադիր մարմնի անդամները: 

Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվում է Խորհրդի 
կողմից սահմանված տարվա, ամսվա, ամսաթվի դրությամբ՝ Ընկերության բաժնետերերի 
ռեեստրի տվյալների հիման վրա: 

Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարին, ամիսը, 
ամսաթիվը չի կարող սահմանվել ավելի վաղ, քան ժողով գումարելու մասին որոշման 
ընդունումը և ավելի ուշ, քան ժողովի գումարումից 60 օրից ավելին: 

Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը պետք է տրամադրվի 
ծանոթացման նպատակով Ընկերության այն բաժնետերերին, որոնք գրանցված են 
Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում և տիրապետում են Ընկերության քվեարկող 
բաժնետոմսերի առնվազն 10 տոկոսին:  

Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերը ծանուցվում են Հայաստանի 
հանրապետություն օրաթերթում, www.azdarar.amկայքում կամ www.asce.am Ընկերության 
պաշտոնական կայքում հրապարակելու միջոցով: 

Ընկերությունը  պարտավոր է ժողովի գումարման մասին իր բաժնետերերին ծանուցել Օրենքին 
համապատասխան՝ առնվազն 21 օր առաջ: 
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3.9.2.3 Տնօրենների խորհուրդ 

Ընկերության գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը իրականացնում է Խորհուրդը: 
Խորհրդի անդամները ընտրվում են տարեկան ընդհանուր ժողովի կամ անդամների 
լիազորությունը վաղաժամկետ դադարեցնելու դեպքում՝ արտահերթ ընդհանուր ժողովի 
կողմից: 

Խորհրդի քանակական կազմը  սահմանվում է Ժողովի որոշմամբ, բայց չի կարող պակաս լինել 
3 անդամից: Խորհրդի անդամների լիազորությունները դադարում են Խորհրդի հաջորդ կազմի 
ընտրվելուց հետո: Ընկերության այն բաժնետերերը, որոնք Ժողովին մասնակցելու իրավունք 
ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ տիրապետում են Ընկերության 
տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոսին, իրավունք ունեն առանց 
ընտրության ընդգրկվել Խորհրդի կազմում կամ դրանում նշանակել իրենց ներկայացուցչին; 
Այդ իրավունքը վերապահվում է նաև անվանատերերին: Խորհրդի անդամ կարող է լինել 
բաժնետեր չհանդիսացող անձը: Յուրաքանչյուր բաժնետեր  Խորհրդում կարող է զբաղեցնել 
միայն մեկ տեղ: 

3.9.2.4 Խորհրդի բացառիկ իրավասությանն են պատկանում հետևյալ 
հարցերը 

1. Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշումը 

2. Տարեկան և արտահերթ ընդհանուր ժողովների գումարումը, բացառությամբ  Օրենքով և 
կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերի 

3. Ժողովի օրակարգի հաստատումը 

4. Ժողովներին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարվա, 
ամսվա, ամսաթվի հաստատումը, ինչպես նաև բոլոր այն  հարցերի լուծումը, որոնք կապված 
են ժողովների նախապատրաստման ու գումարման հետ: 

5. Բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի 
տեղաբաշխման միջոցով Ընկերության կանոնադրական կապիտալի ավելացումը: 

6. Պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի տեղաբաշխումը 

7. Գույքի շուկայական արժեքի որոշումը՝ Օրենքով սահմանված կարգով 

8. Ընկերության տեղաբաշխված բաժնետոմսերի, պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի 
ձեռքբերում և հետգնումը՝ Օրենքով նախատեսված դեպքերում 
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9. Ընկերության գործադիր մարմնի ձևավորումը, դրա լիազորությունների վաղաժամկետ 
դադարեցումը, տնօրեն, վարչության, տնօրինության անդամների վարձատրության և ծախսերի 
փոխհատուցումների վճարման կարգն ու պայմանները 

10. Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի վարձատրության և ծախսերի 
փոխհատուցումների վճարման կարգի և պայմանների վերաբերյալ Ժողովի համար 
առաջարկությունների նախապատրաստումը 

11. Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի վճարման չափի սահմանումը: 

12. Ընկերության բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող տարեկան շահութաբաժինների չափի և 
վճարման կարգի վերաբերյալ Ժողովի համար առաջարկությունների նախապատրաստումը 

13. Ընկերության բաժնետոմսերով միջանկյալ շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի 
սահմանումը: 

14. Ընկերության պահուստային և այլ հիմնադրամների օգտագործումը 

15. Ընկերության կառավարման մարմինների գործունեությունը կանոնակարգող ներքին 
փաստաթղթերի հաստատումը 

16. Ընկերության կողմից դուստր կամ կախյալ ընկերությունների ստեղծումը: Ընկերության 
դուստր կամ կախյալ  ընկերություններում մասնակցությունը, եթե այդ մասնակցությունը 
իրենից խոշոր գործարք չի ներկայացնում: 

17. Ընկերության մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների և հիմնարկների ստեղծումը 

18. Այլ կազմակերպություններին մասնակցության մսին որոշման ընդունումը, եթե այդ 
մասնակցությունը իրենից խոշոր գործարք չի ներկայացնում 

19. Ընկերության գույքի օտարման և ձեռք բերման հետ կապված խոշոր գործարքների 
կնքումը կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում 

20. Շահագրգռվածություն ներառող գործարքների կնքումը՝ Օրենքով նախատեսված 
դեպքերում 

21. Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքի հաստատումը 

22. Ընկերության հաստիքացուցակի հաստատումը 

23. Հոլդինգային ընկերությունների, առևտրային կազմակերպությունների այլ միությունների 
հիմնադրումը և մասնակցությունը 

24. Օրենքով և Ընկերության կանոնադրությամբ այլ հարցերի լուծումը: 
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Խորհրդի բացառիկ իրավասության ենթակա հարցերը չեն կարող փոխանցվել Ընկերության 
գործադիր մարմնի լուծմանը: 

3.9.2.5 Խորհրդի նախագահը՝ 

• Կազմակերպում է Խորհրդի աշխատանքները 

• Գումարում է Խորհրդի նիստերը և նախագահում է դրանք 

• Կազմակերպում է նիստերի արձանագրության վարումը 

• Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հետ կնքում է պայմանագիր 

• Նախագահում է ժողովներում 

Խորհրդի նախագահն ընտրվում է Խորհրդի անդամների կողմից ,  Խորհրդի անդամների 
կազմից , Խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի  ձայների մեծամասնությամբ: 

Խորհուրդը կարող է ցանկացած ժամանակ վերընտրել նախագահին կամ ընտրել նոր 
նախագահ ՝ Խորհրդի անդամների ընդհանուր քանակի ձայների 2/3-ով: 

Մինչև 500 բաժնետեր (քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր)  ունեցող Ընկերությունում 
Խորհրդի նախագահի և տնօրենի պաշտոնները կարող են համատեղվել: 

Բացառությամբ սույն կետում նախատեսված դեպքերից, Խորհրդի նախագահը չի կարող 
Ընկերությունում այլ վճարովի պաշտոն զբաղեցնել: 

3.9.2.6 Խորհրդի նիստերը 

• Խորհրդի նիստերը գումարվում են Խորհրդի նախագահի կողմից ՝ իր նախաձեռնությամբ 
, խորհրդի անդամի, Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի (վերստուգողի), Ընկերության 
աուդիտն իրականացնող անձի, Ընկերության միանձնյա գործադիր մարմնի, ինչպես նաև սույն 
կանոնադրությամբ սահմանված այլ անձանց պահանջով. 

• Խորհրդի նիստերի քվորումը չի կարող խորհրդի անդամնեիր կեսից պակաս լինել. 

• Խորհրդի որոշումները ընդունվում են նիստին ներկա խորհրդի անդամների ձայների 
մեծամասնությամբ , բացառությամբ Օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված 
դեպքերի. 

• Խորհուրդը  կարող է հեռակա քվեարկությամբ (հարցման միջոցով) ընդունել որոշումներ: 

Խորհրդի նախագահը ձայների հավասարության դեպքում ունի որոշիչ ձայնի իրավունք: 
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Խորհրդի անդամների թիվը ժողովի որոշված քանակը կեսից նվազելու դեպքում, 
Ընկերությունը գումարում է արտահերթ ժողով՝ Խորհրդի որոշմամբ, Խորհրդի կազմը 
լրացնելու նպատակով: 

Խորհրդի նիստի արձանագրությունը ստորագրում  են  նիստին մասնակցող բոլոր 
անդամները, որոնք և պատասխանատվություն են կրում արձանագրությունում առկա 
տեղեկությունների հավաստիության համար: 

3.9.2.7 Տնօրենը 

Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Տնօրենը, 
մանսավորապես՝ 

• Լուծում է Ընկերության ընթացիկ գործունեության վերաբերվող բոլոր հարցերը, բացի 
կանոնադրությամբ սահմանված Ժողովի և Խորհրդի բացառիկ  իրավասությանը վերաբերվող 
հարցերից 

• Կազմակերպում է Ժողովի և Խորհրդի որոշումների կատարումը, հաշվետու է նրանց և 
իրավունք չունի ինչպես Ժողովի, այնպես էլ Խորհրդի համար պարտադիր որոշումներ 
կայացնելու 

• Գործում է բարեխղճորեն և ողջամիտ ի շահ իր կողմից ներկայացվող Ընկերության:  

Խորհրդի նախագահը Տնօրենի հետ կնքում է աշխատանքային պայմանագիր: Խորհրդի 
նախագահի և Տնօրենի պաշտոնների համատեղման դեպքում, Տնօրենի հետ պայմանագիրը 
կնքում է Խորհրդի որոշմամբ՝ Խորհրդի անդամներից մեկը: 

Տնօրենը կանոնադրությամբ և Խորհրդի նախագահի հետ կնքված պայմանագրով իրեն 
վերապահած լիազորությունների սահմաններում՝ 

• Տնօրինում է Ընկերության գույքը, այդ թվում ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է 
կնքում Ընկերության անունից 

• Ներկայացնում է Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանում 

• Գործում է առանց լիազորագրի 

• Տալիս է լիազորագրեր 

• Սահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր, այդ թվում՝ աշխատանքային 

• Բանկերում բացում է Ընկերության հաշվարկային և այլ հաշիվներ 
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• Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Ընկերության աշխատանքային ներքին 
կանոնակարգը, առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնակարգերը, Ընկերության 
հաստիքացուցակը, վարչակազմակերպական կառուցվածքը 

• Իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս է 
կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը 

• Սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում Ընկերության 
աշխատակիցներին 

• Աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական 
պատասխանատվության  միջոցներ: 

Խորհրդի անդամները, Ընկերության Տնօրենը և Օրենքով սահմանված այլ անձինք 
Ընկերության առջև պատասխանատվություն են կրում իրենց գործողությունների հետևանքով 
Ընկերությանը պատճառած վնասների համար Օրենքով սահմանված կարգով: 

3.9.2.8 Վերստուգող Հանձնաժողով 

Ընկերության  ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկումն իրականացնելու համար 
Ժողովն ընտրում է Ընկերության Վերստուգող հանձնաժողով: 

Վերստուգող հանձնաժողովի իրավասությունները և ստուգումների իրականացման կարգը  
սահմանվում են Օրենսդրությամբ, Օրենքով և Կանոնադրությամբ: 

Վերստուգող հանձնաժողովը հետևում է Ընկերության Կառավարման մարմինների 
որոշումների կատարմանը, ստուգում է Ընկերության փաստաթղթերի 
համապատասխանությունն Օրենսդրությանը, այլ իրավական ակտերին և Ընկերության 
կանոնադրությանը: 

Վերստուգող հանձնաժողովը իրականացնում է ընկերության ֆինանսատնտեսական 
գործունեության տարեկան արդյունքների ստուգումը, ստուգում է Ընկերության 
ֆինանսատնտեսական տարեկան արդյունքների ստուգումը, ստուգում է Ընկերության 
ֆինանսատնտեսական գործունեությունը՝ սեփական նախաձեռնությամբ՝ ցանկացած 
ժամանակ, Ժողովի կամ Խորհրդի որոշմամբ, ինչպես նաև Ընկերության քվեարկող 
բաժնետոմսերի առնվազն 10 տոկոսի սեփականատեր բաժնետիրոջ պահանջով: 

Վերստուգող հանձնաժողովը իրավունք ունի պահանջել արտահերթ ժողովի գումարում՝ 
Օրենքի պահանջներին համապատասխան: 

Վերստուգող հանձնաժողովի պահանջով նրան պետք է ներկայացվեն Ընկերության, նրա 
մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների, հիմնարկների ֆինանսատնտեսական 
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գործունեությանը վերաբերող բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, նյութերը և 
բացատրությունները:  

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամները ընտրվում են բացառապես տարեկան ժողովներում: 
Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների ընտրության հարցը արտահերթ ժողովում կարող է 
քննարկվել, եթե արտահերթ ժողովը որոշում է ընդունել Ընկերության վերստուգող 
հանձնաժողովի կամ նրա առանձին անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ 
դադարեցման մասին: 

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամները ընտրվում են ժողովի կողմից 3 տարի ժամկետով: 

Վերստուգող հանձնաժողովը հաշվետու է Ժողովին: 

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների  վարձատրության և/կամ վճարվող փոխհատուցման 
չափերը և պայմանները սահմանվում են Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի 
որոշմամբ: Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ կարող են լինել Ընկերության կառավարման  
մարմիններում չընդգրկված ցանկացած ֆիզիկական անձ: 

Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի քանակական կազմը սահմանվում է Ժողովի 
որոշմամբ, բայց չի կարող պակաս լինել 3 հոգուց: 

Վերստուգող հանձնաժողովի նախագահը ընտրվում է վերստուգող հանձնաժողովի 
անդամների կազմից՝ հանձնաժողովի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: 

Վերստուգող հանձնաժողովն Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության 
ստուգումների արդյունքների հիման վրա պատրաստում է եզրակացություններ: 

Վերստուգող հանձնաժողովը Ընկերության գործունեության տարեկան հաշվետվությունների և 
հաշվեկշռի ստուգման վերաբերյալ եզրակացությունը ներկայացնում է տարեկան Ժողովին: 
Ընկերության տարեկան հաշվեկշռի հաստատման ժամանակ վերստուգող հանձնաժողովի 
եզրակացությունը պարտադիր է:  

Ժողովի որոշմամբ վերստուգող հանձնաժողովի իրավասություն կարող է դրվել վերստուգողի 
վրա: 

3.9.2.9 Ժողովի քարտուղար 

Ժողովի քարտուղարը ապահովում է Ժողովի նախապատրաստումն ու անցկացումը, Խորհրդի, 
Խորհրդի հանձնաժողովների աշխատանքը, իրականացնում է Ընկերության վերաբերյալ 
տեղեկությունների պահպանումը և բացահայտումը, կազմակերպում է Ընկերության և 
Բաժնետերերի, կառավարման այլ մարմինների և Ընկերության պաշտոնատար անձանց միջև  
օպերատիվ համագործակցություն, ինչպես նաև իրականացնում է այլ գործառույթներ 
քարտուղարի մասին կանոնակարգին համապատասխան: 
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Կառավարման մարմինների իրավունքների և պարտականությունների, կազմավորման և 
գործունեության իրականացման կարգի և այլ սկզբունքային հարցերի վերաբերյալ ավելի 
մանրամասն տեղեկատվություն կարելի է ստանալ Ընկերության կանոնադրության, ինչպես 
նաև Ընկերության կառավարման մարմինների գործունեությունը կարգավորող ներքին 
կանոնակարգերից: 

Ստորև ներկայացվում են կառավարման մարմինների անդամների վերաբերյալ 
տեղեկություններ, ներառյալ՝ անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, զբաղեցրած պաշտոնը, 
իրավասություններն ու պարտականությունները, նրանցից յուրաքանչյուրի ծավալած 
գործունեությունը Ընկերությունում և դրանից դուրս և այլն: 

3.9.3 Թողարկողի կառավարման մարմինների անդամները 

Թողարկողի կառավարմանը մասնակցող յուրաքանչյուր անձի վերաբերյալ տեղեկությունները 
ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում՝ 

Խորհրդի նախագահ՝ Միխաիլ Գեորգիի Հարությունյան 

 
Տեղեկատվություն   

 
Կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձանց վերաբերյալ 
 

Տնօրենների Խորհուրդ 
 
Անուն, ազգանուն 
 
Բնակության վայր 
 
Զբաղեցրած պաշտոնը 
 
Պաշտոնավարման սկիզբը և 
ավարտը 
 
 
 
Իրավասությունները ու 
պարտականությունները 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Միխաիլ  Գեորգիի Հարությունյան 
 
ք. Երևան 
 
Ընկերության Տնօրենների Խորհրդի նախագահ՝  
 
Որպես 
 
Ընկերության Տնօրենների Խորհրդի նախագահ՝27.10.2010թ մինչ օրս 
 
 
 
Խորհրդի նախագահը՝ 
 

• Կազմակերպում է Խորհրդի աշխատանքները 
• Գումարում է Խորհրդի նիստերը և նախագահում է դրանք 
• Կազմակերպում է նիստերի արձանագրության վարումը 
• Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հետ կնքում է պայմանագիր 
• Նախագահում է ժողովներում 

 
Խորհրդի նախագահն ընտրվում է Խորհրդի անդամների կողմից ,  Խորհրդի անդամների 
կազմից , Խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի  ձայների մեծամասնությամբ: 
Խորհուրդը կարող է ցանկացած ժամանակ վերընտրել նախագահին կամ ընտրել նոր 
նախագահ՝ Խորհրդի անդամների ընդհանուր քանակի ձայների 2/3-ով: 
Մինչև 500 բաժնետեր (քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր)  ունեցող Ընկերությունում 
Խորհրդի նախագահի և տնօրենի պաշտոնները կարող են համատեղվել: 
Բացառությամբ սույն կետում նախատեսված դեպքերից, Խորհրդի նախագահը չի կարող 
Ընկերությունում այլ վճարովի պաշտոն զբաղեցնել: 
 
 
 
 
Մետէքսիմ ՍՊԸ՝  հիմնադիրների խորհրդի նախագահ 
Միկմետալ ՓԲԸ՝  հիմնադիրների խորհրդի անդամ 
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Ծավալած գործունեությունը 
Ընկերության կազմից դուրս 
 
 
Մասնագիտությունը 
 
 
 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում 
այլ կազմակերպություններում 
զբաղեցրած պաշտոնները 
 
 
 
 
Նախորդող 5 տարիների ընթացքում 
դատվածություն, սնանկության, 
լուծարման գործընթացների հետ 
առնչություն 
 

 
 
ռադիոֆիզիկ 
 
 
 
Մետէքսիմ ՍՊԸ՝  հիմնադիրների խորհրդի նախագահ 
Միկմետալ ՓԲԸ՝  հիմնադիրների խորհրդի անդամ 
 
 
 
 
 
 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում խարդախության համար դատվածություն չունի: 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում սնանկության, լուծարման կամ սնանկ ճանաչված անձի 
ակտիվների  կառավարման գործընթացների հետ առնչություն չի ունեցել 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում պետական մարմնի կամ կարգավորող/վերահսկող/ 
մարմնի կողմից պատասխանատվության չի ենթարկվել և դատարանի կողմից որևէ 
թողարկողի կառավարման մարմնի անդամի պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից չի զրկվել 

 
 

Խորհրդի անդամ՝ Խաչատուր Արշակի Անտոնյան 
 

 
Տեղեկատվություն   

 
Կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձանց վերաբերյալ 
 

Տնօրենների  Խորհուրդ 
 
Անուն, ազգանուն 
 
Բնակության վայր 
 
Զբաղեցրած պաշտոնը 
 
 
Պաշտոնավարման սկիզբը և 
ավարտը 
 
 
 
Իրավասությունները ու 
պարտականությունները 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Խաչատուր Արշակի Անտոնյան 
 
Ք. Երևան  
 
Ընկերության  Խորհրդի անդամ  
 Տնօրեն 
 
Որպես՝ 
Ընկերության խորհրդի անդամ՝07.10.2004թ –ից մինչ օրս 
 
Տնօրեն՝ 03.11.2005թ.-ից  մինչ օրս 
 
 
Խորհրդի անդամ՝ 
 
Խորհրդի անդամների լիազորությունները դադարում են Խորհրդի հաջորդ կազմի ընտրվելուց 
հետո, սակայն Խորհրդի անդամների լիազորությունների ընդհանուր տևողությունը չի 
սահմանափակվում: 
Խորհրդի անդամների իրավասությունները և պարտականությունները սահմանվում են 
Ընկերության կանոնադրությամբ: 
 
Խորհրդի անդամն իրավունք ունի՝ 
 

• Ընկերության պաշտոնատար անձանցից և աշխատակիցներից պահանջել  
Ընկերության գործունեությանը վերաբերվող ցանկացած տեղեկատվություն , 
փաստաթղթեր և նյութեր 

• Ծանոթանալ  Խորհրդի և Ընկերության այլ կոլեգիալ մարմնի նիստերի 
արձանագրություններին և ստանալ դրանց պատճենները 

• Պահանջել Խորհրդի օրակարգում ընդգրկված հարցերի և ընդունված որոշումների 
վերաբերյալ իր հատուկ կարծիքը ներառումը Խորհրդի նիստի արձանագրության 
մեջ 

• Մասնակցել Ընկերության կոլեգիալ գործադիր մարմինների նիստերին  
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Խորհրդի անդամը պարտավոր է ՝ 
 

• Գործել Խորհրդի նպատակներից և խնդիրներից բխող իր իրավունքների 
սահմաններում 

• Գործել խելամտորեն և բարեխղճորեն ՝ ելնել Ընկերության շահերից, այսինքն՝ 
ցուցաբերել հոգատարություն և շրջահայացություն , որոնք կարելի է սպասել 
լավագույն ղեկավարից, և իր պարտականությունների պատշաճ կատարման 
նպատակով ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցները 

• Չհրապարակել Ընկերության գործունեության մասին իրեն հայտնի դարձած 
գաղտնի տեղեկությունները 

• Անհետաձգելի հարցերի լուծման համար նախաձեռնել Խորհրդի նիստի գումարում 
• Ներկա գտնվել Խորհրդի նիստերին 
• Մասնակցել Խորհրդի կողմից որոշումների ընդունմանը ՝ օրակարգում ընդգրկված 

հարցերի վերաբերյալ քվեարկելու միջոցով 
• Ընդունել հիմնավորված որոշումներ, որի համար պարտավոր է ուսումնասիրել բոլոր 

անհրաժեշտ տեղեկությունները (նյութերը) , ընդունվող որոշմանն առնչվող 
տեղեկությունների քննություն անցկացնել և իրազեկել Խորհրդի մյուս անդամներին 

• Որոշումների ընդունման ժամանակ գնահատել ռիսկերը և բացասական 
հետևանքները 

• Ժամանակին հաղորդել  Ընկերությանն իր հետ փոխկապված անձանց և նրանց 
կազմում տեղի ունեցած փոփոխությունների մասին 

• Խորհրդին, Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովին և աուդիտորին 
տեղեկություններ տրամադրել այն իրավաբանական անձանց մասին, որտեղ նա 
ինքնուրույն կամ իր փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ տիրապետում է 
քվեարկող բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, փայերի 10 և ավելի տոկոսին 

• Խորհրդին, Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովին և աուդիտորին 
տեղեկություններ տրամադրել այն իրավաբանական անձանց մասին, որոնց 
կառավարման մարմիններում նա զբաղեցնում է պաշտոններ 

• Խորհրդին, Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովին և աուդիտորին 
տեղեկություններ տրամադրել այն գործարքների մասին, որոնցում նա կարող է 
ճանաչվել որպես շահագրգիռ  անձ 

• Ձեռնպահ մնալ այն որոշումներից ընդունման ժամանակ անցկացվող 
քվեարկություններից, որոնցում նա ունի անձնական շահագրգռվածություն 

• Գրավոր ծանուցել Խորհրդին  Ընկերության արժեթղթերով (բաժնետոմսերով) 
գործարքներ կատարել իր մտադրությունների մասին, ինչպես նաև բացահայտել 
այդ արժեթղթերով կատարված գործարքների մասին տեղեկություններ 

• Մասնակցել Խորհրդի կողմից առաջարկվող ծրագրերի և նախագծերի 
փորձաքննության անցկացմանը 

• Խորհրդի հանձնարարությամբ պատրաստել Ընկերության  ֆինանսատնտեսական 
գործունեության բարելավման առաջարկներ 

• Խորհրդի անդամներին իրազեկել իրեն հայտնի դարձած Ընկերության 
աշխատակիցների, այդ թվում՝ պաշտոնատար անձանց  կողմից օրենսդրության, 
Ընկերության կանոնադրության և ներքին այլ իրավական ակտերի պահանջների 
խախտումների փաստերի մասին 

• Պատրաստել  իր իրավասության պատկանող հարցեր և ներկայացնել Խորհրդի 
քննարկմանը 

• Ձևավորել իր կարծիքը Ընկերության տարեկան հաշվետվությունների, այդ թվում՝ 
տարեկան ֆինանսական  հաշվետվությունների վերաբերյալ  

• Ներկա գտնվել բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին և պատասխանել ժողովի 
մասնակիցների հարցերին 

Տնօրեն՝ 
 

• Տնօրինում է Ընկերության գույքը, այդ թվում ֆինանսական միջոցները, գործարքներ 
է կնքում Ընկերության անունից 
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Ծավալած գործունեությունը 
Ընկերության կազմից դուրս 
 
Մասնագիտությունը 
 

• Ներկայացնում է Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և 
արտասահմանում 

• Գործում է առանց լիազորագրի 
• Տալիս է լիազորագրեր 
• Սահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր, այդ թվում՝ աշխատանքային 
• Բանկերում բացում է Ընկերության հաշվարկային և այլ հաշիվներ 
• Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Ընկերության աշխատանքային ներքին 

կանոնակարգը, առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնակարգերը, 
Ընկերության հաստիքացուցակը, վարչակազմակերպական կառուցվածքը 

• Իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս է 
կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը 

• Սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում 
Ընկերության աշխատակիցներին 

• Աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական 
պատասխանատվության  միջոցներ: 

 
 
 
- 
 
 
 
Ճարտարագետ 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում խարդախության համար դատվածություն չունի: 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում սնանկության, լուծարման կամ սնանկ ճանաչված անձի 
ակտիվների  կառավարման գործընթացների հետ առնչություն չի ունեցել 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում պետական մարմնի կամ կարգավորող/վերահսկող/ 
մարմնի կողմից պատասխանատվության չի ենթարկվել և դատարանի կողմից որևէ 
թողարկողի կառավարման մարմնի անդամի պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից չի զրկվել 
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Նախորդ 5 տարիների ընթացքում 
այլ կազմակերպություններում 
զբաղեցրած պաշտոնները 
 
 
Նախորդող 5 տարիների ընթացքում 
դատվածություն, սնանկության, 
լուծարման գործընթացների հետ 
առնչություն 
 

 
 

Խորհրդի անդամ՝ Վազգեն Հովհաննեսի Նիկոլյան 
 

 
Տեղեկատվություն   

 
Կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձանց վերաբերյալ 
 

Տնօրենների  Խորհուրդ 
 
Անուն, ազգանուն 
 
Բնակության վայր 
 
Զբաղեցրած պաշտոնը 
 
 
Պաշտոնավարման սկիզբը և 
ավարտը 
 
 
 
Իրավասությունները ու 
պարտականությունները 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Վազգեն Հովհաննեսի Նիկոլյան 
 
ք. Չարենցավան 
 
Ընկերության  Խորհրդի անդամ  
Գլխավոր Ճարտարագետ 
Որպես՝ 
Ընկերության խորհրդի անդամ՝ 01.08.2002թ –ից մինչ օրս 
Որպես գլխավոր ճարտարագետ  01.08.2002թ-ից մինչ օրս 
 
 
Խորհրդի անդամ՝ 
 
Խորհրդի անդամների լիազորությունները դադարում են Խորհրդի հաջորդ կազմի ընտրվելուց 
հետո, սակայն Խորհրդի անդամների լիազորությունների ընդհանուր տևողությունը չի 
սահմանափակվում: 
Խորհրդի անդամների իրավասությունները և պարտականությունները սահմանվում են 
Ընկերության կանոնադրությամբ: 
 
Խորհրդի անդամն իրավունք ունի՝ 
 

• Ընկերության պաշտոնատար անձանցից և աշխատակիցներից պահանջել  
Ընկերության գործունեությանը վերաբերվող ցանկացած տեղեկատվություն , 
փաստաթղթեր և նյութեր 

• Ծանոթանալ  Խորհրդի և Ընկերության այլ կոլեգիալ մարմնի նիստերի 
արձանագրություններին և ստանալ դրանց պատճենները 

• Պահանջել Խորհրդի օրակարգում ընդգրկված հարցերի և ընդունված որոշումների 
վերաբերյալ իր հատուկ կարծիքը ներառումը Խորհրդի նիստի արձանագրության 
մեջ 

• Մասնակցել Ընկերության կոլեգիալ գործադիր մարմինների նիստերին  

 
Խորհրդի անդամը պարտավոր է ՝ 
 

• Գործել Խորհրդի նպատակներից և խնդիրներից բխող իր իրավունքների 
սահմաններում 

• Գործել խելամտորեն և բարեխղճորեն ՝ ելնել Ընկերության շահերից, այսինքն՝ 
ցուցաբերել հոգատարություն և շրջահայացություն , որոնք կարելի է սպասել 
լավագույն ղեկավարից, և իր պարտականությունների պատշաճ կատարման 
նպատակով ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցները 

• Չհրապարակել Ընկերության գործունեության մասին իրեն հայտնի դարձած 
գաղտնի տեղեկությունները 

• Անհետաձգելի հարցերի լուծման համար նախաձեռնել Խորհրդի նիստի գումարում 
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• Ներկա գտնվել Խորհրդի նիստերին 
• Մասնակցել Խորհրդի կողմից որոշումների ընդունմանը ՝ օրակարգում ընդգրկված 

հարցերի վերաբերյալ քվեարկելու միջոցով 
• Ընդունել հիմնավորված որոշումներ, որի համար պարտավոր է ուսումնասիրել բոլոր 

անհրաժեշտ տեղեկությունները (նյութերը) , ընդունվող որոշմանն առնչվող 
տեղեկությունների քննություն անցկացնել և իրազեկել Խորհրդի մյուս անդամներին 

• Որոշումների ընդունման ժամանակ գնահատել ռիսկերը և բացասական 
հետևանքները 

• Ժամանակին հաղորդել  Ընկերությանն իր հետ փոխկապված անձանց և նրանց 
կազմում տեղի ունեցած փոփոխությունների մասին 

• Խորհրդին, Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովին և աուդիտորին 
տեղեկություններ տրամադրել այն իրավաբանական անձանց մասին, որտեղ նա 
ինքնուրույն կամ իր փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ տիրապետում է 
քվեարկող բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, փայերի 10 և ավելի տոկոսին 

• Խորհրդին, Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովին և աուդիտորին 
տեղեկություններ տրամադրել այն իրավաբանական անձանց մասին, որոնց 
կառավարման մարմիններում նա զբաղեցնում է պաշտոններ 

• Խորհրդին, Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովին և աուդիտորին 
տեղեկություններ տրամադրել այն գործարքների մասին, որոնցում նա կարող է 
ճանաչվել որպես շահագրգիռ  անձ 

• Ձեռնպահ մնալ այն որոշումներից ընդունման ժամանակ անցկացվող 
քվեարկություններից, որոնցում նա ունի անձնական շահագրգռվածություն 

• Գրավոր ծանուցել Խորհրդին  Ընկերության արժեթղթերով (բաժնետոմսերով) 
գործարքներ կատարել իր մտադրությունների մասին, ինչպես նաև բացահայտել 
այդ արժեթղթերով կատարված գործարքների մասին տեղեկություններ 

• Մասնակցել Խորհրդի կողմից առաջարկվող ծրագրերի և նախագծերի 
փորձաքննության անցկացմանը 

• Խորհրդի հանձնարարությամբ պատրաստել Ընկերության  ֆինանսատնտեսական 
գործունեության բարելավման առաջարկներ 

• Խորհրդի անդամներին իրազեկել իրեն հայտնի դարձած Ընկերության 
աշխատակիցների, այդ թվում՝ պաշտոնատար անձանց  կողմից օրենսդրության, 
Ընկերության կանոնադրության և ներքին այլ իրավական ակտերի պահանջների 
խախտումների փաստերի մասին 

• Պատրաստել  իր իրավասության պատկանող հարցեր և ներկայացնել Խորհրդի 
քննարկմանը 

• Ձևավորել իր կարծիքը Ընկերության տարեկան հաշվետվությունների, այդ թվում՝ 
տարեկան ֆինանսական  հաշվետվությունների վերաբերյալ  

• Ներկա գտնվել բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին և պատասխանել ժողովի 
մասնակիցների հարցերին 

 
 
 
- 
 
 
ճարտարագետ 
 
 
 
 
 
 
- 
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Ծավալած գործունեությունը 
Ընկերության կազմից դուրս 
 
 
Մասնագիտությունը 
 
 
 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում 
այլ կազմակերպություններում 
զբաղեցրած պաշտոնները 
 
Նախորդող 5 տարիների ընթացքում 
դատվածություն, սնանկության, 
լուծարման գործընթացների հետ 
առնչություն 
 

 
 
 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում խարդախության համար դատվածություն չունի: 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում սնանկության, լուծարման կամ սնանկ ճանաչված անձի 
ակտիվների  կառավարման գործընթացների հետ առնչություն չի ունեցել 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում պետական մարմնի կամ կարգավորող/վերահսկող/ 
մարմնի կողմից պատասխանատվության չի ենթարկվել և դատարանի կողմից որևէ 
թողարկողի կառավարման մարմնի անդամի պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից չի զրկվել 

 
 

Խորհրդի անդամ՝ Դավիթ  Օլեգի Յավրույան 
 

 
Տեղեկատվություն   

 
Կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձանց վերաբերյալ 
 

Տնօրենների  Խորհուրդ 
 
Անուն, ազգանուն 
 
Բնակության վայր 
 
Զբաղեցրած պաշտոնը 
 
 
Պաշտոնավարման սկիզբը և 
ավարտը 
 
 
 
Իրավասությունները ու 
պարտականությունները 
 
 
 
 

 
 
Դավիթ  Օլեգի Յավրույան  
 
ք. Երևան 
 
Ընկերության  Խորհրդի անկախ անդամ  
 
  
Որպես՝ 
Ընկերության խորհրդի անկախ անդամ՝ 21.07.2019թ –ից մինչ օրս 
 
 
 
Խորհրդի  անկախ անդամ՝ 
 
Խորհրդի անդամների լիազորությունները դադարում են Խորհրդի հաջորդ կազմի ընտրվելուց 
հետո, սակայն Խորհրդի անդամների լիազորությունների ընդհանուր տևողությունը չի 
սահմանափակվում: 
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Խորհրդի անդամների իրավասությունները և պարտականությունները սահմանվում են 
Ընկերության կանոնադրությամբ: 
 
Խորհրդի անդամն իրավունք ունի՝ 
 

• Ընկերության պաշտոնատար անձանցից և աշխատակիցներից պահանջել  
Ընկերության գործունեությանը վերաբերվող ցանկացած տեղեկատվություն , 
փաստաթղթեր և նյութեր 

• Ծանոթանալ  Խորհրդի և Ընկերության այլ կոլեգիալ մարմնի նիստերի 
արձանագրություններին և ստանալ դրանց պատճենները 

• Պահանջել Խորհրդի օրակարգում ընդգրկված հարցերի և ընդունված որոշումների 
վերաբերյալ իր հատուկ կարծիքը ներառումը Խորհրդի նիստի արձանագրության 
մեջ 

• Մասնակցել Ընկերության կոլեգիալ գործադիր մարմինների նիստերին  

 
Խորհրդի անդամը պարտավոր է ՝ 
 

• Գործել Խորհրդի նպատակներից և խնդիրներից բխող իր իրավունքների 
սահմաններում 

• Գործել խելամտորեն և բարեխղճորեն ՝ ելնել Ընկերության շահերից, այսինքն՝ 
ցուցաբերել հոգատարություն և շրջահայացություն , որոնք կարելի է սպասել 
լավագույն ղեկավարից, և իր պարտականությունների պատշաճ կատարման 
նպատակով ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցները 

• Չհրապարակել Ընկերության գործունեության մասին իրեն հայտնի դարձած 
գաղտնի տեղեկությունները 

• Անհետաձգելի հարցերի լուծման համար նախաձեռնել Խորհրդի նիստի գումարում 
• Ներկա գտնվել Խորհրդի նիստերին 
• Մասնակցել Խորհրդի կողմից որոշումների ընդունմանը ՝ օրակարգում ընդգրկված 

հարցերի վերաբերյալ քվեարկելու միջոցով 
• Ընդունել հիմնավորված որոշումներ, որի համար պարտավոր է ուսումնասիրել բոլոր 

անհրաժեշտ տեղեկությունները (նյութերը) , ընդունվող որոշմանն առնչվող 
տեղեկությունների քննություն անցկացնել և իրազեկել Խորհրդի մյուս անդամներին 

• Որոշումների ընդունման ժամանակ գնահատել ռիսկերը և բացասական 
հետևանքները 

• Ժամանակին հաղորդել  Ընկերությանն իր հետ փոխկապված անձանց և նրանց 
կազմում տեղի ունեցած փոփոխությունների մասին 

• Խորհրդին, Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովին և աուդիտորին 
տեղեկություններ տրամադրել այն իրավաբանական անձանց մասին, որտեղ նա 
ինքնուրույն կամ իր փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ տիրապետում է 
քվեարկող բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, փայերի 10 և ավելի տոկոսին 

• Խորհրդին, Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովին և աուդիտորին 
տեղեկություններ տրամադրել այն իրավաբանական անձանց մասին, որոնց 
կառավարման մարմիններում նա զբաղեցնում է պաշտոններ 

• Խորհրդին, Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովին և աուդիտորին 
տեղեկություններ տրամադրել այն գործարքների մասին, որոնցում նա կարող է 
ճանաչվել որպես շահագրգիռ  անձ 

• Ձեռնպահ մնալ այն որոշումներից  ընդունման ժամանակ անցկացվող 
քվեարկություններից, որոնցում նա ունի անձնական շահագրգռվածություն 

• Գրավոր ծանուցել Խորհրդին  Ընկերության արժեթղթերով (բաժնետոմսերով) 
գործարքներ կատարել իր մտադրությունների մասին, ինչպես նաև բացահայտել 
այդ արժեթղթերով կատարված գործարքների մասին տեղեկություններ 

• Մասնակցել Խորհրդի կողմից առաջարկվող ծրագրերի և նախագծերի 
փորձաքննության անցկացմանը 

• Խորհրդի հանձնարարությամբ պատրաստել Ընկերության  ֆինանսատնտեսական 
գործունեության բարելավման առաջարկներ 
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Ծավալած գործունեությունը 
Ընկերության կազմից դուրս 
 
Մասնագիտությունը 
 
 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում 
այլ կազմակերպություններում 
զբաղեցրած պաշտոնները 
 
 
 
 
Նախորդող 5 տարիների ընթացքում 
դատվածություն, սնանկության, 

• Խորհրդի անդամներին իրազեկել իրեն հայտնի դարձած Ընկերության 
աշխատակիցների, այդ թվում՝ պաշտոնատար անձանց  կողմից օրենսդրության, 
Ընկերության կանոնադրության և ներքին այլ իրավական ակտերի պահանջների 
խախտումների փաստերի մասին 

• Պատրաստել  իր իրավասության պատկանող հարցեր և ներկայացնել Խորհրդի 
քննարկմանը 

• Ձևավորել իր կարծիքը Ընկերության տարեկան հաշվետվությունների, այդ թվում՝ 
տարեկան ֆինանսական  հաշվետվությունների վերաբերյալ  

• Ներկա գտնվել բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին և պատասխանել ժողովի 
մասնակիցների հարցերին 

 
 
 
Եմեկսավտո ՍՊԸ՝ Տնօրեն 2019թ օգոստոս-ից մինչ օրս 
 
 
 
Ինժեներ-տնտեսագետ 
 
 
 
ՌԴ Մոսկվա Տոդոկառ ՍՊԸ՝ Գլխավոր տնօրեն  2015թհունվար -2019թ մայիս 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում խարդախության համար դատվածություն չունի: 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում սնանկության, լուծարման կամ սնանկ ճանաչված անձի 
ակտիվների  կառավարման գործընթացների հետ առնչություն չի ունեցել 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում պետական մարմնի կամ կարգավորող/վերահսկող/ 
մարմնի կողմից պատասխանատվության չի ենթարկվել և դատարանի կողմից որևէ 
թողարկողի կառավարման մարմնի անդամի պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից չի զրկվել 
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լուծարման գործընթացների հետ 
առնչություն 
 

 
 

Վերստուգող հանձնաժողովի նախագահ 
 

 
Տեղեկատվություն   

 
Կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձանց վերաբերյալ 
 

Տնօրենների  Խորհուրդ 
 
Անուն, ազգանուն 
 
Բնակության վայր 
 
Զբաղեցրած պաշտոնը 
 
 
Պաշտոնավարման սկիզբը և 
ավարտը 
 
 
 
Իրավասությունները ու 
պարտականությունները 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Վոլոդյա Ցոլակի Ադամյան 
 
ք. Չարենցավան 
 
Վերստուգող հանձնաժողովի նախագահ 
  
Որպես՝ 
Վերստուգող հանձնաժողովի նախագահ 27.10.2010թ-ից մինչ օրս 
 
 
 
 
Վերստուգող հանձնաժողովի նախագահ 
 
Վերստուգող հանձնաժողովը հետևում է Ընկերության Կառավարման մարմինների 
որոշումների կատարմանը, ստուգում է Ընկերության փաստաթղթերի 
համապատասխանությունն Օրենսդրությանը, այլ իրավական ակտերին և Ընկերության 
կանոնադրությանը: 
Վերստուգող հանձնաժողովը իրականացնում է ընկերության ֆինանսատնտեսական 
գործունեության տարեկան արդյունքների ստուգումը, ստուգում է Ընկերության 
ֆինանսատնտեսական տարեկան արդյունքների ստուգումը, ստուգում է Ընկերության 
ֆինանսատնտեսական գործունեությունը՝ սեփական նախաձեռնությամբ՝ ցանկացած 
ժամանակ, Ժողովի կամ Խորհրդի որոշմամբ, ինչպես նաև Ընկերության քվեարկող 
բաժնետոմսերի առնվազն 10 տոկոսի սեփականատեր բաժնետիրոջ պահանջով: 
Վերստուգող հանձնաժողովը իրավունք ունի պահանջել արտահերթ ժողովի գումարում՝ 
Օրենքի պահանջներին համապատասխան: 
Վերստուգող հանձնաժողովի պահանջով նրան պետք է ներկայացվեն Ընկերության, նրա 
մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների, հիմնարկների ֆինանսատնտեսական 
գործունեությանը վերաբերող բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, նյութերը և 
բացատրությունները:  
Վերստուգող հանձնաժողովի անդամները ընտրվում են բացառապես տարեկան ժողովներում: 
Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների ընտրության հարցը արտահերթ ժողովում կարող է 
քննարկվել, եթե արտահերթ ժողովը որոշում է ընդունել Ընկերության վերստուգող 
հանձնաժողովի կամ նրա առանձին անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ 
դադարեցման մասին: 
Վերստուգող հանձնաժողովի անդամները ընտրվում են ժողովի կողմից 3 տարի ժամկետով: 
Վերստուգող հանձնաժողովը հաշվետու է Ժողովին: 
Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների  վարձատրության և/կամ վճարվող փոխհատուցման 
չափերը և պայմանները սահմանվում են Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի 
որոշմամբ: Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ կարող են լինել Ընկերության կառավարման  
մարմիններում չընդգրկված ցանկացած ֆիզիկական անձ: 
Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի քանակական կազմը սահմանվում է Ժողովի 
որոշմամբ, Բայց չի կարող պակաս լինել 3 հոգուց: 
Վերստուգող հանձնաժողովի նախագահը ընտրվում է վերստուգող հանձնաժողովի 
անդամների կազմից՝ հանձնաժողովի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: 
Վերստուգող հանձնաժողովն Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության 
ստուգումների արդյունքների հիման վրա պատրաստում է եզրակացություններ: 
Վերստուգող հանձնաժողովը Ընկերության գործունեության տարեկան հաշվետվությունների և 
հաշվեկշռի ստուգման վերաբերյալ եզրակացությունը ներկայացնում է տարեկան Ժողովին: 
Ընկերության տարեկան հաշվեկշռի հաստատման ժամանակ վերստուգող հանձնաժողովի 
եզրակացությունը պարտադիր է:  
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Ծավալած գործունեությունը 
Ընկերության կազմից դուրս 
 
Մասնագիտությունը 
 
 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում 
այլ կազմակերպություններում 
զբաղեցրած պաշտոնները 
 
 
Նախորդող 5 տարիների ընթացքում 
դատվածություն, սնանկության, 
լուծարման գործընթացների հետ 
առնչություն 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում խարդախության համար դատվածություն չունի: 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում սնանկության, լուծարման կամ սնանկ ճանաչված անձի 
ակտիվների  կառավարման գործընթացների հետ առնչություն չի ունեցել 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում պետական մարմնի կամ կարգավորող/վերահսկող/ 
մարմնի կողմից պատասխանատվության չի ենթարկվել և դատարանի կողմից որևէ 
թողարկողի կառավարման մարմնի անդամի պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից չի զրկվել 

 
Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ 

 
 
Տեղեկատվություն   

 
Կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձանց վերաբերյալ 
 

Տնօրենների  Խորհուրդ 
 
Անուն, ազգանուն 
 
Բնակության վայր 
 
Զբաղեցրած պաշտոնը 
 
 
Պաշտոնավարման սկիզբը և 
ավարտը 
 
 
 
Իրավասությունները ու 
պարտականությունները 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Սերժիկ Վալոդի Մելիքյան 
 
ք. Չարենցավան 
 
Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ 
  
Որպես՝ 
Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ   30.06.2007թ-ից մինչ օրս 
 
 
 
 
Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ 
 
Վերստուգող հանձնաժողովը հետևում է Ընկերության Կառավարման մարմինների 
որոշումների կատարմանը, ստուգում է Ընկերության փաստաթղթերի 
համապատասխանությունն Օրենսդրությանը, այլ իրավական ակտերին և Ընկերության 
կանոնադրությանը: 
Վերստուգող հանձնաժողովը իրականացնում է ընկերության ֆինանսատնտեսական 
գործունեության տարեկան արդյունքների ստուգումը, ստուգում է Ընկերության 
ֆինանսատնտեսական տարեկան արդյունքների ստուգումը, ստուգում է Ընկերության 
ֆինանսատնտեսական գործունեությունը՝ սեփական նախաձեռնությամբ՝ ցանկացած 
ժամանակ, Ժողովի կամ Խորհրդի որոշմամբ, ինչպես նաև Ընկերության քվեարկող 
բաժնետոմսերի առնվազն 10 տոկոսի սեփականատեր բաժնետիրոջ պահանջով: 
Վերստուգող հանձնաժողովը իրավունք ունի պահանջել արտահերթ ժողովի գումարում՝ 
Օրենքի պահանջներին համապատասխան: 
Վերստուգող հանձնաժողովի պահանջով նրան պետք է ներկայացվեն Ընկերության, նրա 
մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների, հիմնարկների ֆինանսատնտեսական 
գործունեությանը վերաբերող բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, նյութերը և 
բացատրությունները:  
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Ծավալած գործունեությունը 
Ընկերության կազմից դուրս 
 
Մասնագիտությունը 
 
 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում 
այլ կազմակերպություններում 
զբաղեցրած պաշտոնները 
 
 
Նախորդող 5 տարիների ընթացքում 
դատվածություն, սնանկության, 
լուծարման գործընթացների հետ 
առնչություն 
 

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամները ընտրվում են բացառապես տարեկան 
ժողովներում: Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների ընտրության հարցը արտահերթ 
ժողովում կարող է քննարկվել, եթե արտահերթ ժողովը որոշում է ընդունել Ընկերության 
վերստուգող հանձնաժողովի կամ նրա առանձին անդամների լիազորությունների 
վաղաժամկետ դադարեցման մասին: 
Վերստուգող հանձնաժողովի անդամները ընտրվում են ժողովի կողմից 3 տարի ժամկետով: 
Վերստուգող հանձնաժողովը հաշվետու է Ժողովին: 
Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների  վարձատրության և/կամ վճարվող 
փոխհատուցման չափերը և պայմանները սահմանվում են Ընկերության բաժնետերերի 
ընդհանուր ժողովի որոշմամբ: Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ կարող են լինել 
Ընկերության կառավարման  մարմիններում չընդգրկված ցանկացած ֆիզիկական անձ: 
Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի քանակական կազմը սահմանվում է Ժողովի 
որոշմամբ, Բայց չի կարող պակաս լինել 3 հոգուց: 
Վերստուգող հանձնաժողովի նախագահը ընտրվում է վերստուգող հանձնաժողովի 
անդամների կազմից՝ հանձնաժողովի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: 
Վերստուգող հանձնաժողովն Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության 
ստուգումների արդյունքների հիման վրա պատրաստում է եզրակացություններ: 
Վերստուգող հանձնաժողովը Ընկերության գործունեության տարեկան հաշվետվությունների 
և հաշվեկշռի ստուգման վերաբերյալ եզրակացությունը ներկայացնում է տարեկան Ժողովին: 
Ընկերության տարեկան հաշվեկշռի հաստատման ժամանակ վերստուգող հանձնաժողովի 
եզրակացությունը պարտադիր է:  
 
 
- 
 
 
 
Ճարտարագետ 
 
 
 
- 
 
 
 
 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում խարդախության համար դատվածություն չունի: 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում սնանկության, լուծարման կամ սնանկ ճանաչված անձի 
ակտիվների  կառավարման գործընթացների հետ առնչություն չի ունեցել 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում պետական մարմնի կամ կարգավորող/վերահսկող/ 
մարմնի կողմից պատասխանատվության չի ենթարկվել և դատարանի կողմից որևէ 
թողարկողի կառավարման մարմնի անդամի պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից չի զրկվել 

 
Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ, Ժողովի քարտուղար 

 
 
Տեղեկատվություն   

 
Կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձանց վերաբերյալ 
 

Տնօրենների  Խորհուրդ 
 
Անուն, ազգանուն 
 
Բնակության վայր 
 
Զբաղեցրած պաշտոնը 
 
 
 

 
 
Նազիկ Սարգսի  Ավագյան 
 
ք. Չարենցավան 
 
Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ 
Ժողովի քարտուղար 
Գլխավոր մետալուրգ 
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Պաշտոնավարման սկիզբը և 
ավարտը 
 
 
 
Իրավասությունները ու 
պարտականությունները 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Որպես՝ 
Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ 25.09.2002թ-ից մինչ օրս 
Ժողովի քարտուղար31.07.1995թ-ից մինչ օրս 
 
 
 
Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ 
 
Վերստուգող հանձնաժողովը հետևում է Ընկերության Կառավարման մարմինների 
որոշումների կատարմանը, ստուգում է Ընկերության փաստաթղթերի 
համապատասխանությունն Օրենսդրությանը, այլ իրավական ակտերին և Ընկերության 
կանոնադրությանը: 
Վերստուգող հանձնաժողովը իրականացնում է ընկերության ֆինանսատնտեսական 
գործունեության տարեկան արդյունքների ստուգումը, ստուգում է Ընկերության 
ֆինանսատնտեսական տարեկան արդյունքների ստուգումը, ստուգում է Ընկերության 
ֆինանսատնտեսական գործունեությունը՝ սեփական նախաձեռնությամբ՝ ցանկացած 
ժամանակ, Ժողովի կամ Խորհրդի որոշմամբ, ինչպես նաև Ընկերության քվեարկող 
բաժնետոմսերի առնվազն 10 տոկոսի սեփականատեր բաժնետիրոջ պահանջով: 
Վերստուգող հանձնաժողովը իրավունք ունի պահանջել արտահերթ ժողովի գումարում՝ 
Օրենքի պահանջներին համապատասխան: 
Վերստուգող հանձնաժողովի պահանջով նրան պետք է ներկայացվեն Ընկերության, նրա 
մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների, հիմնարկների ֆինանսատնտեսական 
գործունեությանը վերաբերող բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, նյութերը և 
բացատրությունները:  
Վերստուգող հանձնաժողովի անդամները ընտրվում են բացառապես տարեկան 
ժողովներում: Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների ընտրության հարցը արտահերթ 
ժողովում կարող է քննարկվել, եթե արտահերթ ժողովը որոշում է ընդունել Ընկերության 
վերստուգող հանձնաժողովի կամ նրա առանձին անդամների լիազորությունների 
վաղաժամկետ դադարեցման մասին: 
Վերստուգող հանձնաժողովի անդամները ընտրվում են ժողովի կողմից 3 տարի ժամկետով: 
Վերստուգող հանձնաժողովը հաշվետու է Ժողովին: 
Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների  վարձատրության և/կամ վճարվող 
փոխհատուցման չափերը և պայմանները սահմանվում են Ընկերության բաժնետերերի 
ընդհանուր ժողովի որոշմամբ: Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ կարող են լինել 
Ընկերության կառավարման  մարմիններում չընդգրկված ցանկացած ֆիզիկական անձ: 
Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի քանակական կազմը սահմանվում է Ժողովի 
որոշմամբ, Բայց չի կարող պակաս լինել 3 հոգուց: 
Վերստուգող հանձնաժողովի նախագահը ընտրվում է վերստուգող հանձնաժողովի 
անդամների կազմից՝ հանձնաժողովի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: 
Վերստուգող հանձնաժողովն Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության 
ստուգումների արդյունքների հիման վրա պատրաստում է եզրակացություններ: 
Վերստուգող հանձնաժողովը Ընկերության գործունեության տարեկան հաշվետվությունների 
և հաշվեկշռի ստուգման վերաբերյալ եզրակացությունը ներկայացնում է տարեկան Ժողովին: 
Ընկերության տարեկան հաշվեկշռի հաստատման ժամանակ վերստուգող հանձնաժողովի 
եզրակացությունը պարտադիր է:  
Ժողովի քարտուղար 
 
Ժողովի քարտուղարը ապահովում է Ժողովի նախապատրաստումն ու անցկացումը, 
Խորհրդի, Խորհրդի հանձնաժողովների աշխատանքը, իրականացնում է Ընկերության 
վերաբերյալ տեղեկությունների պահպանումը և բացահայտումը, կազմակերպում է 
Ընկերության և Բաժնետերերի, կառավարման այլ մարմինների և Ընկերության 
պաշտոնատար անձանց միջև  օպերատիվ համագործակցություն, ինչպես նաև 
իրականացնում է այլ գործառույթներ քարտուղարի մասին կանոնակարգին 
համապատասխան: 
 
 
- 
 
 
 
Ճարտարագետ 
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Ծավալած գործունեությունը 
Ընկերության կազմից դուրս 
 
Մասնագիտությունը 
 
 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում 
այլ կազմակերպություններում 
զբաղեցրած պաշտոնները 
 
 
Նախորդող 5 տարիների ընթացքում 
դատվածություն, սնանկության, 
լուծարման գործընթացների հետ 
առնչություն 
 

 
Ձուլակենտրոն ԲԲԸ՝ որպես գլխավոր մետալուրգի տեղակալ 
 
 
 
 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում խարդախության համար դատվածություն չունի: 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում սնանկության, լուծարման կամ սնանկ ճանաչված անձի 
ակտիվների  կառավարման գործընթացների հետ առնչություն չի ունեցել 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում պետական մարմնի կամ կարգավորող/վերահսկող/ 
մարմնի կողմից պատասխանատվության չի ենթարկվել և դատարանի կողմից որևէ 
թողարկողի կառավարման մարմնի անդամի պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից չի զրկվել 

 
 

Գլխավոր հաշվապահ ՝ Կարինե Վիկտորի Մամիկոնյան 
 

 
Տեղեկատվություն   

 
Կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձանց վերաբերյալ 
 

Տնօրենների  Խորհուրդ 
 
Անուն, ազգանուն 
 
Բնակության վայր 
 
Զբաղեցրած պաշտոնը 
 
 
Պաշտոնավարման սկիզբը և 
ավարտը 
 
 
 
Իրավասությունները ու 
պարտականությունները 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ծավալած գործունեությունը 
Ընկերության կազմից դուրս 
 
 
 
Մասնագիտությունը 
 

 
 
Կարինե Վիկտորի Մամիկոնյան 
 
ք. Չարենցավան 
 
Գլխավոր հաշվապահ 
 
  
 04.09.2000 թ –ից մինչ օրս 
 
 
 
Գլխավոր հաշվապահը գտնվում է Ընկերության  տնօրենի ենթակայության տակ և 
պատասխանատու է ՝ 
 

• Ընկերությունում հաշվապահական հաշվառում պատշաճ վարելու համար 
• Ֆինանսական հաշվետվությունները ժամանակին  կազմելու և ներկայացնելու 

համար 
• ՀՀ օրենսդրական դաշտին համապատասխան հաշվապահական փաստաթղթերի 

ձևակերպման համար 
• Ապահովում է կազմակերպության ակտիվների և պարտավորությունների 

վերահսկողությունը 

 
 
« Դիզակ »ՍՊԸ  գրավատուն հաշվապահ 
 
 
 
 
Հաշվապահ աուդիտ 
 
01.09.2010 թ-ից մինչ այսօր « Դիզակ »ՍՊԸ  գրավատուն 
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Նախորդ 5 տարիների ընթացքում 
այլ կազմակերպություններում 
զբաղեցրած պաշտոնները 
 
 
Նախորդող 5 տարիների ընթացքում 
դատվածություն, սնանկության, 
լուծարման գործընթացների հետ 
առնչություն 
 

 
 
 
 
 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում խարդախության համար դատվածություն չունի: 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում սնանկության, լուծարման կամ սնանկ ճանաչված անձի 
ակտիվների  կառավարման գործընթացների հետ առնչություն չի ունեցել 
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում պետական մարմնի կամ կարգավորող/վերահսկող/ 
մարմնի կողմից պատասխանատվության չի ենթարկվել և դատարանի կողմից որևէ 
թողարկողի կառավարման մարմնի անդամի պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից չի զրկվել 

 

Կառավարման անդամների միջև ազգակցական կապը բացակայում է: 

Ընկերության կառավարման մարմինների անդամների միջև գործնական և անձնական շահերի 
բախում չկա: 

Ընկերությունը խոշոր բաժնետերերի, հաճախորդների, մատակարարների կամ այլ անձանց 
հետ չունի կառավարման մարմնի անդամ նշանակելու մասին որևէ պայմանավորվածություն, 
բացառություն: 

3.9.4 Շահերի բախումը 

Թողարկողի և Թողարկողի կառավարմանը մասնակցող անձանց միջև շահերի բախում առկա 
չէ: 

3.9.5 Վարձատրությունները և պարգևավճարները 

Ընկերության կառավարման մարմինների անդամները, բացառության տնօրենի, գլխավոր 
հաշվապահի և գլխավոր ճարտարագետի, Ընկերության կառավարման մարմիններում իրենց 
պարտականությունները կատարում են հասարակական հիմունքներով՝ առանց 
վարձատրության: Միաժամանակ, Ընկերության կառավարման մարմինների անդամները 
31.12.2019թ. դրությամբ չեն վճարվել պարգևավճարներ և նրանց օգտին չեն կատարվել 
փոխհատուցումներ: 

2019 թվականի ընթացքում  Ընկերության տնօրենը, գլխավոր հաշվապահը և գլխավոր 
ճարտարագետն Ընկերությունից ստացել են՝ 

 Աշխատավարձ Կուտակային 
կենսաթոշակային վճար 

Տնօրեն 9,999,380 ՀՀ դրամ  

Գլխավոր հաշվապահ 5,706, 644  ՀՀ դրամ 133,260 ՀՀ դրամ 
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Գլխավոր ճարտարագետ 6,718,601 ՀՀ դրամ  

 

3.10  Կառավարման մարմինների գործունեությունը 

Լրավճարների կամ պարգևավճարների վճարման մասին պայմանագրեր Թողարկողի և 
կառավարման մարմինների միջև առկա չէ: 

Հաշվի առնելով, որ Ընկերությունը հիմնադրվել է ՀՀ-ում, իսկ ՀՀ-ում ընդունված կորպորատիվ 
կառավարման սկզբունքները հիմնականում սահմանվում են «Բաժնետիրական 
ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով  և այլ օրենքներով, ուստի Ընկերության կառավարման 
համակարգը կառուցված է օրենսդրության պահանջների շրջանակում և բավարարում է ՀՀ-ում 
ընդունված կորպորատիվ կառավարման սկզբունքներին (կանոնագրքին):  

Ավելին, Ընկերության կառավարման մարմինների գործունեությունը կարգավորվում է 
Ընկերության կողմից հաստատված առանձին կանոնակարգերով, որի մշակման հիմքում 
հաշվի են առնվել ոչ միայն ՀՀ-ում կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները, այլ նաև 
զարգացած արժեթղթերի շուկա ունեցող երկրներում ձևավորված կորպորատիվ կառավարման 
սկզբունքները և էներգետիկ ոլորտում գործող օտարերկրյա հայտնի ընկերությունների փորձը: 

3.11 Աշխատակիցները 

Աղյուսակում ներկայացվում է տեղեկատվություն պատմական ֆինանսական 
ժամանակաշրջանում ընդգրկված յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա կտրվածքով 
Ընկերության աշխատակիցների միջին տարեկան թվաքանակի վերաբերյալ, ինչպես նաև 
ներկայացված է դրանց գործառութային դասակարգումը: 

2019թ –ի աշխատակիցների միջին թվաքանակը կազմել է 389 մարդ, որից ժամկետային 
աշխատակիցները կազմել են 55 մարդ՝ ընդհանուր թվաքանակի մեջ` 14,13 %: 

Ընկերության կառավարման մարմիններում Միխաել Գեորգիի Հարությունյանը ունի 
Ընկերության 3,881,638 հատ բաժնետոմս որոնց անվանական ծավալը կազմում է 582,245,700 
ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուրը 150 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով: 

Ներկայումս Ընկերությունը չունի ծրագրեր՝ կապված աշխատակիցներին Ընկերության 
կապիտալում մասնակցության հնարավորություն ընձեռնելու հետ. Ընկերության 
աշխատակիցները ցանկության դեպքում կարող են ձեռք բերել Ընկերության բաժնետոմսերը 
ֆոնդային բորսայից  կամ մասնակցել բաժնետոմսերի ազատ բաժանորդագրությանը՝ 
ընդհանուր պայմաններով: 
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Ընկերության  աշխատակիցները    
 

Ցուցանիշներ 
 

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Աշխատակիցների միջին 
թվաքանակը 
 

419 415 389 

Վարչական աշխատակիցներ 
 

64 62 61 

Արտադրական սպասարկման ոլորտի 
աշխատակիցներ 
 
 

355 353 328 

 

3.12 Հսկող անձինք 

Թողարկողի բաժնետերերն են` 
Բաժնետեր Բաժնետոմսերի քանակը (հատ) Բաժնեչափ (%) 

Միխաիլ Հարությունյան Գեորգիի 3,881,638 49.3503003 

MORACO HOLDING LIMITED 3,881,633 49.3502367 

MORACO HOLDING LIMITED ընկերության հասցեն՝ Arch Malkariou III. 284, FORTUNA COURT, 
Block B, 3rd floor, office 32, 3105 Limassol, Cyprus 

Ընկերության հսկող անձ են համարվում՝  

• Միխայիլ Գեորգիի Հարությունյանը  
• Կարինե Գարուշի Հայրապետյանը 

Կարինե Գարուշի Հայրապետյանը հանդիսանում է MORACO HOLDING LIMITED ընկերության 
տնօրենը և շահառուն: 
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3.13 Տեղեկատվություն թողարկողի ակտիվների և 
պարտավորությունների, ֆինանսական վիճակի, եկամուտների 
և ծախսերի մասին 

3.13.1 Պատմական ֆինանսական տեղեկատվություն 

Ընկերության 2019, 2018 և 2017 թթ. աուդիտորական եզրակացությամբ հաստատված 
ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացված են Հավելված 6-ում: 

3.13.2 Թողարկողի ֆինանսական վիճակի էական փոփոխությունները 

Ազդագրում ներառված վերջին (ամենաթարմ) ֆինանսական հաշվետվության վերջին օրվանից 
մինչև Ազդագիրը գրանցման ներկայացնելու օրն ընկած ժամանակահատվածում Թողարկողի 
ֆինանսական վիճակի էական փոփոխություն տեղի չի ունեցել: 

3.13.3 Դատական, արբիտրաժային և վարչական վարույթների մասին 
տեղեկատվություն 

Ընկերության նկատմամբ նախորդող 12 ամիսների ընթացքում դատական, ինչպես նաև 
պետական մարմինների կողմից պատասխանատվության միջոցներ /վարչական, 
քաղաքացիաիրավական/ չեն կիրառվել: Ընկերության դեմ 
սնանկության/անվճարունակության/ կամ լուծարային վարույթի նախաձեռնություններ չեն 
կիրառվել: 

3.13.4 Հարկային արտոնությունները 

Ընկերությունը ներկա պահին  աշխատում է հարկման ընդհանուր դաշտում և հարկային 
արտոնություններից չի օգտվում: 

3.14 Լրացուցիչ տեղեկատվություն 

3.14.1 Կանոնադրական կապիտալը 

3.14.1.1 Կանոնադրական կապիտալի մեծությունը 

Ընկերության կանոնադրական կապիտալը 31.12.2019թ դրությամբ կազմել է 1,179,822 հազ 
դրամ, որը կազմում է՝ Ընկերության տեղաբաշխված  և վճարված 7,865,480 հատ հասարակ 
անվանական բաժնետոմսեր: Բաժնետոմսերի անվանական արժեքը 150 դրամ է։ Տվյալ 
բաժնետոմսերը թողարկվել են ՀՀ  Բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքին 
համաձայն,  ոչ փաստաթղթային են և բաժնետոմսերի սեփականատերերի ռեեստրի վարումը 
իրականացվում է Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա ԲԲԸ-ի կողմից՝ Ամերիաբանկ 
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ՓԲԸ-ի միջնորդությամբ։ Ընկերության արժեթղթերը 30.04.2020թ․ թույլատրված են առևտրին 
«Հայաստանի ֆոնդային բորսա»  ԲԲԸ կանոններին համապատասխան բաժնետոմսերի 
ազատ (C) շուկայում (ISIN: AMASGRS10ER6). 

3.14.1.2 Թողարկված բաժնետոմսերի քանակը 

Թողարկված և տեղաբաշխված բաժնետոմսերի քանակն է՝ 7,865,480 (յոթ միլիոն ութ հարյուր 
վաթսունհինգ հազար չորս հարյուր ութսուն) հատ:  

Թողարկման արժույթը ՀՀ դրամ է: 

Ընկերության հայտարարված բաժնետոմսերի առավելագույն ծավալը կազմում ՝ 996,834,900 
ՀՀ դրամ՝ 150ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 6,645,566 հատ սովորական անվանական 
բաժնետոմս: 

3.14.1.3 Մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը 

Մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 150 ( մեկ հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ: 

3.14.2 Կանոնադրությունը 

Ընկերության ստեղծման նպատակն է տնտեսական գործունեության (այդ թվում առևտրային) 
իրականացնելու ճանապարհով շահույթի ստացում: 

Ընկերության գործունեության հիմնական տեսակներն են 

• Թուջե, պողպատե և գունավոր մետաղների ձուլում, 
• Սև և գունավոր մետաղների, նրանց առաջնային արտադրանքի արտադրություն 
• Մետաղե ջարդոնի առք ու վաճառք 
• Մեքենաների, մետաղահատ հաստոցների, սարքավորումների և օժանդակ նյութերի 

մեծածախ առևտուր 
• Ձուլման սարքավորումների և հալման ինդուկտիվ վառարանների արտադրություն և 

մեծածախ առևտուր 
• Կենցաղային ապրանքների և պլաստմասսայե իրերի արտադրություն մեծածախ 

առևտուր 
• Առևտրամիջնորդային գործունեություն (ոչ բորսայական) 

Ընկերությունը կարող է իրականացնել օրենքով չարգելված ցանկացած տնտեսական 
գործունեություն: 

Օրենքով սահմանված գործունեության առանձին տեսակներով Ընկերությունը կարող է 
զբաղվել միայն լիցենզիայի (հատուկ թույլտվության) առկայության դեպքում՝ լիցենզիա 
ստանալու պահից կամ նրանում նշված ժամկետում: Եթե լիցենզիայի հատկացման 
պայմաններում նախատեսված է, որ ընկերությունը բացի լիցենզավորվող գործունեությունից, 
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այլ գործունեությամբ զբաղվել չի կարող, կամ սահմանափակումներ են դրվում գործունեության 
առանձին տեսակներով զբաղվելու վար, ապա ընկերությունը լիցենզիայի գործողության 
ժամկետում իրավունք չունի զբաղվել այլ գործունեությամբ, բացառությամբ լիցենզիայով 
նախատեսվածների կամ այն գործունեություններով, որոնց մասին նշված է լիցենզիայի մեջ: 

Ընկերությունը իրավունք ունի իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական 
ոչ գույքային իրավունքներ և կրել պարտականություններ, որոնք նրան անհրաժեշտ են 
օրենքով չարգելված ցանկացած գործունեություն իրականացնելու համար: Գործունեության 
առանձին տեսակներով, որոնց ցանկը սահմանված է ՀՀ Օրենսդրությամբ (այսուհետ ՝ 
Օրենսդրություն) Ընկերությունը կարող է զբաղվել միայն լիցենզիայի հիման վրա: 

Ընկերությունը իրավաբանական անձ է, և ունի իր բաժնետերերի գույքից առանձնացված գույք, 
որը հաշվառվում է ինքնուրույն հաշվեկշռում և իր պարտավորությունների համար 
պատասխանատու է այդ գույքով, կարող է իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային 
և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես 
գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

Ընկերությունն իրավունք ունի՝ Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բացել բանկային 
հաշիվներ Հայաստանի հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների բանկերում, 
ինչպես Հայաստանի հանրապետության դրամով, այնպես էլ արտարժույթով: 

Ընկերությունը իրավունք ունի իր կողմից թողարկվող բաժնետոմսերը տեղաբաշխել ինչպես 
բաց, այնպես էլ փակ բաժանորդագրության միջոցով և իրականացնել դրանց ազատ վաճառքը 
Օրենքի և այլ իրավական ակտերին համապատասխան: 

3.15 Էական պայմանագրերը 
Ընկերության կողմից Ազդագրի գրանցման ներկայացմանը նախորդող վերջին երկու տարվա 
ընթացքում՝ բնականոն գործունեության շրջանակներից դուրս կնքված և գործողության մեջ 
գտնվող այն պայմանագրերի էական պայմանները, որոնց գինը գերազանցում է ընկերության 
վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական հաշվետվություններում նշված սեփական 
կապիտալի արժեքի 5 տոկոսը: 

Պայմանագրի կողմը Առարկան Գինը Գործողության 
ժամկետը 

Միխաիլ Գեորգիի 
Հարությունյան 

Փոխառության 
պայմանագիր 

2,500,000,000 07․11․2018 -
07․11․2020 
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3.16 Փորձագետի, գնահատողի, խորհրդատու կամ հաշվապահի 
մասնագիտական կարծիքը և երրորդ անձանցից վերցված 
տեղեկատվությունը 

Ազդագրում չի օգտագործվել գնահատողի, փորձագետի կամ այլ ցանկացած խորհրդատուի 
մասնագիտական կարծիք/եզրակացություն, հաշվետվություն, գնահատման ակտ և այլն: 

3.17 Մասնակցությունն այլ անձանց կապիտալում 
Թողարկողը այլ անձանց կապիտալում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն 5 և ավելի տոկոսի 
ձայնի իրավունք տվող մասնակցություն չունի: 

3.18 Այլ տեղեկատվություն 
Սույն ազդագրի կիրառման ողջ ընթացքում շահագրգիռ անձինք Ընկերության 
կանոնադրությանը, Ընկերության ներքին իրավական ակտերին, ինչպես նաև Ընկերության 
պատվերով պատրաստված փորձագիտական եզրակացություններին կամ 
հաշվետվություններին, անկախ գնահատումներին և վերլուծական նյութերին առկայության 
դեպքում կարող են ծանոթանալ Ընկերության պաշտոնական ինտերնետային կայքից 
՝www.asce.am, իսկ թղթային ձևով կարող են ձեռք բերել՝ այցելելով Ընկերության գրասենյակ: 

ՆԵՐԴՐՈՂԸ, ԾԱՆՈԹԱՆԱԼՈՎ ՍՈՒՅՆ ԱԶԴԱԳՐԻՆ, ՊԵՏՔ Է ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ 
ԳՆԱՀԱՏԻ ՏՎՅԱԼ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՒՄ ՍԵՓԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՌԻՍԿԸ՝ ՄԻՆՉԵՎ 
ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ: 



 

ՄԱՍ 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 

4.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1:  Հայտ-հանձնարարականի օրինակելի ձև 
/իրավաբանական անձ/ 

«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ Ընկերության թողարկած դոլարային 
արժեկտրոնային պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-

հանձնարարական 

(իրավաբանական անձանց համար) 

Հայտ-հանձնարարականի ներկայացման 
ամսաթիվը և ժամանակը 

  

 (օր, ամիս, տարի, ժամ, րոպե) 

Իրավաբանական անձի անվանումը 
  

 (ֆիրմային անվանում, կազմակերպաիրավական ձև) 

Պետռեգիստրի գրանցման տվյալները 
  

 (գրանցման վկայականի համար, ամսաթիվ) 

Գրանցման վայրի հասցեն 
  

  

ՀՎՀՀ 
  

  

Ռեզիդենտությունը 
  

 (ռեզիդենտ/ ոչ ռեզիդենտ) 

Սույն հայտ-հանձնարարականի ներկայացմամբ ընդունում ենք «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ առաջարկը, որով և 
ցանկություն ենք հայտնում ձեռք բերել թողարկած արժեկտրոնային պարտատոմսերը հետևյալ պայմաններով՝  

 

Պարտատոմսերի ձեռքբերման ամսաթիվը 
  

 (օր, ամիս, տարի) 

Ձեռք բերվող պարտատոմսերի քանակը` հատ  ( ) 

 քանակը թվերով (տառերով) 

Ձեռք բերվող պարտատոմսերի միավորի 
ձեռքբերման գինը 

                                                                           

 գինը թվերով 

Ձեռք բերվող պարտատոմսերի ձեռքբերման 
դիմաց վճարված ընդհանուր գումարը 

 ( ) 

 ընդհանուր գումարը թվերով (տառերով) 



 

 

Անձի ԱՄՆ դոլարով բանկային հաշվի համարը 
  

  

Անձի ՀՀ դրամով բանկային հաշվի համարը 
  

  

Բանկի անվանումը 
  

  

Արժեթղթերի հաշիվը հաշվառող անձի անունը 
  

  

Արժեթղթերի հաշվի համարը 
  

  

Սույն հայտ-հանձնարարականով, հավաստում ենք, որ հայտ-հանձնարարականը ներկայացնելուց առաջ 
ծանոթացել ենք պարտատոմսի Ծրագրային Ազդագրին, թողարկման վերջնական պայմաններին, ինչպես նաև 
սույն հայտ-հանձնարարականին կից ներկայացված Տեղեկատվական Թերթիկին, ընդունում և համաձայն ենք 
դրանցում նշված պայմաններին և պատրաստակամ ենք ստանձնել “ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ թողարկած 
պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված հնարավոր ռիսկերը: 

Հաստատում ենք, որ ֆինանսական միջոցները, որոնք փոխանցվում են Բանկ ստացված են օրինական 
ճանապարհով և ոչ մի կերպ կապված չեն ահաբեկչության ֆինանսավորման, թմրանյութերի վաճառքի, 
մարդկանց վաճառքի, հարկերի վճարումից խուսափելու և այլ հանցավոր գործունեության հետ: 

Հաստատում ենք, որ սույն հայտ-հանձնարարականի բավարարման դեպքում հայտ-հանձնարարականը 
կհանդիսանա մեր և “ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ միջև պատշաճ ձևակերպված և վավեր պայմանագիր` “ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» 
ԲԲԸ թողարկած պարտատոմսերի՝ մեր կողմից ձեռքբերման (առքի) վերաբերյալ: 

 

Լրացվում է Տեղաբաշխողի կողմից 

Ձեռք բերվող պարտատոմսերի ԱՄՏԾ 

  

 

  

Թողարկված պարտատոմսերի ընդհանուր 
քանակ 

  

 քանակը թվերով (տառերով) 

 

Ստորագրություն 

  

 

  

Անուն Ազգանուն 

  

 (իրավաբանական անձի ներկայացուցչի կամ լիազորված 
անձի անուն, ազգանունը) 

 
 
Հիշեցում: Եթե ներդրողի կողմից պարտատոմսերի ձեռքբերման համար դրամական միջոցները թողարկման նպատակով 
բացված համապատասխան բանկային հաշվեհամարին են մուտքագրվում մինչև պարտատոմսերի ձեռքբերման օրվա ժամը 
16:30-ը, ապա այդ դրամական միջոցները մուտքագրված են համարվում դրանց վճարման օրը, իսկ եթե համապատասխան 
գումարները վճարվում են տվյալ աշխատանքային օրը 16:30-ից հետո, ապա դրանք մուտքագրված են համարվում վճարմանը 
հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: 



 

 

«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ թողարկած դրամային արժեկտրոնային 
պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականի օրինակելի 

ձև 

(իրավաբանական անձանց համար) 

Հայտ-հանձնարարականի ներկայացման 
ամսաթիվը և ժամանակը 

  

 (օր, ամիս, տարի, ժամ, րոպե) 

Իրավաբանական անձի անվանումը 
  

 (ֆիրմային անվանում, կազմակերպաիրավական ձև) 

Պետռեգիստրի գրանցման տվյալները 
  

 (գրանցման վկայականի համար, ամսաթիվ) 

Գրանցման վայրի հասցեն 
  

  

ՀՎՀՀ 
  

  

Ռեզիդենտությունը 
  

 (ռեզիդենտ/ ոչ ռեզիդենտ) 

Սույն հայտ-հանձնարարականի ներկայացմամբ ընդունում ենք «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ առաջարկը, որով և 
ցանկություն ենք հայտնում ձեռք բերել թողարկած արժեկտրոնային պարտատոմսերը հետևյալ պայմաններով՝  

 

Պարտատոմսերի ձեռքբերման ամսաթիվը 
  

 (օր, ամիս, տարի) 

Ձեռք բերվող պարտատոմսերի քանակը` հատ  ( ) 

 քանակը թվերով (տառերով) 

Ձեռք բերվող պարտատոմսերի միավորի 
ձեռքբերման գինը 

                                                                           

 գինը թվերով 

Ձեռք բերվող պարտատոմսերի ձեռքբերման 
դիմաց վճարված ընդհանուր գումարը 

 ( ) 

 ընդհանուր գումարը թվերով (տառերով) 

Անձի ՀՀ դրամով բանկային հաշվի համարը 
  

  

Բանկի անվանումը 
  

  

Արժեթղթերի հաշիվը հաշվառող անձի անունը 
  

  

Արժեթղթերի հաշվի համարը 
  

  

Սույն հայտ-հանձնարարականով, հավաստում ենք, որ հայտ-հանձնարարականը ներկայացնելուց առաջ 
ծանոթացել ենք պարտատոմսի Ծրագրային Ազդագրին, թողարկման վերջնական պայմաններին, ինչպես նաև 
սույն հայտ-հանձնարարականին կից ներկայացված Տեղեկատվական Թերթիկին, ընդունում և համաձայն ենք 



 

 

դրանցում նշված պայմաններին և պատրաստակամ ենք ստանձնել «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ թողարկած 
պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված հնարավոր ռիսկերը: 

Հաստատում ենք, որ ֆինանսական միջոցները, որոնք փոխանցվում են Բանկ ստացված են օրինական 
ճանապարհով և ոչ մի կերպ կապված չեն ահաբեկչության ֆինանսավորման, թմրանյութերի վաճառքի, 
մարդկանց վաճառքի, հարկերի վճարումից խուսափելու և այլ հանցավոր գործունեության հետ: 

Հաստատում ենք, որ սույն հայտ-հանձնարարականի բավարարման դեպքում հայտ-հանձնարարականը 
կհանդիսանա մեր և «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ միջև պատշաճ ձևակերպված և վավեր պայմանագիր` «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» 
ԲԲԸ թողարկած պարտատոմսերի՝ մեր կողմից ձեռքբերման (առքի) վերաբերյալ: 

 

 

Լրացվում է Տեղաբաշխողի կողմից 

Ձեռք բերվող պարտատոմսերի ԱՄՏԾ 

  

 

  

Թողարկված պարտատոմսերի ընդհանուր 
քանակ 

  

 քանակը թվերով (տառերով) 

 

Ստորագրություն 

  

 

  

Անուն Ազգանուն 

  

 (իրավաբանական անձի ներկայացուցչի կամ լիազորված 
անձի անուն, ազգանունը) 

 
 
Հիշեցում: Եթե ներդրողի կողմից պարտատոմսերի ձեռքբերման համար դրամական միջոցները թողարկման նպատակով 
բացված համապատասխան բանկային հաշվեհամարին են մուտքագրվում մինչև պարտատոմսերի ձեռքբերման օրվա ժամը 
16:30-ը, ապա այդ դրամական միջոցները մուտքագրված են համարվում դրանց վճարման օրը, իսկ եթե համապատասխան 
գումարները վճարվում են տվյալ աշխատանքային օրը 16:30-ից հետո, ապա դրանք մուտքագրված են համարվում վճարմանը 
հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: 

  



 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ: Սույն Տեղեկատվական Թերթիկը հանդիսանում է հայտ-հանձնարարականի անբաժանելի մասը: 
Ներդրողները պարտավոր են ծանոթանալ և ստորագրել (կնքել համապատասխանաբար) Տեղեկատվական 
Թերթիկը: Առանց ստորագրված և համապատասխան կերպով կնքված Տեղեկատվական Թերթիկի ներկայացված 
հայտ-հանձնարարականը համարվում է անվավեր: Տեղեկատվական Թերթիկում զետեղված տեղեկատվության 
վերաբերյալ առավել մանրամասն կարելի է ծանոթանալ Թողարկողի պարտատոմսերի Ազդագրում: 

1 Տեղեկատվություն Տեղաբաշխողի և նրա կողմից մատուցվող ծառայությունների 
մասին 

Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխումը կազմակերպելու է «ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ-ն, որը 
գտնվում է Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10, «Պիացցա Գրանդե» բիզնես 
կենտրոն, 1-ին հարկ, 118 տարածք։ 

«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ (այսուհետ տեքստում` Տեղաբաշխող) հետ կապի տվյալներն են` 

• Հեռախոս: (+37460) 27 72 74 

• Էլեկտրոնային հասցե: info@landmarkcapital.am 

Ցանկացած անձ Տեղաբաշխողի հետ կարող է կապ հաստատել, ստանալ անհրաժեշտ փաստաթղթեր և այլ 
տեղեկատվություն վերոնշյալ կապի միջոցներից որևէ մեկի միջոցով, ցանկացած բանկային աշխատանքային օրվա 
ընթացքում Երևանի ժամանակով ժամը 09:30-ից մինչև 16:00-ը: Տեղաբաշխողի հետ հաղորդակցությունը կարելի 
է իրականացնել հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով: 

Ներդրողները, ովքեր ցանկություն կունենան ձեռք բերելու Տեղաբաշխողի կողմից տեղաբաշխվող 
պարտատոմսերը, պետք է հայտ-հանձնարարականը լրացնելով այն պատշաճ կերպով առաքեն Տեղաբաշխողին: 

Հայտ-հանձնարարականը կհամարվի պատշաճ կերպով առաքված Տեղաբաշխողին, եթե այն առաքվել է միայն 
ներքոնշյալ կապի միջոցներից որևէ մեկի միջոցով (կամ առձեռն՝ Տեղաբաշխողի գրասենյակ այցելելով) և 
հասցեատիրոջ կողմից ստացվել է առաքման ստացման հաստատում: 

Տեղաբաշխողին հայտ-հանձնարարականի ներկայացման միջոցներն են` 

• Հասցե` ՀՀ, ք․ Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10,  «Պիացցա Գրանդե» բիզնես կենտրոն, 1-ին հարկ, 118 
տարածք 

• Էլեկտրոնային փոստ:  info@landmarkcapital.am 

• CBAnet հասցե: LANDMARK CAPITAL CJSC/CBANet 

• այցելելով «ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ և համապատասխան աշխատակիցների միջոցով լրացնելով 
համապատասխան հայտ-հանձնարարականը 

Համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի, Տեղաբաշխողը կարող է մատուցել 
ներդրումային ծառայություններ` առանց ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիայի: Տեղաբաշխողը 
լիցենզավորվել և գրանցվել է որպես ներդրումային ընկերություն ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից: 

ՀՀ Կենտրոնական բանկի հետ կապի տվյալներն են՝ ՀՀ ք. Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 6, Հեռ՝ (374-10) 592 
697, Ֆաքս՝ (374-10) 523 852, Էլ-փոստ՝ mcba@cba.am, S.W.I.F.T.CBRAAM22: 

mailto:mcba@cba.am


 

 

Տեղաբաշխման արդյունքում Տեղաբաշխողը ներդրողին կտրամադրի համապատասխան տեղեկատվություն իր 
կողմից ձեռք բերված պարտատոմսերի դիմաց կատարված վճարման հաստատման, ձեռք բերված 
պարտատոմսերի քանակի և ձեռք բերվող պարտատոմսերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պատշաճ 
գրանցման վերաբերյալ: 

Հայտ-հանձնարարականի մասնակի բավարարման դեպքում, եթե առկա է լինում ներդրողին հետ վերադարձման 
ենթակա գումար, ապա տեղաբաշխման ավարտից հետո 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում նշված 
գումարը Տեղաբաշխողի կողմից ենթակա է վերադարձման, ինչն իրականացվում է անկանխիկ եղանակով` 
ներդրողների համապատասխան բանկային հաշվին փոխանցմամբ: 

Տեղաբաշխողի կողմից «Շահերի բախման սահմանափակման քաղաքականության» համառոտ նկարագրությունը 
ներկայացվում է հաջորդիվ, սակայն ներդրողները կարող են Տեղաբաշխողի գործունեության հասցեում ծանոթանալ 
քաղաքականության ամբողջական տարբերակի հետ: Քաղաքականության նպատակը ներդրումային 
ծառայություններ մատուցելիս հնարավոր շահերի բախումների սահմանումն է և դրանց կանխարգելման 
ուղղությամբ տեղաբաշխողի կողմից իրականացվող միջոցառումների նկարագրությունը:  

Արժեթղթերի շուկայում գործարքներ իրականացնելիս Տեղաբաշխողը և իր աշխատակիցները պարտավոր են իրենց 
հարաբերությունները հաճախորդների հետ կառուցել հետևյալ սկզբունքների վրա` ազնվություն, բարեխղճություն, 
տեղեկատվության ամբողջական բացահայտում, հաճախորդների հանձնարարականների կատարում՝ խիստ 
պահպանելով հաճախորդի շահերի առաջնայնությունը, մասնավորապես, հաճախորդների հանձնարարականների 
առաջնային կատարումը: 

Տեղաբաշխողը հաճախորդի միջոցներով գործարքներ իրականացնելիս պարտավոր է պահպանել ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները, իր ներքին կանոնները, ինչպես նաև աշխատանքային և 
մասնագիտական գործունեության էթիկայի կանոնները, մասնավորապես` խուսափել իր գործառույթների 
իրականացման ընթացքում կամ դրանց հետ կապված հօգուտ իրեն այնպիսի գործողություններ իրականացնելուց, 
գործարքներ կնքելուց, որոնց արդյունքում կտուժեն հաճախորդների շահերը: 

2 Տեղեկատվություն պարտատոմսերի և դրանց հետ առնչվող ռիսկերի մասին 

Մասնավոր ընկերությունների (կորպորատիվ) պարտատոմսերում ներդրումները սովորաբար կապված են որոշակի 
ռիսկերի հետ: Այդ ռիսկերի հնարավորինս բացահայտումը, վերլուծությունը, ի հայտ գալու հավանականության և 
ներդրողի ֆինանսական վիճակի վրա ազդեցության չափի գնահատումը թույլ կտա ներդրողին կատարել 
արդյունավետ ներդրումային որոշումներ՝ հիմնվելով յուրաքանչյուր ներդրողի համար յուրահատուկ ներդրման ռիսկ-
եկամտաբերություն համակցության վրա: 

Հետևաբար, ցանկացած պարագայում, ներդրողներին խորհուրդ է տրվում մինչև ներդրումային որոշում կայացնելը 
հանգամանորեն վերլուծել Թողարկողի պարտատոմսերի ներդրման հետ կապված ռիսկերը, ի լրումն ազդագրում 
ներկայացված տեղեկատվության: Թողարկողի պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված որպես էական 
ռիսկեր դիտարկվում են հետևյալ ռիսկերը, որոնք բաժանվում են երկու մեծ խմբի` Թողարկողի գործունեության հետ 
կապված ռիսկեր և Թողարկողի պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված ռիսկեր: 

2.1 Թողարկողի գործունեության հետ կապված ռիսկեր 

Շուկայական ռիսկ։  Ընկերության ֆինանսական  ցուցանիշների վրա զգալիորեն ազդում են միջազգային 
շուկայական գների տատանումները: Պատմականորեն այս գներն ունեցել են տատանման լայն տիրույթ, որը 
պայմանավորված է Ընկերության վերահսկողությունից դուրս բազմաթիվ գործոններով: Հայաստանում 
իրականացվող քաղաքական և տնտեսական փափոխությունները շարունակական բնույթ են կրում: Որպես 
զարգացող շուկա՝ Հայաստանում բացակայում են կատարյալ գործարար միջավայր և համապատասխան 
ենթակառուցվածքներ, որոնք սովորաբար գոյություն ունեն ազատ շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրներում: 

 



 

 

Պարտքային ռիսկ։ Պարտքային ռիսկն առաջանում է այն դեպքում , երբ պայմանագրային գործընկերը չի 
կատարում իր պարտավորությունները, որի հետևանքով ընկերությունը ֆինանսական կորուստներ կարող է կրել: 
Ընկերությունն առևտրային դեբիտորական պարտքերի դիմաց երաշխիքներ չի պահանջում: 

Արտարժութային ռիսկ։ Այս ռիսկի ազդեցությունը մեծանում է միայն օտարերկրյա ընկերություններից 
սարքավորումների և հումքի ձեռք բերման շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունների կատարման և 
Ընկերության կողմից  ստացված բանկային վարկերի մարման և սպասարկման ժամանակահատվածում կատարվող 
վճարումներով, որոնք արտահայտված են արտարժույթով: 

Ներդրումային կապիտալի մատչելիության ռիսկ։ Ընկերությունը գործում է ծանր արդյունաբերության ոլորտում, որը 
կապիտալ ներդրումների առումով տնտեսության ամենաինտենսիվ ճյուղերից  մեկն է և պահանջում է 
շարունակական խոշոր ներդրումներ: 

Շինարարության ոլորտ։ Հաշվի առնելով որ ընկերության արտադրանք հիմնականում սպառվում է շինարարության 
ոլորտում, ապա Ընկերության վաճառքի ցուցանիշները կախված են շինարարության ոլորտի ակտիվությունից։ 

Էներգակիրների գներ։ Ընկերության գործունեության համար պահանջվում է էլեկտրաէներգիայի, գազի և այլ 
ռեսուրսների զգալի ծավալ, որի արդյունքում կախվածության մեջ է  այդ էներգակիրների սակագներից: 

Անհաղթահարելի ուժի ի հայտ գալու ռիսկ (ֆորս-մաժոր)։  Ընկերության գործունեության ուղղակի բացասական 
ազդեցություն կարող են ունենալ նաև ֆորս-մաժորային ռիսկերը: Այդպիսի իրավիճակներ են՝ երկրաշարժը, 
ջրհեղեղը, հրդեհը պատերազմը, համաճարկային պանդեմիան, որոնց արդյունքում ռազմական և արտակարգ 
դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները և այլն, որոնք դուրս են Ընկերության 
վերահսկողությունից: 

Տեխնոլոգիական պրոցեսներ։ Սարքավորումների շարքից դուրս գալը, աշխատանքային խափանումները, 
տեխնոլոգիական ցանկացած էական վթար կարող է առաջացնել արտադրության գործընթացի տևական դադար, 
արտադրանքի ծավալի կրճատում, և արդյունքում բացասաբար անդրադառնալ Ընկերության վաճառքի և 
շահութաբերության վրա: 

Կարգավորման դաշտ:  Մետաղի ջարդոնի արտահանման պետական տուրքի առկայությունը լիովին 
սահմանափակում է ջարդոնի ՀՀ-ից արտահանումը։ Սա թույլ է տալիս Ընկերությանը անխափան համալրել 
հումքային բազան ֆինանսական տեսանկյունից շահավետ պայմաններով։ 

Այնուամենայնիվ Թողարկողը չի կարող հավաստիացնել, որ ապագայում տուրքի փոփոխություններ չեն լինի, որոնք 
կարող են զգալի ազդեցություն ունենալ Թողարկողի ֆինանսական վիճակի և գործունեության արդյունքների վրա: 

2.2 Թողարկողի պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված ռիսկեր 

Տոկոսադրույքի ռիսկ: Շուկայում պարտատոմսերի գները գտնվում են հակադարձ կախվածության մեջ 
տոկոսադրույքների մակարդակից, այսինքն տոկոսադրույքների բարձրացումը, այլ հավասար պայմաններում, 
հանգեցնում է պարտատոմսերի գնի անկմանը և հակառակը: 

Շուկայական ռիսկ: Երկրորդային շուկայում Թողարկողի պարտատոմսերի գինը և դրանց նկատմամբ 
պահանջարկը կարող են նվազել ներքին/միջազգային տնտեսություններում տնտեսական ընթացիկ ցուցանիշների 
և դրանց փոփոխությունների սպասումների հետ կապված: Ներդրողը պետք է հաշվի առնի, որ արժեթղթերի գները 
շուկայում կարող են ժամանակի ընթացքում իջնել կամ բարձրանալ: 

Վերաներդրման ռիսկ: Վերաներդրման ռիսկը պայմանավորված է Թողարկողի պարտատոմսերից պարբերաբար 
ստացվող արժեկտրոնային եկամուտների առնվազն համարժեք եկամտաբերությամբ (ձեռքբերման գործարքով 
սահմանված մինչև մարումը եկամտաբերությամբ) ներդրում կատարելու հնարավորության բացակայությամբ: 

Վարկային/դեֆոլտի ռիսկ: Ներդրողները Թողարկողի պարտատոմսեր ձեռք բերելիս  իրենց վրա են վերցնում 
Թողարկողի վարկային ռիսկը, որը կապված է ապագայում Թողարկողի ֆինանսական վիճակի հնարավոր 



 

 

վատթարացման, արժեկտրոնային վճարումներ իրականացնելու կամ պարտատոմսերն իրենց անվանական 
արժեքով մարման անհնարինության և հավանական սնանկացման հետ: 

Արտարժութային ռիսկ: Արտարժութային ռիսկն առկա է այն ներդրողների մոտ, ովքեր, իրենց դրամական 
միջոցները, ԱՄՆ դոլարով կամ ՀՀ դրամով պարտատոմսերում ներդնելու նպատակով, պետք է փոխարկեն մի 
արժույթից մեկ այլ արժույթի: 

Իրացվելիության ռիսկ: Թողարկողը չի կարող երաշխավորել, որ պարտատոմսերի շրջանառության ողջ ժամկետի 
ընթացքում ներդրողները ցանկացած պահի կարող են իրացնել կամ ձեռք բերել պարտատոմսերը երկրորդային 
շուկայում (կարգավորվող շուկայում) իրենց համար տնտեսապես շահավետ գնով: 

Գնաճի կամ գնողունակության ռիսկ: ՀՀ-ում գնաճի առկայության պարագայում, Թողարկողի կողմից իր 
պարտատոմսերի դիմաց առաջարկվող անվանական արժեկտրոնային եկամտաբերությունը գնահատելիս 
ներդրողները պետք է հաշվի առնեն, որ իրական եկամտաբերությունը կարող է լինել անվանական արժեկտրոնային 
եկամտաբերությունից ավելի ցածր (գնաճի չափով): 

2.3 Տեղեկատվություն հրապարակված ազդագրի մասին 

Ցանկացած անձ կարող է Թողարկողի կողմից առաջարկվող պարտատոմսերի Ծրագրային Ազդագիրը ստանալ 
«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ գործունեության վայրում (հասցե` ՀՀ, ք․ Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10, 
«Պիացցա Գրանդե» բիզնես կենտրոն, 1-ին հարկ, 118 տարածք), իսկ էլեկտրոնային տարբերակը` «ԼԵՆԴՄԱՐԿ 
ԿԱՊԻՏԱԼ»  ՓԲԸ ինտերնետային կայքից (www.landmarkcapital.am) կամ Թողարկողի ինտերնետային կայքից 
(www.asce.am): 

2.4 Տեղեկատվություն երաշխավորության և երաշխավորի մասին 

Թողարկողի պարտատոմսերն ապահովված կամ երաշխավորված չեն: 

3 Գործարքի կնքման վայրը 

Գործարքի կնքման վայր է համարվում Տեղաբաշխողի գործունեության իրավաբանական հասցեն: 

4 Տեղեկատվություն ծախսերի և միջնորդավճարների մասին 

4.1 Պարտատոմսերի դիմաց վճարումը 

Ներդրողները պարտատոմսի դիմաց կատարում են վճարումներ համաձայն Թողարկողի կողմից հաստատված 
Պարտատոմսերի թողարկման պայմանների: 

Պարտատոմսի գինը ձեռքբերման օրվա դրությամբ հաշվարկվում է համաձայն Թողարկողի կողմից հաստատված 
Պարտատոմսերի թողարկման պայմանների:  

4.2 Ընդհանուր տեղեկություններ ծախսերի և միջնորդավճարների մասին 

Տեղաբաշխման ընթացքում ներդրողները կարող են ունենալ հետևյալ ծախսերը` 

• որևէ առևտրային բանկում բանկային հաշվի բացման հետ կապված ծախսեր` համաձայն 
յուրաքանչյուր առևտրային բանկի գործող սակագների, 



 

 

• «Հայաստանի Կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ կամ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 
լիցենզավորված պահառուների մոտ արժեթղթերի հաշվի բացման հետ կապված ծախսեր` 
համաձայն յուրաքանչյուր պահառուի գործող սակագների, 

• Հայտ-հանձնարարականի` Տեղաբաշխողին պատշաճ կերպով առաքման հետ կապված ծախսեր` 
ըստ առաքման ձևի (առձեռն ներկայացնելու հետ կապված ծախսեր, փոստային ծախսեր` փոստով 
առաքելու դեպքում, էլեկտրոնային փոստով առաքելու հետ կապված ծախսեր), 

• Հայտ-հանձնարարականի բավարարման արդյունքում թողարկված արժեթղթերի ձեռքբերման և 
դրանց նկատմամբ սեփականության իրավունքի ամրագրման հետ կապված ծախսեր: 
Մասնավորապես` 

o ձեռք բերվող պարտատոմսերի համար Թողարկողի բանկային հաշվին ներդրողի (ձեռք 
բերողի) բանկային հաշվից համապատասխան գումարի փոխանցման հետ կապված 
բանկային ծախսեր` համաձայն սպասարկող առևտրային բանկի գործող սակագների, 

o ձեռք բերվող պարտատոմսերի համար արժեթղթերի փոխանցման հետ կապված 
պահառուի ծախսեր` համաձայն սպասարկող պահառուի գործող սակագների: 

Ներդրողները արժեկտրոնների ստացման, պարտատոմսերի շրջանառության ընթացքում պարտատոմսերով 
առքուվաճառքի գործարքների իրականացման և մարման արդյունքում կարող են ունենալ նաև հարկային ծախսեր` 
համաձայն իրենց` որպես հարկ վճարողի կարգավիճակի (ռեզիդենտ, ոչ ռեզիդենտ, գործող հարկային 
արտոնությունների առկայություն և այլն): Հետևաբար հնարավոր է, որ Թողարկողը` հանդես գալով որպես 
հարկային գործակալ, իրականացնի օրենսդրությամբ նախատեսված որոշակի հարկային պահումներ: 
Պարտատոմսերից ստացվող եկամուտների հարկման առավել մանրամասն նկարագրությունը ներկայացված է 
պարտատոմսերի ազդագրում: 

4.3 «ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ կողմից առաջարկվող ծառայությունները  

Տեղաբաշխման ընթացքում պարտատոմսերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործողությունների հետ կապված 
«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ կողմից առաջարկվող ծառայությունները ներկայացվում են ստորև` 

• արժեթղթերի հաշվի բացում` համաձայն «ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ գործող սակագների, 

Ստորագրություն 
  

  

Անուն Ազգանուն 
  

 (իրավաբանական անձի ներկայացուցչի կամ լիազորված 
անձի անուն, ազգանունը) 



 

4.2 ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2: Հայտ-հանձնարարականի օրինակելի ձև 
/ֆիզիկական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր/ 

«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ թողարկած դոլարային արժեկտրոնային 
պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականի 

(ֆիզիկական անձանց համար) 

Հայտ-հանձնարարականի ներկայացման 
ամսաթիվը և ժամանակը 

  

 (օր, ամիս, տարի, ժամ, րոպե) 

Հայտ-հանձնարարական ներկայացնողի 
անվանումը 

  

 (անուն, ազգանուն) 

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը 
  

 (փաստաթղթի համար) 

Անձը հաստատող փաստաթղթի տրման 
ամսաթիվը 

  

 (օր, ամիս, տարի) 

Գրանցման վայրի հասցեն 
  

  

Ռեզիդենտությունը 
  

 (ռեզիդենտ/ ոչ ռեզիդենտ) 

Սույն հայտ-հանձնարարականի ներկայացմամբ ընդունում եմ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ առաջարկը, որով և 
ցանկություն եմ հայտնում ձեռք բերել թողարկած արժեկտրոնային պարտատոմսերը հետևյալ պայմաններով՝  

 

Պարտատոմսերի ձեռքբերման ամսաթիվը 
  

 (օր, ամիս, տարի) 

Ձեռք բերվող պարտատոմսերի քանակը` հատ 
 ( ) 

 քանակը թվերով (տառերով) 

Ձեռք բերվող պարտատոմսերի միավորի 
ձեռքբերման գինը 

  

 գինը թվերով 

Ձեռք բերվող պարտատոմսերի ձեռքբերման 
դիմաց վճարված ընդհանուր գումարը 

 ( ) 

 ընդհանուր գումարը թվերով (տառերով) 

Անձի ԱՄՆ դոլարով բանկային հաշվի համարը 
  

  

Անձի ՀՀ դրամով բանկային հաշվի համարը 
  

  

Բանկի անվանումը 
  

  



 

 

Արժեթղթերի հաշիվը հաշվառող անձի անունը 
  

  

Արժեթղթերի հաշվի համարը 
  

  

 

Սույն հայտ-հանձնարարականով, հավաստում եմ, որ հայտ-հանձնարարականը ներկայացնելուց առաջ 
ծանոթացել եմ պարտատոմսի Ծրագրային Ազդագրին, թողարկման վերջնական պայմաններին, ինչպես նաև սույն 
հայտ-հանձնարարականին կից ներկայացված Տեղեկատվական Թերթիկին, ընդունում և համաձայն եմ դրանցում 
նշված պայմաններին և պատրաստակամ եմ ստանձնել «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ թողարկած պարտատոմսերում 
ներդրումների հետ կապված հնարավոր ռիսկերը: 

Հաստատում եմ, որ ֆինանսական միջոցները, որոնք փոխանցվում են Բանկ ստացված են օրինական 
ճանապարհով և ոչ մի կերպ կապված չեն ահաբեկչության ֆինանսավորման, թմրանյութերի վաճառքի, 
մարդկանց վաճառքի, հարկերի վճարումից խուսափելու և այլ հանցավոր գործունեության հետ: 

Տեղյակ եմ, որ արժեթղթերում կատարվող ներդրումները երաշխավորված չեն ավանդների հատուցումը 
երաշխավորող հիմնադրամի միջոցներով: 

Հաստատում եմ, որ սույն հայտ-հանձնարարականի բավարարման դեպքում հայտ-հանձնարարականը 
կհանդիսանա իմ և «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ միջև պատշաճ ձևակերպված և վավեր պայմանագիր` «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» 
ԲԲԸ թողարկած պարտատոմսերի՝ իմ կողմից ձեռքբերման (առքի) վերաբերյալ: 

 

Լրացվում է Տեղաբաշխողի կողմից 

Ձեռք բերվող պարտատոմսերի ԱՄՏԾ 

  

 

 

Թողարկված պարտատոմսերի ընդհանուր 
քանակ 

  

 քանակը թվերով (տառերով) 

 

 

Ստորագրություն 

  

 

  

Անուն Ազգանուն 
  

 (ստորագրող անձի անուն, ազգանունը) 
 
 
Հիշեցում: Եթե ներդրողի կողմից պարտատոմսերի ձեռքբերման համար դրամական միջոցները թողարկման նպատակով 
բացված Համապատասխան բանկային հաշվեհամարին են մուտքագրվում մինչև պարտատոմսերի ձեռքբերման օրվա ժամը 
16:30-ը, ապա այդ դրամական միջոցները մուտքագրված են համարվում դրանց վճարման օրը, իսկ եթե համապատասխան 
գումարները վճարվում են տվյալ աշխատանքային օրը 16:30-ից հետո, ապա դրանք մուտքագրված են համարվում վճարմանը 
հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: 
 

  



 

 

«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ թողարկած դրամային արժեկտրոնային 
պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականի օրինակելի 

ձև 

(ֆիզիկական անձանց համար) 

Հայտ-հանձնարարականի ներկայացման 
ամսաթիվը և ժամանակը 

  

 (օր, ամիս, տարի, ժամ, րոպե) 

Հայտ-հանձնարարական ներկայացնողի 
անվանումը 

  

 (անուն, ազգանուն) 

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը 
  

 (փաստաթղթի համար) 

Անձը հաստատող փաստաթղթի տրման 
ամսաթիվը 

  

 (օր, ամիս, տարի) 

Գրանցման վայրի հասցեն 
  

  

Ռեզիդենտությունը 
  

 (ռեզիդենտ/ ոչ ռեզիդենտ) 

Սույն հայտ-հանձնարարականի ներկայացմամբ ընդունում եմ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ առաջարկը, որով և 
ցանկություն եմ հայտնում ձեռք բերել թողարկած արժեկտրոնային պարտատոմսերը հետևյալ պայմաններով՝  

Պարտատոմսերի ձեռքբերման ամսաթիվը 
  

 (օր, ամիս, տարի) 

Ձեռք բերվող պարտատոմսերի քանակը` հատ 
 ( ) 

 քանակը թվերով (տառերով) 

Ձեռք բերվող պարտատոմսերի միավորի 
ձեռքբերման գինը 

  

 գինը թվերով 

Ձեռք բերվող պարտատոմսերի ձեռքբերման 
դիմաց վճարված ընդհանուր գումարը 

 ( ) 

 ընդհանուր գումարը թվերով (տառերով) 

Անձի ՀՀ դրամով բանկային հաշվի համարը 
  

  

Բանկի անվանումը 
  

  

Արժեթղթերի հաշիվը հաշվառող անձի անունը 
  

  

Արժեթղթերի հաշվի համարը 
  

  



 

 

 

Սույն հայտ-հանձնարարականով, հավաստում եմ, որ հայտ-հանձնարարականը ներկայացնելուց առաջ 
ծանոթացել եմ պարտատոմսի Ծրագրային Ազդագրին, թողարկման վերջնական պայմաններին, ինչպես նաև սույն 
հայտ-հանձնարարականին կից ներկայացված Տեղեկատվական Թերթիկին, ընդունում և համաձայն եմ դրանցում 
նշված պայմաններին և պատրաստակամ եմ ստանձնել «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ թողարկած պարտատոմսերում 
ներդրումների հետ կապված հնարավոր ռիսկերը: 

Հաստատում եմ, որ ֆինանսական միջոցները, որոնք փոխանցվում են Բանկ ստացված են օրինական 
ճանապարհով և ոչ մի կերպ կապված չեն ահաբեկչության ֆինանսավորման, թմրանյութերի վաճառքի, 
մարդկանց վաճառքի, հարկերի վճարումից խուսափելու և այլ հանցավոր գործունեության հետ: 

Տեղյակ եմ, որ արժեթղթերում կատարվող ներդրումները երաշխավորված չեն ավանդների հատուցումը 
երաշխավորող հիմնադրամի միջոցներով: 

Հաստատում եմ, որ սույն հայտ-հանձնարարականի բավարարման դեպքում հայտ-հանձնարարականը 
կհանդիսանա իմ և «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ միջև պատշաճ ձևակերպված և վավեր պայմանագիր` «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» 
ԲԲԸ թողարկած պարտատոմսերի՝ իմ կողմից ձեռքբերման (առքի) վերաբերյալ: 

 

Լրացվում է Տեղաբաշխողի կողմից 

Ձեռք բերվող պարտատոմսերի ԱՄՏԾ 

  

 

 

Թողարկված պարտատոմսերի ընդհանուր 
քանակ 

  

 քանակը թվերով (տառերով) 

 

 

Ստորագրություն 

  

 

  

Անուն Ազգանուն 
  

 (ստորագրող անձի անուն, ազգանունը) 
 
 
Հիշեցում: Եթե ներդրողի կողմից պարտատոմսերի ձեռքբերման համար դրամական միջոցները թողարկման նպատակով 
բացված Համապատասխան բանկային հաշվեհամարին են մուտքագրվում մինչև պարտատոմսերի ձեռքբերման օրվա ժամը 
16:30-ը, ապա այդ դրամական միջոցները մուտքագրված են համարվում դրանց վճարման օրը, իսկ եթե համապատասխան 
գումարները վճարվում են տվյալ աշխատանքային օրը 16:30-ից հետո, ապա դրանք մուտքագրված են համարվում վճարմանը 
հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: 

  



 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ: Սույն Տեղեկատվական Թերթիկը հանդիսանում է հայտ-հանձնարարականի անբաժանելի մասը: 
Ներդրողները պարտավոր են ծանոթանալ և ստորագրել (կնքել համապատասխանաբար) Տեղեկատվական 
Թերթիկը: Առանց ստորագրված և համապատասխան կերպով կնքված Տեղեկատվական Թերթիկի ներկայացված 
հայտ-հանձնարարականը համարվում է անվավեր: Տեղեկատվական Թերթիկում զետեղված տեղեկատվության 
վերաբերյալ առավել մանրամասն կարելի է ծանոթանալ Թողարկողի պարտատոմսերի Ազդագրում: 

1 Տեղեկատվություն Տեղաբաշխողի և նրա կողմից մատուցվող ծառայությունների 
մասին 

Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխումը կազմակերպելու է «ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ-ն, որը 
գտնվում է Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10, «Պիացցա Գրանդե» բիզնես 
կենտրոն, 1-ին հարկ, 118 տարածք։ 

«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ (այսուհետ տեքստում` Տեղաբաշխող) հետ կապի տվյալներն են` 

• Հեռախոս: (+37460) 27 72 74 

• Էլեկտրոնային հասցե: info@landmarkcapital.am 

Ցանկացած անձ Տեղաբաշխողի հետ կարող է կապ հաստատել, ստանալ անհրաժեշտ փաստաթղթեր և այլ 
տեղեկատվություն վերոնշյալ կապի միջոցներից որևէ մեկի միջոցով, ցանկացած բանկային աշխատանքային օրվա 
ընթացքում Երևանի ժամանակով ժամը 09:30-ից մինչև 16:00-ը: Տեղաբաշխողի հետ հաղորդակցությունը կարելի 
է իրականացնել հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով: 

Ներդրողները, ովքեր ցանկություն կունենան ձեռք բերելու Տեղաբաշխողի կողմից տեղաբաշխվող 
պարտատոմսերը, պետք է հայտ-հանձնարարականը լրացնելով այն պատշաճ կերպով առաքեն Տեղաբաշխողին: 

Հայտ-հանձնարարականը կհամարվի պատշաճ կերպով առաքված Տեղաբաշխողին, եթե այն առաքվել է միայն 
ներքոնշյալ կապի միջոցներից որևէ մեկի միջոցով (կամ առձեռն՝ Տեղաբաշխողի գրասենյակ այցելելով) և 
հասցեատիրոջ կողմից ստացվել է առաքման ստացման հաստատում: 

Տեղաբաշխողին հայտ-հանձնարարականի ներկայացման միջոցներն են` 

• Հասցե` ՀՀ, ք․ Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10,  «Պիացցա Գրանդե» բիզնես կենտրոն, 1-ին հարկ, 118 
տարածք 

• Էլեկտրոնային փոստ:  info@landmarkcapital.am 

• CBAnet հասցե: LANDMARK CAPITAL CJSC/CBANet 

• այցելելով «ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ և համապատասխան աշխատակիցների միջոցով լրացնելով 
համապատասխան հայտ-հանձնարարականը 

Համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի, Տեղաբաշխողը կարող է մատուցել 
ներդրումային ծառայություններ` առանց ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիայի: Տեղաբաշխողը 
լիցենզավորվել և գրանցվել է որպես ներդրումային ընկերություն ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից: 

ՀՀ Կենտրոնական բանկի հետ կապի տվյալներն են՝ ՀՀ ք. Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 6, Հեռ՝ (374-10) 592 
697, Ֆաքս՝ (374-10) 523 852, Էլ-փոստ՝ mcba@cba.am, S.W.I.F.T.CBRAAM22: 

mailto:mcba@cba.am


 

 

Տեղաբաշխման արդյունքում Տեղաբաշխողը ներդրողին կտրամադրի համապատասխան տեղեկատվություն իր 
կողմից ձեռք բերված պարտատոմսերի դիմաց կատարված վճարման հաստատման, ձեռք բերված 
պարտատոմսերի քանակի և ձեռք բերվող պարտատոմսերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պատշաճ 
գրանցման վերաբերյալ: 

Հայտ-հանձնարարականի մասնակի բավարարման դեպքում, եթե առկա է լինում ներդրողին հետ վերադարձման 
ենթակա գումար, ապա տեղաբաշխման ավարտից հետո 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում նշված 
գումարը Տեղաբաշխողի կողմից ենթակա է վերադարձման, ինչն իրականացվում է անկանխիկ եղանակով` 
ներդրողների համապատասխան բանկային հաշվին փոխանցմամբ: 

Տեղաբաշխողի կողմից «Շահերի բախման սահմանափակման քաղաքականության» համառոտ նկարագրությունը 
ներկայացվում է հաջորդիվ, սակայն ներդրողները կարող են Տեղաբաշխողի գործունեության հասցեում ծանոթանալ 
քաղաքականության ամբողջական տարբերակի հետ: Քաղաքականության նպատակը ներդրումային 
ծառայություններ մատուցելիս հնարավոր շահերի բախումների սահմանումն է և դրանց կանխարգելման 
ուղղությամբ տեղաբաշխողի կողմից իրականացվող միջոցառումների նկարագրությունը:  

Արժեթղթերի շուկայում գործարքներ իրականացնելիս Տեղաբաշխողը և իր աշխատակիցները պարտավոր են իրենց 
հարաբերությունները հաճախորդների հետ կառուցել հետևյալ սկզբունքների վրա` ազնվություն, բարեխղճություն, 
տեղեկատվության ամբողջական բացահայտում, հաճախորդների հանձնարարականների կատարում՝ խիստ 
պահպանելով հաճախորդի շահերի առաջնայնությունը, մասնավորապես, հաճախորդների հանձնարարականների 
առաջնային կատարումը: 

Տեղաբաշխողը հաճախորդի միջոցներով գործարքներ իրականացնելիս պարտավոր է պահպանել ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները, իր ներքին կանոնները, ինչպես նաև աշխատանքային և 
մասնագիտական գործունեության էթիկայի կանոնները, մասնավորապես` խուսափել իր գործառույթների 
իրականացման ընթացքում կամ դրանց հետ կապված հօգուտ իրեն այնպիսի գործողություններ իրականացնելուց, 
գործարքներ կնքելուց, որոնց արդյունքում կտուժեն հաճախորդների շահերը: 

2 Տեղեկատվություն պարտատոմսերի և դրանց հետ առնչվող ռիսկերի մասին 

Մասնավոր ընկերությունների (կորպորատիվ) պարտատոմսերում ներդրումները սովորաբար կապված են որոշակի 
ռիսկերի հետ: Այդ ռիսկերի հնարավորինս բացահայտումը, վերլուծությունը, ի հայտ գալու հավանականության և 
ներդրողի ֆինանսական վիճակի վրա ազդեցության չափի գնահատումը թույլ կտա ներդրողին կատարել 
արդյունավետ ներդրումային որոշումներ՝ հիմնվելով յուրաքանչյուր ներդրողի համար յուրահատուկ ներդրման ռիսկ-
եկամտաբերություն համակցության վրա: 

Հետևաբար, ցանկացած պարագայում, ներդրողներին խորհուրդ է տրվում մինչև ներդրումային որոշում կայացնելը 
հանգամանորեն վերլուծել Թողարկողի պարտատոմսերի ներդրման հետ կապված ռիսկերը, ի լրումն ազդագրում 
ներկայացված տեղեկատվության: Թողարկողի պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված որպես էական 
ռիսկեր դիտարկվում են հետևյալ ռիսկերը, որոնք բաժանվում են երկու մեծ խմբի` Թողարկողի գործունեության հետ 
կապված ռիսկեր և Թողարկողի պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված ռիսկեր: 

2.1 Թողարկողի գործունեության հետ կապված ռիսկեր 

Շուկայական ռիսկ։  Ընկերության ֆինանսական  ցուցանիշների վրա զգալիորեն ազդում են միջազգային 
շուկայական գների տատանումները: Պատմականորեն այս գներն ունեցել են տատանման լայն տիրույթ, որը 
պայմանավորված է Ընկերության վերահսկողությունից դուրս բազմաթիվ գործոններով: Հայաստանում 
իրականացվող քաղաքական և տնտեսական փափոխությունները շարունակական բնույթ են կրում: Որպես 
զարգացող շուկա՝ Հայաստանում բացակայում են կատարյալ գործարար միջավայր և համապատասխան 
ենթակառուցվածքներ, որոնք սովորաբար գոյություն ունեն ազատ շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրներում: 

 



 

 

Պարտքային ռիսկ։ Պարտքային ռիսկն առաջանում է այն դեպքում , երբ պայմանագրային գործընկերը չի 
կատարում իր պարտավորությունները, որի հետևանքով ընկերությունը ֆինանսական կորուստներ կարող է կրել: 
Ընկերությունն առևտրային դեբիտորական պարտքերի դիմաց երաշխիքներ չի պահանջում: 

Արտարժութային ռիսկ։ Այս ռիսկի ազդեցությունը մեծանում է միայն օտարերկրյա ընկերություններից 
սարքավորումների և հումքի ձեռք բերման շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունների կատարման և 
Ընկերության կողմից  ստացված բանկային վարկերի մարման և սպասարկման ժամանակահատվածում կատարվող 
վճարումներով, որոնք արտահայտված են արտարժույթով: 

Ներդրումային կապիտալի մատչելիության ռիսկ։ Ընկերությունը գործում է ծանր արդյունաբերության ոլորտում, որը 
կապիտալ ներդրումների առումով տնտեսության ամենաինտենսիվ ճյուղերից  մեկն է և պահանջում է 
շարունակական խոշոր ներդրումներ: 

Շինարարության ոլորտ։ Հաշվի առնելով որ ընկերության արտադրանք հիմնականում սպառվում է շինարարության 
ոլորտում, ապա Ընկերության վաճառքի ցուցանիշները կախված են շինարարության ոլորտի ակտիվությունից։ 

Էներգակիրների գներ։ Ընկերության գործունեության համար պահանջվում է էլեկտրաէներգիայի, գազի և այլ 
ռեսուրսների զգալի ծավալ, որի արդյունքում կախվածության մեջ է  այդ էներգակիրների սակագներից: 

Անհաղթահարելի ուժի ի հայտ գալու ռիսկ (ֆորս-մաժոր)։  Ընկերության գործունեության ուղղակի բացասական 
ազդեցություն կարող են ունենալ նաև ֆորս-մաժորային ռիսկերը: Այդպիսի իրավիճակներ են՝ երկրաշարժը, 
ջրհեղեղը, հրդեհը պատերազմը, համաճարկային պանդեմիան, որոնց արդյունքում ռազմական և արտակարգ 
դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները և այլն, որոնք դուրս են Ընկերության 
վերահսկողությունից: 

Տեխնոլոգիական պրոցեսներ։ Սարքավորումների շարքից դուրս գալը, աշխատանքային խափանումները, 
տեխնոլոգիական ցանկացած էական վթար կարող է առաջացնել արտադրության գործընթացի տևական դադար, 
արտադրանքի ծավալի կրճատում, և արդյունքում բացասաբար անդրադառնալ Ընկերության վաճառքի և 
շահութաբերության վրա: 

Կարգավորման դաշտ:  Մետաղի ջարդոնի արտահանման պետական տուրքի առկայությունը լիովին 
սահմանափակում է ջարդոնի ՀՀ-ից արտահանումը։ Սա թույլ է տալիս Ընկերությանը անխափան համալրել 
հումքային բազան ֆինանսական տեսանկյունից շահավետ պայմաններով։ 

Այնուամենայնիվ Թողարկողը չի կարող հավաստիացնել, որ ապագայում տուրքի փոփոխություններ չեն լինի, որոնք 
կարող են զգալի ազդեցություն ունենալ Թողարկողի ֆինանսական վիճակի և գործունեության արդյունքների վրա: 

2.2 Թողարկողի պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված ռիսկեր 

Տոկոսադրույքի ռիսկ: Շուկայում պարտատոմսերի գները գտնվում են հակադարձ կախվածության մեջ 
տոկոսադրույքների մակարդակից, այսինքն տոկոսադրույքների բարձրացումը, այլ հավասար պայմաններում, 
հանգեցնում է պարտատոմսերի գնի անկմանը և հակառակը: 

Շուկայական ռիսկ: Երկրորդային շուկայում Թողարկողի պարտատոմսերի գինը և դրանց նկատմամբ 
պահանջարկը կարող են նվազել ներքին/միջազգային տնտեսություններում տնտեսական ընթացիկ ցուցանիշների 
և դրանց փոփոխությունների սպասումների հետ կապված: Ներդրողը պետք է հաշվի առնի, որ արժեթղթերի գները 
շուկայում կարող են ժամանակի ընթացքում իջնել կամ բարձրանալ: 

Վերաներդրման ռիսկ: Վերաներդրման ռիսկը պայմանավորված է Թողարկողի պարտատոմսերից պարբերաբար 
ստացվող արժեկտրոնային եկամուտների առնվազն համարժեք եկամտաբերությամբ (ձեռքբերման գործարքով 
սահմանված մինչև մարումը եկամտաբերությամբ) ներդրում կատարելու հնարավորության բացակայությամբ: 

Վարկային/դեֆոլտի ռիսկ: Ներդրողները Թողարկողի պարտատոմսեր ձեռք բերելիս  իրենց վրա են վերցնում 
Թողարկողի վարկային ռիսկը, որը կապված է ապագայում Թողարկողի ֆինանսական վիճակի հնարավոր 
վատթարացման, արժեկտրոնային վճարումներ իրականացնելու կամ պարտատոմսերն իրենց անվանական 
արժեքով մարման անհնարինության և հավանական սնանկացման հետ: 



 

 

Արտարժութային ռիսկ: Արտարժութային ռիսկն առկա է այն ներդրողների մոտ, ովքեր, իրենց դրամական 
միջոցները, ԱՄՆ դոլարով կամ ՀՀ դրամով պարտատոմսերում ներդնելու նպատակով, պետք է փոխարկեն մի 
արժույթից մեկ այլ արժույթի: 

Իրացվելիության ռիսկ: Թողարկողը չի կարող երաշխավորել, որ պարտատոմսերի շրջանառության ողջ ժամկետի 
ընթացքում ներդրողները ցանկացած պահի կարող են իրացնել կամ ձեռք բերել պարտատոմսերը երկրորդային 
շուկայում (կարգավորվող շուկայում) իրենց համար տնտեսապես շահավետ գնով: 

Գնաճի կամ գնողունակության ռիսկ: ՀՀ-ում գնաճի առկայության պարագայում, Թողարկողի կողմից իր 
պարտատոմսերի դիմաց առաջարկվող անվանական արժեկտրոնային եկամտաբերությունը գնահատելիս 
ներդրողները պետք է հաշվի առնեն, որ իրական եկամտաբերությունը կարող է լինել անվանական արժեկտրոնային 
եկամտաբերությունից ավելի ցածր (գնաճի չափով): 

2.3 Տեղեկատվություն հրապարակված ազդագրի մասին 

Ցանկացած անձ կարող է Թողարկողի կողմից առաջարկվող պարտատոմսերի Ծրագրային Ազդագիրը ստանալ 
«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ գործունեության վայրում (հասցե` ՀՀ, ք․ Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10, 
«Պիացցա Գրանդե» բիզնես կենտրոն, 1-ին հարկ, 118 տարածք), իսկ էլեկտրոնային տարբերակը` «ԼԵՆԴՄԱՐԿ 
ԿԱՊԻՏԱԼ»  ՓԲԸ ինտերնետային կայքից (www.landmarkcapital.am) կամ Թողարկողի ինտերնետային կայքից 
(www.asce.am): 

2.4 Տեղեկատվություն երաշխավորության և երաշխավորի մասին 

Թողարկողի պարտատոմսերն ապահովված կամ երաշխավորված չեն: 

3 Գործարքի կնքման վայրը 

Գործարքի կնքման վայր է համարվում Տեղաբաշխողի գործունեության իրավաբանական հասցեն: 

4 Տեղեկատվություն ծախսերի և միջնորդավճարների մասին 

4.1 Պարտատոմսերի դիմաց վճարումը 

Ներդրողները պարտատոմսի դիմաց կատարում են վճարումներ համաձայն Թողարկողի կողմից հաստատված 
Պարտատոմսերի թողարկման պայմանների: 

Պարտատոմսի գինը ձեռքբերման օրվա դրությամբ հաշվարկվում է համաձայն Թողարկողի կողմից հաստատված 
Պարտատոմսերի թողարկման պայմանների:  

4.2 Ընդհանուր տեղեկություններ ծախսերի և միջնորդավճարների մասին 

Տեղաբաշխման ընթացքում ներդրողները կարող են ունենալ հետևյալ ծախսերը` 

• որևէ առևտրային բանկում բանկային հաշվի բացման հետ կապված ծախսեր` համաձայն 
յուրաքանչյուր առևտրային բանկի գործող սակագների, 

• «Հայաստանի Կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ կամ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 
լիցենզավորված պահառուների մոտ արժեթղթերի հաշվի բացման հետ կապված ծախսեր` 
համաձայն յուրաքանչյուր պահառուի գործող սակագների, 

• Հայտ-հանձնարարականի` Տեղաբաշխողին պատշաճ կերպով առաքման հետ կապված ծախսեր` 
ըստ առաքման ձևի (առձեռն ներկայացնելու հետ կապված ծախսեր, փոստային ծախսեր` փոստով 
առաքելու դեպքում, էլեկտրոնային փոստով առաքելու հետ կապված ծախսեր), 



 

 

• Հայտ-հանձնարարականի բավարարման արդյունքում թողարկված արժեթղթերի ձեռքբերման և 
դրանց նկատմամբ սեփականության իրավունքի ամրագրման հետ կապված ծախսեր: 
Մասնավորապես` 

o ձեռք բերվող պարտատոմսերի համար Թողարկողի բանկային հաշվին ներդրողի (ձեռք 
բերողի) բանկային հաշվից համապատասխան գումարի փոխանցման հետ կապված 
բանկային ծախսեր` համաձայն սպասարկող առևտրային բանկի գործող սակագների, 

o ձեռք բերվող պարտատոմսերի համար արժեթղթերի փոխանցման հետ կապված 
պահառուի ծախսեր` համաձայն սպասարկող պահառուի գործող սակագների: 

Ներդրողները արժեկտրոնների ստացման, պարտատոմսերի շրջանառության ընթացքում պարտատոմսերով 
առքուվաճառքի գործարքների իրականացման և մարման արդյունքում կարող են ունենալ նաև հարկային ծախսեր` 
համաձայն իրենց` որպես հարկ վճարողի կարգավիճակի (ռեզիդենտ, ոչ ռեզիդենտ, գործող հարկային 
արտոնությունների առկայություն և այլն): Հետևաբար հնարավոր է, որ Թողարկողը` հանդես գալով որպես 
հարկային գործակալ, իրականացնի օրենսդրությամբ նախատեսված որոշակի հարկային պահումներ: 
Պարտատոմսերից ստացվող եկամուտների հարկման առավել մանրամասն նկարագրությունը ներկայացված է 
պարտատոմսերի ազդագրում:   

4.3 «ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ կողմից առաջարկվող ծառայությունները  

Տեղաբաշխման ընթացքում պարտատոմսերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործողությունների հետ կապված 
«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ կողմից առաջարկվող ծառայությունները ներկայացվում են ստորև` 

• արժեթղթերի հաշվի բացում` համաձայն «ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ գործող սակագների, 

 

Ստորագրություն 
  

  

Անուն Ազգանուն 
  

 (ստորագրող անձի անուն, ազգանունը) 

 



 

 

4.3 ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3:  Ֆինանսական գործակիցների հաշվարկման 
բանաձևերը 

Զուտ շահույթը մեկ բաժնետոմսի հաշվով (EPS) = Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով ծախսի 
նվազեցումից հետո / Բաժնետոմսերի միջին կշռված թիվը 

Սեփական կապիտալի շահութաբերություն (ROE) = Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով ծախսի 
նվազեցումից հետո / Սեփական կապիտալի միջին մեծություն 

Ակտիվների շահութաբերություն (ROA) = Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով ծախսի 
նվազեցումից հետո / Ընդհանուր ակտիվների միջին մեծություն 

Զուտ շահույթի մարժա (NPM) = Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումից հետո 
/ Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից հասույթ 

Կապիտալի համարժեքության գործակից = Սեփական կապիտալ / Ընդհանուր ակտիվներ 

Ֆինանսական կախվածության գործակից = Ընդամենը պարտավորություններ / Սեփական 
կապիտալ 

Բացարձակ իրացվելիության գործակից = (Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ + 
Ընթացիկ ֆինանսական ներդրումներ) / Ընթացիկ պարտավորություններ 

Ընթացիկ իրացվելիության գործակից = (Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ + 
Ընթացիկ ֆինանսական ներդրումներ + Ընթացիկ դեբիտորական պարտքեր և 
կանխավճարներ) / Ընթացիկ պարտավորություններ 

Ընդհանուր իրացվելիության գործակից = Ընթացիկ ակտիվներ / Ընթացիկ 
պարտավորություններ 

Դեբիտորական պարտքերի շրջանառելիության գործակից = Արտադրանքի, ապրանքների, 
աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից հասույթ / Վաճառքների գծով դեբիտորական 
պարտքերի միջին արժեքը 

Դեբիտորական պարտքերի շրջապտույտի տևողությունն օրերով = 365 / (Արտադրանքի, 
ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից հասույթ / Վաճառքների գծով 
դեբիտորական պարտքերի միջին արժեքը) 

Պաշարների շրջանառելիության գործակից = Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, 
աշխատանքների, ծառայությունների ինքնարժեք / Պաշարների միջին արժեքը 

Պաշարների շրջապտույտի տևողությունն օրերով = 365 / (Իրացված արտադրանքի, 
ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ինքնարժեք / Պաշարների միջին արժեքը) 



 

 

Կրեդիտորական պարտքերի շրջանառելիության գործակից = Իրացված արտադրանքի, 
ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ինքնարժեք / Կրեդիտորական պարտքերի 
միջին արժեքը 

Կրեդիտորական պարտքերի շրջապտույտի տևողությունն օրերով = 365 / (Իրացված 
արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ինքնարժեք / 
Կրեդիտորական պարտքերի միջին արժեքը)։ 



 

 

4.4 ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4: Թողարկողի կազմակերպական կառուցվածքը 

 



 

 

4.5 ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5: Թողարկման վերջնական պայմաններ 

…………… 202_թ. 
«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ 

անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային, ոչ փոխարկելի պարտատոմս 
 

Թողարկողի և թողարկվող արժեթղթերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվության 
ձեռքբերման համար անհրաժեշտ է համատեղ դիտարկել ծրագրային ազդագիրը 
(գրանցված է ------- -------------------- 202_թ.), դրա լրացումները և սույն թողարկման 
վերջնական պայմանները: Ծրագրային ազդագիրը, դրա լրացումները գտնվում են 
«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ-ում՝ ՀՀ, ք․ Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10, 
«Պիացցա Գրանդե» բիզնես կենտրոն, 1-ին հարկ, 118 տարածք հասցեում և «ԱՍԿԵ 
ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ -ում՝ ՀՀ, 2501, Կոտայքի մարզ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2: 

 
Ընդհանուր տեղեկություններ 
(Այն տեղեկությունները, որոնք կիրառելի չեն, նշվում է «ոչ կիրառելի»: Եթե միևնույն սերիայի ներքո 
տարբեր հիմնական պայմաններով  (թողարկման արժույթ, առաջարկի գին, անվանական արժեք և այլն) 
արժեթղթեր են թողարկվում, ապա յուրաքանչյուր պայմանին բավարարող  արժեթղթերի խմբի համար 
տարբերվող պայմանները ներկայացվում են տարանջատված:) 
 

 1. Թողարկողը (թողարկողի անվանումը) «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ 

 2. Երաշխավորողը   

 3. Սերիան (տվյալ  ծրագրային ազդագրի հիման 
վրա իրականացվող հերթական թողարկման 
համարը և տարեթիվը) 

 

 4. Տվյալ սերիայի թողարկման ընդհանուր ծավալը 

ենթակա է որոշման Թողարկողի կողմից 
պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը 
որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) 
աշխատանքային օր առաջ 

 5. Արժեթղթերի դասակարգման մասին 
տեղեկատվություն` թողարկողի 
պարտավորությունների մարման 
հերթականության տեսանկյունից 
(ստորադասությունը), ներառյալ՝ տվյալ սերիայի 
ներքո յուրաքանչյուր թողարկման ծավալը՝ ըստ 
ստորադասության  

Ամենայն մանրամասնությամբ ներկայացված է 
Ծրագրային Ազդագրի 2.3.6 մասում 

 6. Թողարկման արժույթը ԱՄՆ դոլար և ՀՀ դրամ 

 7. Առաջարկի գինը  Պարտատոմսերի լրիվ գինը յուրաքանչյուր 100 
միավոր անվանական արժեքի դիմաց, 



 

 

տեղաբաշխման առաջին օրվանից սկսած 
հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝ 
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DP - Պարտատոմսի գինն է, 
DSN - գործարքի կատարման օրից 
(settlement/trade date) մինչև հաջորդ 
արժեկտրոնի վճարումը մնացած օրերի քանակ 
համապատասխան պայմանականության 
դեպքում, 
DCC - գործարքին նախորդող արժեկտրոնի 
վճարման օրից մինչև գործարքին հաջորդող 
արժեկտրոնի վճարման օրերի քանակ 
համապատասխան պայմանականության 
դեպքում, 
f - արժեկտրոնի վճարման հաճախականությունն 
է (4- եռամսյակային վճարումների համար), 
N - հաշվարկման պահին մնացած 
արժեկտրոնների վճարումների թիվը, 
C - տարեկան արժեկտրոնը 100 միավոր 
անվանական արժեքի դիմաց, 
Y - մինչև մարում եկամտաբերություն: 
 
Տեղաբաշխման ընթացքում պարտատոմսի լրիվ 
գինը յուրաքանչյուր օրվա համար 
հրապարակվում է Թողարկողի կայքում 

 8. 
Անվանական արժեքը 

100 (մեկ հարյուր) ԱՄՆ դոլար կամ 10,000 
(տասը հազար) ՀՀ դրամ  

 9. 

Քանակը 

համապատասխան Թողարկման ծավալի ու 
անվանական արժեքի, այսինքն Թողարկման 
ծավալի հարաբերությունը անվանական 
արժեքին 

 10. 
Առաջարկի իրականացման սկիզբը (ներառյալ՝ 
ժամկետի ցանկացած հնարավոր 
փոփոխությունները) 

ենթակա է որոշման Թողարկողի կողմից 
պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը 
որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) 
աշխատանքային օր առաջ 

 11. Առաջարկի իրականացման ավարտը (ներառյալ՝ 
ժամկետի ցանկացած հնարավոր 
փոփոխությունները) 

ենթակա է որոշման Թողարկողի կողմից 
պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը 



 

 

որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) 
աշխատանքային օր առաջ 

 12. Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը (ISIN) կամ 
այլ նմանատիպ տարբերակիչ ծածկագիր 

 

 13. Թողարկման և տեղաբաշխման վերաբերյալ 
որոշում ընդունած իրավասու մարմինը և որոշման 
ամսաթիվը (լրացվում է այն դեպքում, եթե տվյալ 
հրապարակային առաջարկի համար առանձին 
որոշում է ընդունվել, հակառակ դեպքում նշվում է 
«ոչ կիրառելի») 

Թողարկողի Խորհրդի` անվանական 
արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման 
եվ տեղաբաշխման մասին, թիվ 3 
արձանագրություն, 05.06.2020թ. 

Արժեկտրոնի վերաբերյալ տեղեկություններ  

 14. 

Արժեկտրոնի հաշվարկման առաջին օրը 

ենթակա է որոշման Թողարկողի կողմից 
պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը 
որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) 
աշխատանքային օր առաջ 

 15. Արժեկտրոնի տոկոսադրույքը և վճարման 
պարբերականությունը, եթե արժեկտրոնի 
տոկոսադրույքը լողացող է, ապա ներկայացնել 
տեղեկատվություն, թե ինչ ցուցանիշից (դրա 
փոփոխությունից) է կախված տոկոսադրույքի 
մեծությունը, և որտեղ կարելի է ստանալ այդ 
ցուցանիշի/դրա փոփոխության մասին 
տեղեկատվություն 
 

ենթակա է որոշման Թողարկողի կողմից 
պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը 
որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) 
աշխատանքային օր առաջ 

 16. 

Արժեկտրոնի վճարման հստակ օրերը (օր, ամիս, 
տարի)  

ենթակա է որոշման Թողարկողի կողմից 
պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը 
որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) 
աշխատանքային օր առաջ 

 17. 
Արժեկտրոնի օրերի հաշվարկման կարգը 
(օրինակ 30/360, Act/Act, Act/360 և այլն) 

Փաստացի օրեր արժեկտրոնի փուլի 
ընթացքում/Փաստացի օրեր տարվա ընթացքում 
(Actual/Actual) 

 18. 

Լողացող արժեկտրոնի հաշվարկն 
իրականացնողը 

ենթակա է որոշման Թողարկողի կողմից 
պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը 
որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) 
աշխատանքային օր առաջ 

 19. 

Արժեկտրոնի հաշվարկման այլ էական 
պայմաններ 

ենթակա է որոշման Թողարկողի կողմից 
պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը 
որոշող ամսաթվից  առնվազն 5 (հինգ) 
աշխատանքային օր առաջ 

. 20. Զրոյական արժեկտրոնով (զեղչատոկոսային) 
արժեթղթերի վերաբերյալ դրույթ (նշվում է 
«կիրառելի» կամ «ոչ կիրառելի») 

ենթակա է որոշման Թողարկողի կողմից 
պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը 



 

 

որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) 
աշխատանքային օր առաջ 

Մայր գումարի մարման վերաբերյալ տեղեկություններ  

 21. 

Մարման ժամկետը 

ենթակա է որոշման Թողարկողի կողմից 
պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը 
որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) 
աշխատանքային օր առաջ 

 22. Մարման  արժեքը, եթե հնարավոր չէ, ապա 
նշվում է հաշվարկման մեթոդաբանությունը 

100 (մեկ հարյուր) ԱՄՆ դոլար կամ 10,000 
(տասը հազար) ՀՀ դրամ  

. 23. Մարման արժեքի փոփոխությունը (լրացվում է 
այն բոլոր պայմանները, որոնց դեպքում 
հնարավոր է մարման արժեքի փոփոխություն) 

ոչ կիրառելի 

 24. Վաղաժամկետ մարման հնարավորություն 
թողարկողի նախաձեռնությամբ/քոլ օպցիոն 
(նշվում է «կիրառելի» կամ «ոչ կիրառելի») 
 

ոչ կիրառելի 

 1) Ժամկետ(ներ)ը   

 2) Օպցիոնի իրականացման գինը, դրա 
հաշվարկման մեթոդը (առկայության դեպքում), 

 

 3) Մասնակի մարման հնարավորության դեպքում՝ 
նվազագույն և առավելագույն մարման արժեքը  

 

  Այլ տեղեկություններ   

. 25. Վաղաժամկետ մարման հնարավորություն 
ներդրողի նախաձեռնությամբ/փութ օպցիոն 
(նշվում է «կիրառելի» կամ «ոչ կիրառելի») 

ոչ կիրառելի 

 1) Ժամկետ(ներ)ը   

 2) Օպցիոնի իրականացման գինը, դրա 
հաշվարկման մեթոդը (առկայության դեպքում), 

 

 3) Այլ տեղեկություններ (տեղեկացման 
ժամանակաշրջանը) 

 

Տեղաբաշխման վերաբերյալ տեղեկություններ  

. 26. 

Տեղաբաշխողի անվանումը, գտնվելու վայրը 

«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ 
118 տարածք, 1-ին հարկ, «Պիացցա Գրանդե» 
բիզնես կենտրոն, Վազգեն Սարգսյան 10, 0010, 
Երևան, ՀՀ 

 27. 

Տեղաբաշխման այլ պայմաններ (որոնք 
ներառված չեն ազդագրում) 

ենթակա է որոշման Թողարկողի կողմից 
պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը 
որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) 
աշխատանքային օր առաջ 



 

 

Այլ տեղեկություններ 

. 28. Տվյալ դասի արժեթղթերի կարգավորվող 
շուկայում առևտրին թույլտվության առկայություն 
(նշվում է համապատասխան կարգավորվող 
շուկաների անվանումները, թույլտվության 
ամսաթիվը) 

Արժեթղթերը դեռ չեն թույլատրված 
կարգավորվող շուկայում առևտրի 

. 29. 
Եթե առաջարկվող արժեթղթերի մասով 
հետագայում հայցվելու է կարգավորվող շուկայում 
առևտրին թույլտվություն, ապա նշվում է 
տեղեկություններ այդ մասին (շուկայի 
անվանումը, նաև դրույթ, որ առևտրին 
թույլտվության հայցը կարող է  չբավարարվել, 
առևտրին թույլտվության սպասվող ամսաթիվը 
(հնարավորության դեպքում)) 

Թողարկողը պարտադիր դիմելու է 
պարտատոմսերը կարգավորվող շուկայում 
ցուցակելու համար, և համաձայն ՀՀ գործող 
օրենսդրության պարտատոմսերի ցուցակման 
դեպքում վերջիններիս հետագա 
շրջանառությունը կարող է իրականացվել միայն 
կարգավորվող շուկայում: 
Կարգավորվող շուկա ասելով Թողարկողը 
նկատի ունի “Հայաստանի ֆոնդային բորսա” 
ԲԲ ընկերությունը: 

. 30. Արժեթղթի վարկանիշը  Արժեթղթերը վարկանշված չեն 

 31. Արժեթղթերի դիմաց վճարներ կատարելու 
մեթոդները (պարբերականությունը, բանկային 
հաշիվները և այլն) և ժամկետները, ինչպես նաև 
արժեթղթերը ստանալու մեթոդները և 
ժամկետները, արժեթղթերի սեփականության 
վերաբերյալ քաղվածք ստանալու ձևը 

ենթակա է որոշման Թողարկողի կողմից 
պարտատոմսերի տեղաբաշխման սկիզբը 
որոշող ամսաթվից առնվազն 5 (հինգ) 
աշխատանքային օր առաջ 

  
 
 Թողարկողը պատասխանատու է սույն «Թողարկման վերջնական 
պայմաններում» ներառված տեղեկությունների համար: Թողարկողը հավաստիացնում 
է, որ սույն փաստաթղթում ներառված տեղեկությունները համապատասխանում են այն 
տեղեկություններին (ներկայացված ընդհանուր մեթոդաբանությանը), որոնք 
ներառված են ծրագրային ազդագրում, դրա լրացումներում, ինչպես նաև ճշգրիտ են 
(այնքանով, որքանով հայտնի են), և որևէ փաստ բաց չի թողնվել կամ խեղաթյուրվել: 
 

       
       

(անուն, ազգանուն)  (պաշտոն)  (ստորագրություն)  (ամսաթիվ) 
       

 
Ստորագրությունները հավաստում եմ` 
 

       
(անուն, ազգանուն)  (պաշտոն)  (ստորագրություն)  (ամսաթիվ) 

Կ.Տ. 



 

 

4.6 ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6: Ֆինանսական հաշվետվություններ 

 

 

  







































































































































































































































 

 

4.7 ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7: Ընկերության կանոնադրություն 
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C0Llbnnrpjnron Onb6u4nnrpjLudF ,uFqbt{rud pntnn dubnn{ dbnp Fbnbt qnrJ!, urlI}
p{nrd urndbprlpbF, mhnuulbmbl, oqmuqnndbl nr Lnoonhobt 4nu]0p L 4nu6ghg
umug{Lud bquUnrun l.lruU u,L oqLnuLlun uln4JnrEp0bnn,
ouu.rnbL, LlurndLutlurtnrprur0 mut, {nfu Lu0ru!b1, Onb[uqnnlpjurdp lunqbtqud ur.,L

dhbpn{ Lhnfuu0gb1 qnqpLulfr0 hnur{nL0p0bn, Lh0bL qnurqurnnL Lr qnurLlumnr,

h0ponLnnrj0 quqUu{nnbL fp $froLu0uru!ru0 nbunLnu0bnn, uJ4 p{nru gnluu.tnnL
Uhpng0bnh 0bnqnLlt{drudp 3tulLuumuofr luronurulbtnnlpju0 l, urJL

qbtnnLpJnro0bnnrU' uulruorut puroLtrujh0 L runhmnLuJh0 rlurnt{bn, urj4 p{nLU'
unmunonrJpnq,
Onb0uqnnrp,r.uuF uruhdu04rud l.tLunqnLl hn Lu0nL0[g pnqtuplbt U mrunudbt
L!ndbpqphn,
Onb0u4nnrpJrurJF uLuhrltuorlurd tlunqntl qopbt r4urjr.lur0uqnbn l, qnbr
q!u nmu{n nn LpJ nr0 Ebn,

h0ponrnnLJ0 !0unbL hn urnuuipho u0mbuuLtu0 qnn6nL0bnrpJur0 Llunuu0 tlurnq!,
LuJ0 hnuqLuorugobt urouhpLuquonnbo, unu6g rllrgonp4f qurU L!I"
l1Luqduttbnulnlp1Lu0 dhgngn{ 0nu hbm dm0btn{ qu-rldul0tuqpuLlfr0
huinupbnnLpJnrE0bnh db!,
nL0b[uL dhgngobn Lllnnundnrjpn{: Onb0urynnrprurup runqbt{utd FnLnn
Uhgng0bnn4 dbnp Fhnbt (urj4 p{nLU' uourourt nnulbu Lunmupho mfiubuuLlulo
qnn6nL0bnLpJur0 urnqJnr0p) unmrundnrJpnLl 0htngIbn L h0p0nrnnU0 m0onh0bt, ru;4
p{nLU {tu6urnbl utbmnrp1ui0n, hnul{ruFru0uttur0 urldur0g U (qul0)
dbn0un qn LpJ nr00bnf 0, lluqdu!bpqnLp1nL00bnh0 quU purqupurgh0bnh0,
h0p0ntnnLJ0 ullru0urLlnnbL hn qnn6nrCbnrpJnr0n, nnn2bt pnqunq{nrl unmru4nruOph,
ttumun4nrl Lu2fu Luuu0p0bpfr L dumnrgLlnrt 6unulnLplnL00bpfr 6urlum, qobnn,

hnb0g rl|.urnuqunLun0bnh0 l, urnuuqnu0pn uqunn[0bnh0,
Onbouqnnrpjr.udp uurhdur0Llru6 qungn{ unuuhulobl tr obpdnrdbl qnqpf
oF;bLtm0bn, tupuuryp{u6, q0{urd L ulJt onh0ul.{r.u0 6hn{ uLnurg{u6 unmu4nru0p,
6unlljnLp,nt00bn duLnnrgbl t ul2fuuuru0p6bn L.lumuinbt oLnLupbp!p1u
hnu{urFurourLlur0 u0dru0g h (l4ur!) dbnoLupQnLplnr0obnh, ququurqbnqnrpjnroobnh
tr prxqrupugh0bnh hludurn, oqu4bt onu0g ltumurnurd ur2fuurmuopobnhg l-l

UL!untgu6 6urnLuJnrpJnr00bnhg, rult u.lbmnLpJn[60bnnLU 0nur0g onb0u4nnLpJuIn
hL!Uurquuurufuru0 hnuqur0urg0bt 0bn4nnrd0bn, uubqdbt hnu{upu.l0rut{ru0
uodf0p L (qruu) dbn0unttnrpjnro0bn L1 ruo4udrultgbt hnu{tuFru0uqu0 u06ru0g Lr

(l1Lud) dbn0 Luplln Lpl n L00bp lr0,
dbnp Fbnbt hn qnrlUhg mbqLuFru2luLluro Frr'ldobunUubnh Uh Uuun,
oqu{ht Onb0u4nnrpJuldF, Onb0uqnpn{,Onb0pn{ l, unrr0 qu0n0urynnLpJLudp
uurhULu0{ud LuJ t hnurqnL0p0bnhg:

3.4. C0qbnntp1nr0n qLupuLu{np h'

. Onb0u4nnrp1urdF,Onb0pn{ L uJl hnLrl4urqur0 L!tlLnbnnq uuhdur0{ur6 qungn{
t{Lupb; htu2t{Lur4Luhulur0 hru24runnLd h 0bnquJtlgobt gh0u0uLuUuro nL
rlhdr!quqnu.rqu0 hru2L{tLn{nLp1nL8,

. rudbo munh, h qhLnnrp.,nL0 FnLnnh, hnuqunuLlbt hn uunbt]tu0 hLu2r{bLn{nLp1nLog t,
h Lrl2 {u u.l L! h L! ttLu 0 hLu2rlbq2hn!,

. ru2fuLuuru0prljh0 u.lurJdu0uqnbn q0pbt C0tlbnnrpjur0 ur2fuumurqhg0bnh hbm,r LqLumuufutu0uLnLlnLpJnr6 ttnbt h rhnfuhuLnnrgbt hn qn4dhS huLugpru6 {0Luup'
ll0Burd qujdurouqnbn[ iLlumunbLnL qLlU hunq Unu]6h0 u.lbu iqumunbtnr, t{uu
Lu11 ru0dLu0g ubriultuInLpJru0 hnurqnL0p! fuufuulbtnr hudun,. Onb0urynnlp1ui0p uurhduOLlu6 LlunqnLl hru1murnutpbl CGllbpnLplur0 u0u0ltrugdu0
druuho !uJ[ +bqpnlU, bnF hounuqnn tt FLurlununbt qu]nuurulbnbnh onhourqu0
qnLlprul[0 qLuhr].i090bn[,
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. uuturhnqLt c0qbFnrpjug rlulumulplpbnh (c0qbnnrpJurE qur[n0ur4nnrplu0, qnr.|ph
lqumurud! qnrJptlrfi0 inu{nr0p6hru hrllumurmnq {ruumurpqpbnh, C0qbInrFJutG
0bpph0 rlurumurp4pbnh, unurod0r1lgrlud umnnupurdur0nru0Lnh nr hhUOutn|]fibnh
quronq|.Il4flnrpjnloobpfr, rnurpll4ru0 htu2rlbut{ntp1nloo!bFh, htu2tttuu.lurhurl.tur0
huzrlurndur0 +uruuurpnpbnh, qurnu{urn0ur0 Uurnfh[0bnf 0fuutbpft
undu.rcurqnnrpjnrolbnh, Onh6u4lnrpruju! L ruj{ llprur{url,{ut0 urt{mtfn{
0ufururnbuLlLu6 tu;1 rfruumu.rp4pbph) quhqu0nru, OFU0uBnnrpJruUF uruhdut0{ur6
tturfqn{,

.onb[u4nnrpjurdF uLuhdr.u0Llu.r6 qurnqnq mbnbqnrprnlo0bn hnu]qurnuqbt
uruhdur0u{ir!1.{ qulmuu}uur0urur{nrplu.rdp !0UbnnrpJur! quJln0{!4flulquo

Qurqfmtufr qurrl purdobrnhFuqu0 !0Llhnnrpru!6 p{Lurnq{nq FudobnnUubnh u{bth
pui6 p!urO mnqnu[ dbnp pbflblnr duru]0,

. qnht OnhoulnnrpJuJuF [r unr;0
quflmulqnfnrpJnr!0hF:

quEnou4nnrpruiUF uuhdur0{ur6 urJt

4. C0l;bpnLBlru0 l1u0n0u4pur!urO lrur4f urul
4.'1. C0tlhnnrpJruo qu0n0uryFurquJo !uqfmulp npn2nrd t Enur qunrnurmbnbnh
2uhbn! bnu2tuurrlnnnq C0llhFnrpJu]o qnrlph 0Llurquqnq0 ,ur.hn: e0qbnnrprtuo
quGn0ur4trruqur0 quruthuuith 0{uqurqnrJ0 ,rur.hD ,h qurnnn qutluru th0bt purg
C0qbnnrprru0 hurdun Coqbnnrpjrllo qbrnurl.lulo qnu0grlurfi quhho qnndnn onbopn{
uurhIu0rlud tur$hg:
. C0qhnrpruro l1u0n0u4pu!u! qurqbnum qurqd4nrd t Frlldobmbnbnh Abnp

pLnuio pudcbtnndubfi u!4ur0urt{uc undtplrg:
4.2.e0qhnnLp,i!E l.{u6n0ur4nuqu0 qurrqhtr|ut! !uqdnLf t 1.179.822.000(db! d}r1fru.rp4
hunrnrf ,npurlurunrlhoo! dhthno nrp hunrnrn pu{.u0bFl.{nr hurqul{l) 4!ur{, nf!
quJqunrd t 7.865.480hurm unqnfurqu0 ur0{ru0ruquro Frudobtnndubn, dbq Fud0bmnUuh
u.r0{ur0tul.1u.r6 rupdtgp lluqdnrd t 1504purtl :

pntnp 7.865.480 hLuu pu.rd6turndubn! mbrluFurzluqur6 L0 Frud0brnbnbnh uhlL h
ltl{rr{ r{6urpt{ur6 b0 0pru0g qn4dhg:

C0qbFnrpru0 hrujmununqurd puidobun0ubnh urnu{btuqnrJ0 dur4ur[D quqdnrd
t 996.834.900 (fr0p hu.rplnrp fr60unr0{hg dh$n0 ntp hu$Jnrp bnhunt0tnpu huqrup f0p
hurp;nrn) 4nruU 1sOrynuU u!{ur0url.{uj0 undbpn{ 6.645.566(tlbg 0ft$n0 {bg huplnLp
ptunuunrchhcq huqu$ hh!q hunJnrn qtupunr!4bg) hurtn untlnnurltur! uiot{tucurquro

!urd0bmnUubn:
4.3. eoqhFnrpJuro Fmdobrnbnblh E04huonrn dnrtn{h quru un40 Llu0noru4pnLp.,!ufp
0rufururnbur{rud 4b{.qputnrd C0lhpnrplur0 $0onh0&bnh funnhn4h (4hunnr}
funphp4Jt) (urlunLhbu' funphnLp4) nnn2uuJuF qunn4 i +n+ntubt hn qu0n0ur4nuit{rllo

lu:qfimru1fi tulti!, n!0 nrdh tlht t dmonrf unu0 qur0nou4Fntpturg tlL?
hurdr.uqururuufuur0 fnfnlunrprnr0 [luurrupbgnLg h dbn0ulnqn!pJnr00hnh u]brnuiqur0
qflrulgntd0 hflurliuiorugon4 duind0h l4nqdig OFblu4nnrpturdp Lr tu11 fiptutltul4ur0
uqmbnnq uuhrlur0rlurd Uunqnrl qnurogbtnr quhhg:
4.3. 1 - qurcngur4lr!qurE t{uu*ru|'u$ tu+h ur{b{urgnruo.

eEqbnnrpJnr00 hnur{nr0p nr6F FrudobmnUubnh u0rlur0utluro urndbpE dbourgobtnr
t{ud $ugn{ght p|.udlbmnuuLn tnbqupu2}ub1nr dhgngn{ lurlbtrugcbl ltn
\u0n0ur4pu;!u.r0 Llurqbmut!:

ooqbnnrpjnr0E l.1upn[ t nnnznlu lorlnrobt tnurgnrgh, Fr1ldtbunuubnh
mtqrllp{2fuilurc druufr0 rlfr.u10 C6lbpnrpluf qugnoutq{nrpJuro rlbg huyurulu4tlru6
Fuld0bmndubnh pu:0u.r!fr uruhItu0EbnnrU h Uhrur0 oulfuqh0nrd mb4uFu2luqu6
pu.rdobmndutpfr lpfrrl {6urn{ud th0btnr 4tu{pnrU:
Lnugnrgh, Furd6bmnrlubf h rnb4rupur2Iu0u0 0tuufr0 npn2durrlp qbmp t utuhrlu:0rlfr'
. lpurgnrg$2 urh4r4ur2fu{nq hururuoul{ (un4nnuqur!) L JnrIupu0rJnr! mtuult{h

urnLnn0Jut Fudohmndubnh puEult!' ruJ4 Frudob|.nnduhnh hurrrnunurn{ud purouqh
uuhduloobnnrd 

- 5 -



. [nugnLgii Furd0bundubnh mbnuFr!2fuUru0 drudtlhm0bn0 t utL!,du]00bnn,urj4
pLlnrd eO|',lbnnLpJrl.]6 Frud0bundubnh dbnppbnULrr0 0ufuuqLrmr{nrp1nL0 nL0bgnrl
prud0bubnbnh Lr u,L undhprlphnh ub+u.rqur0umbnbpI dfgh ubrlurFr.u2fuqn4
Fr!d0bu nd u b nh Lu ndbpn :

bpb ILrfulfr0nLd LnbqupLu2fuLlurd pLud0bundubplr urndbBh qnLdurnn Lnh{
L]dLupr{Lud tt, uutu C0l.lbnnLpJnL00 hn quEn0u4nuqLU0 quruthmulto ih qurnnA
db6Lug0bL $h0u0uruqu0 dhgng0bpfr 0bnqnuLldur0 hL!Zrlh0:

C0qbnnLpJnL06 hn qnn6nrIbnrpJtu0 gh0u]0uruqL!0 urn4JnL0p0bn0 Lud+nrhbtnrg
hbun llunn[ t ubquFur2furlurd pu]dobunuubnh uorlu6urL]ru[ undbph Ubdugduro
dh!ngn{ LurlbLrug0bL tlurIn0uqnuL]ur0 quuthmurtn'

. 2LuhnLlpfr dh duun qhnfuLU0gbtnq qulon0Lu4nuqru0 Llrur.qhmut,. Col.tbnnLpJu0 qur0n0u4nuqu0 l']uruthmuLh, u.luhnLuuuJh0 !Luqfuulf h
unnn0jurL pLudobLnndubp[ 1nL6uprulfro L Lu0Lluroti]qu0 undbpobnh Lnu.rnFbnnLpJru0

n04hu0nLn qnLdLupp qbpuqLuIgnrl qnLJpn (qnLn ut]Lnhq0bnn) !urI 4pu rturup
+nfuurIgbLnLl t]ur0nIru4nuiL{ru0 l.]r!qhuLUL,

. eud0bnndubnh ur0qur0Luqur0 urndbpn db6urgObtnr dh!ngn{ C0llbpnLpJnr6n lhqunnrl uLlbtrug0bL qu0n0u4nuL{u0 qruqhrnutG urrlbth, pu0 Frud0bmbnbnh
n04hLu0nLn dnnn4h qnq[hg huLuuu.rr.nLlud Llbpgfr0 huL2Llb!2nnLd t{ud qbn?h6
u.inl4hoh un4JnL0p0bpnLl uLuhdruoLlLu6 qnLLn uquhrlobnh undbp0 t:

Col.thnnLpJu0 Lluron0u.r4nuqur0 qurqhnuLh Lu4bturgULuo druuh0 nnn2nLd0
n04nLIqnrd t Q0!bpnLplur0 Fudfibnbnbnh nOqhu0nrn dnqnLln (uJunLhbm dnrln{f lurt
tunnhnrn4[, bpb unrl0 l.]u0n0u.r4nnLp,ulrlp !ud pr.r.jd0bubpbpfr p04hu0nLp dnrln{lr
npn2dLudp 0pu0 Lnp{u6 | ru,4 hnur{uunLpJnr0n :

C0!bpnLplnLop th qurlrnq Fu.rdobmn[ubn pnrlLup!b1
qnn6nL0bnLpJurUF unugugLud Llouru0bn[ 6Lu6l.]btnr hu.Idun:

4.3.2. qLu0n0u4nuiqu0 quruthLnuth iulrih 0LluqbgnLd

C0!bpnLplLu0 Llur0n0uqnuttur0 qruulhnulLh ,urgh O4uqbgnrd! qunnq t tturmunLlbt.

o prudobnndubplr u0{uroruqu0 updbpf r"hnppugdLrdp,. ptud0bLnndubpfr n04hur0nLn puourl'1h ulurtluubgdu0F ruj4 p4nLd onbopnLl
OurluLuubuL[Lud 4bu]pbnnLd 4pLu0g rJf rILuu[ 6bnppbpdLurlp l, dunduup:

C0l.tbnnLpJLUI L{ur0n0u4nruL]urO quluthuulth 0r{uqbgr.tLl6 0r4LuLnu!nLl C6!bpnLpyLu0
qnrlfhs pud0bondubn qunnq b0 dbnp Fbnqbt dfru.r1o pLudobLnndubpf
ub+rul.lurourubnhnh hudludrujInLpJr.udF: C04 nnnrd uJ4 0qulmrul]nLl C0lbpnLplLuo0
L!nurlunqLlu6 Frud0bunUubnh 6bnp pbpnLdp n0qbnnLpjur0 ulLunmurl.luronLpJnlo0 t:
bpb 6bnp Fbndur0 unur!unqLlul6 Fuld0bundubpfr puL0Lutlp qbnuqu0gnrd t
hruduuquuLuufutuo nnn2dudF uruhdur!{u.r6 pu0LUt{n, uulur Fud0bubnbnhg
Furd0bLnndubnn q04nLd b0 0pLu[g LuoLupLuptlobnh0 hrudu]duu0nnb0:

CIqbnnrpJnL00 hnLU{nL0p inL0[ 0LlLuqbg0bl qu0nIuj4nLuqu0 qr!u{huuL!, bpb
4nu ibutaLlopn4 onu turLhn u4blh Lt|.hnpnu0u.r Onbopn{ L urjt hnu{u.rqur0 rxttLnbnn4
uruhdur0{ur6 0{u.tquqnLJ0 l.tru0n0ru4nul.lur0 tlruqhLnulth iuqhhg:

. -L{uron0u4nuqr.r.r! 
l.turuthmuLh lLutflr 0{L!qbgUruo 4tqpnLrI IIEQ uunnrg n, ulur|lruu

durl!tLnnLd pLud0burndubpf hrurlruu$uqhn0 r.hnfuu"r0Lu!blnL OqLuuurqnLl tiurU
hulLuquLn_uufuLufi qnqrnnLU qu]munbLnL huULun i4[r]b1nL 4bqpnrd hLuL{ruurnurqptpp
hLuUun4nLd b0 Lu[t{ur{bp:

. -C0l.tbnnLpJLu0 
ttur0n0ur4nurquj0 qurulhrnuth [{urqbgUuO l, C0!bpnLplLu0

!u0n0ur1pnrplu0 dbg hudurutunurufuuO r"hnLfrnfunLpjniO quruLupUlni UtirllO

hn moLnbuurl]uro



nnn2nrd0- n0qnL0LlnLd t dnnn{h ltn4dhg druj0h hnulL[nr0B m{nq FLud0bLnnduhnh
ubqhuLILU0urmbnbnh duj0bnh 3/4-nq, uullur10 nt quLLluu pr{bLupLlnq prLrd0bmndubpir
ubqhuLtur0urLnbnbnh duj0bnh 2/3-hg:

. - C[qbnnrpJu.i0 qu0n0u4nL!t]ruo !LuqfrLrLul[ 0Lluqbgdru0 hbu qurqqur6 uJt
fuO41p0_bpp lLrpqu{nnLlnLd b0 Ont0u4nnLpJLutlF,Onb0pn{ t, unrJ0 lLu0n0urff nLplurlp
uLuhdLu0r{Lud !rupqnL{:

4.3.3. e0qbnnrpjnL00 nr0h rqurhnLuur.ujh0 hhU0ulrlnud:
C0QbpnLplu0 2urhnrlphg dLuuGruhLuInLd0bpI hLu2{fr0 uLnbq6{nLd I quhnLuurulfr0
hf d0Lu4pLud ttui0n[u4nurl]Lu0 !urqlrLnu1f 15 un!nufr luLfnL{:

. 
bpb qurhnLuLnuJh0 hhd0ur4nuUn qurqdnLd t 00LtbnnrpJL!0 ttuln0uqnnrpJuldp

uuhrlu0Llur6hg urlbth LhnBn dbdnrpJ n L6,h uru qugn LU0bn 0 ru14 trlrUOuraprlO5b
l.tu.iuulnllnLd t 2ruhnUph 5 unqnuhg n, qu]lltxu 1ur1nL{, lr0lutlu OLut., COqipnLplLirO Oirp
tupdbprlpbpf pnqruFqUu0 undbph L 4nu0g ur0rlul0ruLtu0 updbpfr 

'dhiL 
Uqurb

uunFbnnLpJnr0hg unug4nrL dhpng0bnhg:

. .'rl!uhnLumurjh0 thD[ur4nuU0 oqLnuqnp6{nLd t CoqbnnrpjruI Llnnnruu0bnn
dudqbLnL, lro2qhu 0Lul, Cottbnnrpju0 uturnuumnduhn0 durnbtm h pubOburnrlubirl
hbur q0b1nL hLrLdLup, bpb C0qbnnLpJur6 2tuhnLlpp [r LulfUhgngCbpp 4pLu nLuUrup lti
FuJqurllunnrDI

'rlLlhnrul.nu.ijh0 hhU[u]4nudn ih llLupn4 oqLnuqnp6{b1 uj1 0quLnu!0bpI hruurup:

4.3-4. PLud0bLnbpbpI pfirlhLuGnLp dnqn{f npn2durlp C0qbnnrprnrOn t1unnn t uubrtdbt
0ttih 2uhn_Lpurpujdho0bnh L[6undul6, uu.]undu0, LlnLuLulduro, ungl.rurlLut]LuO
quinqtxgdru[ h Lrl1 hlrrl0u4pud0bp:

4.3.5.C0LlbnnLpJU0 qnLu u.r!Lnf Llobplr undbpn q0uhLr.lm{nLil t hru2{ruulruhurqu0
hru2Llbq2nh !Lud unL4frtnnpu!u0 qbnu$nLgdruG m{u10bpnL{ OpUi:pnL1 t. ur11
hnuLluIuI uiLtubnnLl uurhdru0Llu6 t]urnqn{:

bpb bnLlnnn4 l, JnrnuBurorjnLn hupnn4 Sh0u0uLul.tur0 uurn{u urlLupLnfrg hbmn
9lu_ntLlh, nn C[qbnnLpJruI qnLLn Lu!r.nf{0bpI u]ndbpn ulLrl]uu t C0!bpnLplLuo
quron6tu4nurqu0 [LuqlrLnLulfg, ulr.lltx C0L]bnnLpJnr0! qunuurLlnn I hulurupupul rr
uLuhdur0rlurd l.tu.inqn{ qpLu0gbl fp tlLi.l0n0ur4nujL{ru0 qruqhmuLh 0LlLuqnLd[:

bpb bnttqnlq L Jnrnuplu0rJnLn hu9nn4 ShOru0uruttL!fi uLun{uj ruLlLupLnfrg hbmn
qqnq{h, nn Colf bnnLpJur0 qnLm uquhrl0bnh urndbpn utu.rtluu t opUOpnLl riLutrOLuA4LuO
!u0n0u4ptu!ru0- qruu.lhuruLh 0r{LuqLuqnLl0 tu.jllrhg, C0qbnnrpJnr0n qunuurqnn (
n04nL0bL nnn2nLd lnrdruprlLu0 rJLuufro:

, -EpE unU0_ .ltu.i0n0ur4fnLpjurlp 0ufuuLnbu{ul6 4bulpbnnru Col.tbnnLpJru0
Ltur[n0u4nuJqu]0 ttL!14mluLh [rlurqbgdLuo !Lud C0QbpnrpluL0 lnLdupUruo np'ninLO[ ip
n04nL04bt,- LuqLu C0!bpnLplLuI Fud0bubnbn!, r.,.luJnmuuUpUpn, fr0rlAUiu !u;L
q-bunlpru[_ qnndhg Lhuqnn4ud dundh00bno hnu{nrfip nL0b0 quhuropbl
C0l.{bnnLpJurO LnL6unnrd r}uuruqL!0 llurnqnq:

5. Frud0bmn0uhn L u1t urndhp4phn

5.1.C_0qtnnLpJnL0n !upn11 t pnr!!p!b1 L ub4upLu2fub1 rf uumL!pnpuJh0(mquqnurtiu0

i"t!r!1,"t qurLnnuumqud), nn!.Ltgrrn1 t pnqupqbt OpUOuapniplLuUp uLuhdLu0Liur6

!ynqnq qu.irl nl l{] uruurlpqpurjh6 dLf tu!{u0ulLl0 pLudobLnnduhp t, t4LupLnLumndubp:
C04 npnrd. p_rxd[bnndubnh pnrlup!dLuI rf LuurntuprpLulf 0 dt.,! iujd0bnndubihhur{uruLnurqhn0 l:

-7 -



5.2. curdObuhnng qnndhg Fuld0bmndubpfr Lupdbpp t.[6tupblnLg t' C0l.{bnnLPJtu0

,uirrlra qniriog",,fl g'huLn C0QhnnLptnLbn FurdGburbnhnh Fr'ld0bundubnn ulbLnB t

;*;;i h]t F;Jdburininh nbburnnh (ipu0lurluLnluofr) Furd0bubirbnh utd0tlquo
ii.rJn,iauiit,'i nc,n npti,o boqupntplro ilnqrlig riLuuuurpnpull! tt,nr1 pLudobundubp

snnunubrnL L mL,quFur2fuElnL 
' 

4UqpriLrl 
- pLud0brrnrlu 6bnP nbnuid u0dh0

ie*OOtin[,pn911 u]t,mB L Lnn{h FLud[bmn[ubnh hultltuuuuqnnn:

purdob$ndubnh huL{LuuuLuqfpn tx0tlu0Luuul0 urpdbpnLrlp t' nno htu{uuuntu t

n0ubnnLBru0 0uu rrLuLl uh pLu0fr pLud0burn0ubnh aquuruLurtp 4nu0g mhnuulbmnqh

irnlinruuibLnnnot nh) uL,rfrLu!u0nLpltu0 hnu{nLOpn:

cudfibondubnh lnrptlpr-uo1nrp $huurt]h huduln. FudobLnhnng! un{nld t

,",r0;h;--h;4;,jr.'riqf p, 
- ru,il,uuturqhnn mnqnLu t Ft!d0bmndubnh undup0

q6LunhLnLg hEmn;

eud0bunoubnh htuttrurumuqFn! ulbup t qunntotuqh OnboBnq uuhfu6qu6

nhtt{hqhu0bF:

PLud0bun0ubnh huLltuuLnugnn0 qbLnp t hurluq.u-my1fu;u0h luJtuumu0h

f rcnr,rlul.nntptro hnu{uqrLrO 
- LuqurUnn{ uurhdtuotluld undbPqpbnh

qur2Lnultu0t{u6ntp1tu0 quhu0!0bnh[:

, lLutlruuurLuqpnq 0bnqurJurg{nq Furd0b,mndubnh !9{ 4qugs jh. d-uuh fnluur0guu0
qr,l qi;0;d'6 pro'outnnnl ,O,1uOU,o (u0t.[ui0) qhnqlnrudu0 rlbu]pnLU' ru14

ouOfUinnUuUnh hr!tlururnuqhnn Llbnr"uqun64nLrl I Lr huULun{n10, t 2bryu1: 1''lnp

'*"*itt'1ir to,irii,rrup (,irlr.lr,lp) urn4nLrl-t purdObrnn ubnh 0nn hulluuuurqhn:

cud[bnndubnh In1 hLut{LuuLnuqpbn b0 Lnn{ntd 0nn l' 0tutuqho.mhnuqbmnrfbnh

ur6r{uonLrlobpnLl hLlrluurruqpnLl lbptlru;Lugqnq Fuld0bmndubnh Uuruotuuh

tnluu0gUru0 4hrqpnLU:

lurquumuqnn{ 0bnqruJurgqnq ptudotLnndubpfr .lnY0Slltu6 Frud[bnFnn!
,o|.f |.utiLut ir'd,f"jol ,tti +"iror[ 

'qbqpnL0 pLud0bLmdubpft 0nn hutluruLnuqhnn

rnnLinLrl t qnurtgtltud Fud0bmhnn! [nn LuOtltu0dLuUF (t!0LltudF):

5.3.culdobondu0uloFuldtuobLht:bphbnqnL!LuLItuL|b1|u06|r0pubtiuqu0uubnb0
ubtr purO0bmnuuh, tuu.lur 0nu0B htudLun{ntd b0 rlbLl pLld0bubp:

5.4. CoqhnntpinL0n unLl0 !u0n0ur4pnLplurUF utuhdt!otl-ld-UunqnLl qunnq t pnrlupqul

;;r;n;t{ i,inr-i"i,rqiol, hotqdil ouLt.. db! qtuu dh puroh dl'h urnmn01Lu[

Fr!dEb$ndubn:

c0l.tbnnLPJu0 ttnrldfrg pnquptl{tud huuunull (unLinnuqu[) purdGbunUu0 nt[h

dhl,6nLJI tu0{ur6u]Lltu0 undbpn:

coqhnnLpjnL0n l-lunnrl t pnqurnqhl L ulbquFL|2lubt Onbou4nntpjulUF' Onb0pn{ h

uL11lpurtluqutO uqmhnnLl uLuhdur64ul6 UJL rxndbpqPbn :

5.5. Coqbnntpju.r0 pnlnp pujd0bmnuubno ulotlul0tul]tuo b0:

C0L1bpnLp1tu0 l.{nqfhg PnqunUqud un{nnurL{ul0 Ftxd0bmnUubnh uL0tlu0ut'ltu0

Lundbpn utbtnp t thGh dhuc|nU0n:

CGLtbnnLPjtuI nnnZLulh ubuu-rl']h u]dbl Uh unmnoJul pLudobLnndu nLoh 0hl'6nlJ0

u0rlrx 0tul.lur0 u ndbp!;
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C6qhnnLprnLon unrj0 llur0n0urqnnrpJtuUF ur.uhrlur0Llrud qLlnqn{ L durllbLn0bpnLr)
pnqunqnru I hLUuuurlnuqn{ud qurd t|lnqhnfuLLlLlulo 2LuhnLpuFurd0nq, qnLuullldur0,
qhnfuup!bgf l, rujt mbuLUqh un$n0Jurt Frudobnndubn Onb0pnLl uruhdruorlurd l]unqn4:

CoqbnnLpjruC ljnndhg mbnurpu.i2fuqu6 unmnojurL Frudobmndubnh u0LlLu0LuQLu0
undbpn rulbup I qbnuqLu0gh ltu[n[u4nruL{u0 Lluq[urur1[ 25 tnn!nu3:

Upmnoyul Frud0bundubnh ubqhuqu0uubnbnn 2nL0L0 du"r10f hnu4nLop
C0qLnnLpJrx0 FLudEburbnbnh n04hu0nLn dnqnqh (FrugurnnrpJLufF C0qbnnLp.,L!0

LnL6undL!0 l.turrl {bnurquqDutibpqULu0 hupgbph druuh0 prlbunqnLpJnr[hg, hotqbu
0uL onb0Bn{ uurhUru04ur6 |.llJL 4bqpbnnLd):

Upun0lLu1 Furd[bundubnn t]urnnI b[ +nfuLunq{bt un{nnLul]ruI FLud0bunUubnh:
C04 nnnLd rhnluurntlbLnL du.irftu0uLl C0LlbpnLplnL[6 u]bmp t Uunh LunLnn0JLu[

Ftlld0bundubnh ubriLuqLuIu.iLnbnbnh 0L]umdudF pnlnp qupupbpp qud 0nu0g
hududuJ0nLp,urlF u{unuLu4nnLlh rl6unbL ulunupbn0 urjt dl,nq:

5.6. CIqbnnrpjru0 Lnu]gnLgh, mbnupu2fuLlurd Frud0bmndubn! ulburp t 46un{b0
4nuog ubrlurFu2[udu]0 dLuufro nnn2durlp uuh|luor{rud dLurI!bLnnLd, FrJ]Jg nt nr2, p!u0
4nuog ubnrupr.u2ludrx0 quhhg dbLl mu-rp{u n0pugpnLd:

C0!bpnLpyu0 prudobnndubnh l, urjL undbpqpbnh 4hUurg rl6urnnrU! ttunnn t th0bl
gnupn 0bnurnJLuL 4nudLuqru6 dhgng0bnn, undbplpbnn, qnLjpurJho hnu{nL0p6bnn,
ULnL!{nn ub + Lu Ll u 0n L pJ n L0 n:

LnugnLgh, ubqurFu.i2lu4nq FLUd0bLnnUubnh 6bnp Fbndu0 dtrdLu0ur!,npnIg 4fdrug
qdunnLUIbnn 0LlfuLrLnbuL{Lu6 t Uhruj0 4nLuduqu0 dhgng0bnn{, qbup t Ll6uJpqfl

4nu0g L![Llu.rourl.]rl]0 undbph un0Lluq0 25 %-p:

C0LtbnnrpjLu0 Fuld0bmn0ubnn l, urJL urndbpnpbn[, nnn0g 4hUurg {6unnrun
oruluuuhurlrud t ni qnuduLlu0 dhgng0bnn{, 4nurop dbnpFbndu.r0 du.rdu[Lutl
qdunLlnL0 b0 tnhLl undbpn{:

tpuqLupLu!Ll]f0 4ru6qrnBh dIgngn{ rnbqupur2lu{nt urndbpnpbnh 4hdLuS
46unnrdn !LuLnLupLlnLd t dfrLrl0 4pudu!LuE UhlngobnnLl tnhq undbpnq:

C0l.tbnnLpJr.!0 hfrd0ru4prJLu0 dulrlul6rxU pLud0bLnn0ubpfr 4hdrug hhU0ru4hn0bnh
qnqdhg Ll6utn{nq qnqpf 4pLurlutlu0 qouhuuujl.tu0n uLuhdLuoL{nLd I hhd[u.i4hn0bph
rlfrgl, hLudLudulohgtlurlp, [u! Frudobundubnh L uJL urndbpqpbnh LnLugnrghi
Lnb[u]purZfutlLu0 4bqpnLd C0!bpnLp;tu0 Ln0opb00bpf funnhn4h (4hunn4 funnhn4h)
nnn2durdF l, b0pLu!u L q[L!humduro uloL]urfu qluhuunqh qnrldhg (uJnL4hLnh):

C0!bpnLplLuI unudu4nnLpJLuI LnLu! {n[uLu0gt[rud Furd0bmnUubnn (tqdulnLlu]6
Llutd hbLr rlbpu4Lup64ut6) ib0 uLulfru dLu10f hnurLlnLOp, hru2Llh tb0 u.rn0Llnrd 6urObnh
hru2rlunqUuJ0 dudru0r!1.1, uJq pudGbLnnduhnnLl 2uhnLpLUFuidh00bn lb0 hLu2quntlnLrl:

C0l.tbnnLpJruO FrldObubnbnh n[4hLU0nrn dnnn{n huiumumnLd t Fuld0bmndubnh
mbquFlllzfutlur[ un4Jnr0p0bnn U hLuduquur!uufuLuo +nq]nFnrpJnrO0bn t qurLnurnnld
ll uJ0n 0 L!qn nrpj n L0 n Ld:

n0qbnnLpJLu0 Furd0bundubnh0 {bpLupbpL{n11 uJt hurnghn! !upqur{np{nLrI b0
Onb0u4nnLpJurrlF, Onb[uqnpn{, Onbopn{ L unLJI qulon0u]4nnrpjr.udF:

5.7. C0!bpnLp1u0 pnrlLupllud pnlnp LuquhnLlLltu6 ulunmurunUubnh u04L!0uquo
undbp0tnh qnLrlLrpp iqbmp I qbnLuqu0gh Llu6n0ul4nu.rqtu0 Uuluthmuln quld lxj0
uquhnLldLn0 qnL[upp, npp nnurdu4nrluj6 t C0ljbnnrpJuron Lqunmu]undubn
pnqLlnl.lbLnr 0uluuLuqnq: lrlupLnurundubpp u.lbop t nr0b0u0 ruoduroruqul6 undbp:
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nun$LunnUubnh rnbquFur2funLd0 hnurqur0urg4nLU t hJnnhn4h nnn20udp'
OnbOpnLl uLxhdru0Llud qunqnLl:

'lunuurmndubnh pnqLuntldru0 dLuuh0 nnn2durdF uLUhuruoL[nrd b0 4nur0g dundur0
dhp, du lbuOLpp l, LrlrujdLu00bnn:

C0l.lbnnLpJnLo0 hnu4nL0p nL0[ pnrlLupQbl'

. c0t{bnnLpluro qnuBh qnuLlnq uuluhnL{Llu6 qLupLrLuLnndubp.

. bnInn4 u0dtu0g qnndhg ulurnmuundubnh pnlurnLifuJ0 hruLIu-rp LnpLudLr4pt{u6
bnu2luuLlnnnLpJLuUp ru14uhnqLlurO ulunuuLnndubn.

. unu0g urqurhnLldru0 uluinourondubn:

C0l.lhnnLp,nL0n qunnq I pnqurnttbt h0tutbu ruoLlufiruquo, ruJou]bu tL num
0 bnq urj Lu g 0 nrth ul urn Lnuu n du bn :

CoqLnnrptnlon qunLnuLlnn | {uLnhL hn lnqdfg ubrlupru2fuLlLu6 u0{u0Lu!u0
LrlunLnLuundubnh ubthr,Jtlurfiurubnbnh nhbuLnn: qnngnu6 u04ruout]ru0
qunnumndun {bnLrrqu.i0q0qnL l ColbpnLplLu0 qnqdhg nruudhu rl6u.inh qhuurg:
qnngnLud nuLn 0bp!u1Lrg0nr1f qu.inuulmnduh ubqhul.tui0urLnhnnp hnur{nL0p0bnn
LlbnLutlLU0q6nLU | 4uruurnu0n:

CoLlbnnLpjnL0n !Lupnq I pnqunqbl ll|nfuunl.tqnn u.turnuurundubn h uJL
undbpqpbn,nnn0p LnuLlfru b0 C0l]bnnLpJru0 qLUnuumndubnE Lr rujL undbpqpbnn
Furdobmndubnh qhnfuLup!dtu0 tlurd Fud0bmndubnh ununfiJurt dbnp Fbndu0
hnuLlnr0p: C04 nnnr0 CIL]bnnrpJnL00 hnu{nr0B inL0h mbrlurFru2fubL fnlurunqqnq
qLunuumnduhn L u11 Lupdbpqphp, bpb nuln mbuul.t0bnh t 4ruubnh hulLnupLupL{u6
pud0bundubnb pL!0luL{p u{ruLlruu t 024ur6 Lnbuuq0bnh l, 4urubnh pud0bundubnh
pruourqhg, nnn0p u0hnudb2m b0 LfnfuLup!Llnr1 qunu!uundubnn l, uJL undbprtphnn
C0qbnnLpJur0 Fu.rd0bmndubnh +nluunLlbtnL h0urnur{nnnLpJnr00 uquhnLlblnL hudr.r.rp:

C0|']bnnLpJUE qutnuLumndubnho qbnupbnLlnq uj1 hLupgbpp qulnqurLlnnLlnrd b0
Onb0u4nnLpJrudp,Onb0pn4 l, unLj0 qur 0n 0 ur4n nrpJ ur dF:

6.Ftud0bLnbpbph hnu{nL0p[hnn L u.{urnuuLlu0nLp;nL00bpp

6.1.C0!bpnLplLu0 lnrpupLr02ynrp huuurnuL{ (un{nnuqur0) prud0bnndu mtrLhu t hn
ub{rLuqur0urmbn hui04huLugnq FL!d0buhnn?n dhLl!nU0 hnu4nL0B0bn!:

luuurnrul.l (unqnnu.iqruO) pLudobLnnduf ubrhurltLuoLumbnn Onb0ph tr unu0
qur0n0LuqnnLpJruI hrudruduJ0 lrpLrLjnL0p nL0fr'

. druu0urttght dnqn{h0 Llbnph0hu lrpuL{LuunLplu0p qLlLn!Lr-r0n11 pnlnp hupghJrfr
0LttuurdurdF 6ui10h hnur4nL0Bn4,. drxu0urttght c0ttbnnLpJLu0 l.lunur4undu0!,

. umu0uit 2LuhnLpLupud[00bp n0qbnnLpJu]0 qnn6nr0bnrpJnr0hg unugr.ugtu6
2unnLJPng,. LunulOtuhbnp LlLupqnLl dbnp pbpbl C0!bpnLplur0 t.tnndhg LnbrlulF2fu{nrt
Fr.ud[bundubnn,. unu0ut C0t1bnnLpjru0 qnn6nl0bnrpju0 LlbnurFbn1urt gLr0lrLrgu6
ubqb!umL{nLplnLo qLirqu0h rhuuurupqpbnhs FLISh, ruj4 pqnLd qLuonorx4nnLprruUF
uLUhULU0Llurd tlunqn4 6u0npufiu]L hu2t{uqtuhu!ru0 hul2Llbu2hn0bnh6,
hLu2L{bLn{nLpjnL00bnh0, C ]bnnLpJLuI unuuqnuru0Lnbuul.]Lu0 qnn6nr0bnrpJu0n,. dnnn{0bnnLU hn hnur{nropobnn 0bpL1u1ug0b1nL hurlup lfuqnpbl bppnp4 uL06[,
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. hru04b-u quL_runurgu.jnL.lnrpJnL00bnnq dnqnq0bnnrd,
' 

tdJilll0bnnLd 
eLlburp!b1 fpb0 quulru.iona jph{ LidLlpLltu6 pud0bmndubnh durj0bnh

. l,l]il1,11,1,!tffi n#J;t[ fltil1x"l]t',1,x,!ffi,,iitf"ffiii3ill ?[T;?jfi i,,0, 
u

. C0qbnnLpJur0 tnL6Lunrlu0 nbu;;l;:J,;[''fi hi' il;Hi',1[ #Yillt,.iff,,lili" il#;l',f"li,XIl,,'Til, lff]il *ft1
'ij,i.Yfiili!:.1i,fr iiil,txtLi jl",lf..T".,"ir.T##.,"fr 

f,',if ft",li,lliil'_l'j
lilq1,ffi H;iltJJ; rl iiiill, r'- Lltn urnn Lqnq nuoir,,in rnqh'aa'ii'i"'i1 ic
urnc{Luq0 2 Lnnqnup uu4rLrquouffntd 

t dujoh hnuqnLop nLou-gr'l puro0bnndltp1

: i!!rui:JHli[',,l:,ilJ#ilffdtf ltilltfi,qHittrrffi1'I jffffj#',4bqpnLd
'Fjicijri*litriiliiTf 

,i,i[xy, jxglllJur*t jr,;m,,;"'#,.,,,fftlH|

dtf#i"'Jill"illf#ttr1ir,.i "t"l,.,q'i'l''r"iJ'i-r'iil[nlli, 
p'g'nn'p1'op

' 
fifrifw.f i;f n'on:il,rll,,'.'13' i{J,,,Jllili!,'L:lt'B?ttilii,lxl

. Llu0n0LU4nnrp1urdpuLuhdLu0{urddLudqLu0'Ln;Lrl.. "'"
' illilft?'i.]"x'lllti[13lix"]'1f uru.'t1lr un6{uq0 1o% qu,-qdnrr duri0h

ilil:p1l';"l;;-ffilir"?ft rxtr,;'di*,,,3xrffi?dil1ffi #rrfl_tTf
:ilil;:lli f,flHililflq,'J#l';tfill,,l" 

qn"r'rio oiruJbn-!-'1i'pr',,n'!ni'u lb

' ;ilfitlilfii 't 
dhnq urt r'!odur0s +nruur6sbt hn ubrhuqtuonrprnLo! hrur4huusnq

. oqnqbl unrj0 qt.rr[n0ur4nnLpJulrtF 0ufuuruburlud LUJL hnLuqnrop0bnhg:

.rq;'#H[ttiilill;lHflttrji:il.',::nh qhdurs 2u,hruFrudh00bnh q6r!nnrd0bnn

6.2. Unnn0JLUL Furd0bLrnf uhpI ub+Lul]ru0unbn pud0bubpbpp hnuLlnL[p nL0b0.. rft!uIrrlL]gbt n0Llbnnrpjur0 Liur n uJqurn du 0n,' lTilriti,*,rillfniil'.l$l,.*,l"nu'LrhnLPrL!0 qbnurFbnrrut 
-stu'qrusud

Uilrulir-#,l;t.fi tilffitrlll::,#lf#l{:1"';*l*nfltT
: liriif '{ilril[,t_,iH'i:i: ff tHtilsi!fi tt#ii:tJff iji*ll,r,,jl,,

ruj1 f pLuLlLu!u0 Lu!ubnh[ hLutruu. 
ffii 

i; ;; ili- ;";r ;1 Ifi ;il# iJ Hi?,ii,i if+xl",ljt' i::,5ffi il Hflt ;, ;;
' iil,1i.,i$t:[f,r]xf 

0 Llbneh0hu frpur{uunLpl'01 r4Luulruon4 hurnsbnh 0qurnrludF
. hr1lo4bu quL unutunqntpJnL[obnn{ dntn{nLU,

:ff 
fi#i+#iliffi :r.*,"T.,iixi,-"H1,,f,T,,s,ilf niHi#i,'#f.,,11,t,f, 

fi ;
-11 -



.lbnpho 3 b0pruLtbubnn{ uurhuru0rlu6 hnb0g hnui{nL0p[bnhg unmn0juL
Frud6bundubnh ubqluquroLULnbnbn0 oquLlntd b0 5.5. 1r7.2. qbmbnntd utuhduo{L!6
{bnuulu hn Ld 0 bn n {:

6.3.C0qbnnLp1ur0 Furd6buhnnp Fud0bmndubnn u0g0nLd h0 0nu dLunLU0g0bnh0 l.ltud

hFLu rlLuhurgnn40b nh 0:

6.4. lLluurnuq (unL{npu!Lu0) Frudobundubnh ubtltutltuEumbpbp[0 ,h t]ulnnrl
unurdu4n{bt 0nLu[g u.]r.uuL{ur0nr1 unLlnpLu!LuO ptud0bunduhpf tuOLlul0Llqu0
undbphg L pLu0rutthg tFfunrl LnurgnLghi dtrl0f ltpuL{nL0p:

6.5. Curd[bmbnbnn qLupLnu{np l-,0

. ihpu14upLuQhl C0qbnnLpJru0 qnndnL0bnrpJur0 LlbnupbnJLuL qurqn0hp 0bnquJurg0nq
uhqbl.{nLpJnr0[b n:

7. 0 0[hp nLplu0 2urh n tpruFudh0 0bnh {6unduG llunqn

7.1.CottbnnLpjnr00 fpLu{nLop nr0h nnn2ntd n04nL0bL nbnuput2fuLltud Ftud0bmndubnh
qhdurg bnudujulturjh0, l.thuruUJtuqujh0 !Lud uLupb!uto 2urhnLPupLudh00bn[ {6Lupt]uo
rlLuuh0:

CluhnLpurpuidh0!bn! 46un{nrd b0 C0!bpnLplLuo qntm 2uJhntjPhg (lnLLnullLlLu6
'?urhnUphg): nnn2Lulth 4Luuh Lunmn0jruL pLudobLnnrlubpft 4htlug 2uhnLpLlFudh06bn[
qunnrt b[ rl6urnLlbt hLluntq u.ij4 oquu]tuLln{ uLnbq6LlLu6 CoqbnntPjtuo
hftrlIu 4p Luf 6bpI hu 2 L{[ g :

CuLn pud0bLnndubnh Lnbuurtl0bnh l, 4utubnh dh?u0qiu.iL (bnurduJuiLltujh0 l,
Llhuu.idjruULuJh0) 2uhnLpurFLudh00bnh L16urndut0, 2LuhnLpupLud0lt ttu'"hh t rfnut

{6Luprfu0 dl,fr rJurufr0 npn2nLd0 p04nL0{nLd | tunphp4f Un[dhg: Cuu ptud0bLnnfubpf
ubuurqobnh l, rtuubnh uLuphlu0 2LuhnLpLupLudftoobph {6ulndu0, 2LlhnLPupudoh
tulqhh t, qnur {6unuu0 6Uh fmuh0 npn2nLd[ po4nLo{nld I dnAnLlh UnqUhg tunphp4h
unurgu.inttnrpJurdF: Uh!Lu0tUtut 2uhnLpupLud[00bph ltuthn th qurnnrl qbnuqu0gbt
6ufu np4 $fr0Lr0uLuqu0 oupqu un41nt0p6bnn{ pu2fu t{Lu6 zulhnlpurFtud0h 50%-n:
Su.rpbQu0 2urhnLpLIFUdh00bnh tuLhn ih l.tunn[ uLlbL Lh0bL tunnhnqh LunLu2tupl4Ludftg

L th qunnq qurLtuu Lh0bL un4b0 Ll6Lun{u6 rlhptu6l.tiurL 2urhnLpLUFLUdh0[bnh ,u]ttlhS:

bpb dntn4h npn2dujrlp mrunbtluro 2LuhntpruFtudh00bnh fLuthn luu
FudGbnndubnh untuodf0 mbuuqobnh l, 4tuubnh uuhuu0{nto t urn4bo 46urn{urd
fhpuoqjLlt ZurhnLpuFr.udhE0bnh lutlh0 hut{uuuln, u.ir4tr.r t!J4 ubutuq0bnh l,4r.uubnh

Fr.udobundubnh 4hrl|.ug uLunbqu[ 2urhnLpurptudh00bn tbo Ll6un{nLU:

bpb C0l.tbnnLpJLu0 dnqn{h nnn2durdF uunbquro 2urhntPurptudh00bnh rultho ouur
Furd0hnntlubnh unu06f0 LnbuuLl0bnh 1.. 4tuuLnh uurhdLu0{ntd t unr}b0 tl6un{u6

'lh9u.i[tULut 2LuhnLpuFLudh00bnh turihg u4hLh, urqur LuJ4 mbuuit{0bnh L 4tuubplt
pLr.rdfibmndubpf 4hdu]g murnbqu0 2uhnLpuLpuLdfo0bpn {durnqnlf b0 uuihUuroLluo
uunbLlu0 2uhnLpupLudoft t, ut[Lu1 murnnLd un4b0 tl6un4Lud dhru]oq,uL
2uhnLpLupu.rdfr00bph qnLdLunh Lnu ppbpn Lpl r"u dp:

dnqnr{p hnLuLlnr0p nL0h nnn2nLU p04nL0h1 LunLu0dfrI mbuurl'10bnh h 4tuubnh
FurdobmnduLnh 4hUrug 2uhnLpurFrudh00bn iqdLunbLnL l]r!d nt Lnh{ 1ut{n{ {6tupb1nL
Uuruh 0:

SunbUur0 2LuhnLpLupLudfr00bpf Ll6LupdLu0 dudl.tbun uurhdu0{nLU I dnrln{h
2uhnLpLupudf00Lp 46runbLnL duuh0 nnn2dur0F: Uf9u0!yLu1 2urhntpuFUrdh00bnh
{durn[u[ durdqbun uuhdruo4nrd | tunphp4lr dhtur0qJmL 2uhnLpuFrudh0lbn



-l6upb1nL rlLuuf 0 nnn2durdF, Fu.tjg nt 2nLu, ptu0 uLlul npn2duo p04nL0du0 quhftg 30

on uog:

CuhnLpL!ptudh06bnlr lnLpLupLu0lntp q6urnduI htudun tunFhnLn4n L]uqdnLd t
liuhnLpu.rpruol00bp uLntu0uLnL hnuqntEp nt0bgnq Fud0bmbnbnh gntguiqn, nnntU

-tbmp t n04qnq{b0'
.rlhpLu0ttJtuL 2uhnLpLupLudfr06bp {6Lunbtnt 4bqpnLd C0!bJrnLp;tu0 tuJ0

piraOUriitnunn, nnn0p n04qnqqhL b0 c0qbnntpiui0 pLud0brnbpbpI nbhuLnpnrf

tunnhn4h dhpur0lljLul 2u-rhnLpLrpLudlr00bJr {6Luph1nL dLuuh0 nnn2dur0 qurjurgdu'r0

on{urohg Lun0quqo 10 op Lunu2.
. uurnbquro 2uhnLpurFudho0bn 46unbtnt 4bulpnlu c0l-lbnnLpjtu0 urJ0

puiOUrntpupp, npn0p p0qqpqqhl b0 C0!bnnLpltu0 Ftud0bLnbnbnh nbbuupnrf
dnqn{fro duru0uqgbLnL hnutqnLoB nt0bgnq pud0bmbpbnh gntguqn lLuqdblnL optlut

4nntpj tu UF:

'.2. Ununoju.rt FL!d0bmndubnh ublhurqu[umbn Fud0bubnbnh0 zuhnLpurFtudhoEbnh
--6urpdu0 unutrd0u,rhLULnqnLpJnr 00bnn

'.2.1.3nLnupurotjnrn 4uruh LupLnn0lr'u1 pLudohLnnrluf 4hdtuS tl6urnqnq

lruhnLpLupLrdf0p l, lnLdurpLullr[ undbpn (nn[ {6urnLlntd t p0L1bpnLplLu0 lnrdtupdtuE
:iruLlu0u.r!) uLuhdLr0{nrrJ b0 n[4hrxOnLn dnqn{h qnqdhg 4nurdLuqu][ qnLfunh mbupn{
rurJ npr4bu unlqnur-u4pnrlp urnLnn[Ju]t ptud0bunfuh ur0LltxouJqu0 ufdbPh
:Lur LnUu Un:

?.2.2.bpb dnrln{h npn2dLurlp pnqLupll{nLd l, LnbrlulFur2luLlnLd h0 bn!nL tttutl tuLlbLh

uubpli tupurnOlLul Fuld0bmn[ubn, uqu] ulhmp I uuhduotlh 0uLr

luLhnipLupLudfr[0bplr l-. 1nL6upulfro Lupdbpfi rl6uprlu0 hbnpulqLU0nLpJnt60

-nrprupLr0lnrp Lunmn6JL!t purd[bLnnf uh hudun:

7.2.3. bnbp hu!nn4uqu0 uLunh0hnh n0PugpnLd unmn[JLuI FUid0bLnnUubnh0
hu.ruur0hftp 2uhnipLupLud0fr t{6unbL0 ttunnq t hhdp hu04huuOtut CGtlbnnLpJnL0!

'luruulturG l.tL!nqnLl tnLdurnbtnt hurdurn:

7.3.col]bnnLpJnLt0 hnuulnL0p lntoh nnn2nrd n04nL0bL ulbrluiFu2fu{Lud
3urdobun ubnn{ 2uhntpt!Ptudh00bnh {6undur0 duruh0, bpb'

. tnhLl rh LldLun{bL C0l;bpnLp1u0 l.turon[u4nlxLltu0 qLuu.{huLUL!,

. c0qbnnrpju0 l.tnqdhg hbul lb[ q04bL FnLnn LuJ0 Furdob$ndubnn' npn0p qhLnp t hbtn

q0LlbI Onb0u4nntpJur0n hu Uur u.{uu uru luu] 0:

. 2LuhnLpLrpLudfi00bn q6LunhLnL nnn2ntU0 !04nL0bLnL quJhf 4pnLpludp c0t]bnnLPJLlr0

rnOuuuuquC {h6uq! hurdtuu.lturnuuu[uLu0ntrI t opb0u4pnLplLudp uuJhdLu0tlu6

ruI116u]nnL0ultnLpJr.u0 (u0tu0u0UurgdLu0) hLulLnLuIf 20bpft0, l.iud 4nu[p h hurJu

ltqur0 2urhntPurpudh00bnh r.[6Lundu0 hb$hur0pnL[
. c[qbnnrpjLu[ qnLu urt]Lnhq0bnh urndbpn uluLtulu t c0uhnntpJtug lu6noLu4puLl1uo

!uulhmurghg ttrud ttulLul..ttuuh 2urhnLPuptudho0bnh q6uindu0 hbmLuopnLl:

C[lbpnLplnL0o hnuqnl[B ,nt0h nnnznld 104n10b1 (hui,uurnLunbl)

2LuhnrpurFurdh[0bnh q6Lunuu]fi tluruh0 ubqurpur2lutlLu6 (huuunurtl) un{npttt!Lu0

tud0bLnndubnh h Luj0 Lun$nojurL ptud[bundubnh 4hdLug, nnntg hLudLttp utLth0Lu0LiLu6

tL 2uhnrpurFurd[h tLu+n, bpb npn2nLd 1fr noqnL0{u]6 2LuhnLpurpLudft00bp tl6tupbl
unmnojU"rt prud0bLnndubpfr pnlnp Luj0 4ruubnh 4hdurg, nnnog hurdurn {6un{nr[
2LuhnLprupLud0[ lLur]r! uurhdtu0Llt!6 | qu0n0LunnntpiudF:

C0lbpnLplnL[o hnLu{nl0p inL[[ nnn2nLd n04nL0bL (hu]JuulnulnbL)

2uhnrpurprudh[oLnh LldLunduro dtuufrfi LnbnuFu2tutlur6 trj0 ununojLut
Furd0bunuubnh 4hdug, nnnog htuuun 2uhnlpuFtud0h ,tu+n uuhuurotltud t, bph
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nnn2nrd rh n04nL04ur6 2ulhnLpLuFudh60bn L[6urnbL unLnn0jut pLud0bLnndubpf pnlnp
url[ 4Luubpfr 4hduig, nnn0p Llbnnhh2Jrrt Lunun0Jtr]L pLud0bundubnh Itturudurdp
2urhnLpuFurdh06bn unul0utnr unLut0r!hbnpnrpJru0 hnu4nr0p b0 uLulf u:

8. C011bpnLp;nr0 Qunu{urpdur0 rhup0fr00bpI

8.1. dnqnt{6 C0qbnnLpJu[ !unuLlLlpdu0 pup6pr"uqnrl0 dLuprlf60 t: n0qbnnLpJnr0[
qunmuLlnn I udbo Lnupf qnruunbt murnblluJ0 dnrlnq:
Llnulh[ munbquo dnqnL{p qnLdup{nLd I unugh[ ghoru0uuL]Lu0 murn{u urlr.lfLnhg
hbLnn:

Col.tbnnLpJru0 Lnulnbl.tLu0 dnnnLln qnLdurnqnrd t Q0!bpnLpjru0 hbflpu.il]ujfi
$h6u0uLu!Luo nun{uJ ru4ulnmhg hbLnn Llbg u.iduLlur lopLr.lgpnrd:

Sunbquro dnnn4hg purgh qnLdurnLln[ dnnn{obnn hudLupLlnLd b0 urnmulhbFp:
UFurLuhbnp dnrtnLl[bpp qnLrlurpLlnrd b0 u0hbuLudqbLh hungbfh p00unqdLu0 hurdurp;

Unmurhbnp dn[nLlobnn qnrdunqnLd b0 hrnnhn4h nnn2dudF ub+ruqur[
fitufuudbn0nLplurdp, n0l.]bnnLpJu0 qnp6u4frp dupd0f, t{bpLuuLnnrgnq hu060Ludnrtnqi
(tlbpuLnnLqnrl[), C0L]bnnrpJru0 uLnL4[u0 lrpu!ur0Lug0nq u.i0dh qu.id u]uhr!0p0
fitplLulLug0b1nL qnnLpjrudF n0qbnnLp;u0 un0quq0 10 unl]nu p{burnqnrl
Ftldobundubnh ubll|uqu0urLnbn pud0bmhnnt(Furd0bmbnbnh) quhu0?nq:

8.2. dnqn{f hnul{ulunLpJLIl00 b0 ulrluLluonrd'
ur) CIqbnnrpjruo qu0n0Lu4nnLpJr!0 hLuuLnutnnLd6, 4nu db! +nll|nfunLpJnlo0bnh tr

LnLlgnLd0hnh quLnunnLdn, Cfl.lbnnrpjurfi l.]L!0n0t!4nnrpju0 hLuuLnutnnrdp 0np
fufpuqp nLp,; Ludp.

p) C0qbnnLpjru0 Llbnu Lt urqd ulq bnut nL dn.

q) C0l'lbnntpJu0lnrdLupnLdp.

rl) C0L{bnntpju0 rurl+n+, dhlur0ttjurl [r lnLdLupdLuo hru2llhq2hn0bnh hulumLuLnnrdn,

1nL6Lupur1lr0 hur0d0urdnqnqh 02ru0uL{nrdn.

b) tunnhnqh pur0ruqul.tuI l]uqdh huumumnLdn, qnu ur0rtud0bnh 00mnnrpjnr0n
l, ru04rud0bnh thurqnnnLpJLu0 L{LurlLudrL.j|l!brn 4urqunbgnLdn:

q) tunnhn4h ourfuuqurhh quu u04r!dh
quldLu00bpfr nnn2nLdn.

ur2fuurmur[ph 4Lund uJ Lnn nLpJ uJ0

t) lujLnurnurnqu6 Frud0bmndubnh 6uL{Lu1[ unuLlblLuqnLl0 iLurlrI uu]hduOnrdn.

FudobunUubnh Lu0{ruoLtqur0 undbph {rnpnugdu0, Furd[bmndubnh
004hu6nLn Bu0rlqh [1p6uLndLuo 0Lr]uLnuqnLl CotqbpnLpltuo tlnquhs
ubquFu2fu4urd pLud0btnndubpfr dbnpFbnUu0, f01qbu 6uLr C0!bpnLpltu0
qnrldhg dbnp Fbn{u6 qurd hbu q64u6 Furdobunuubnh durpdu0 du0urulLuphnLl
!u0n0u4pu!Lu0 qruuthuurth tturih 0rlurqbgnrdn.

furuLnuubL u2fuurLnuqgh FudobLnnduhnh ubnruFr!2funrUn, 4nur0g
pLud[bLnndubpfr hurtlun 46u]nbLnL quldtu00bpp tr ubtfullLl0uLnbpbplr
fpu{nL[p0bpp.

C0l.lbnnLpJur0 LlbpuurnLqnrl hu0d0udn4nL{lr ru04urd0bnh (Llbnuunrqnqh)
p0Lnpnrplnrop h 0pLrIg (0nu) thuqnnnLpJnL[0bnh LlurlLuduru!bm
4u4unhgnLdn.

0)

P)

d)
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Jru) C0llLnnLpJur0 Lunlqhu0 hnul{rx0Lug[nq Luodh htuuuLuLnnrdp.

+) COLtbnnLpJur0 ouinbttur0 hu2t{bLn{nLplnL00bpfr, hu24uqurhurqu0
hm24bq2hn0bnh, 2uhnLjp0bnh L LloLuu0hplr hLu2Ll[, 2uhnrlpobph h rl0Luu0bnh

Fur2fudu0 hruuuu.rnnLUn, Lnunbqu0 2uhnrpLlrFrudh00bnf {6Lrpdur! dLuuf !
nnn2dLu0 n[4nr6nLd0 t, munbl.]ruo 2LuhnLpLupLudfr00bph tuqhh hruumurnnldn,

Jq) C0qbnnLpjLu0 Furdobmnuubnh dbnp Fbndu0 orufuur4LluLlnlpjur0 hnuLlnrop!
lLlhnLlnbLnL duuf0 npn2du0 n04nL0nLdn Onb0pn{ l, unLJ0 llu0nourqnnrpjuUF
uuhdLu0LlLud qurnqn4.

Jd dnqn4h Llundu0 l.tunqn l, tunnhnqh LtLU0n0ul]unqn

jt) lLu2L{ft2 htu0dILrdnnn{h dl,ruLlnnnrdn

Jq) C0!bpnLplLu0 t1nndhS Furdfibnbnbnh0 ubtbqnLpJnL0Obnh U 0Jnrpbnh
hurlnpq Lu0 dLfr npn2nrdp, 0bpun;Lul qu0qLlL!6ujh0 Lnu.itn{nLp,ru0
hurUurulLuurr!uluru0 dhpngh n6unnLprnL0n, bpb hLurlnp4nLdp qbtnp I
hnLul.lur0mgrlh Iu.iL hnuu.]u.inuquJh0 hrujnuJnurnnLpJru0 6Unr.[.

Jt) Purd0bundubnh hLudu.ifudpnLUn (Ltn0unLh4rughu0), Furdu0nr0n.

31) druhLrqpqn{Lu6nLplnL0 0bnunnq qnn6LxnpObnh l.tOBnLdn

0ufuuubur{Lu6 4bqpbnnLd.
O pb [pn{

+) COttbnnLpJLu0 qnLJph 6bnpFbndu0 l, omurnduO hbLn !uqL{Lu6 fun2np
qnndu.inp0bnh !0pnLdp Opb0pnLl 0r!lur!Lnbu{Lud qbqBbnnLd.

dnqn{0 ltpLr{nL[p nrOh p0[unqbL L npn2nrd n04nL0bL 0uLr Onb0pnLl nL unU0
lu.i0nfiur4nntplurdF dn[nLlh hnLlLluunrpjLu0n u.]uLnl.lur0nrt gu0tlurgu6 hurngh 2nrnpn:

3.3. UnU0 qu.iIn0uiqnnLpJr.xdF 8.2. qbuh FnLnn bopuqbmbnn{ uuhdru04r.u6 qunqnLl
rnn2nLdobnh n64nr0nrUn hu04lruLr0nLd I dnqn4h pLugLunhq hnurLluunLpJnLon U ,h
.turnnq +nluurI g4bt C0L]bnnLpJur0 qnndLu4hn dund0h[:

UnLJ0 qur0n0u4nnLpJLuUF 8.2. ttbuh FnLnn b0purqbubnn4 uu.ihdru0Llurd qungnq
nnn2nLUobl1h n04nL[nLUn hu[4huLu0nrd I dnnnqh FulgurnhL{ hnu{Luunrpjnron l, tbo
l.turnnq Llrnfuu0grlbt nnn2nLd[ n[4nL0hlnL hurdurn tunnhn4h0:

8.4. dnqnLlnLd dul0ft fpLuL{nL0p0bnhg oqmLlnLd b0'

u) C0l.tbnnlpjr.u0 hr!uunurl.tr (un{nnu.rl.tu0) Frud0bundubnh ubqhuqur0Llnhn
hLu[4hun]gnn Fud0bLnhnhnn:

t) C[t]bnnLpJru0 Lunun0JuL Fr.udobundubnh ubriLuqu0uubn hu04huugnrt
pLud0burbpbpp Onb0pnq l, unU0 l.tu[n0u4nnLpJurdF uLuhdu0r{Lu6 4bqpbpnLd;

8.5. dnqnq0 hnuqnL[p inL0fr p00LupQb1 l, nnn2nLdobn n04nr0bL LuJ0 hLupgbpf 2nLp2,
nnnop Onb0pnq tb0 uLuhULu0L[bt nnu.]bu dnrlnLlfr lrpLuLluunLplnL0:

8.6.dnqnL{f npn2nrd0bp0 n04nL0{nrd b0 dnrln{f0 tluuoruLlgnq dLlJ0h hnul{nr0p uLlnrl
Fud0bLnndubnh ubqhuqru0uubnbnh dLu;0bpf qLupq Ubdudulu0nLpJudF, pLugfr 8.7.
llbunL0 uuhdru0r{Lu6 4bqpbpf g:

8.7. UnLJ0 tlLuon0Lu4nnLpJrx0 8.2 qbuh (uJ), (p), (q)), ((4)),(t), <n) L ndp,)
b0prx|'1bobrln{ uLrhrJLuIr{ru6 hLupgbpf rILuulr0 nnn2nrdIbn0 !04nr6{nrd b0 dnqnLlh
lnrldhg dnrlnLl[0 druuourqgnq du]J0h hnui4nL0p uqnn Fud0bLnndubnh
ub{rultL!0urubnbnh dLlJIbnh bnbp purnnn4nq, uuLluj0 8.2 !bu[ <q> h <p>
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3[purt]bLnhnnq uurhdul0rlur6 hLupgbpfr 2nLp9
!urd[bmndubnh ubfi rut]u0urLnbnbnh 6Ljdbnh bntr;L . 

0urL 
. 
nt qurl]rlu pqbLunl.lnrl

unnnn4ng:

3,8. UnLl0 l.{u.i0nfiuqnnLpJur0 82 qhuh oF)), ndqr, (dq>,(dt) (dn) tr <dpD

lYt!Ibnl,l pjlltllLlqq hurnsbn!r[ .nirn2niuoupo poan,atin,,r uo proauLnupuil,
:uqnLUunLn dnqnqn Uhuj0 tunphp4f 0bp!Lulugdudp:

39 
-d1qrlLlo frpu{LuunL t (p{npnLd nroh), bpb n04hru0nrn dnqn{h druuou.rtlhg0bFh

Itllj-S-!ltr . 
rqrnTI'r 

,utLuhh0 _dnqnLlnrd druu0Lulgt snL nLuiu,]:r qpuogqUl tb
-uqEnnr,pJr!u_ .FrudIbmbnbnn (0nu0g 0Lnt]u.rjrrgnLght0bnn). npnOp niLbLumUq

llliitil:iir:t c0qhnntpru0 mbquFu2luqurd prtbuintrni-prudcbun,tuuplr so-1j

--..:{f.tidh Frirgurqu{nr pJur0- nLrutpnLd hu.ijuunun{nLd L C0qt,nnrp,ur0 0nn dnnnqh
:rrDLUfrDurLr murnh[. rudhu!. urduruphqn: Lnp dnqnLlf qnLdundu]o r]tufpnLU onulfuinqir
-!tn\hnfunLpJnL0 rh pnLJLurLnnqnr0:

C0ttbnnLpJLu0 Frud0bmhnbnh tLtLu,urgur6 dnAnqh +nluurnb0 qnLdunqnrl 0nn
:llli !q l,nul,trrn, I, bpU druu0Lu_l.thgIbpli qpLu0gdLr]0 Lurl;dufr'u{LuhhO qprOg,iUl rb
-rqLnnLpJu.iLr- FUdltutrnbnn (0n.Lu0g 0bnqurjurgnrgfl6bpp). npn0p hurituubrl

f,if,Till:Xr!t 
cGqbnnLprur0 ubnrlnur2luLlur6 pLltLliqnq-FuraouLnnouupl' so-;'j

g 10.. Pud-Obobn0 hfruLlnL0B nL0h 4urmultuO Lturnqn{ Fnqnpurnqbl Onb0ph, rujt]nrurlurqu0 
-u!ufulr t c0!bpnLplu0 

-!u0noLu4pnLp1Luo'iri,riopOUplr rurf,i,i,U*,:p:-rln{h qnq0hg. n0nnL0uld nnn2nrdn: rturLnunur00 irpuLlnLip nLO'h niOh UUg pnqOdl
:nqnqn nlrn2nrU[. bpL uL14 pLud0bLnlrnng p{hu.jnt]nrpJru6 druu0ruqgbLn dn lfri,.,ir.q4bt prlburnqnLpJur0 urn4JnLOBObnh qpLu, pnL11 LnLlLuO luLu;uLnnLU0 bp j_i ttullur0 1bt:

:-:t:9.T:,tl lyl,lrl . lr-rlql . q tunfhn4h tlr!0n0uqurnqh duruh0 nnn2nrdcbn
!|nurLubLnL l.tuJnqn uLuhdui0LlnLd t dnrlnLlh Llnrldhg huruLn[rmrlurO CCqUpnLplLuO CUpp;rb
frlluuuprlpbnnq:

al?,onrln.tt, xnn2nLd0bnn (FUgh Lnurnbttu0 [04hu]0nLn dnqnqh, h0rqbu 0ruL g.2
Jfulr (dp)) b0pLuqbmnLl 0urfulumbuLlru6 hun gbnn4 hnurlhnqLuO'iJni.nLuhlpp dnrln4p)n-pnq. b0 n04nL0L{b1 Lrnu0g dnrlnLllr qnLrILuprtLu0- hbnui!Lu'!upqnrl pqdupqnL'p1tiO
tungULU0) rlh?ngn4:

_..4h:rJr,qurnqnq pLlbunqnLpJurUF n04nr0qu6 dnrln{fr npn2nLrI6 onh0u.rltu.i0 nrda!.n, !p! pLlbunl.tnLpJurEn uLuu0urqgbl b0 C0lbpnLplLu0 pt{bu.rpunQ Fr!d0b;ndubphr'ihuit{uorl]ubnbnh qbuhg ru rlb th 0:

lbnurLlrjr - t{unqnq p{bunttnrpJLu[ . dLuuu0ul] p{brupbnphtt6bnn qbLnp Ionud_uu4pLlL0 Fud0Lmbnbnh0 lpLugpLu6 p{btupbnpf,[Olnn' COqUpnipyuO qnIrIhg
!:nnr0t,L0 urrlLunul.rLnr ulruhhg 3O-oI Lunup:

113 d:rln4[-hnur-rlnL[p 2nLof Lhn+n[ubL n[4hu.i[nLn dnqnqh onurqunqn, f]trrutbu Erutrttrn2nr d0bn n04nr0bl onut.turnqnr U lptq[pqLlurO hungUnh ftnu;pUit;L:
t:4. Unuuhbnp dnqnL{p qnLrtLrpr.ln_Ld bG tunnhn4[ npn2durlp ubrJruqr!0
tr.;fuLudLn0nr pludp, {r,puruLnnrqn4 huroo0Luonqnqh (q;'rlrr;l;;;il. c[rl.{bnnrpJr!0rrrr4hu0 hnLUttLu0ulq0nn ur0dh !url- quhiu0ip otpqrlulto'i'1n, nnnrp1ruuFCaqbnnlpjLu0 . un0{uq0 t0 uinqnu. dLuJ0h Inuqnr0p uqnn FLudUEmnUubnhErituqLU0urubn hu04hurugnrl Fud[Uuhnnp ipLuOOdmUirUp[1 qrh*'A9,lq,
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_.-1::L]? ollnqh gnLd-LUn-dul[ qbpuFbnjLUL tunnhn4h nnn2dudF uruhdru0Llnrd I
----L"LTe drlrLlh qnLdLrnULu0 dLp pLld0Lubpbnh hLUDr!Lntn 0bnqLulnrpludp qLurI-- .-!Llm tlurnqnq p4bunLlnLpJru0 dh!ngnLl:

-_ -^.!,p!.. OfntlplLl 
,L, unrJ0 ltLr.r[n0u4nnLpJr]rdF 0ufuLrLnbuLlLu6 dudltbu0bnnLd--_-:L,JL dnnnq Lnbnh 2[ nr0bgb1. C0qUnnrpJu][ upLnuhLpp dn4nLl Qupri4 t

. -:]]lbLjj"ll. c0LtLnnrpJL!0. LnL6urndu0 rturu 8.2 qb;h .dn,; !0puLQbLnnLd 02rlrud'--:i1! pLLrLLnl.ttrLnL hurdun: L2L[tud hLupgbpn{ hnu]LlhnL[u]d urpmuhLpp dnq;Llnrd

. lr9!r ,lI f 
rlnn p00LUnqqbL. FLugu]nnLpJurdp S.Z-qUup 

"Op,> LipLullLnnLrl
- - - - l hu..rngbnnr.l qLUJurgriLr.rd nnn2nLd0bnnq qurjU0r!qnn{ud t1Lr0n0ru41iu!u0
- - -.mLULh 0LlluqbgdLuI qbLqpbnh:

: ,Ittt! h-u0d0LUdnlnLih,tt_Luqon rh qunnrt 3 hnqnrg utuqLuu Lh0bL: tL!2Llhl'--:tir!drrlqf u0nLUd0bn 210 !upnq th0bt tunnhnnh LuOaubOtp[,CtqUpnLplrirO
, _--rnLqnq- hLu0d0Ludnnn4h ur04ruLl0bpp_(r{bpuunLqnrtpj,C0lf bn;rpJu.j0;Iohb0n'L]ud
l--_-,:lrletLul ur0onrh0nLpJu.i0,rlunlnLplu0 u04LudIbp-[,palquu CLut tulo u-ndirop---,! unlu!u4nLlu.r6 b0 urj4 Lqu2Lnn00bnh pbq0ur6nL00bn:

:I:!_ei1 [ unLJ,o , l.]Lu0n[Lu4nnLp]urdF uuhdLu0L{Lu6 !unqn4 hLuZtlhi--,:Jrudn4nLlh pur0LuLturqur0 qugd-p 
_ 
t u04rud0bnn, horqbu OujL on.tlliig-

---;-"rLerrLt0l,pI dLudLl,Lnn uurhdLu0qnLU t0 ClqUpnLplurl pud0bLnbpbpfr
:--.--L1Ln dlnnqh nnn20urJn tunphpqfr 0bp!LultugdLu0p;

: '- Jnqn4h0 dLuu0LrLlgbpnL hnLuLlnr[p nr0b[.
. ---:pnLpjLu0 un{nIut]Lu0 FLUd0bLnndubnh ubqruqurluLnbn hLuoqhuurgnrl

::!b.,r!ropn r u 0 Ll u! u Ln b p L p p r . hnb0g uJLu;qu0nn purd0bLnndubplr puau!|.ri r.,
__ 1L!uLuuLuL,uTdUpl1Lr huDuruJLltLnulufuur0 drul0Lnh pur0uL.lnLl.. ---,nnLplLU0 lufLnl0J!uL Furdobundubnh uU-rlLuqLrburLnUp hLu04fruugnrl
: -:ttLrLTET lut0drufiLULnbnbnn]. int,0g qurLnl.luJ0nq LlpLnnOlutl pLuO0t iinrlu[pI
; - - - .1 l- 0 L,ut.1Lu riu q Lr o u poEpS n rr,u [Lu uj u, r,i'l u frJo O rio t n f, p, I u q n q.. ---:nnLpjL!0 qb1ruruLnnLqnq hLu0d0urdnqn{h uO4Lurt0bpp(LltpuLnniqnqpl.

' -:-:l:iplyq unllhln0 hnurqu0u.igOnrr ur0O61rpU tpur TqpLuqLusnLplnL[0 Lunlu I:--irunqnq dnqn4h 0tnLpbnnL0).

_, :-1n{h! funpnpqLuL.tgu.jQLu0 durj0h hnL!LlnropnLl ttunnrl b0 dLuu0u.rqgbt ourtr
---:-.LFJLirI pLud0blnbn lhur04huugnq tunphp4[ l, qrip6ru4hn dund0h uO4tu"UOtpp:

:- r' n qh 0 druu0rul.t gtlnL f pLrLlnL0p nLIbgnrl Furd0bubnbnh gnLgLul.]n llLuqd{nLd t'- - -, - nh ! nnLlhe uLUhdu[LlLu6 mup{u, u0uL[Lu, uUuup4lr,lpniplr.uUp,tCOqUpniplruO
: -:::,rETLf -, -.r,l,uLnnh Ln{L!l0Lnp hfrOLu0 Llptu:

j-1itl! duru!urttg,bLnL 
.hnuL.lnLop nL0bgnrl pLrdobLnbpbpf gnLgLuQp !LuqrJblnL--_-1. u.rDfi-ut r!0uLUphqn th quJnnq uurhdurfiLlbL urlbth {ua, pLuCrdnanLl qniUu.ipbinL----- rnn2iJLi: n04nL0nLrtn L Lu{b1lr nL2,pur0 dnirndi iin,iluii,i,ufrg oO-odhir u{dLn:

-:-:].h! -,:jCL!l.tgLtn hnurqnr0p nr0Lgn4 pLrd0bLnl,nbnh gnrguttn qbup t----,*1rLr" :-JLlpLugUur0 trLqurmurl.tnq C0qbnnrpJur0 ulO pruOOt Lnt,pt[pO. npiOp
:, ----lf ro -:: c[,qbnnrp]ur[ purd0b;bnbnh odtrrpni,t t LnlrpuqburnLd bi_-_:-rreJu.r !:.-rLunqnrl Fudobun0ubnh unoqurq0 10%_h0:

_ - --.nli! 
-j.!u0Luqgbtnr hnurLlntop nL0bgnq FudobLnbnbnn 6u0nLgLlnLd b0-- *i:.r'r!u:- :,.l!pLuqbLnnLplnL0> optupbppnLrl hpLu14rupurqtlnL 'UigngnLl: -'

, ::r:i.!9.- :! LqunLnurLlnn t d-nnnLlh 
_qnLdLundu.r0 dLuuhI hn Fudtrbmbnbnh0:---.::- r---_'rqr dLunduro onqu(rhg Lunor.luq0 15on unuro: " '



- :--.i-.n:j p-LlbrunttnrpJnL[n lLruLupu[nLd t pLlburpbnphtiIbnh dh9ngn4, bpb
- -: _! - i ;_ | !r!! ,h 0urfuurmbuLlLU6'

:--.rr:C LlLuu0LullgbtnL hnL.u4nr0p nLIbgnn Furd0bubnbnh0 prlbLupbnphq0bnn
----.--,,.4 jnrtnqh0 rluu0urttgbLnr hurdLr.jn qpLu0g{Lrd puOOULnlrpnpp, jnqnillr-
:.----^i- *:rujnLplu0 4bqpnLrJ,bpb OpbopnLl uj1 pu0 !f 0LufuumbuLlLu6:

- i,.:.:;e:ppJr!0bpn pLud0bLnbnbFh0 b0 hruod0qnLrl Lu0dLrUp,bpb Onb0pnq urjL:-- -- --ir"nbur.lu6:
: -F.^r.,aL^L_-"!q9 

P|]L]Uu|1,I dl,n l, FnqLu04urt{nLpJnL0n hLuuuLumLlnLU t funnhn4h

' : ::r0bmbnbnh rluu0u!gnLplu0 l-1urnqn dnrlnLlh0'. ::d[i_fibpp dnrtnL[nL0 du]u0Lul]gbLnr hn hnL!4nL0p! ttLunnrt t hnuquorug0bt*liuLlp LlLur.l lhurqnlqud Ibp!tulugnLglf olrpngnL{: -. :::lnL{nrd-Frud0br.nf pnp IbpQLulLugnLghtn qnn6nLf t Opb0uqppfr, Onb0ph l.]u0
.--L,n u LtL!-0 L urbqurtlur0 h0p0L!l.turnurL.lurndu0 dLulrd0h lrpur4LuqurC urqLntpp,-:ir'tbu 0LUL qnurqnn dtrnq quqr.tLlLu6 lfLrqnpLuqpf nlrUuii 4pu:euOOULnpf rip
::nqur1urgnLghrt tlupnq t duu0u[gb1 Onqn4h0 Uhujb 1;ruqnpLuqpir*lqujnLplLu0 4bu.lpnLU:. '.,r110 pu.]dlb.ufpnp Ltn4dhg mn{ud bnqnL L LuLlblfr lfLuqnpuqpbpf urn!Lu;nLp1Lu0-.,qpnLd-nLdf dbq t hLudupL{nLrI {bppf0 lfrLrqnpuqfpp: eLrJOturUpO hnildnLOp--Cf-gLu0!LugLud dudLu0u.r! tnfubL hn lliuqnp tUlrqLulLugnLg2h0 t{urd u0dudF
i !u 0ur LtgbL dnnnLlh0:

I 
-pqburnqnrpjnL00 C0qbnnLpJLu0 pLudGbubpbpf noqhu.j0nLn dnqn{nLd

- -*0LUgqnLd | (e0qbnnrpju.jI dbt] p4bunttnq FurdttLnnrtu. rtiUq ault> uqqpnLCpn4:

: -- :,'.ibnnrpJL-uI qnndnr0bnLplLu0 n0qhur0nLn qbLlL!LiurnnLdn

- .llnlF Lu04Lud0bnn p0LnpL{nLrI b0 LnLlnbl..tur0 [[4hL!0nLn dnqn{fr !Lur)

--_- 

-:-:0bnh 
LhLLrqnnnLp]nL0n 4ur4urdLudttbu 4Lu4upbgIblnt atqpnLr] urpuruhtpp

:--.--Jnrn dnrtnLlh Ltnndhg: tunnhn4h ur[4Lurt0bnh n0LnnnLpJruI hLupg0 u.jnuurhbpp
---!unLn on4nqUbnnLd qLunn4 t B00urnl']{bL, bpb unLnurhbnp n04hLu0nLn dnqnqn---,-.1 | n[4nLIhL hrnnhn4h L]urd Inu.j r!nLu0dh0 Lu0qurI0bplr lpuqnpnLplnLOO-Up1.t

- - - - - LLdqt,n n!4LunLgduJ0 duruh0:

. ---nhn4lr pu.r0LuqLrl_tlm0 qurqdn uurh u0qnLd t dnnn{h npn2dudp, Furjg in qurnnrl
- _ _-.JJuirg ulurquru LnLTEL:

_ -,nnhn4h u[4ruLlobnh lJrLuqnpnLp;nL00bpp qr].rqunnLLt b0 tunnhn4h hulrnn4 tlurqfh
_ - ---.i-ilnLq hbu'r nl

-,,rnhf 4h n0LrnnLpJnL00Lnn hnLUllLu0ug{nLd b0 huuLrpu! prlbpLu!nLplurJp:

_ , :0qbnnrpJru0 Luy0. pLud0bubpbpp, nnn0p dnqn4h0 druuIut{gbLnr hnu.jLlnL0p
__-:jrQ FLud[burbnbnh. gnLgur[]n ququbLnL onLlu 4pnLplLr[p rnl.rpuqELnnLd tO
---:rnLplur!-.LnbqLuFt2fu{r!d pqbLunLinrL Furd[bunfubnh 

'lO h rurlbLh Lnnl]nuh!,
.--j,.rrlp nL0h0- unu0g p0LnpnLplLu0 n04qnqqbt tunphp4f !uqrlnL0'qLU apuOnLj-_--u-qEL. nnrLg ubnLturjurgnLg2h0: UJ4 hnur{nL0pn rlbnurlLuh{nLrl t 0LlLr
- _ - _iuL!nEnEnrtLt

Jnnhn4lr Ll]0rlurLl Ltu.innq t th0bL C0LtbnnLpJr.!0 pu.rd0bLnbn 2hu04f uugn11 ur0dp:
3nLnupu!!nLfi pud0bLnbp tunnhnqnLd qLUnnI t qFu]qbg0b1 rJlrul0 db! Lnbq:

-, --rp4h pLugunhLl hnu4urunlpjur00 b0 quLnl.lur[nrd hbuLJu]L hLungbnn

- ClqbfnLp.lur0qnndnL0bnLpJLu0hlrd0utlu0nLnrlnLpJnL0obnhnnn2nLdn:

ftpLr!Lu0ug0nLr.l I
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" 3ilfJrf , i.itffi Hti'',.'Liffi ,*, fl ffi *i',i1,?tl[!;;f!, o",n, 
"", 

u,, o,

q) dnrln{fropurLtunqhhuruuumnLdn:

t 
fl,:11tlliT,,.1r1:'ilff1il'. lt'irlloe n'l'bsnr Fud'b."

l**Tx,,il,,# j,t,'Tfl ,l*il[?:t,:i:_tq+1,llltmTlrlm:rf
d' o 

" 
o, ap., p1',ii nr,, liij ['nt i i,q.;lt* jfl , ytlfi th I p u Llu'r u n rpl Lu 0 1 u n q r

' llff .Itfll:?]fit#fl ft iqliil5,;,*J'ili1i;ilo;;, j,';fn,:'p uqbubnn{

q) Pud0bundubnh Lu[r]r]lou- 
ffiixH'x,dfl,fi1ilft:i,ffi, :t,[fi 8iitxlH,i,, uff,",6,;11';

t)'rlLrpurLuundubnh tr LuJt urndbpApbnh LnbrlurFur2lunLdn:

n) qnLJBh 2nrqurjuqur[ urndbph nnn2nrd[, OnbopnLl uuhfur0Llrud qu]nqnq:il 
flittll,',5lfrf ,#'jl#lff f*Hj_,1$irsTlillf;,ry#,1ilffi1';f1[,;,.,J,,

" 
ffi!#',f,hH lrfu ;' lrll?:fr l- ilfr {i* lit"dtt;T}i',r,',ff lril
tl6undur0 q,rpqo n, L,.l,r.,1,r,.iotflfoo"nnte'u,o 

L 6ufuubnh rlnphuunLgnLrtobpfr

*';lHifr 
iltHffi #l+ff:{*f {ti:#ji[rililii,,'r##.ililffi i,#r,i

dF) C0QbpnLplLu0 urnr4hu0 hnurtlur0urg0nq ur06h q6urnfuro ru+h utuhdu.i6nrd0:
dq) C0lbpnLpiLuo ptrd0bLnndubpfr 4hdutg rl6unqnrl

llf,f, i.i!11n'r,0 q-upqh qtpepuplurl onqn{h
uu.i[uu] ulru nn uJ uu nrU!:

d4) Ctt{bnnrpjulo Fud0bundubnnLl
qhuuUJu.jquJh0) 

2Lutrn LpLupruOpb ft'p 1r

munbqu[ 
2 urhnLpurF urdh0 0bnh

nuruurn u nu ?untl nLplnL 00bpfr

df ?lotltgL (bnurduJLuqrujh0 
ULurt

iuiqhh L Ll6undur0 qupqli uurtrriuOnLUp:

oq)

dt)

dh) C0qbnnrp1u0 quhnLurnu.rlf0 t Lr11 hhd0u.i4nud0bnh oqmurqnn6nrdn:

8fnu|ffi 'fi',Yf".[?l}#t'#"t,lfli1ll*n qnn6nr0bnrp,nL0n uu0n0uqurnqnrr

iiiili,Ej#i",|;,lTi,1l,,:ili,lii.,l,iH,Ti,,,f.,,f,TT#j3llj*#,Til,l1|,;tu14 duu0u-rtlsnLplnLap hpuolr's'fu;2n'p q,inorrinp rh lilnq"ai;l;,ly".",'

fltH':Jil' dLuu0L!6JnL4bnh, 0bnlturrursnLsinLp.inL00bpf L hhu0unu0bnh

yll lff !il liffi i',,#1li'ff',,i!lftlitiitl$,,ihfd,ltii,i;f. 
.'.,!n",0,,00,

qu

dp)



h) CottbnnLpJr.u0 qnUph ouurndu[_ l, dbnppbndur0 hbu qurutrlu]d funznnqnpdurnpObnh q0pnLdn unLJ0 l.tur0n0ru4nnrpJuJdp 0LufuLrLnbuLlu.rb adiptpni,f..,'
hu.i) 2uhurqnqn{ur6nlpJnL0 0bnunnq qnn6urnp0bnh ttopnLd!, Onbopnq

0Lufu Lu u b ur{ru6 4bu1p bp nLd.

hF) C0qbnnLpJruI r{Lup2Lu!LuqrJu!bpulLu!Lu0 !unnLg{u6ph hruuuLlunrUn.

hq) UUb0u0Jur 6rufuubplr 0LrfuLuhru2Llf l,4nu LluruutnnrlLullu.j6h hruuuruunlon.

h4) C0!bpnLpluro hurumhpujgnlgurl h hu.juuurLnnrdn.

hb) ]nL4h0qu!h0 [0qbnnLpJnL0[bnh, urnt nnuijh0 L]LuqduqbnulnrprnL[[bnh urjt
df nLplnL00Lpfr hhd0ur4nnLdn t, rtLuuOLu! gni p1nL0p.'

hO Onb0pn{ t C0ttbnnlpjulo qu[n0ur4nnrplLur.tp Lu11 hLupgbpfr lnLdnLdp:

3r';;#trmlf,.itiilqrfff;ttilTJilHopu!u hupsbpp tb0 qunnrr .lnruu0sLlbr

8.22. tunnhn4h Irufuurqurhn'

1. qurqoLuqLnu.lnrd t fu nphp4f ui2lurumLrr0ptrbnn.
2. QnLdr.upnrd L tunphp4fr Olrurntpp t OLupirqurh-nr d t nnu0p.3. qurqdurttbnu1nLd t 0humbnh updtuOLuqpnLplruO r|uilLUpl
4. C0l'1bnnLpjru0 Lunr4fru0 fpuQu0ugOn,l uriith ntrn qApniU t utu4dru0urqhn.
5. Lurfuuquhnrd t dn[nLl0bnnrD:

- tunnh|.4h 0tufuLuqLuh0 n0.nnLlnLd ! tulllnnh Lu04LurI0bplr un4dfrg tunphrr4hu04urd[bnh t]uqdhs. tunphpnh LuAauoOUplr' n't4iloril, i,fn dujobnhdb6urluu 0 n Lpl u dp:

"__ 
ynlhn,nn! lLupn4 L. gtuo!Lrguud.dur-rly0rlq {Lpp0npb1 0ruluurqurhh0 qud n0urnblLrnn trurluuiqLuh tunphp4lr u0qud0bpf p04hu0nLp ptuOurqp-Or.llOUp1i Zii_nq:

l;il --Yllti--l?ony.dobubn 
(pqbLunttnq pud0bLnndubpfr ubqruqu0uruhn) nrobsnn

;;X'Jiliil;ll'' hrnnhn4h ouifuurqurhh L Lnronb0h r4Lu7un00upp rlurpn4 
-b0

, FLugunnLpludp unLJ0 l.tbmnru 0urfuurmbuqud 4br4phnhS, tunnhnqh 0urfuuquhn rhl.tunnn lIqbnnLpJnL0nrd u]JL rl6ltnnL[fi Lqr2rnb qprqb!f!'L:

8.24 tunnhn4h Lr04Lud0bplr thurqnnnLptnL00bnh p04hLu[nLp Lntrnrlnlpjnr0n ihuur h dur 0 u + Lu l.t Lln Ld:

133 fltljl lt3.qy0F-hrlnhnlh.rr04rud0bnh0 qunnn r uuhrtLuoLlbL utunqrrurr..toun

Irtl.,TlilH#ffi:lfJrhtl|Lt l#f$ nnncp qurqLlu]o uo rLinirhn4h ruadurdil

, tlLupql,urLldrupfr qud qhnfuhu,$nLgdur0 ,ur+[ nr u]urJdr.u00bnn uuhdru0qnrd b0dnrln{f npn2dudp:

8.26. tunphp4fr 0[uubpp'
t 

*Tlltf^"-qlr1.rhnn qnLdLunLlnLd b0- tunnhn4h 0Lufuruquh[ t]nrtuhs. hn

iilftt,,.ri"lii',",Hi,ii,ll q,,,ffi?lllLi,,r!,',,XTi"',|'];i,,,tlllll,,lil
C0lbnnrp1ur0 dhu0d01u qnn6ur4h.n dLrprl0f, pdl'rjtJ 

- arL unr10l.lu0n0u4nnrp1urdF uuhdurOLlLu6 Lr11 LuOOLuAg ufuhurOgnq I 
''---



, !ll',nnrth 0huubnh BLlnnnL0[ th l-1Lunnq funnhn4h ur04ud0bnh qbuhg u]rut.turu
Lhobt.

3. tunphp4[ 
_ 
npn2rLd0bp0 p04nr0L{nLd b0 [hunh0 0bnqu tunnhn4h u04ud0bpfr

durj0bnh. dbdurluu0nrpJr.udp, pulgunnrpjrudF OnbopnLl t. unLlO qLuOnOur4pnLplLui:p
0ufuurLn bu 4u.i6 4bqpb nh.

4. tunnhntn4n l.turnnn t hhnurqur pL{btup!nLpjurdp(hLupgrJLu0
nn n2 nr d0 bn:

dh!ngn{) !0qnL0bL

8.27.. tunnhnqh [ufuLuqurhn dLUJ0bnh hurrlr.uuunnLpltu0 4bqpnrrl nL0h nnn2h, 6ulJoh
hnurqnL[p:

8 28. tunnhnrlh ui0qurdobnh phqn dn'lnrlh npn2Llu6 pLu0uLlf qbuhg 0Llurqbtnl
4bulpnrd, C0tltnnrpjnr0n qnrUunnLd t urpurLuhbpp dnrlnq tunnhnrth npri2Uurtp,
tunnhn4h quqdn Lnug0btnL 0qLuLnLu!nL{:

8.29.tunnhn4h 0fuurbp0 updLuoLrqnLlnLd b[: Lhuuh urndulouqnnLplnL0p tlLuqd{nLd t
0humh urrlunuhg s-onju du.idl.tbunLd tr Lun6LuougnnLpJnronrd 0i4niti b0-
. ohunh qnLdLunrlLuo Lnunh0, rudhun, urduuph{n, dLuth U LluJnn.. ohuuh0 0bp!ru Luodlrop.
. 0huuh onutlurnq!.
. pLlbLlp!nLplLu0 qn4ud hulngbn[ Uprlbunt]nLpJLu[ u]nr]Jnr[B0bnn.. 0huLnnLd n04nL0Llrud nnn2nLd0bF[;

- tunnhn4h 0hunh undu[urgnnLpJnL0[ uLnnnuqn{nLd t 0huuh0 duu0ul]gnQ pnLnn
u04urrl0bnn, nnn0p Itr u]uuuufuurourLn4nLpJnL0 b0 l.lnnLd unduourqpnrplnrOn,U Lun-qdr
mbtbLlnLpJnL0[bnh huLlruuurInrpju0 hudtup:

8.30.C[!bpnLplu-r0 n0pught] qnndnr0bnLpJu0 qbqu{unnLd0 hnurqur0rug0nrd t
SGopbIp'

. tnl6nLd t C_0ttbnnLpJru0 nopugh|'1 qnn6nl0bnLpJU0 {bnupbn{nr1 pnlnp htrpgbpp,
puglr unLl0 Uur0n[u]4nnLpJu.i[F uLuhdru0L{tr6 dnqnLlh t fr.jnphp[1r pugurnhtl
frptuLlLuunLplLu0p t{bpLupbprlnrl hupgbphg,. LtuqdurqbnqnLd I dnqnLlh L tunphp4lr npn2nLd0bpf !ruurLupnLrIp, hr!2rlbunL t
0nLU0g L hFuLlnL0p ,nL0h f01qbu dn4nLl[ u.rj0rj.]bu tL tunphp4li 

-hurdLup

ulunLnur4hn nnn2nLd0bn LlLlrJr.!g0bLnL,
r qnpdnLd t Furnbluq6nnbI L nqturdhm lr 2Luh hp qnqdfrg 0bnquJurgqnrl C0|'1bnnLp1ru0:

lru ultupLnLur{np t C0LtbnnLpJu0 FrudfibLnbfbnh qu:hu09nLl huurnL-gUL hn lf,iiUhg
C0l.lbnnLpJLu0n, ur0dhI quLndunu6 Ll0ruu0bnn, bpb rurL Fu]0 0LufuLuuburlub 1t
Onb0pnLi qLud u.iruj druo uqn n4;

8 31 tunphp4f 0r!fuuqurh! S0onb0h hbut lt0BnLd t u.r2fuuLnu.l6purJh0 qu1dLu0uqhn:
nJnnhn4h-oruluuqurhh t, S[onb0h qu.j2nnoobnh huduubqduo 4bqpnLo, Soopbof
hbm qujdru0Llqhnn tt0pnLd t tunnhn4h nnn2duuF tunnhn4yr u0auLfobphg UUlfp : '

S0o_nb[n unrj0 !uronoLr4pnLplLurIp h tunphp4f firufuurquhh hbm q0pqrx6
u.tLtrjrltl]0urqnnq hnbI qbnuru]ruhur6 thuqnnnLpJnL00bnh uuhUr.u00bnniU'

'1. Soonh0nLd I C0qbnnLpJr![ qnL.,p[, urj4 pllnrd ghfiu.j0uLuqu0 dhlng0bnn,
gnndunp[bn I LlopnLd C0lLpnLp;ruo u]0nLohg.

2. Lbnl.lri.ijurgInLd I C0llhpnLplnL[p iur.lu.juuuoh iu.r0pL.uqbLnnrplnL0nrd h
urfru Luu urh du 0 n td.

3. qnn6nLd t unu0g lfruqnpuqplr.
4. SLullru I Lhuqnnuqnbn.
5. Uuhrlu04ru6 l.tLunqn4 q6pnLd I u.turjUruoujqnbn, urJ4 pqnLd. Lu2fuuruLu0prul[0.



6. FLUILlbpnLd.prugnLd I C0LtbnnLpJurO hu2{ulnt]ujh0 (ruJ4 pqnLd. unnundnLpur1h0) tr
Luyl hu2fLloLp.

7. tunnhnqh huuLnurLndu00 t [bnt]u.jjurgfinrd C[t]bnnrpJruo u2fuujurtu[ptu1fro 0bppfr0

llll -o-r!:tg: -. 1?.r!9oy.n,tro uurnpupLudu.r0nLd0bfir q,rcnariiqup{fr p,

, iii:ff liJ,li:1,:il,tlH$iHJlx#ylllJil"T,itili3tJ;H*#'#3H1,'i,,;;
. I yls?lj1o lyj-Lup, 

quJpLrLu4f p snLsnrd_0bn tr LlbnuhuqnLu apurOg qrrrpn,,r'p.
' E;lil,':lJ:; JffflLt,fr'#H#H0ph 

I n04nL0nrd r' L!2tu1lLnuoplrs 
'q"ni-')

"-#llt.}Jlt"fl[,*r'$,Blr'f,llt'"nLd I luf uluntuutur L qunququhuqL!0

l;li"*"nn1t[-l!l:.1!bnnt c0qbnnLpJuro s0orbfin nL onbopnLl uruhdurorlluo urjluJUoIrup LUqInnLpJurt] urngtr Lquruurufuur0ujuqnLpJnro b0 qpnLd 
. 

hpbog.

ffi [l[tl'f ';;ltl L'' Jtlii i nT#qo, d lLilf:lf "'r' 
c o q t p n' p1' o p q'r'n e u': n ru 6

9.0fl1bpnLp1ur0 gfr0uuuru0mhuurllur0 qnp6nL0bnLp;ur[ {bpurhu!nLrJ
9.1., 

-C0lbpnLplLu0, 
gh0uroururn0mbuurqu.j0 qnndnr0bnLpJur0 Llbnuhuqntdo

iftllfilflXi!t'hLudup 
dnrln{0 n0mnnLd t baqtpn,pltua ,lunu,iri'iqnq rrtioaoL,airrln4

qunuunLqnq hLu060u.idntnqh (qbluLnnlqnqh) hnuquunLpJnL00bnn L

:ilft ifr1i3fl-ll[l#Silno'o !Lupqp uuh ruoLlnLb uo' onu'oi'+ni'ip,up' onifo n{ r,

, qbfluunLqnq_ hru-d0LudnrlnLh 
-(Llbnumnrqnqn) hbLnhnLd t CoLlbnnLpjuro

l11::1yf*: " 
o1Idl0rbnh nnn2nrd0bplr .luuuirriLurp, uLnn,qn,u t coqupnLijruo

liffil ;3Tii ["].!i]#q1,?l'"ffi llii1io'll 
ono o' nnnrpl ut0 p' u11 rp u LlLu{ ur0

$ h rl:[|,fl ;H,jl il[T 
olt"lgt;, (Llbp u u nLqn ql) hnu qu 0 rus 0n Ld r c 0! bpn Lp;u.r0

:,.I::i,1.J --l!!iryIq1,1o qh1,i{llffo,;l,ff,,l|iloo,ilJlJft:',J,ill, Tlillill;
il1l"H:ll,:l:ll1:F-gyr,!,rs'0 dudLr0Lu!, dnqn{f !ud rr.rnprrpap npn2uLuup. laiiluu
;ffi#i"l;;?lt1,f##1i"i,1i ltifftli:Lpf 

Lun'L{tuq' 1o onqnurr ut'tuqLuoui'L'p

... lbl yrn,gnrl ..hu.r0d0urdnqnq! - (qbnuLnnrqnrln) hnur{nr0p nroh uluhul6lbt
LuFmurhbnp dnqnqh qnLrJLupnLd opb0plr utuhurOg0inh[ frurdLuuliuur-uu;uLuO:

*rililstii'tsiexffi,ttl.txl,$llH?';ilfih T'ttlil,l,,lilt,l,#itrt,'nihftd0rup!6tpf gfr0ur0uuLntiubuu!u0 q,ipO,i,Ain,plrop''-i;i;p"nnn 
FnLnnurlhnurdb2rr LhLuuuLupn pLrnn, 01nr pbpp l, purgrunn"; ;J;id;;n"n 

-'' *

:::-tnl'i!i[,iil ffi l.' tui?H,."'lui ,'ilH[$, 
El ,.,,i#illi::, il'li,'l,ti

ffiTHllt&qil]ll,i:t qI;li],l|1foo'n!Llbi' upu i,purL"r'upp dnnnLln nnnznLit-i

LhLuqnnnr prnr 0rrbnh qurqudurdrrLLn iff,XiiUfftit-l?d 
0pu tunLuodf 0-ual1L"iooup1'

or,rill"""iitotn 
hur060tudnqn{h ur04urdobnn n0mnLlnLd b0 dnrrnqh unqdhg 3 munh

qbnumnLqnrl hu0d0urdnrlnq0 (LlbnumnLqn[n) hu2{bunr t dnqnLlf [:
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qbnuunrqnn hurId0udntn4h ur0qL!d0bnh ({bnurnnLqnnh) 4urn6uunnrpJru0 L,/qurd
Ll6urnLlnrl +nfuhLuunLgdLrrI iurqhbnn Lr Lr]rljdru[0bnn uurhdu0Llnrd b0 Q0!bpnLp;Lu0
Ft!d0bLnbnbph [04hurInLn dnqnLlh nnn2dLu p:.{bnuunrqnq huL0d0Ludnrln{f ur04LurJ
(L{bpumnLqnq) L{urnnrL b0 Lh0bL C0l.tbnnLptur0 tturnuLluinduro dundh0[bnnru
,n04qnl.tLlLud gL!0LturgLr6 S hqh l.t u.i qLu I ur06:

C0!bpnLplLuO 4bnuLnnLgnq hur[dOLudnqnLlh plu0Luqurl.]ri.i0 quqdn uurhdu0{nLU I
dnqnrlh nnnZdLuUF, FurJg th Lturnnrt 3 hnqnLg qLu!Luu 1lr0b1:

qbnuLnnLqnt hur0d0udnnnqh 0ufuLuqLuhp [6un{nLd t r{bpuLnnLqnrl
hur0d0LudnqnLlh Lufiqurfobpf !Luqdfg hu0d0LudnrlnL{lr uro4ud0bpf druj0hnh qunq
rJb6uf ruu 0 n Lplru d p:

qbnurnnLqnq hur0d0udnqnLlo
$hOruIuLuLn0LnbuL!qu0 gnn6nLIbnLpJu]0
LquuflLuuLnnLLl I bqn utlLllg nLpJ n L 0 0b n:

(LlbnuLnnLqnq0) C0l.lbnnrpjur0
uLnnrqnLd0bpf Lup4lnL0pObpf hhtlu0 4nur

qbnuLnnLqnI hu0d0urdnqnLln (4bnuunLqnr1n) C0l.]bnnLpJruI qnp6nr0bnLplu0
munbL.tu0 hLu2LlbmLlnLplnro0bnh l, hru2t[b!2nfr uLnnLqfLu0 4bnupbnJUL
bqnu.rLlurgnLpJnL0[ [bnl.]rulLug0nLd I Lnunbqur0 dnqn{h0: C0LibnnLpJru0 uunbqur0
hur2Llbq2hnh hLruuLrLndru0 durdu0urq 4bnuLnnLgnq hur0dIudnqn{h (r{bpuLnnLqn4f)
bqnurllu.ignLplnL[n qL!puLr4frp t:

9.2.dnqnqh nnn2dudF r{bpuLrnrqnq hur0d0urdn[nLlh f pr.r.l{r.uunLp1nL0p qunnq t 4n{bt
Ltbnuurnrqnrlh qnu:

lhunL0hg ruLlbLh pu.id0bmbn (p4blunqnq pLrd0bLnnrtubpfr ubqhuqru0urub)
nLob0uLnr 4brqpnLd C&l.lb|1nLpJur6 LlbnuLnnrqnrl hu060urdnqnLlh ur04ud0bnh
(r{bpuunLqnrlf) n0nnnLpJruI qud 0pru0g LhurqnnnLpJnL00bnh {!uqurdrudt]bm
4ur4unbgIru! hurpgbpfr pLlbLup!nLpJur0[ tbI dLuu0ur!gnLd tunphp4f ur04urI0bpf0,
h0tqbu 0LuL ur6onb0[6 (qlfuLuLlnp Ln0onb0h0) u]umqu0nq Furd0bundubn!:

9.3.C0!bpnLplLu0 $lr0ur0uL!LnILnbuuqu0 qnndnL0bnLpJru0 uunLqdu][ 014Lruu"rLlnLl
C0!bpnLplnL0p ljupnI t 0bpqpuLlbL L!nL4hLn0 lrpLu!ru0Lug0n11 u66h unr4hunnh
(quqdul.tbnLlnLpJnL0 qL!d ghqhLtLut{urf ur0dh), nnn qnrjprujh0 2uhbpnLl !rLrq{u6 1t
00!bpnLplu0 Llrud 0nu purd0bubnbnh hbm:

C0!bpnLplu0 qnn6nr0bnLpJurI LlbnumnrqnLd0 ur10 pLud0bubnbnh u]ruhul0!nq,
nnn0g hLuIf LuqnLdup pLrdf0p quqdnld I mu]un h urLlbLh unLlnu, qbup t u0gtlLr.rg{h
gLu0llurgL!6 dLurILu0u.r!:Uj4 qbu.lpnLd ulnL4hmnpf 6LunurlnrplnL00bnn 46urnnrd bo
umntqnLU Lqu.ihur0 gnq pud0bLnbphpp:

9.4. UnLJ0 ttLuln0u4nnLpJr.rJ0 9.3. ltbuh 2-nq qurnFbnnLpjrudp uurhdLlot{ud 4bqpnLd,
C0qbnntpJr![ urnL4hLnI hnLut]ur0ug0nrl u0dn n0LnnnLd L [nLu hbLn ulu1dru0uqhn b0
tl0pnrU uurnrqnrd ulruhr.Lr0pnq Fud0bmbnn (FLUd[bubnbnn):

1 0.C0[bpnLp1Lu0 unur060ugqud umnnuFudu0nrU0hn,
h[rUIurpQIbp, 4nrunn U l1rulu1ruL p0\bpnLp;nL00bp

10.1. n0qbnnLplnr0n hnur{nLop nL0h unLj0 ttL!0n0Lu4nnrpJu0 4pnLlp0bpfr, Onh0uqnph,
Onb[ph L! Luj1 lrpruL{tuL1Lu0 u!ubplr hudLrdLul0 uLnb4dbl LunLl0d0Lugr{Lu6
u$nnu.ipurdu!nLd0hn (duruILu6JnLnbn l, obnl.]rulugnrginLpJnr60bl) lrolqbu
lLttJmuLnLU0h lu0nLuu.lbunLpJLu0 Lnupu6pnLd, ur1Oulbu tt ur11 qbunLplnL00bpfr
uLunurdpnrd:

'10.2. C0!bpnLplLu0 qnqdhg oLnLlpbpl plLu qbmnLplnL0ObpnLrI rluu0tudlnLrlbpfr
uubqdnrdn t, !bnLlLujLUgnLgtnLpJnr[0bnh FLlgnLU0 frpLrQu[rugL{nLd t duJu0ud1nLqbnh Lr
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0hp!ulugnrglnLplnL00bnh qn0LlbLnL 4utnh bnl,|nh onb0pGbnh0 l, LuJL hnur{uJt{Lu6
ul.luhnh0 hLurlLuu{ururruuluur0, bpb lurJuruLnu0h iLu0nuqbunrpJu0 dh!!uqqur;h6
qujdruouqnbnn{ Lull Fur0 th 0urfuurubu4uid:

'10.3. QunLuLlruplruLlur0, unghLUfd2uqnLJpruJh0, qnpurtlru0 qrud n, unhunujhO p0nrjph
[uJL qnndnL0bnLpJnL0 hnurl.]ur0urgIbLnL huldup C0qbnnLpJnL0n !upn11 t urnbr16b1
hhdCuntt:

10.4. C0l.lbnnLpJur0 ttn{dhg oLnLupbplpltu LqbLnnLpJnL00bnnrd hhU0unLt0bnh
umbqOnLLl[ hnLuL]ur0rrJgLlnLd I h[rd0up![bpfr qu0LlblnL qurJnh bnqnh onb0p0bnh0 L urjt
hnur{uqru6 urqLnbnh0 hL!Urunlu.iLntuufuLu0, bpb lLuyLuuLnur0fr lur0pLuqburnrplLu0
dhpuqqLujh0 rqLuJdur0uqnblnLl LuJL Fu0 0urfuuubuqru6 :t:

10.5. C0L1bpnLplLr6 urnuod0L1rgLlu6 uLnnpupudu0nLdobpp tr hhrl0urnttobnn
hnqLlLuFur0urLtur0 L!0dh0p tb0 l, qnn6nLd b0 n0qbnnLpjru0 qnqdhg hurumururlur6
qu0nOur4nnLpJU0 hlrdu0 tlpLu, fru! 0ptu0g qb|'1ruLlujn0bnh0 02r!0urqnLd t
C0!bpnLplnL0p:

'10.6. C0!bpnLplnL0p !Lupnq | 1fr0b1 Lrj1 p[LtbnnlpJru0(ulJ4 prlnro 4nruun nL lufulLuj nL
n0qbnuLlgnLpJur0 hhd0r!4hn (dLuu0ruufrg), Fu.igunnLpJurdp Onb0uqnpn{, Onbopnrl Lr
urjt onb0p0bnnLl ILUfuuuburlu]6 4brlphnh:

10.7. C[!bpnLplnL00 hnu4nl6p nL[h nL0h6ruL hnur{urFu]0uqu0 Lu0dlr !upqLrLl[61!t1
nLobgnq 4nLuLnn ltr LlufujurL n0LnbuuLlu0 nIqbnnLpJnL00bn:

10.8_. OLnLupbpLlplLu ulbmnLpJnL00bnnLd 4nruup !ud tlulfujurL n0qbnnLpJnL00bnh
hf00Lu4pnLdp L1L-Lrd dLuu0u.i!gnLplnr0n quLnun{nLd I nnLulg quO{btnL L[ulJnh bnqnh

9nb,0p0bnh0 L LUiL hnLu{ruuL!0 urtlLnbnh0 hurrluru.luLLnu.rufuru0, bpb 3LulLuuLnLuifr
Itu0nLuqbLnnLpJruI dhluqqujh0 u.]urjrlr!0urqnn{ urJL Fr.!0 0ufuurmbu{ruo ,r:

1 1 . 0 0 L1 b p n Lp1 ur 0 11 r.l I n 0 ur 4p n LpJ ru 0 U b ! r.h n { n fu n L p1 n L0 0 b p I L
tnurgnrU0bnh IuLnupnr.dp

11.1. C0ltbnnLpJru0 Ltu0n0Lu4nnLpJruI Ub! LnLugnrd0bn L qhnqhnfunLp.,nL0[bn
quuurnEL!, lr0lu1bu 0LrL !u0n0u4pnLplnLEp 0nn fufpuqnnrpjrudF hruuuumbLn
quruunqnLd t Furd0bmbnbnh nt4hru0nLn dnqn{h nnn2dujdF, np0 p04nL0L{nLrl | 4pLu6
tltuu0Lu!gru6 prlburnqnI pud0bunUubnh ub+uL]ur0urmbnbnh qurl u0LlLu0urubnbnh
dtul0bpft bpbp punnp4n{:

'11.2. ULuuIL!6lnLqbn U (t]urd) 0bntirl]jurgnLglnlpJr.uG unb[6urx0 ljuU qnn6nl0bnrpjuro
4r!qu.inbg0u0 hbLn tturqLlL!6 Lnbqb!nLp1nL00bpp !Lupnq b0 dugqbt C0Ltbnnrplu0
L.lur[n0u]4nnLplLU0 [b g:

1'1.3. C0!bpnLplu0 qLu0n0ur4nnLpJurO db! t|rnqrnlunLpJnL06bnh L tnugnrd0bnh
!uLnupb16, lrllLqbu 0Lul, 0nn fuUpuqnnrpjrurJp hu.ruLnu_rLn{u6 !Lu0nOu4pinLplnLhil
bnnnn4 ur0dLu0g hudLrp nLd[ db! b0 fmonrd 4pu69 r4bnL.ulru0 qnur0gdur0 qLuhfrg: -

1 2. C 0 lbpn Lp1ur0 rlhp urlLuq0rul1bnqn rdn L 1n L6urp n LrIp

'12.1.- 
!0L1bpn-Lp1u0 LltpLl!Luqtlur!bpqnLdn (dhur6nLtnLUn, dhLugnLUn, Fudul0nLdn,

Lunu0d0ugnLdp, 4bnu|.1urqdurqnnnLdn) tturLnu.jnqnLd t Onqn{h npn2rlurdp:
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C0qbnnLpjur0 r{bpLu!LuqdLu!bpqdLu0 LuJL hhUpbpn, hlirqbu Eui- 
-qbnuqurqdLuqbnqdu0 qunqn uurhUL!0{nrd b0 OnbOuqnpnLl, Opb0pnr{ r. 4

onbEp6bnn4:
C0L1bpnrplnL00 hnu{nr0p nL[h r.[bnuruLuquur{nn{bL uuhdur0u.S.,

quLnLuufuu0uuL{nLplLudp p0!bpnLpyLr0 l, unuur+nLul.{Lu0 qnnqbnumh{h:

12.2.C01.{bnnLpJnLh tnLdurn4nrU t Opb0uqppn{, Onb0pn{ L Onb0u4Fnrpju+
uurhduorlLud qL!nqnLl l, unU0 Llu0n0urlnnrpju0 4nnUp0bnh hu.idtudtlJ0:

12.2.1.00LtbnnLpJu0 lnL6upnrrlp C0qbnnLpJu0 4r!4unnrd0 l urnu0g oFru
hnL!{nr[p0bnn L u{runuLuL]Lrr0nLp]nL06bp0 frpLur{ruhugnn4nLpJLu0 quJnqnq urjL uoAurog
tu0g 0 btn L:

'12.2.2.dnryqt hurunumnrD I udgnqhhi hLu2rlbq2hnn, n0qnL0nLU t nnn2nrd0hn'
Q0!bpnLplLu0 LnL6urnULu0 qLunqh 1.. druUqhm0bnh, f02qbu 0uL ulurnLnurLnbnbnh
r.r.luhur0t0bnh Fur{LunurnnLUhg hbLnn d0urgu6 qnrjBh Fur2fudu0 qunqh duuh0:

Cfl1bnnLpJr.tl0 LnL6unurjh0 hu0d0urdnqn{n 1nL6upnr.rJ0 hnuqu0ug6nLU I
dnqn{nLd hLlulnumqud udqhn+ hu2rlbq2nh hhrlu0 {nu t, Lnl6ulndu0 0urluulqdh0
h Ll0tuuLr urrr ufuLu 0:

Cfl.lblrnrpjr!0 lnr6uprlu0 0tufu uqf d0 p0rlqpunLd t.

. c[qbnnLp,ur0 udr'1hnLf hLu2L{b!2f np.
o InLdLupduI t]ujnq0 nL dudqbul6bnn.
. lnLdLupurllrG hLu[60udnqnLlh lf LuqnpnLplnL00hpp.
. LnL6unUur0 popugpnLd C0qbnnLprru0 qnndnL0bnLpju0 L.tr.lnqn.
. r]ljL ubqbl]nLpJnL00bn dntnLlh hrujbgnqnrpjudp:

12.2.3.C0UbnnLpJru0 ln16upLlu0 l, lnL6upLll11r0 hur0d0udnqnqh uubnddLu0 Uuuh0
nnn2nLdI qurjug0nro I dnnn{n 4nu0 dLuu0LUl.]gnq B4burnttnq Frxdobmndubnh
ubqhurl.tu.i0urubnbnh dLnl0bplr 3/4-n{, uL!l.truj0 nt ululttLuu BqbunUnq pud0bLnnuubnh
ubqhuqu0LULnLnLnh dLrl0bplr 2/3-fr g:

12.2.4.LnLdundur0 hLu0d0udnrln{h 02ruIruqUu0 quhfrg !puro b0 Lu0g0nLr)
C0!bpnLplLuo qnn6bnh qunur4rundu0 LhuqnnnLpJnL6obnn :

LnLdurn4nq C0L1bpnLp1u0 Lu0nr0[g 4LuLnupu0nLtl hLU04bu I quLhu LnL6undu0
hut0d 0udn r1n L{p:

12.2.5.LnL6Lup0u0 hL!0d0rudnnnLln utunLnurqnn t hnLuULu0ug0bL C0L1bpnLp1u0 qnL;pf
{bnurqouhumnLd, dh?n9obn dbnIunl.]bL C0!bpnLp;Lu0 ulunmulmbnbnh
hurjn0upbnduro, qbFhunnLUtlu0 qunuphnh uuLUgdt!0 nL4r1nLp1u.rfp, [0ir4hu ou-rl,
mbqbqmg0nrLl t ulunuuubnhnh0 C0!bpnLplLu[ lnL6urprjuG rILruf 0:

12.2.6.LnrdunLlnI C0!bpnLplLu0 qnqpf ouLupdru0l !Lud [lLupmpbplr duLpdru00
ntqrlqud pnLnn qnndnqnrpJnL[0bnI tiunnq b0 hpruqu0LugLlbl dhLUJ0 tnr6undu]0
hu060udnnnLlh hru d urd ruj 0 n LpJur dF:

12.2.7.C0qbnnLpJul0 lnL6Lupdu0 qnn6[[pugnrd gLn0LlbLnr du]uh0 LnbrlblnLp.,nL00bn!
(urJqp{nLd LnL6ulnfL!0 qnp6popLrgfr u!fiqpp h ut{u.rpup, lnL6uprltu0 hrx0d0urdnqn{h
!uqdp) qpuntlnLd bI hnurLlurFur0uL]rx0 Lu0dru0g qburu!Lu0 qpLl0gLurIuulu0nr-'
LnLOurndLuO hLu0d0urdnln4h 4hdnrdh hhdru0 Llnu:

12.3. Ln LdLup rJru0 hru0d0uidnr1nLlh r.u04urd0bn[ !upn11 b0 r{updLuupLlbl dnrln{fr
nnnZULudF uurhULuIrlrud l.] L! lr qn Ll:
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'! 2.4. Lnr6u.rpd Lu0 EIpugpnrrl Cfl.]bnnrpJnr00 hnuqnr0p nL!f [Opb1 [np qnndunp0bn h
utnu060b1 Cnn u{ulnmu4npnrgnr[0bp dfru16 C0l1hpnip1rlfi u1unmu{npnrptnr00tnl
quruurlbtnl hu.rrlurp ru0hnuidbzm nfipurghu gnn6nroLnrpJnr00 urlurnmbtnr
u.rChpuidb2unrpltu0 4btqpnrd:

12.5. Colb pnr p1ru0 tnrdrr]nnru! huruun4nru t u4unu4ul6, hul.i onu qnlnrp'|nLgp quo
qur4ru0ru6, qbmulu0 qpu[gduC {4uhgg:

12.6.Lnr6urldur0 hruEd0urdn4nLlf utnb4drlur0 qurhh 4InrpJufF [0qhnnrpJulo
mhqupuziurlrud pqbunqnq FudCbumtlubflfi urno{uqfi 10%-h ub+ulqurquluhn
hru04ftuugn4 pLudlbmbnbn0 hnuqnr[p nLEb0 p04qpt1{b1 lnrdunur;h0 hur0d0rudn4n{fr
qurqdmd qurd fi 2ur0rllibf hFb0g thu.rqnfl tbti{rl]rugnrgih0:

12.7.'rlunmurubnbnfr hu.ro4bq tnlduJnr.ln[ C[qbfnrpJur0 rqupr,nu{npnLplnLoobpp -J
Ct!{u4tu$hlni-g hhmn d0ugur6 qnrtpp tni6undur0 hru060rudn4nr{p pur2firnLrl t r.s

Furd0bubnbnh dh!U qnFdnrl Ont0u4nnrpJurdp uruhfruo{urd QurpqnLl :

12.8.bpb tnrduln{nn 00qhFnrpJ{uo qnuph u{rdbp0 uopru{urpurp t qufl$u$bntth
quhullobp! FuquFunbln! huuurn, urrqru u4[ qurnne I lnL6tuprlbl rlfrtul0
u0u0qnrpju0 hhuLui[pn{:


	ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԻՆՔ
	ՄԱՍ 1  ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
	1.1 Տեղեկատվություն թողարկողի և նրա գործունեության վերաբերյալ
	1.1.1 Թողարկողի տվյալները և կապի միջոցները
	1.1.2 Թողարկողի համառոտ պատմությունը և ռազմավարությունը
	1.1.3 Թողարկողի կանոնադրական կապիտալը և դրա կառուցվածքը
	1.1.4 Թողարկողի բիզնեսի նկարագիրը
	1.1.5 Թողարկողի կազմակերպական կառուցվածքը
	1.1.6 Թողարկողի խմբի կառուցվածքը
	1.1.7 Ակտիվների որակը

	1.2 Թողարկողին և պարտատոմսերին առնչվող ռիսկերը
	1.2.1 Թողարկողին առնչվող ռիսկերի համառոտ նկարագիրը
	1.2.2 Պարտատոմսերին առնչվող ռիսկերի համառոտ նկարագիրը

	1.3 Թողարկողի տնտեսական գործունեության զարգացման և ֆինանսական վիճակի փոփոխության միտումները
	1.4 Թողարկողի աուդիտն իրականացնող անձի և խորհրդատուների ինքնության մասին տեղեկություններ
	1.5 Թողարկողի կառավարման մարմնի անդամները, աշխատակիցները և խոշոր բաժնետերերը
	1.6 Առաջարկվող արժեթղթերի հիմնական վիճակագրական տվյալները
	1.7 Արժեթղթերի առաջարկի համակողմանի նկարագիրը
	1.8 Վերջնական պայմանների հրապարակման ձևը
	1.8.1 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
	1.8.2 ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
	1.8.3 ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԱՄՓՈՓ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
	1.8.4 ԱՄՓՈՓ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐ


	ՄԱՍ 2 ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
	2.1 Ռիսկային գործոններ
	2.2 Հիմնական տեղեկատվություն
	2.3 Տեղեկատվություն՝ կապված առաջարկվող (կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրվող) արժեթղթերի հետ
	2.3.1 Արժեթղթերի տեսակը և դասը
	2.3.2 Երկիրը
	2.3.3 Արժեթղթերի ձևը
	2.3.4  Արժեթղթի անվանական արժեքը և քանակը
	2.3.5 Թողարկման արժույթը
	2.3.6 Առաջարկվող արժեթղթերի դասակարգման մասին տեղեկատվություն
	2.3.7 Արժեթղթերից բխող իրավունքները
	2.3.8 Անվանական տոկոսադրույքը և այդ տոկոսների վճարման պայմանները
	2.3.9 Արժեթղթերի մարման ժամկետը և արժեքը
	2.3.10 Արժեթղթերի տարեկան եկամտաբերությունը
	2.3.11 Նոր թողարկման մասին տեղեկատվություն
	2.3.12 Արժեթղթերի ազատ շրջանառելիության սահմանափակումների նկարագրությունը
	2.3.13 Արժեթղթերից ստացվող եկամուտների հարկումը
	2.3.13.1 Պարտատոմսերից ստացվող եկամտի շահութահարկով հարկման կարգը և նկարագիրը
	Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց հարկումը

	2.3.13.2 Պարտատոմսերից ստացվող եկամտի եկամտային հարկով հարկման կարգը և նկարագիրը


	2.4 Առաջարկի ժամկետները և պայմանները
	2.4.1 Առաջարկի պայմանները և վիճակագրությունը
	2.4.1.1 Առաջարկի ընդհանուր ծավալը
	2.4.1.2 Առաջարկի իրականացման սկիզբը և ավարտը
	2.4.1.3 Առաջարկից օգտվելու համար դիմելու գործընթացը
	2.4.1.4 Առաջարկի ընդհանուր ծավալի նվազեցման հնարավորությունը
	2.4.1.5 Հայտը հետ կանչելու ժամանակաշրջանը
	2.4.1.6 Նվազագույն և առավելագույն գումարները
	2.4.1.7 Արժեթղթերի դիմաց վճարներ կատարելը
	2.4.1.8 Առաջարկի արդյունքների հրապարակումը
	2.4.1.9 Նախապատվության իրավունքը

	2.4.2 Տեղաբաշխման պլանը
	2.4.2.1 Ներդրողների խմբերը
	2.4.2.2 Հայտերի բավարարման մասին տեղեկացումը

	2.4.3 Առաջարկի գինը
	2.4.3.1 Արժեթղթերի գինը

	2.4.4 Տեղաբաշխումը
	2.4.4.1  Երաշխավորված տեղաբաշխում իրականացնողները
	2.4.4.2  Չերաշխավորված տեղաբաշխում իրականացնողները
	2.4.4.3  Տեղաբաշխման պայմանները
	2.4.4.4 Երաշխավորված տեղաբաշխման պայմանագիրը
	2.4.4.5 Վճարում ընդունող բանկերը և պահառուները


	2.5 Առևտրին թույլտվությունը և առևտրի կազմակերպումը
	2.5.1 Առևտրին թույլտվությունը
	2.5.2 Շուկաները
	2.5.3 Շուկա ստեղծողները

	2.6 Լրացուցիչ տեղեկատվություն
	2.6.1 Խորհրդատուներ
	2.6.2 Աուդիտորական եզրակացությունը
	2.6.3 Թողարկողի վարկանիշը


	ՄԱՍ 3 ԹՈՂԱՐԿՈՂԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
	3.1 Անկախ աուդիտորներ
	3.2 Ռիսկային գործոններ
	3.2.1 Աշխարհաքաղաքական ռիսկեր
	3.2.1.1 Անհաղթահարելի ուժի ի հայտ գալու ռիսկ(ֆորս-մաժոր)

	3.2.2 Մակրոտնտեսական ռիսկեր
	3.2.2.1 Շուկայի կոնյուկտուրա

	3.2.3 Ֆինանսական ռիսկեր
	3.2.3.1 Շուկայական ռիսկ (արտադրանքի գներ)
	3.2.3.2 Արտարժութային ռիսկ
	3.2.3.3 Ներդրումային կապիտալի մատչելիության ռիսկ
	3.2.3.4 Պարտքային բեռի ռիսկ

	3.2.4 Գործառնական ռիսկեր
	3.2.4.1 Էներգակիրների գներ
	3.2.4.2 Տեխնոլոգիական պրոցեսներ

	3.2.5 Կարգավորման դաշտի ռիսկ

	3.3 Տեղեկատվություն թողարկողի մասին
	3.3.1 Թողարկողի պատմությունը և զարգացումը
	3.3.1.1 Թողարկողի անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը
	3.3.1.2 Թողարկողի պետական գրանցումը և գործունեության վայրը

	3.3.2  Ներդրումները

	3.4 Բիզնեսի նկարագիրը
	3.4.1  Ոլորտի նկարագիր
	3.4.2 Հիմնական գործունեությունը
	3.4.3 Արժեքի հիմնական գործոններ
	3.4.4 Թողարկողի արտադրական գործընթացը
	3.4.5 Հիմնական շուկաները

	3.5 Թողարկողի կառուցվածքը
	3.5.1 Խմբի կառուցվածքը
	3.5.2 Վերահսկող բաժնետերեր

	3.6 Թողարկողի հիմնական միջոցները
	3.7 Զարգացման վերջին միտումները
	3.8 Շահույթի կանխատեսումը կամ գնահատումը
	3.9 Թողարկողի կառավարման մարմինները և անդամները
	3.9.1 Կառավարման մարմինների սխեմատիկ կառուցվածքը
	3.9.2 Կառավարման մարմինների իրավասությունները
	3.9.2.1 Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով
	3.9.2.2 Ժողովի իրավասությանն են պատկանում`
	3.9.2.3 Տնօրենների խորհուրդ
	3.9.2.4 Խորհրդի բացառիկ իրավասությանն են պատկանում հետևյալ հարցերը
	3.9.2.5 Խորհրդի նախագահը՝
	3.9.2.6 Խորհրդի նիստերը
	3.9.2.7 Տնօրենը
	3.9.2.8 Վերստուգող Հանձնաժողով
	3.9.2.9 Ժողովի քարտուղար

	3.9.3 Թողարկողի կառավարման մարմինների անդամները
	3.9.4 Շահերի բախումը
	3.9.5 Վարձատրությունները և պարգևավճարները

	3.10  Կառավարման մարմինների գործունեությունը
	3.11 Աշխատակիցները
	3.12 Հսկող անձինք
	3.13 Տեղեկատվություն թողարկողի ակտիվների և պարտավորությունների, ֆինանսական վիճակի, եկամուտների և ծախսերի մասին
	3.13.1 Պատմական ֆինանսական տեղեկատվություն
	3.13.2 Թողարկողի ֆինանսական վիճակի էական փոփոխությունները
	3.13.3 Դատական, արբիտրաժային և վարչական վարույթների մասին տեղեկատվություն
	3.13.4 Հարկային արտոնությունները

	3.14 Լրացուցիչ տեղեկատվություն
	3.14.1 Կանոնադրական կապիտալը
	3.14.1.1 Կանոնադրական կապիտալի մեծությունը
	3.14.1.2 Թողարկված բաժնետոմսերի քանակը
	3.14.1.3 Մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը

	3.14.2 Կանոնադրությունը

	3.15 Էական պայմանագրերը
	3.16 Փորձագետի, գնահատողի, խորհրդատու կամ հաշվապահի մասնագիտական կարծիքը և երրորդ անձանցից վերցված տեղեկատվությունը
	3.17 Մասնակցությունն այլ անձանց կապիտալում
	3.18 Այլ տեղեկատվություն

	ՄԱՍ 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
	4.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1:  Հայտ-հանձնարարականի օրինակելի ձև /իրավաբանական անձ/
	4.2 ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2: Հայտ-հանձնարարականի օրինակելի ձև /ֆիզիկական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր/
	4.3 ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3:  Ֆինանսական գործակիցների հաշվարկման բանաձևերը
	4.4 ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4: Թողարկողի կազմակերպական կառուցվածքը
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