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Արժեթղթերի դասը`

հասարակ (սովորական) անվանական
բաժնետոմս

Արժեթղթերի ձևը`
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Արժեթղթերի ընդհանուր
անվանական արժեքը

1,179,822,000 (մեկ միլիարդ հարյուր
յոթանասունինը միլիոն ութ հարյուր
քսաներկու հազար) ՀՀ դրամ
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ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Ամփոփաթերթը դիտվում է որպես Ազդագրի համառոտ ներածություն: Առաջարկվող
Բաժնետոմսերում ներդրումանելու վերաբերյալ ներդրողի որոշումը պետք է հիմնված լինի
ամբողջական Ազդագրի վրա:
Սույն Ամփոփաթերթի կազմման համար պատասխանատու անձինք Ամփոփաթերթում
պարունակվող տեղեկատվության ոչ ամբողջական կամ ապակողմնորոշիչ լինելու համար
(այդթվում՝թարգմանությանը
վերաբերող
մասով)
կրում
են
քաղաքացիական
պատասխանատվություն, եթե այն ոչ ամբողջական կամ ապակողմնորոշիչ է Ազդագրի մյուս
մասերի հետ դիտարկելու դեպքում:
Ներդրողը կարող է ձեռք բերել Ազդագիրը և Ազդագրին կից ներկայացվող փաստաթղթերը
թղթային տարբերակով «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ-ի (այսուհետ՝ Ընկերություն) գտնվելու վայրում, իսկ
էլեկտրոնային պատճենը` Ընկերության ինտերնետային կայքում`www.asce.am:

ԲԱԺԻՆ I
1․Տեղեկատվություն Ընկերության և Ընկերության գործունեության մասին
Ընկերության լրիվ ֆիրմային անվանումն է՝
Հայերեն՝ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» Բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ռուսերեն` ,,АСКЕ ГРУП” Открытое Акционерное Общество
Անգլերեն` ,,ASCE GROUP’’ Open Joint-stock Company
Ընկերության կրճատ ֆիրմային անվանումն է՝
հայերեն` «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ
ռուսերեն` ,, АСКЕ ГРУП” ОАО
անգլերեն` ,,ASCE GROUP’’OJSC
Ընկերության պետական գրանցման վայրն է՝
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2
Ընկերության պետական գրանցման համարն է՝
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39.120.00360
Ընկերության փոստային հասցեն 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
Ընկերությանն առնչվող հարցերի առաջացման դեպքում կարելի է դիմել Ընկերության
տնօրեն Խաչատուր Անտոնյանին (հեռախոս (+374)22-646427, էլ փոստ՝ asce@asce.am), Ընկերության
գլխավոր հաշվապահ՝
mamikonyan@asce.am)։

Կարինե

Մամիկոնյանին

(հեռախոս

(+374)22-646427,

էլ

փոստ՝

Ընկերության համառոտ նկարագիրը 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 շինանարական 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:
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Բիզնեսի համառոտ նկարագիրը
Ընկերությունը հանդիսանում է Հայկական խոշոր պողպատաձուլական ձեռնարկություն,
որն իր ճիշտ քաղաքականության արդյունքում շատ կարճ ժամանակահատվածում հաստատուն
քայլերով ամրապնդեց դիրքերը շուկայում, վերազինվեց, ավելացրեց նոր աշխատատեղեր,
ընդայլնեց 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 125 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 աղացման գնդեր: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 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 տարրաներում: Շնորհիվ մանրակրկիտ
ջերմամշակման,

որակյալ

հումքի,

տեխնիկական
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բարձր

հագեցվածության,

լավագույն

մասնագետների՝ այս պողպատե գնդերը ծառայում են երկար, ունեն մաշվածության շատ ցածր
ցուցանիշ և չեն քայքայվում տարբեր մետաղական շփումներից:
Ընկերության հիմնական արտադրամասերն են՝ Հալման արտադրամասը, Անընդհատ
ձուլման 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:

2․Ընկերության և բաժնետոմսերին առնչվող ռիսկերի համառոտ նկարագիրը
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 բաժնետոմսերի 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:

Ընկերությանն առնչվող ռիսկերի համառոտ նկարագիրը՝
 Քաղաքական ռիսկեր. Երկրի քաղաքական դաշտում ցանկացած բացասական
փոփոխություն, հատկապես այնպիսին, որը կարող է ազդեցություն ունենալ գործունեության
կայունության վրա, կամ կասեցնել ընթացիկ բարեփոխումները, կարող է բացասական
ազդեցություն ունենալ Ընկերության գործունեության և բաժնետոմսերի շուկայական գնի վրա:
 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
մարման

և

սպասարկման

ժամանակահատվածում

ստացված բանկային վարկերի

կատարվող

վճարումներով,

որոնք

արտահայտված են արտարժույթով:
 Շուկայական ռիսկ. Ընկերության ֆինանսական ցուցանիշների վրա զգալիորեն ազդում
են միջազգային շուկայական գների տատանումները: Պատմականորեն այս գներն ունեցել են
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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:
 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 էներգակիրները մատակարարող անձանցից:
 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:
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:

3. Ընկերության 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։
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DCF
2019

2020

2021

2022

2023

Տոննա/տարի

36,693

39,039

41,600

44,356

Ամրան

Տոննա/տարի

28,293

30,239

32,400

34,756

Պողպատե գնդեր

Տոննա/տարի

8,400

8,800

9,200

9,600

Ամրան

Դրամ/տոննա

248,556

256,699

263,988

262,254

Պողպատե գնդեր

Դրամ/տոննա

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

%

1,860

4,025

4,972

5,912

6,877
49.6%

Միավոր
Արտադրության ընդհանուր ծավալը

Գին (առանց ԱԱՀ)

19.5%

37.3%

41.8%

45.3%

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%

Համախառն շահույթի մարժա

4. Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձ
Ընկերության 2017թ., 2018թ., 2019թ. ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտն
իրականացրել
է
«ԷԿՈՆՈՄԻԿՍ-ԱՈՒԴԻՏ»
Սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերությունը (ՀՀ ք Երևան, Խանջյան 47/8, աուդիտորական ծառայությունների իրականացման
լիցենզիա ԱԾ 085, տրված 15.12.2010թ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից):

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

Բաժնետեր

ԱԹ քանակը

Տոկոս

Միխաիլ Հարությունյան
Գեորգիի

3,881,638

49.3503003

MORACO HOLDING LIMITED

3,881,633

49.3502367
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Ընկերության Խորհուրդը
Անուն , ազգանուն

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

Անուն , ազգանուն

Պաշտոնը

Փորձառությունը ոլորտում

Խաչատուր Անտոնյան

Տնօրեն

18 տարի

Կարինե Մամիկոնյան

Գլխավոր հաշվապահ

20 տարի

Վազգեն Նիկոլյան

Գլխավոր ճարտարագետ

18 տարի

Անուն , ազգանուն

Պաշտոնը

Փորձառությունը ոլորտում

Վոլոդյա Ադամյան

Հանձնաժողովի նախագահ

10 տարի

Սերժիկ Մելիքյան

Հանձնաժողովի անդամ

13 տարի

Նազիկ Ավագյան

Հանձնաժողովի անդամ

25 տարի

Անուն , ազգանուն

Պաշտոնը

Փորձառությունը ոլորտում

Նազիկ Ավագյան

Ժողովի քարտուղար

25 տարի

Ընկերության գործադիր մարմինը

Վերստուգող հանձնաժողովը

Ժողովի քարտուղար

Ընկերության աշխատակիցների ընդհանուր թիվը առ 31.12.2019թ դրությամբ կազմել է 389 մարդ:
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6․Ընկերության կողմից առաջարկվող կամ կարգավորվող շուկայում թույլտվության համար
նախատեսված բաժնետոմսերի վերաբերյալ հիմնական տվյալները
Ընկերության կողմից թողարկվել և տեղաբաշխվել են 150 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով,
7,865,480 հատ հասարակ անվանական բաժնետոմսեր: Տվյալ բաժնետոմսերը թողարկվել են ՀՀ
Բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքին համաձայն,
բաժնետոմսերի

սեփականատերերի

Կենտրոնական

Դեպոզիտարիա

ռեեստրի

ԲԲԸ-ի

վարումը

կողմից՝

ոչ փաստաթղթային են և

իրականացվում

Ամերիաբանկ

է

ՓԲԸ-ի

Հայաստանի

միջնորդությամբ:

Ընկերության կողմից թողարկված բաժնետոմսերը ամբողջությամբ տեղաբաշխված և վճարված են։
Թողարկված և 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 դրամն է:
Ընկերության հայտարարված առավելագույն բաժնետոմսերը կազմում են 150 ՀՀ դրամ
անվանական արժեքով, 6,645,566 հատ, 996,834,900 ՀՀ դրամ ընդհանեւր ծավալով սովորական
անվանական բաժնետոմսեր:
Ընկերությունը չունի տեղաբաշխված արտոնյալ բաժնետոմսեր։

7․Ընկերության ամփոփ ֆինանսական տվյալները
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
հազ. ՀՀ դրամ

Ցուցանիշի անվանումը

2017թ

2018թ

2019թ

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների,
ծառայությունների իրացումից հասույթ

7,078,973

6,535,650

9,529,245

Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների,
ծառայությունների ինքնարժեք

6,469,952

6,167,517

7,668,973

Համախառն շահույթ (վնաս)

609,021

368,133

1,860,272

Իրացման ծախսեր

1,144

21,600

26,735

Վարչական ծախսեր

194,287

197,252

206,819

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների,
ծառայությունների իրացումից շահույթ (վնաս)

413,590

149,281

1,626,718
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Գործառնական այլ եկամուտներ

1,379,154

946,011

250,465

Գործառնական այլ ծախսեր

927,152

727,699

190,609

Գործառնական շահույթ (վնաս)

865,592

367,593

1,684,574

Ֆինանսական ծախսեր

577,250

415,987

820,437

Այլ ոչ գործառնական շահույթ (վնաս)

(217,494)

59,903

202,263

Սովորական գործունեությունից շահույթ (վնաս)

70,848

11,509

1,068,400

Զուտ շահույթ (վնաս) նախքան շահութահարկի գծով
ծախսի նվազեցումը

70,848

11,509

1,068,400

Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)

1,163

9,256

129,429

Զուտ շահույթ (վնաս) շահութահարկի գծով ծախսի
նվազեցումից հետո

72,011

20,765

938,971

Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումների
գծովշահույթ (վնաս)
Ընդհատվող գործառնությանը վերագրելի ակտիվների
վաճառքներից և պարտավորությունների մարումներից
շահույթ (վնաս)

Արտասովոր դեպքերից շահույթ (վնաս)

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:

ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ

Ցուցանիշի անվանումը

2017թ
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2018թ

2019թ

Հիմնական միջոցներ

12,948,565

11,412,852

19,067,782

Անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ

4,015,490

5,137,498

128,190

Ոչ նյութական ակտիվներ

529

0

0

68

68

68

Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ

16,964,652

16,550,418

19,196,040

Պաշարներ

2,910,357

3,437,733

4,470,263

Տրված ընթացիկ կանխավճարներ

680,381

369,868

418,019

Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով

689,234

510,125

620,214

Այլ դեբիտորական պարտքեր

18,060

8,309

10,494

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ

165,619

130,658

154,691

Այլ ընթացիկ ակտիվներ

63,629

82,859

38,615

Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ

4,527,280

4,539,552

5,712,296

Ընդամենը ակտիվներ

21,491,932

21,089,970

24,908,336

Կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի զուտ գումար

1,179,822

1,179,822

1,179,822

Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ
Այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ
Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ

Ընթացիկ ֆինանսական ներդրումներ

Էմիսիոն եկամուտ
Կուտակված շահույթ

(6,756,022)

Պահուստային կապիտալ վերագնահատման

1,374,703

420,221

3,651,577

Սեփական կապիտալի այլ տարրեր

195,954

0

0
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(5,493,020)

(4,294,39
7)

Ընդամենը սեփական կապիտալ

(4,005,543)

Երկարաժամկետ բանկային վարկեր և փոխառություններ

16,124,858

17,482,541

16,774,938

Այլ ոչ ընթացիկ պարտավորություններ

219,743

109,969

916,306

Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորություններ

16,344,601

17,592,510

17,691,244

Կարճաժամկետ բանկային վարկեր և փոխառություններ

6,158,918

3,916,123

3,086,400

Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով

1,907,327

2,681,919

2,124,905

Ստացված ընթացիկ կանխավճարներ

956,027

688,940

1,039,183

Այլ կրեդիտորական պարտքեր

86,484

74,182

401,788

Այլ ընթացիկ պարտավորություններ

44,118

29,273

27,814

Ընդամենը ընթացիկ պարտավորություններ

9,152,874

7,390,437

6,680,090

Ընդամենը պարտավորություններ

25,497,475

24,982,947

24,371,334

Ընդամենը սեփական կապիտալ և պարտավորություններ

21,491,932

21,089,970

24,908,336

(3,892,977)

537,002

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԱՄՓՈՓ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ցուցանիշի անվանումը
Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու
ժամանակաշրջանի սկզբին
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների
զուտ հոսքեր
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների
զուտ հոսքեր
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների
զուտ հոսքեր
Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու
ժամանակաշրջանի վերջին

2017թ
131,643

2018թ
165,619

2019թ
130,658

1,812,046

1,807,241

1,679,580

(2,944)

(62,016)

(207,714)

(1,775,126)

(1,780,186)

(1,447,833)

165,619

130,658

154,691

ԱՄՓՈՓ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐ
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Ցուցանիշի անվանումը

2017թ

2018թ

2019թ

Զուտ շահույթը մեկ բաժնետոմսի հաշվով (EPS)

9

3

119

Սեփական կապիտալի շահութաբերություն (ROE)

-

-

175%

Ակտիվների շահութաբերություն (ROA)

0.3%

0.1%

3.8%

Զուտ շահույթի մարժա (NPM)

0.05

0.02

3.75

Կապիտալի համարժեքության գործակից

-18.64% -18.45%

2.15%

Ֆինանսական կախվածության գործակից

-6.37

-6.41

45.38

Բացարձակ իրացվելիության գործակից

0.02

0.2

0.02

Ընթացիկ իրացվելիության գործակից

0.17

0.14

0.18

Ընդհանուր իրացվելիության գործակից

0.49

0.61

0.86

Դեբիտորական պարտքերի շրջանառելիության գործակից

10.27

12.81

15.36

Դեբիտորական պարտքերի շրջապտույտի տևողությունն օրերով

35.54

28.49

23.76

Պաշարների շրջանառելիության գործակից
Պաշարների շրջապտույտի տևողությունն օրերով
Կրեդիտորական պարտքերի շրջանառելիության գործակից

2.22
164.4
2.19

1.79
203.9
1.79

1.72
212.2
2.1

Կրեդիտորական պարտքերի շրջապտույտի տևողությունն օրերով

166.7

203.9

173.9

Ֆինանսական գործակիցների հաշվարկման բանաձևերը ներկայացված են Հավելված 1-ում։

ԲԱԺԻՆ II
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

1․Ռիսկային գործոններ
Բաժնետոմսերի գծով հիմնական ռիսկը բաժնետոմսերում ներդրած կապիտալի կորստի
կամ ակնկալվող եկամուտների չստացման ռիսկն է, որի դեպքում ներդրումների իրական արժեքը
կարող է նվազել որոշակի շուկայական գործոնների փոփոխության պատճառով՝ ֆինանսական
գործիքների գների, տոկոսադրույքների, արժույթի փոխարժեքի և այլն: Հետևաբար
բաժնետոմսերում ներդրումների հետ կապված ռիսկը գնահատելու համար անհրաժեշտ է հաշվի
առնել հետևալ ռիսկային գործոնները:
 Արժութային ռիսկ Ընկերության բաժնետոմսերը գնանշված են ՀՀ դրամով, հետևաբար
դրամի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են անբարենպաստ ազդեցություն ունենալ
բաժնետոմսերի գների կամ նրանց ակնկալվող եկամուտների վրա: Արժութային ռիսկերը դուրս են
Ընկերության վերահսկողության դաշտից:
 Տոկոսադրույքների փոփոխության ռիսկ. Քանի որ բաժնետոմսերի շուկայական գինը,
որպես կանոն, ուղիղ համեմատական կախվածության մեջ է գտնվում Ընկերության կողմից
16

ստացվող

շահույթի,

այդ

թվում՝

բաժնետոմսերի

դիմաց

ստացվող

կամ

ակնկալվող

շահութաբաժինների մեծությունից, արդյունքում՝ շուկայում տոկոսադրույքների բարձրացումը
կարող է հանգեցնել բաժնետոմսերի գների նվազմանը:
 Շուկայական ռիսկ.բաժնետոմսերի շուկայում գների անբարենպաստ փոփոխությունների
արդյունքում առաջացող կորուստների ռիսկ: Նշված ռիսկը կարող է կրել համակարգային բնույթ
(երբ անկում է արձանագրվում բոլոր տեսակի ակտիվների գներում(բաժնետոմսեր,
պարտատոմսեր և այլն), ինչպես նաև անկում կարող է արձանագրվել կոնկրետ ոլորտի
ակտիվների դասում:
 Ինֆլյացիոն ռիսկ. Այս ռիսկը հիմնականում պայմանավորված է բաժնետոմսերում
ներդրումներից ակնկալվող եկամուտների արժեզրկման հետ՝ իրական գնողունակության
տեսանկյունից:
Ընկերությունը

ձեռնարկում

է

անհրաժեշտ

միջոցառումներ

նշված

գործոնների

բացասական ազդեցությունները նվազեցնելու համար: Այնուամենայնիվ, քանի որ շատ դեպքերում
նշված ռիսկային գործոնները Ընկերության հսկողությունից դուրս են, ապա ռիսկերի բացասական
ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով ձեռնարկված միջոցառումների արդյունավետությունը չի
երաշխավորվում Ընկերության կողմից:

2․Հիմնական տեղեկատվություն
Շրջանառու միջոցների մասին հայտարարություն
Ընկերության կարծիքով ընկերության շրջանառու միջոցները բավարար են ընկերության
ներկա կարիքների համար, իսկ անբավարարության դեպքում Ընկերությունը կարող է օգտվել
շրջանառու միջոցների համալրման տարբեր գործիքներից (բանկային վարկ, փոխառություն և
այլն)։
Կապիտալիզացիա և պարտավորություններ
Ընկերության կապիտալիզացիայի կառուցվածքը 29.02.2020թ դրությամբ/Աուդիտ անցած/
Կանոնադրական կապիտալ՝

1,179,822 հազ. ՀՀ դրամ

Կուտակված շահույթ՝

(4,110,307) հազ. ՀՀ դրամ

Վերագնահատման պահուստ՝

721,092

հազ. ՀՀ դրամ

Սեփական կապիտալ՝

537,002

հազ. ՀՀ դրամ

Ընկերության պարտավորությունները 29.02.2020թ դրությամբ կազմել են՝ 23,903,066 հազ ՀՀ
դրամ, որոնցից 17,062,852 հազ. ՀՀ դրամը երկարաժամկետ պարտավորություններ են, իսկ
դրանցից 16,146,546 հազ. ՀՀ դրամը ստացված երկարաժամկետ վարկեր և փոխառություններ են.
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ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գումար/հազ. ՀՀ դրամ Կառուցվածք %

Երկարաժամկետ պարտավորություններ ընդամենը,
որից

17,062,852

71.38%

Երկարաժամկետ պարտավորություններ առանց
տոկոսային ծախսի

2,500,000

10.46%

13,646,546

57.09%

Երկարաժամկետ պարտավորություններ , որոնք
ենթադրում են տոկոսային ծախս
որից՝

ապահովված և երաշխավորված
4,766,098

չապահովված և չերաշխավորված
8,880,448
Այլ երկարաժամկետ պարտավորություններ
916,306

3.83%

Կարճաժամկետ պարտավորություններ, որոնք չեն
ենթադրում տոկոսային ծախս
Արտահաշվեկշռային և պայմանական
պարտավորություններ

6,840,214

28.62%

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

23,903,066

0

100%

3․Տեղեկատվություն, կապված կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրվող
արժեթղթերի հետ
Ընկերության կողմից թողարկվել և տեղաբաշխվել են 150 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով,
7,865,480 հատ հասարակ անվանական բաժնետոմսեր, որոնց Հայաստանի կենտրոնական
դեպոզիտարիա

ԲԲԸ-ի

կողմից

շնորհված

է

AMASGRS10ER6

միջազգային

տարբերակիչ

ծածկագիրը: Տվյալ բաժնետոմսերը թողարկվել են ՀՀ Բաժնետիրական ընկերությունների մասին
օրենքին համաձայն, ոչ փաստաթղթային են, փոխարկելի չեն և բաժնետոմսերի սեփականատերերի
ռեեստրի վարումը իրականացվում է Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա ԲԲԸ-ի կողմից՝
Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ի միջնորդությամբ: Ընկերության կողմից թողարկված բաժնետոմսերը
ամբողջությամբ տեղաբաշխված և վճարված են։ Թողարկման արժույթը ՀՀ դրամ է:
Ընկերությունը չունի տեղաբաշխված արտոնյալ բաժնետոմսեր։
Ընկերության հայտարարված բաժնետոմսերի առավելագույն ծավալը կազմում ՝ 996,834,900
ՀՀ դրամ՝ 150 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 6,645,566 հատ սովորական անվանական
բաժնետոմսեր:
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Ընկերությունը իրավունք ունի բաժնետոմսերի անվանական արժեքը մեծացնելու կամ
լրացուցիչ բաժնետոմսեր տեղաբաշխելու միջոցով ավելացնել իր կանոնադրական կապիտալը:
Ընկերությունը կարող է որոշում ընդունել լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման
մասին միայն Ընկերության Կանոնադրության մեջ հայտարարված բաժնետոմսերի քանակի
սահմաններում և միայն նախկինում տեղաբաշխված բաժնետոմսերի լրիվ վճարված լինելու
դեպքում
Լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման մասին որոշումը պետք է սահմանվի՝
 լրացուցիչ տեղաբաշխվող հասարակ և յուրաքանչյուր տեսակի արտոնյալ բաժնետոմսերի
քանակը՝ այդ բաժնետոմսերի հայտարարված քանակի սահմաններում,
 լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման ժամկետները և պայմանները, այդ թվում
Ընկերության բաժնետոմսերի ձեռք բերման նախապատվություն ունեցող բաժնետերերի և այլ
արժեթղթերի սեփականատերերի միջև տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի արժեքը:
Եթե նախկինում տեղաբաշխված բաժնետոմսերի արժեքի գումարը լրիվ վճարված չէ, ապա
Ընկերությունը իր կանոնադրական կապիտալը չի կարող մեծացնել ֆինանսական միջոցների
ներգրավման հաշվին:
Բաժնետոմսերը իրենց սեփականատերերին իրավունք են տալիս՝
Շահութաբաժնի ստացման իրավունք. յուրաքանչյուր բաժնետոմս իր սեփականատիրոջը
իրավունք է տալիս որոշակի մաս ստանալ Ընկերության զուտ շահույթից՝ իր կողմից կատարված
ներդրումների արժեքին համամասնորեն: Բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժինների վճարման
հարցերի կանոնակարգումը իրականացվում է ՀՀ օրենսդրությամբ և Ընկերության
կանոնադրությամբ: Վերջինիս համաձայն տարեկան շահութաբաժինների վճարման ժամկետը
սահմանվում է ժողովի՝ տարեկան շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշմամբ: Միջանկյալ
շահութաբաժինների վճարման ժամկետը սահմանվում է Խորհրդի՝ միջանկյալ շահութաբաժիններ
վճարելու մասին որոշմամբ, բայց ոչ շուտ, քան տվյալ որոշման ընդունման պահից 30 օր անց:
Ընկերության շահութաբաժինների վճարման կարգը
Ընկերությունն իրավունք ունի որոշում ընդունել տեղաբաշխված բաժնետոմսերի դիմաց
եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին:
Շահութաբաժինները վճարվում են Ընկերության զուտ շահույթից: Որոշակի դասի
արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժինները կարող են վճարվել հատուկ այդ
նպատակով ստեղծված Ընկերության հիմնադրամների հաշվին:
Ըստ բաժնետոմսերի տեսակների և դասերի, միջանկյալ շահութաբաժինների վճարման,
շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունվում է Խորհրդի կողմից: Ըստ
բաժնետոմսերի տեսակների և դասերի, տարեկան շահութաբաժինների վճարման, շահութաբաժնի
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չափի և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունվում է Ժողովի կողմից՝ Խորհրդի
առաջարկությամբ: Միջանկյալ Շահութաբաժինների չափը չի կարող գերազանցել նախորդ
ֆինանսական տարվա արդյունքներով բաշխված շահութաբաժնի 50 տոկոսը: Տարեկան
շահութաբաժինների չափը չի կարող ավել լինել Խորհրդի առաջարկածից և չի կարող պակաս լինել
արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափից:
Եթե Ժողովի որոշմամբ տարեկան շահութաբաժինների չափը ըստ բաժնետոմսերի
առանձին տեսակների և դասերի սահմանվում է արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների
չափին հավասար, ապա այդ տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի դիմաց տարեկան
շահութաբաժիններ չեն վճարվում:
Եթե Ընկերության Ժողովի որոշմամբ տարեկան շահութաբաժինների չափն ըստ
բաժնետոմսերի առանձին տեսակների և դասերի սահմանվում է արդեն վճարված միջանկյալ
շահութաբաժինների չափից ավելի,

ապա այդ տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի դիմաց

տարեկան շահութաբաժինները վճարվում են սահմանված տարեկան շահութաբաժնի և տվյալ
տարում արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների գումարի տարբերությամբ:
Ժողովը իրավունք ունի որոշում ընդունել առանձին տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի
դիմաց շահութաբաժիններ չվճարելու կամ ոչ լրիվ չափով վճարելու մասին:
Տարեկան

շահութաբաժինների

վճարման

ժամկետը

սահմանվում

է

Ժողովի

շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշմամբ: Միջանկյալ շահութաբաժինների վճարման
ժամկետը սահմանվում է Խորհրդի միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշմամբ,
բայց ոչ շուտ, քան տվյալ որոշման ընդունման պահից 30 օր անց:
Շահութաբաժինների

յուրաքանչյուր

վճարման

համար

Խորհուրդը

կազմում

է

շահութաբաժիններ ստանալու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը, որում պետք է
ընդգրկվեն՝
 միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարելու դեպքում՝ Ընկերության այն բաժնետերերը,
որոնք

ընդգրկվել

են

Ընկերության

բաժնետերերի

ռեեստրում

Խորհրդի

միջանկյալ

շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշման կայացման օրվանից առնվազն 10 օր առաջ
 տարեկան շահութաբաժիններ վճարելու դեպքում՝ Ընկերության այն բաժնետերերը, որոնք
ընդգրկվել են Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող
բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ:
Արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետերերին շահութաբաժինների վճարման
առանձնահակությունները
1. Յուրաքանչյուր դասի արտոնյալ բաժնետոմսի դիմաց վճարվող շահութաբաժինը և
լուծարային արժեքը /որը վճարվում է ընկերության լուծարման ժամանակ/ սահմանվում են
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ընդհանուր ժողովի կողմից դրամական գումարի տեսքով կամ որպես տոկոսադրույք արտոնյալ
բաժնետոմսի անվանական արժեքի նկատմամբ:
2. Եթե ժողովի որոշմամբ թողարկվում և տեղաբաշխվում են երկու կամ ավելի դասերի
արտոնյալ բաժնետոմսեր, ապա պետք է սահմանվի նաև շահութաբաժինների և լուծարային
արժեքի վճարման հերթականությունը յուրաքանչյուր արտոնյալ բաժնետոմսի համար:
3. Երեք հաջորդական տարիների ընթացքում արտոնյալ բաժնետոմսերին հասանելիք
շահաբաժնի չվճարելը կարող է հիմք հանդիսանալ Ընկերությունը դատական կարգով լուծարելու
համար:
4. Ընկերությունը իրավունք չունի որոշում ընդունել տեղաբաշխված բաժնետոմսերով
շահութաբաժինների վճարման մասին, եթե՝
 լրիվ չի վճարվել Ընկերության կանոնադրական կապիտալը
 ընկերության կողմից հետ չեն գնվել բոլոր այն բաժնետոմսերը, որոնք պետք է հետ գնվեն
Օրենսդրության համապատասխան:
 շահութաբաժիններ վճարելու որոշումն ընդունելու պահի դրությամբ Ընկերության
տնտեսական
վիճակը
համապատասխանում
է
Օրենսդրությամբ
սահմանված
անվճարունակության հայտանիշներին, կամ դրանք ի հայտ կգան շահութաբաժինների վճարման
հետևանքով.
 Ընկերության զուտ ակտինվերի արժեքը պակաս է Ընկերության կանոնադրական
կապիտալից կամ կպակասի շահութաբաժինների վճարման հետևանքով
Ընկերությունը իրավունք չունի որոշում ընդունել շահութաբաժինների վճարման մասին
տեղաբաշխված սովորական բաժնետոմսերի և այն արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց, որոնց
համար սահմանված չէ շահութաբաժնի չափը, եթե որոշում չի ընդունված շահութաբաժիններ
վճարել արտոնյալ բաժնետոմսերի բոլոր այն դասերի դիմաց, որոնց համար վճարվող
շահութաբաժնի չափը սահմանված է կանոնադրությամբ:
Ընկերությունը իրավունք չունի որոշում ընդունել շահութաբաժինների վճարման մասին
տեղաբաշխված այն արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց, որոնց համար շահութաբաժնի չափը
սահմանված է, եթե որոշում չի ընդունված շահութաբաժիններ վճարել արտոնյալ բաժնետոմսերի
բոլոր

այն

դասերի

դիմաց,

որոնք

վերոհիշյալ

արտոնյալ

բաժնետոմսերի

նկատմամբ

շահութաբաժիններ ստանալու առաջնահերթության իրավունք են տալիս:
Բաժնետոմսերը իրենց սեփականատերերին տալիս են՝
Ձայնի իրավունք․ Համաձայն Ընկերության կանոնադրության՝ ընկերության յուրաքանչյուր
հասարակ անվանական բաժնետոմս տալիս է իր սեփականատեր համդիսացող բաժնետիրոջը
միևնույն իրավունքները։ Հասարակ անվանական բաժնետոմսի սեփականատեր հանդիսացող
բաժնետերը իրավունք ունի՝
 մասնակցել Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր Ժողովին՝ վերջինիս իրավասությանը
պատկանող բոլոր հարցերի նկատմամբ ձայնի իրավունքով,
 մասնակցել Ընկերության կառավարմանը,
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 առաջնահերթ կարգով ձեռք բերել Ընկերության կողմից տեղաբաշխվող բաժնետոմսերը
 ստանալ Ընկերության գործունեության վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվություն՝
գաղտի փաստաթղթերից բացի, այդ թվում կանոնադրությամբ սահմանված կարգով ծանոթանալ
հաշվապահական
հաշվեկշիռներին,
հաշվետվություններին,
Ընկերության
արտադրատնտեսական գործունեությանը,
 ժողովներում իր իրավունքները ներկայացնելու համար լիազորել երրորդ անձի
 հանդես գալ առաջարկություններով Ժողովներում
 ժողովներում քվեարկել իրեն պատկանող լրիվ վճարված բաժնետոմսերի ձայների չափով
 հայցով դիմել դատարան Ժողովի կողմից ընդունված և գործող օրենսդրությանը և այլ
իրավական ակտերին հակասող որոշումների բողոքարկման նպատակով
 ընկերության լուծարման դեպքում ստանալ պարտատերերի

հետ

կատարված

հաշվարկներից հետո մնացած Ընկերության գույքի իր հասանելիք մասը կամ դրա արժեքը
 ընկերության միջոցների հաշվին կանոնադրական կապիտալի մեծացման դեպքում
անվճար ստանալ համապատասխան քանակի սովորական բաժնետոմսեր
 ընկերության կանոնադրական կապիտալի առնվազն 10% կազմող ձայնի իրավունք տվող
բաժնետոմսերին տիրող բաժնետերերը կարող են պահանջել փորձագետ կամ փորձագետների
խումբ՝ Ընկերության գործունեությանը վերաբերող հաշվետվությունները և գաղտնիք ներկայացնող
փաստաթղթերը ստուգելու նպատակով: Ստուգման հետ կապված ծախսերը փոխհատուցում են
ստուգումը պահանջող բաժնետերերը:
 օտարել կամ այլ ձևով այլ անձանց փոխանցել իր սեփականությունը հանդիսացող
բաժնետոմսը
 օգտվել Ընկերության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ իրավունքներից:
Նույն դասի բաժնետոմսերի տեղաբաշխման դեպքում նախապատվության իրավունք․
Ընկերության գործող բաժնետերերն ունեն լրացուցիչ տեղաբաշխվող բաժնետոմսերը ձեռք բերելու
նախապատվության իրավունք, եթե Բաժնետիրական ընկերությունների մասին ՀՀ օրենքի և
Ընկերության կանոնադրությամբ այլ բան սահմանված չէ։ Նախապատվության իրավունքը
կիրառվում է համամասնորեն և հասանելիք բաժնետոմսերի քանակը որոշվում է իրենց
պատկանող բաժնետոմսերի քանակից։
Բաժնետերն իրավունք ունի իրականացնել իր նախապատվության իրավունքը լրիվ
ծավալով կամ մասնակիորեն՝ քվիարկող բաժնետոմսերի կամ քվիարկող բաժնետոմսերի
փոխարկվող արժեթղթերի ձեռքբերման մասին Ընկերությանը գրավոր ծանուցում ուղարկելու
միջոցով։
Լուծարման դեպքում մնացած գույքից բաժին ստանալու իրավունքները․ Բաժնետոմսերն
իրենց սեփականատերերին իրավունք են տալիս Ընկերության լուծարման դեպքում ստանալ
պարտատերերի հետ կատարված հաշվարկներից հետո մնացած Ընկերության գույքի իր
հասանելիք մասը կամ դրա արժեքը։ Պարտատերերի հանդեպ լուծարվող Ընկերության
պարտավորությունները բավարարելուց հետո մնացած գույքը լուծարման հանձնաժողովը
բաշխում է բաժնետերերի միջև` հետևյալ հաջորդականությամբ`
 առաջին հերթին կատարվում են վճարումներն այն բաժնետոմսերի դիմաց, որոնք պետք է
հետ գնվեն Բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքի 57-րդ հոդվածին համապատասխան.
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 երկրորդ հերթին վճարվում են արտոնյալ բաժնետոմսերի համար հաշվարկված, բայց
չվճարված շահութաբաժինները.
 երրորդ հերթին կատարվում են արտոնյալ բաժնետոմսերի լուծարային արժեքի
վճարումները.
 չորրորդ հերթին կատարվում է լուծարվող Ընկերության մնացած գույքի բաշխումը հասարակ
(սովորական) և բոլոր տեսակների արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերի միջև:
Գույքի բաշխումը յուրաքանչյուր հերթով իրականացվում է նախորդող հերթի լրիվ բաշխումն
ավարտելուց հետո:
Հետգնման պահանջի իրավունք․ Ընկերության բաժնետերը իրավունք ունի պահանջել
բաժնետոմսերի հետգնում Բաժնետիրական ընկերությունների մասին ՀՀ օրենքով նախատեսված
դեպքերում և կարգով։
Բաժնետրը իրեն պատկանող բաժնետոմսերը հետգնելու համար պետք է Ընկերությանը
ներկայացնի այդ մասին գրավոր պահանջը, որը պետք է պարունակի տեղեկություններ հետգնման
ներկայացված բաժնետոմսերի քանակի և բաժնետիրոջ բնակության (գտնվելու) վայրի մասին։
Գրավոր պահանջը ներկայացվում է Ընկերությանը` ժողովի կողմից համապատասխան որոշումների
ընդունման պահից ոչ ուշ, քան 45 օրվա ընթացքում:
Փոխարկման իրավունք․Ընկերության բաժնետոմսերը փոխարկման իրավունք չեն տալիս,
բացառությամբ Բաժնետիրական ընկերությունների մասին ՀՀ օրենքով սահմանված դեպքերում,
երբ բաժնետոմսերը փոխարկվում են Ընկերության որոշմամբ։
Արժեթղթերի ազատ շրջանառության սահմանափակումը․ Ընկերության բաժնետոմսերի
կարգավորվող շուկայում առևտրի թույլտվությունից հետո բաժնետոմսերի առևտուրը
կարգավորվող շուկայից դուրս արգելվում է բացառությամբ Արժեթղթերի շուկայի մասին ՀՀ
օրենքով սահմանված դեպքերի։ Մասնավորապես՝


մասնավոր գործարքների համար, այն է` այնպիսի գործարքների, որոնց կողմերը նախապես

հայտնի են,
 Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից կնքվող գործարքները,
 թողարկողի կողմից իր թողարկած արժեթղթերի հետգնման կամ ձեռքբերման գործարքները,
 արժեթղթերը հանձնելու առաջարկի շրջանակներում բաժնային արժեթղթերով կատարվող
գործարքները:


արժեթղթերի տեղաբաշխման շրջանակներում տեղաբաշխողների կողմից իրականացվող
գործարքների համար,



շուկայում առևտրին թույլատրված արժեթուղթն այլ կարգավորվող շուկայում առևտրին
թույլտվության և վաճառելու դեպքերի համար:
Արժեթղթերը հանձնելու պարտադիր առաջարկ անելու պարտավորության
նկարագրությունը, ինչպես նաև այն դեպքերի նկարագրությունը, երբ նման պարտավորությունը
բացակայում է․
Արժեթղթերը հանձնելու պարտադիր առաջարկ անելու պարտավորությունը, ինչպես նաև
նման պարտավորության բացակայության դեպքերը կարգավորվում են Արժեթղթերի շուկայի մասին
ՀՀ օրենքի Գլուխ 15-ով։
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Յուրաքանչյուր անձ, որը թողարկողի բաժնային արժեթղթով մեկ կամ ավելի գործարքի
հետևանքով դառնում է տվյալ դասի արժեթղթերի ավելի քան 75 տոկոսի սեփականատեր,
պարտավոր է սույն գլխի պահանջներին համապատասխան տվյալ դասի բոլոր արժեթղթերն իրեն
հանձնելու առաջարկ անել: Անձը պարտավոր է արժեթղթերը հանձնելու առաջարկի
հայտարարագիրը Կենտրոնական բանկ ներկայացնել համապատասխան գործարքի
կատարմանը հաջորդող 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, որի արդյունքում անձը դարձել է
տվյալ դասի արժեթղթերի ավելի քան 75 տոկոսի սեփականատեր։ Սույն պահանջը տարածվում է
նաև երբ Հաշվետու թողարկողի դիմումի հիման վրա օպերատորը դադարեցնում է տվյալ
թողարկողի արժեթղթերի առևտուրը կարգավորվող շուկայում:
Արժեթղթերը հանձնելու պարտադիր առաջարկ անելու պահանջը չի տարածվում այն
դեպքերի վրա, երբ՝
 անձը դարձել է տվյալ դասի արժեթղթերի ավելի քան 75 տոկոսի սեփականատեր տվյալ
ընկերության կանոնադրական կապիտալի նվազեցման արդյունքում,
 անձը դարձել է տվյալ դասի արժեթղթերի ավելի քան 75 տոկոսի սեփականատեր՝ սույն գլխով
սահմանված կարգով իր կողմից տվյալ դասի բոլոր արժեթղթերի համար արժեթղթերը հանձնելու
ոչ պարտադիր առաջարկի արդյունքում,
 արժեթղթերը ձեռք են բերվել ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կողմից
տեղաբաշխման նպատակով,
 անձը տվյալ դասի արժեթղթերի 75 տոկոսը գերազանցող մասը դրանց ձեռքբերման օրվանից` 10
աշխատանքային օրվա ընթացքում, օտարում է այն անձին, որը Արժեթղթերի շուկայի մասին ՀՀ
օրենքի 151-րդ հոդվածի համաձայն չի համարվում համատեղ գործելու համաձայնությամբ
հանդես եկող անձ և պայմանով, որ այդ ժամկետի ընթացքում տվյալ արժեթղթերի թողարկողի
բաժնետերերի ընդհանուր ժողով չի գումարվում:
Արժեթղթերից ստացվող եկամուտների հարկման կարգի ամբողջական և մանրամասն նկարագիրը․
ՀՀ հարկային օրենսգրքի համաձայն, եկամտահարկի առումով, բաժնետոմսերի օտարումից
առաջացող եկամուտները չեն հարկվում։ Իսկ բաժնետոմսերի գծով ստացվող շահութաբաժինները
ենթակա են հարկման 5-% դրույքաչափով՝ և ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց
համար, որը Ընկերության կողմից պետք է պահվի՝ որպես հարկային գործակալ,
շահութաբաժինների վճարման ժամանակ, սակայն եթե տվյալ բաժնետոմսերը ցուցակվել են ՀՀ-ում
գործեղ ֆոնդային բորսայում մինչև 2024թ․-ի դեկտեմբերի 31-ը, ապա դրանց գծով ստացվող
շահութաբաժինները չեն հարկվում՝ և ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար։
ՀՀ հարկային օրենսգրքի համաձայն, շահութահարկի առումով, ՀՀ ռեզիդենտ ընկերությունների
կողմից Բաժնետոմսերի օտարումից առաջացող եկամուտները համարվում են շահութահարկի
գծով հարկվող եկամուտ, իսկ ոչ ռեզիդենտ ընկերությունների կողմից բաժնետոմսերի օտարումից
առաջացող եկամուտները ազատվում են շահութահարկից։ ՀՀ ռեզիդենտ ընկերությունների կողմից
բաժնետոմսերից ստացվող շահութաբաժինները չեն հարկվում, իսկ ոչ ռեզիդենտ
ընկերությունների կողմից բաժնետոմսերից ստացվող շահութաբաժինները հարկվում են 5%
դրույքաչափով, որը Ընկերության կողմից պետք է պահվի՝ որպես հարկային գործակալ,
շահութաբաժինների վճարման ժամանակ, սակայն եթե տվյալ բաժնետոմսերը ցուցակվել են ՀՀ-ում
գործող ֆոնդային բորսայում մինչև 2024թ․-ի դեկտեմբերի 31-ը, ապա դրանց գծով ստացվող
շահութաբաժինները չեն հարկվում։
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4․Առևտրի թույլտվությունը և առևտրի կազմակերպումը
Ընկերության տնօրենների խորհրդի 22․04․2020 թ-ին ընդունված որոշմամբ Ընկերության
կողմից թողարկված 150 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով, 7,865,480 հատ հասարակ անվանական
բաժնետոմսերի
թույլտվություն։

մասով

հայցվելու

է Հայաստանի

ֆոնդային

բորսա

ԲԲԸ-ում առևտրին

Հայաստանի ֆոնդային բորսա ԲԲԸ-ն կարող է չբավարարել Ընկերության կողմից
թողարկված բաժնետոմսերի առևտրի թույլտվության հայտը։
Բաժնետոմսերը կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրելու համար Ընկերությունը
կդիմի Հայաստանի ֆոնդային բորսա ԲԲԸ սույն Ազդագիրը ՀՀ կենտրոնական բանկում
գրանցվելուց անմիջապես հետո։
Ազդագրի

գրանցման

պահին

Ընկերության

կողմից

սույն

Ազդագրով

գրանցվող

բաժնետոմսերը թույլատրված չեն հրապարակային առևտրի ոչ մի կարգավորվող շուկայում։
Ընկերությունը մասնագիտացված անձանց հետ երկրորդային շուկայում՝ շուկա ստեղծողի
(մարքեթ մեյքերի) ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ պայմանագիր չունի։

5․Վաճառող բաժնետերերը
Ընկերությունը սույն Ազդագրի հիման վրա արժեթղթերի վաճառքի առաջարկ անող
ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց մասին տեղեկություններ չունի։
Բաժնետոմսերի վաճառքը սահմանափակող որևէ պայմանագիր չկա։

ԲԱԺԻՆ III
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
1․Անկախ աուդիտորներ

Ընկերության
իրականացրել

2017թ., 2018թ., 2019թ. ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտն
է

«ԷԿՈՆՈՄԻԿՍ-ԱՈՒԴԻՏ»

Սահմանափակ

պատասխանատվությամբ

ընկերությունը ՝ ՀՀ ք Երևան, Խանջյան 47/8, աուդիտորական ծառայությունների իրականացման
լիցենզիա ԱԾ 085, տրված 15.12.2010թ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից:

25

2․Ռիսկային գործոններ
 Քաղաքական

ռիսկեր.

Երկրի

քաղաքական

դաշտում

ցանկացած

բացասական

փոփոխություն, հատկապես այնպիսին, որը կարող է ազդեցություն ունենալ գործունեության
կայունության վրա, կամ կասեցնել ընթացիկ բարեփոխումները, կարող է բացասական
ազդեցություն ունենալ Ընկերության գործունեության և բաժնետոմսերի շուկայական գնի վրա:
 Պարտքային ռիսկ. Պարտքային ռիսկն 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:
 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:
 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:
 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:
 Էներգակիրների գներ.
Ընկերության գործունեության համար պահանջվում է
էլեկտրաէներգիայի, գազի և այլ ռեսուրսների զգալի ծավալ, որի արդյունքում կախվածության մեջ
է այդ էներգակիրները մատակարարող անձանցից:
 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:

3․Տեղեկատվություն թողարկողի մասին
Ընկերության լրիվ ֆիրմային անվանումն է՝
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Հայերեն՝ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» Բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ռուսերեն` ,,АСКЕ ГРУП” Открытое Акционерное Общество
Անգլերեն` ,,ASCE GROUP’’ Open Joint-stock Company
Ընկերության կրճատ ֆիրմային անվանումն է՝
հայերեն` «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ
ռուսերեն` ,, АСКЕ ГРУП” ОАО
անգլերեն` ,,ASCE GROUP’’OJSC
Ընկերության պետական
գրանցման վայրն է՝
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2 հասցեում
Ընկերության պետական
Գրանցման համարն է՝
39.120.00360
Ընկերության փոստային հասցեն 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

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

«Siemens

VAI»-ի

հետ

ստորագրած

համաձայնագրի

շրջանակներում

պարբերաբար կատարվում է գործարանի վերազինում և 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 125
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 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 տարրաներում: 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 հիմնական արտադրամասերն են՝ Հալման արտադրամասը, Անընդհատ
ձուլման արտադրամասը և Գլոցման արտադրամասը:
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Ընկերությունը որևէ արդյունաբերական, բանկային, ֆինանսական խմբերի և միությունների
չի անդամակցում:
ՀՀ-ում և նրանից դուրս Ընկերությունը չունի մասնաճյուղեր, ներկայացուցչություններ,
հիմնարկներ, ինչպես նաև դուստր ընկերություններ:

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

Անվանում

Ներդրումների ծավալները /ՀՀ դրամ/
4,454,549,946

Շենքեր, շինություններ
Կառուցվածքներ

17,767,640

Փոխանցող հարմարանքներ

51,493,602

Մեքենա սարքավորումներ

5,739,046,675

Հոսքային գծեր և ռոբոտատեխնիկա

251,451,663

Տրանսպորտային միջոցներ

167,367,212

Արտադրական, տնտեսական գույք և այլ
հիմանակն միջոցներ

110,743,483

10,792,420,221

Ընդամենը

Ընկերությունը մոտակա երեք տարիների համար մեծ ծավալի հիմնական միջոցների ձեռք
բերում կամ նոր խոշոր ներդրումներ չի ակնկալում: Ընթացիկ բնականոն գործունեության համար
կկատարվեն տարեկան 100,000,000 միլիոն դրամի չափով ներդրումներ աշխատող հիմնական
միջոցների սպասարկման և ընթացիկ վերանորոգումների համար:
Գործունեության հիմնական շուկաները
Ընկերությունը իր գործունեությունը ծավալում է ներքին շուկայում:
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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՝ 9,529,037 հազ. ՀՀ դրամ:
Ընկերության կողմից արտադրված ամրանը ներկա գործող շուկայում գրավում է
առաջատար դիրք, քանի որ միակ հայրենական արտադրանքն է ներկայացված մեր ներքին
շուկայում:

5․Թողարկողի խմբի կառուցվածքը
Ընկերությունը
Հայաստանի
խոշորագույն կազմակերպություն է:
Ընկերությունը

որևէ

Հանրապետությունում

արդյունաբերական,

ծանր

բանկային,

արդյունաբերության

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:

6․Ընկերության հիմնական միջոցները
Հիմնական միջոցներ
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Ընդամենը

Այլ հիմնական միջոցներ

Հողամաս

գույք

Արտադրատնտեսական

միջոցներ

Տրանսպորտային

Մեքենաններ և

Սկզբնական արժեք

սարքավորումներ

Փոխանցող

հարմարանքներ

Կառուցվածքներ

Շենքեր

հազար, ՀՀ դրամ

Առ 31 դեկտեմբերի 2017թ.

2138251

144412

595791

4608393

Ավելացումներ այդ թվում

10329

5993

8560

59795

91216

93300

11719520

19424983

13506

142773

240956

Վերագնահատումից

0

Նվազեցումներ

648

9863

2625

Առ 31 դեկտեմբերի 2018թ.

2148580

150405

603703

4658325

88591

106806

Ավելացումներ այդ թվում

4435199

11775

20309

5631786

117367
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Վերագնահատումից

4363760

Նվազեցումներ

15646

11859783

19650293

155778

10372246
4363760

443824

Առ 31 դեկտեմբերի 2019թ

34100

2510

620

409317
34100

673

854434

12014888

29168105

6139955

162180

623392

9880794

205958

106838

Առ 31 դեկտեմբերի 2017.

244437

11370

54149

811785

14297

9677

5330703

6476418

Տարվա մաշվածությունը
այդ թվում

94878

6829

32225

270909

3845

20842

1336429

1765957

Կուտակված մաշվածություն

Վերագնահատումից

0

Նվազեցումներ

414

3409

981

Առ 31 դեկտեմբերի 2018թ.

339315

18199

85960

1079285

17161

30519

Տարվա մաշվածությունը
այդ թվում

96134

7066

35082

802900

7403

12469

2234

35839

0

130

4934

6667002

8237441

1374404

Վերագնահատումից
Նվազեցումներ

434503

Առ 31 դեկտեմբերի 2019թ.

946

25265

118808

1846346

24564

42988

0

8041406

10100323

Առ 31 դեկտեմբերի 2018թ.

1809265

132206

517743

3579040

71430

76287

34100

5192781

11412852

Առ 31 դեկտեմբեր 2019թ.

6139009

136915

504584

8034448

181394

63850

34100

3973482

19067782

Զուտ հաշվեկշռային
արժեք

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

7․Ընկերության կապիտալ ռեսուրսները (Պասիվները)

Կանոնադրական կապիտալ

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

1,179,822

1,179,822

1,179,822

Էմիսիոն եկամուտ
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Վերագնահատումից և վերաչափումից
տարբերություն

1,374,703

420,221

3,651,577

Կուտակված շահույթ

-6,756,022

-5,493,020

-4,294,397

-3,892,977

537,002

Պահուստային կապիտալ
Սեփական կապիտալի այլ տարրեր
Ընդամենը սեփական կապիտալ

195,954
-4,005,543

Ընկերության պարտավորությունների կառուցվածքը /հազ. ՀՀ դրամ/

Ոչ ընթացիկ
պարտավորություններ
Վարկեր և փոխառություններ

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

16,124,858

17,482,541

16,774,938

Ակտիվներին վերաբերող
շնորհներ

12,563

10,769

8,975

Հետաձգված հարկային
պարատվորություններ

207,180

99,200

16,344,601

17,592,510

17,691,244

6,158,918

3,916,123

3,086,400

2,949,828

3,440,536

3,377,364

4,505

188,512

907,331

Այլ պարտավորություններ և
ծախսումների գծով պահուստներ
Այլ ոչ ընթացիկ
պարտավորություններ
Ընդամենը ոչ ընթացիկ
պարտավորություններ
Ընթացիկ պարտավորություններ
Վարկեր և փոխառություններ
Առևտրային և այլ կրեդիտորական
պարտքեր
Ընթացիկ շահութահարկի գծով
պարտավորություն
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Պահուստներ այլ
պարտավորությունների և
ծախսումների գծով

30,971

Այլ ընթացիկ
պարտավորություններ

13,147

Ընդամենը ընթացիկ
պարտավորություններ
Ընդամենը պարտավորություններ

29,273

27,814

9,152,874

7,390,437

6,680,090

25,497,475

24,982,947

24,371,334

Ընկերության դրամական հոսքերԸ 2017-2019թթ.-երի համար /հազար ՀՀ դրամ/
Դրամական հոսքեր

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

131,643

165,619

130,658

Արտադրանքի ապրանքների, աշխատանքների,
ծառայությունների իրացումից

8,078,540

7,348,054

10,436,005

Գործառնական այլ գործունեությունից, այդ
թվում՝
Ընդամենը գործառնական գործունեությունից
մուտքեր

1,558,513

1,482,308

558,681

9,637,053

8,830,362

10,994,686

Նյութեր ապրանքների ձեռք բերման գծով

4,127,202

3,562,222

5,494,136

Աշխատանքների կատարման,
ծառայությունների մատուցման գծով

1,783,986

1,607,974

1,838,720

833,747

811,736

861,869

1,062,990

1,023,787

1,101,269

17,082

17,401

19,112

7,825,007

7,023,121

9,315,106

1,812,046

1,807,241

1,679,580

Դրամական միջոցների տարեսկզբի մնացորդը

Վճարումներ աշխատակիցների և նրանց
անունից
Վճարումներ բյուջե
Գործառնական այլ գործունեությունից ելքեր, այդ
թվում՝
Ընդամենը գործառնական գործունեությունից
ելքեր
Գործառնական գործունեությունից դրամական
միջոցների զուտ հոսքեր
Ոչ ընթացիկ նյութական և ոչ նյութական
ակտիվների վաճառքներից
Ընդհամենը ներդրումային գործունեությունից
մուտքեր

10,000
10,000

Ոչ ընթացիկ նյութական և ոչ նյութական
ակտիվների ձեռք բերման գծով

2,944
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72,016

207,714

Ընդհամենը ներդրումային գործունեությունից
ելքեր

2,944

72,016

207,714

Ներդրումային գործունեությունից դրամական
միջոցների զուտ հոսքեր

(2,944)

(62,016)

(207,714)

Ստացված վարկերից և փոխառություններից

1,177,443

2,788,603

763,592

Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից
մուտքեր

1,177,443

2,788,603

763,592

Ստացված վարկերից և փոխառությունների
մարումից

2,265,523

4,042,745

1,816,330

691,191

526,525

395,421

Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից
ելքեր

2,956,714

4,569,271

2,211,751

ֆինանսական գործունեությունից դրամական
միջոցների զուտ հոսքեր

(1,779,241)

(1,780,668)

(1,448,159)

Ընդամենը դրամական միջոցների զուտ հոսքեր

29,832

35,443

23,707

Արտարժույթի փոխարժեքների
տարբերություններ
Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու
ժամանակաշրջանի վերջին

4,145

482

326

165,619

130,658

154,691

Վճարված շահաբաժիններ և տոկոսներ

8․Հետազոտական աշխատանքները և զարգացման ուղղությունները
Ընկերությունը հետագա զարգացումը տեսնում է արտադրվող արտադրանքի ծավալների
ընդլայնման մեջ, որը հիմնականում կատարվում է արտադրական հզորությունների մեծացման,
օգտագործվող որակյալ պաշարների և էներգակիրների խնայողության հաշվին ինքնարժեքի
իջեցման ճանապարհով, որն էլ հանգեցնում է շահութաբերության մակարդակի բարձրացման:

9․Արտոնագրերը և լիցենզիանները
Ընկերությունը

արտոնագրային և լիցենզավորված գործունեություն չի ծավալում և իր

գործունեությունը ծավալում է իր կանոնադրության համաձայն:

10․Զարգացման վերջին միտումները
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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:

11․Շահույթի կանխատեսումը կամ գնահատումը
Ներկայացված կանխատեսումները հիմնված են Ընկերության ղեկավարության կողմից
կատարված կանխատեսումների հիման վրա:
DCF
Չափի
միավոր
Արտադրության ընդհանուր
ծավալ

2016

2018

2019

Տոննա/տարի

Ամրան

Տոննա/տարի

Պողպատյա գունդ

Տոննա/տարի

Գին առանց ԱԱՀ

2017

2020

2021

36 693

39 039

28 293

30 239

8 400

8 800

248 556

256 699

447 378

468 817

Պողպատյա գունդ

Դրամ/տոննա
Դրամ/տոննա

Ընդհանուր եկամուտ

Միլիոն
դրամ

7 393

7 079

6 536

9 529

10 790

11 888

Ընդհանուր ծախսեր

Միլիոն
դրամ

(6 524)

(6 470)

(6 168)

(7 669)

(6 765)

(6 916)

868
11,7%
803
10,9%

609
8,6%
648
9,2%

368
5,6%
427
6,5%

1 860
19,5%
1 889
19,8%

4 025
37,3%
3 786
35,1%

4 972
41,8%
4 724
39,7%

Ամրան

Համախառն շահույթ
Համախառն շահույթի մարժա
EBIT
EBIT margin

%
AMDm
%

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

41 600

44 356

47 227

49 365

51 501

53 628

55 736

57 701

57 701

32 400

34 756

37 227

39 365

41 501

43 628

45 736

47 701

47 701

9 200

9 600

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

263 988

262 254

264 167

264 971

265 775

266 580

267 384

268 188

272 747

489 693

496 333

510 078

523 693

536 892

549 626

562 114

574 893

595 302

13 058

13 880

14 935

15 668

16 399

17 126

17 850

18 542

18 963

(7 146)

(7 002)

(7 157)

(7 574)

(8 009)

(8 504)

(9 017)

(9 546)

(9 860)

5 912
45,3%
5 655
43,3%

6 877
49,6%
6 609
47,6%

7 778
52,1%
7 499
50,2%

8 094
51,7%
7 803
49,8%

8 390
51,2%
8 087
49,3%

8 623
50,3%
8 308
48,5%

8 833
49,5%
8 507
47,7%

8 996
48,5%
8 657
46,7%

9 103
48,0%
8 752
46,2%
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12․Թողարկողի կառավարման մարմինները և կառավարման մարմինների անդամները
Ընկերության կառավարման մարմինների սխեմատիկ կառուցվածքը
Բաժնետերերի ժողով

Վերստուգող
հանձնաժողով

Տնօրենների խորհուրդ

Ժողովի քարտուղար

Տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ

Ընկերության

Գլխավոր
ճարտարագետ

կառավարման

մարմիններն

են

Բաժնետերերի

ընդհանուր

ժողովը

(այսուհետև Ժողով), Տնօրենների խորհուրդը (այսուհետև Խորհուրդ) Վերստուգող հանձնաժողովը,
Ժողովի քարտուղարը, Տնօրենը, Գլխավոր հաշվապահը: Կառավարման մարմինների
իրավասություններն
Կանոնադրությամբ:

ու

պարտականությունները

սահմանվում

են

Ընկերության

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:
Ժողովի իրավասությանն են պատկանում`
1. Ընկերության

կանոնադրության

հաստատումը,

դրա

մեջ

փոփոխությունների

լրացումների կատարումը, Ընկերության կանոնադրության հաստատումը նոր խմբագրությամբ.
2. Ընկերության վերակազմակերպումը.
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և

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
լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը

անդամների

ընտրությունը

11. Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը
12. Ընկերության տարեկան հաշվետվությունների, հաշվապահական

և

նրանց

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
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:
Վերընշված 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
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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:
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:
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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 ավելիս:
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.am կայքում կամ www.asce.am Ընկերության
պաշտոնական կայքում հրապարակելու միջոցով:
Ընկերությունը

պարտավոր է ժողովի գումարման մասին իր բաժնետերերին ծանուցել

Օրենքին համապատասխան՝ առնվազն 21 օր առաջ:
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:
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:
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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
9. Ընկերության գործադիր մարմնի ձևավորումը, դրա լիազորությունների վաղաժամկետ
դադարեցումը, տնօրեն, վարչության, տնօրինության անդամների վարձատրության և ծախսերի
փոխհատուցումների վճարման կարգն ու պայմանները
10. Ընկերության
փոխհատուցումների

վերստուգող
վճարման

հանձնաժողովի

կարգի

և

վարձատրության

պայմանների

վերաբերյալ

և
Ժողովի

ծախսերի
համար

առաջարկությունների նախապատրաստումը
11. Ընկերության աուդիտն իրականցնող 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
դեպքերում

ներառող

գործարքների

կնքումը՝

Օրենքով

նախատեսված

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:
Խորհրդի բացառիկ իրավասության ենթակա հարցերը չեն կարող փոխանցվել Ընկերության
գործադիր մարմնի լուծմանը:
Խորհրդի նախագահը՝
 Կազմակերպում է Խորհրդի աշխատանքները
 Գումարում է Խորհրդի նիստերը և նախագահում է դրանք
 Կազմակերպում է նիստերի արձանագրության վարումը
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 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:
Խորհրդը կարող է ցանկացած ժամանակ վերընտրել նախագահին կամ ընտրել նոր
նախագահ ՝ Խորհրդի անդամների ընդհանուր քանակի ձայների 2/3-ով:
Մինչը

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:
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:
Խորհրդի անդամների թիվը ժողովի որոշված քանակը կեսից նվազելու դեպքում,
Ընկերությունը գումարում է արտահերթ ժողով՝ Խորհրդի որոշմամբ, Խորհրդի կազմը լրացնելու
նպատակով:
Խորհրդի նիստի արձանագրությունը ստորագրում
անդամները,

որոնք

և

պատասխանատվություն

են

են

կրում

նիստին մասնակցող բոլոր
արձանագրությունում

առկա

տեղեկությունների հավաստիության համար:
Տնօրենը
Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Տնօրենը,
մանսավորապես՝
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 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
էԽորհրդի 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
 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:
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:
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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

ստուգումների արդյունքների հիման վրա պատրաստում է եզրակացություններ:
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գործունեության

Վերստուգող

հանձնաժողովը

Ընկերության

գործունեության

տարեկան

հաշվետվությունների և հաշվեկշռի ստուգման վերաբերյալ եզրակացությունը ներկայացնում է
տարեկան Ժողովին: Ընկերության տարեկան հաշվեկշռի հաստատմանժամանակ վերստուգող
հանձնաժողովի եզրակացությունը պարտադիր է:
Ժողովի

որոշմամբ

վերստուգող

հանձնաժողովի

իրավասություն

կարող

է

դրվել

վերստուգողի վրա:
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
քարտուղարի մասին կանոնակարգին համապատասխան:

է

այլ

գործառույթներ

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:
Խորհրդի նախագահ՝ Միխաիլ Գեորգիի Հարությունյան

Տեղեկատվություն

Կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձանց վերաբերյալ

Տնօրենների Խորհուրդ
Անուն, ազգանուն

Միխաիլ Գեորգիի Հարությունյան

Բնակության վայր

ք. Երևան

Զբաղեցրած պաշտոնը

Ընկերության Տնօրենների Խորհրդի նախագահ՝

Պաշտոնավարման սկիզբը
և ավարտը

Որպես
Ընկերության Տնօրենների Խորհրդի նախագահ՝27.10.2010թ մինչ օրս
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Իրավասությունները ու
պարտականությունները

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

Ծավալած
գործունեությունը
Ընկերության կազմից
դուրս

Մետէքսիմ ՍՊԸ՝ հիմնադիրների խորհրդի նախագահ
Միկմետալ ՓԲԸ՝ հիմնադիրների խորհրդի անդամ

Մասնագիտությունը

ռադիոֆիզիկ

Նախորդ 5 տարիների
Մետէքսիմ ՍՊԸ՝ հիմնադիրների խորհրդի նախագահ
ընթացքում այլ
Միկմետալ ՓԲԸ՝ հիմնադիրների խորհրդի անդամ
կազմակերպություններում
զբաղեցրած պաշտոնները

Նախորդող 5 տարիների
ընթացում
դատվածություն,

Նախորդ 5 տարիների ընթացքում խարդախության համար
դատվածություն չունի:
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սնանկության, լուծարման
գործընթացների հետ
առնչություն

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

Խաչատուր Արշակի Անտոնյան

Բնակության վայր

Ք. Երևան

Զբաղեցրած պաշտոնը

Ընկերության Խորհրդի անդամ
Տնօրեն

Պաշտոնավարման սկիզբը
և ավարտը

Որպես՝
Ընկերության խորհրդի անդամ՝07.10.2004թ –ից մինչ օրս
Տնօրեն՝ 03.11.2005թ.-ից մինչ օրս

Իրավասությունները ու
պարտականությունները

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
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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 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
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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



շահագրգրռ 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
Ներկայացնում
է
Ընկերությունը
Հայաստանի
Հանրապետությունում և արտասահմանում
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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

-

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

Խորհրդի անդամ՝ Վազգեն Հովհաննեսի Նիկոլյան

Տեղեկատվություն

Կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձանց վերաբերյալ

Տնօրենների Խորհուրդ
Անուն, ազգանուն

Վազգեն Հովհաննեսի Նիկոլյան

Բնակության վայր

ք. Չարենցավան

Զբաղեցրած պաշտոնը

Ընկերության Խորհրդի անդամ
Գլխավոր Ճարտարագետ
Որպես՝
Ընկերության խորհրդի անդամ՝ 01.08.2002թ –ից մինչ օրս
Որպես գլխավոր ճարտարագետ 01.08.2002թ-ից մինչ օրս

Պաշտոնավարման սկիզբը
և ավարտը

Խորհրդի անդամ՝
Իրավասությունները ու
պարտականությունները

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
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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 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
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Խորհրդին, Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովին և
աուդիտորին տեղեկություններ տրամադրել այն
գործարքների մասին, որոնցում նա կարող է ճանաչվել որպես
շահագրգրռ 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 խարդախության համար
Նախորդ 5 տարիների
դատվածություն չունի:
ընթացքում այլ
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում սնանկության, լուծարման կամ
կազմակերպություններում սնանկ ճանաչված անձի ակտիվների կառավարման
զբաղեցրած պաշտոնները գործընթացների հետ առնչություն չի ունեցել
Նախորդ 5 տարիների ընթացքում պետական մարմնի կամ
Նախորդող 5 տարիների
կարգավորող/վերահսկող/ մարմնի կողմից պատասխանատվության
ընթացում
չի ենթարկվել և դատարանի կողմից որևէ թողարկողի կառավարման
դատվածություն,
մարմնի անդամի պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից չի զրկվել
սնանկության, լուծարման
գործընթացների հետ
առնչություն

Խորհրդի անդամ՝ Դավիթ Օլեգի Յավրույան

Տեղեկատվություն

Կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձանց վերաբերյալ

Տնօրենների Խորհուրդ
Անուն, ազգանուն

Դավիթ Օլեգի Յավրույան

Բնակության վայր

ք. Երևան

Զբաղեցրած պաշտոնը

Ընկերության Խորհրդի անկախ անդամ

Պաշտոնավարման սկիզբը
և ավարտը

Որպես՝
Ընկերության խորհրդի անկախ անդամ՝ 21.07.2019թ –ից մինչ օրս

Իրավասությունները ու
պարտականությունները

Խորհրդի անկախ անդամ՝
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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 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
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(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



շահագրգրռ 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
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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

Ծավալած
գործունեությունը
Ընկերության կազմից
դուրս

ՌԴ Մոսկվա Տոդոկառ ՍՊԸ՝Գլխավոր տնօրեն 2015թհունվար -2019թ
մայիս

Մասնագիտությունը

Նախորդ 5 տարիների
ընթացքում այլ
կազմակերպություններում
զբաղեցրած պաշտոնները

Նախորդող 5 տարիների
ընթացում
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
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չի ենթարկվել և դատարանի կողմից որևէ թողարկողի կառավարման
մարմնի անդամի պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից չի զրկվել

Վերստուգող հանձնաժողովի նախագահ

Տեղեկատվություն

Կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձանց վերաբերյալ

Տնօրենների Խորհուրդ
Անուն, ազգանուն

Վոլոդյա Ցոլակի Ադամյան

Բնակության վայր

ք. Չարենցավան

Զբաղեցրած պաշտոնը

Վերստուգող հանձնաժողովի նախագահ

Պաշտոնավարման սկիզբը
և ավարտը

Իրավասությունները ու
պարտականությունները

Որպես՝
Վերստուգող հանձնաժողովի նախագահ 27.10.2010թ-ից մինչ օրս

Վերստուգող հանձնաժողովի նախագահ
Վերստուգող հանձնաժողովը հետևում է Ընկերության Կառավարման
մարմինների որոշումների կատարմանը, ստուգհում 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
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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/կամվճարվող
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 քանակակն 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
հաստատմանժամանակ
վերստուգող
հանձնաժողովի եզրակացությունը պարտադիր է:
Ծավալած
գործունեությունը
Ընկերության կազմից
դուրս
Մասնագիտությունը

-

-

Նախորդ 5 տարիների
ընթացքում այլ
կազմակերպություններում
զբաղեցրած պաշտոնները

Նախորդող 5 տարիների
ընթացում
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
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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

Սերժիկ Վալոդի Մելիքյան

Բնակության վայր

ք. Չարենցավան

Զբաղեցրած պաշտոնը

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ

Պաշտոնավարման սկիզբը
և ավարտը

Իրավասությունները ու
պարտականությունները

Որպես՝
Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ 30.06.2007թ-ից մինչ օրս

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ
Վերստուգող
հանձնաժողովը
հետևում
է
Ընկերության
Կառավարման մարմինների որոշումների կատարմանը, ստուգհում
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
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Ծավալած
գործունեությունը
Ընկերության կազմից
դուրս

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/կամվճարվող 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 քանակակն 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 հաստատմանժամանակ
վերստուգող հանձնաժողովի եզրակացությունը պարտադիր է:

Մասնագիտությունը

Նախորդ 5 տարիների
Ճարտարագետ
ընթացքում այլ
կազմակերպություններում
զբաղեցրած պաշտոնները
Նախորդող 5 տարիների
ընթացում
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
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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

Նազիկ Սարգսի Ավագյան

Բնակության վայր

ք. Չարենցավան

Զբաղեցրած պաշտոնը

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ
Ժողովի քարտուղար
Գլխավոր մետալուրգ

Պաշտոնավարման սկիզբը
և ավարտը

Որպես՝
Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ 25.09.2002թ-ից մինչ օրս
Ժողովի քարտուղար31.07.1995թ-ից մինչ օրս

Իրավասությունները ու
պարտականությունները

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ
Վերստուգող
հանձնաժողովը
հետևում
է
Ընկերության
Կառավարման մարմինների որոշումների կատարմանը, ստուգհում
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
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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/կամվճարվող 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 քանակակն 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 հաստատմանժամանակ
վերստուգող հանձնաժողովի եզրակացությունը պարտադիր է:
Ժողովի քարտուղար

Ծավալած
գործունեությունը
Ընկերության կազմից
դուրս

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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Մասնագիտությունը

Նախորդ 5 տարիների
Ճարտարագետ
ընթացքում այլ
կազմակերպություններում
զբաղեցրած պաշտոնները
Ձուլակենտրոն ԲԲԸ՝ որպես գլխավոր մետալուրգի տեղակալ
Նախորդող 5 տարիների
ընթացում
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

Գլխավոր հաշվապահ ՝ Կարինե Վիկտորի Մամիկոնյան

Տեղեկատվություն

Կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձանց վերաբերյալ

Տնօրենների Խորհուրդ
Անուն, ազգանուն

Կարինե Վիկտորի Մամիկոնյան

Բնակության վայր

ք. Չարենցավան

Զբաղեցրած պաշտոնը

Գլխավոր հաշվապահ

Պաշտոնավարման սկիզբը
և ավարտը

04.09.2000 թ –ից մինչ օրս

Իրավասությունները ու
պարտականությունները

Գլխավոր հաշվապահը գտնվում է Ընկերության տնօրենի
ենթակայության տակ և պատասխանատու է ՝


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

Ծավալած
գործունեությունը
Ընկերության կազմից
դուրս

«



ՀՀ օրենսդրական դաշտին համապատասխան
հաշվապահական փաստաթղթերի ձևակերպման համար



Ապահովում է կազմակերպության ակտիվների և
պարտավորությունների վերահսկողությունը

Դիզակ »ՍՊԸ գրավատունհաշվապահ

Հաշվապահ աուդիտ
Մասնագիտությունը

01.09.2010 թ-ից մինչ այսօր « Դիզակ »ՍՊԸ գրավատուն

Նախորդ 5 տարիների
ընթացքում այլ
կազմակերպություններում
զբաղեցրած պաշտոնները

Նախորդող 5 տարիների
ընթացում
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:
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13․Վարձատրությունները և պարգևավճարները
Ընկերության կառավարման մարմինների անդամները, բացառության տնօրենի, գլխավոր
հաշվապահի և գլխավոր ճարտարագետի, Ընկերության կառավաման մարմիններում իրենց
պարտականությունները

կատարում

վարձատրության:Միաժամանակ,

են

Ընկերության

հասարակական
կառավարաման

հիմունքներով՝
մարմինների

առանց

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

Գլխավոր ճարտարագետ

6,718,601 ՀՀ դրամ

133,260 ՀՀ դրամ

14․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 սահմնավում 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:

15․Աշխատակիցները
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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:

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

2019թ –ի աշխատակիցների միջին թվաքանակը կազմել է 389 մարդ, որից ժամկետային
աշխատակիցները կազմել են 55 մարդ՝ ընդհանուր թվականակի 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:

16․Խոշոր բաժնետերերը և հսկող անձինք
Ընկերության խոշոր բաժնետերերն են՝
Բաժնետեր

ԱԹ քանակը

Տոկոս

Միխաիլ Հարությունյան Գեորգիի

3881638

49.3503003

MORACO HOLDING LIMITED

3881633

49.3502367

MORACO HOLDING LIMITED ընկերության հասցեն՝ Arch Malkariou III. 284, FORTUNA
COURT, Block B, 3rd floor, office 32, 3105 Limassol, Cyprus
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Ընկերության հսկող անձ են համարվում՝
Միխայիլ Հարությունյանը,
Կարինե Հայրապետյանը

Գործարքի
անվանումը և ԱԱՀ

Գործարքի
գումար
31/12/19

Գործարքի
գումար
31/12/18

Միխաիլ
Հարությունյան
Փոխառության
ստացում`
Փոխարժեքային
տարբերություն
Փոխառության
մարում
MORACO HOLDING
LIMITED
Փոխառության
ստացում`
Փոխարժեքային
տարբերություն
Փոխառության

-14046

413

12,2950

90,092

-4,210

-6,616

տոկոս

3,600

3,709

Չմարվող
մնացորդ
31/12/19

հազար, ՀՀ
դրամ
Չմարվող
մնացորդ
31/12/18

4,552,038

4,689,034

141,582

142,192

2,605,701

17․Փոխկապակցված անձանց հետ գործարքները
Փոխկապակցված կազմակերպությունների հետ գործարքները
հազար, ՀՀ
դրամ
Գործարքի
Անվանումը

Գործարքի Չմարվող

Չմարվող

գումար

գումար

մնացորդ

մնացորդ

31/12/19

31/12/18

31/12/19
861,339

31/12/18
1,620,177

ՄետէքսիմՍՊԸ
260,585

Փոխառության ստացում
712,063

Փոխառության մարում
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2,515,468

Փոխարժեքային տարբերություն

-22,221

Ապրանքների և ծառայությունների
ձեռքբերում

2,061,209

1,218,026

ձեռքբերման դիմաց վճարում

2,085,763

1,265,504

Վաճառք

1,140,473

27,926

Վաճառքի գծով դեբ պարտքի մարում

1,140,473

73,867

Ապրանքների և ծառայությունների

ՄիկմետալՓԲԸ

2,501,878
47,337

Փոխառության ստացում

2,671,092

4,517
4,716

Փոխառության մարում
-3,977

Փոխարժեքային տարբերություն
Ապրանքների և ծառայությունների

330,033

838,191

ձեռքբերման դիմաց վճարում

892,850

148

Վաճառք

5,783,015

2,949,011

Ստացված կանխավճար

6133258

2,681,924

ձեռքբերում
Ապրանքների և ծառայությունների

18․Տեղեկատվություն թողարկողի ակտիվների և պարտավորությունների,
ֆինանսական վիճակի, եկամուտների և ծախսերի մասին
Պատմական ֆինանսական տեղեկատվություն
Ընկերության

2017-2019թթ

ֆինանսական

հաշվետվությունները

և

նույն

ժամանակահատվածի անկախ աուդիտի եզրակացությունները ներկայացված են հավելվածում:

Միջանկյալ ֆինանսական տեղեկատվություն
Քանի որ Ընկերության կողմից ազդագիրը ներկայացվում է ապրիլ ամսին և վերջին
ֆինանսական հաշվետվության ներկայացումից չի անցել 9 ամիս, այդ իսկ պատճառով միջանկյալ
ֆինանսական հաշվետվություններ չեն ներկայացվում:

Թողարկողի ֆինանսական վիճակի էական փոփոխությունները
Ընկերության վերջին (ամենաթարմ) ֆինանսական հաշվետվության վերջին օրվանից մինչև
ազդագիրը գրանցման ներկայացնելու օրն ընկած ժամանակահատվածում ֆինանսական վիճակի
էական փոփոխություններ տեղի չեն ունենցել :
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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:

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

19․Լրացուցիչ տեղեկատվություն
Կանոնադրական կապիտալը
Ընկերության կանոնադրական կապիտալը 31.12.2019թ դրությամբ կազմել է 1,179,822 հազ
դրամ, որը կազմում է՝ Ընկերության տեղաբաշխած և վճարված 7,865,480 հատ հասարակ
անվանական բաժնետոմսեր: 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 ՓԲԸ-ի միջնորդությամբ։
Թողարկված և 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 հայտարարված բաժնետոմսերի առավելագույն ծավալը կազմում ՝ 996,834,900
ՀՀ դրամ՝ 150ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 6,645,566 հատ սովորական անվանական բաժնետոմս:

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
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-Մետաղե ջարդոնի առք ու վաճառք
-Մեքենաների, մետաղահատ հաստոցների, սարքավորումների և օժանդակ նյութերի
մեծախ առևտուր
-Ձուլման սարքավորումների և հալման ինդուկտիվ վառարանների արտադրություն և
մեծածախ առևտուր
-Կենցաղային ապրանքների և պլաստմասայե 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, 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 Օրենցդրությամբ (այսուհետ ՝
Օրենսդրություն) Ընկերությունը կարող է զբաղվել միայն լիցենզիայի հիման վրա:
Ընկերությունը իրավաբանակն 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 դրամովց, այնպես էլ արտարժույթով:
Ընկերությունը իրավունք ունի իր կողմից թողարկվող բաժնետոմսերը տեղաբաշխել ինչպես
բաց, այնպես էլ փակ բաժանորդագրության միջոցով և իրականացնել դրանց ազատ վաճառքը
Օրենքի ևայլ իրավական ակտերին համապատասխան:
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Ընկերությունը իրավունք ունի.
 Ընկերությունը Օրենսդրությամբ չարգելված բոլոր ձևերով ձեռք բերել գույք, այդ թվում՝
արժեթղթեր, տիրապետել, օգտագործել և տնօրինել դրանք և դրանցից ստացված եկամուտը կամ
այլ օգտակար արդյունքները,
 Օտարել, վարձակալության տալ, փոխանակել Օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևերով
փոխանցել գույքային իրավունքներ, լինել գրավառու և գրավատու,
 Ինքնուրույն կազմավորել իր՝ ֆինանսական ռեսուրսները, այդ թվում՝ փոխառու
միջոցների ներգրավմամբ Հայաստանի Հանրապետության և այլ

պետություններում ստանալ

բանկային և առևտրային վարկեր, այդ թվում արտարժույթով,
 Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իր անունից թողարկել և տարածել արժեթղթեր,
 Օրենսդրությամ սահմանված կարգով կնքել պայմանագրեր և կրել պարտավորություններ,
 Ինքնուրույն ընտրել իր արտաքին տնտեսական գործունեության վարման կարգը, այն
իրականացնել անմիջականորեն, առանց միջնորդի կամ այլ կազմակերկության միջոցով՝ նրա հետ
մտնելով պայմանագրային հարաբերությունների մեջ,
 Ունենալ միջոցներ արտարժույթով: Օրենսդրությամբ չարգելված բոլոր միջոցներով ձեռք
բերել արտարժույթով միջոցներ և տնօրինել, այդ թվում՝ վաճառել պետությանը, իրավաբանական
անձանց և ձեռնարկություններին, կազմակերպություններին կամ քաղաքացիներին.
 Ինքնուրույն պլանավորել իր գործունեությունը, որոշել թողարկվող արտադրանքի,
կատարվող աշխատանքների և մատուցվող ծառայությունների ծավալը, գները, իրենց
մատակարարներին և արտադրանքը սպառողներին, Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
արտահանել և ներմուծել գույքի օբյեկտներ, արտադրված, գնված և այլ օրինական ձևով ստացված
արտադրանք, ծառայություններ մատուցել և աշխատանքներ կատարել օտարերկրյա
իրավաբանական անձանց և ձեռնարկությունների, կազմակերպությունների և քաղաքացիների
համար, օգտվել նրանց կատարած աշխատանքներից և մատուցած ծառայություններից, այլ
պետություններում նրանց օրենսդրությանը համապատասխան իրականացնել ներդրումներ,
ստեղծել իրավաբանական անձինք և ձեռնարկություններ, անդամակցել իրավաբանական անձանց
և ձեռնարկություններին,
 Ձեռք բերել իր կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի մի մասը,
 Օգտվել Օրենսդրությամբ, Օրենսգրքով, Օրենքով և կանոնադրությամբ սահմանված այլ
իրավունքներից:
Ընկերությունը պարտավոր է՝
 Օրենսդրությամբ, Օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով վարել
հաշվապահական
հաշվառում
և
ներկայացնել
ֆինանսական
ու
վիճակագրական
հաշվետվություններ,
 Ամեն տարի, ի գիտություն բոլորի, հրապարակել իր տարեկան հաշվետվությունը և
հաշվապահական հաշվեկշիռը,
 Աշխատանքային պայմանագրեր կնքել Ընկերության աշխատակիցների հետ,
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 Պատասխանատվություն կրել և փոխհատուցել իր կողմից հասցրած վնասը՝ կնքած
պայմանագրերը չկատարելու կամ հարկ եղածին պես չկատարելու, կամ այլ անձանց
սեփականության իրավունքը խախտելու համար,
 Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հայտարարել Ընկերության սնանկացման մասին
այն դեպքում, երբ հնարավոր չէ բավարարել պարտատերերի օրինական գույքային պահանջները,
 Ապահովել Ընկերության փաստաթղթերի պահպանում՝ Օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով,
 Կրել Օրենսդրությամբ և կանոնադրությամբ սահմանված այլ պարտավորություններ:
Ընկերության տեղաբաշխած և վճարված բաժնետոմսերը 7,865,480 հատ հասարակ
անվանական բաժնետոմսեր են: 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 ՓԲԸ-ի միջնորդությամբ:
Թողարկված և 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 հայտարարված բաժնետոմսերի առավելագույն ծավալը կազմում ՝ 996,834,900
ՀՀ դրամ՝ 150 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 6,645,566 հատ սովորական անվանական
բաժնետոմս:
Ընկերությունը իրավունք ունի բաժնետոմսերի անվանական արժեքը մեծացնելու կամ
լրացուցիչ բաժնետոմսեր տեղաբաշխելու միջոցով ավելացնել իր կանոնադրական կապիտալը:
Ընկերությունը կարող է որոշում ընդունել լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղբաշխման մասին
միայն

Ընկերության

Կանոնադրության

մեջ

հայտարարված

բաժնետոմսերի

քանակի

սահմաններում և միայն նախկինում տեղաբաշխված բաժնետոմսերի լրիվ վճարված լինելու
դեպքում
Լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման մասին որոշումը պետք է սահմանվի՝
 Լրացուցիչ տեղաբաշխվող հասարակ և յուրաքանչյուր տեսակի արտոնյալ
բաժնետոմսերի քանակը՝ այդ բաժնետոմսերի հայտարարված քանակի սահմաններում,
 Լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման ժամկետները և պայմանները, այդ թվում
Ընկերության բաժնետոմսերի ձեռք բերման նախապատվություն ունեցող բաժնետերերի և այլ
արժեթղթերի սեփականատերերի միջև տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի արժեքը:
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Եթե նախկինում տեղաբաշխված բաժնետոմսերի արժեքի գումարը լրիվ վճարված չէ, ապա
Ընկերությունը իր կանոնադրական կապիտալը չի կարող մեծացնել ֆինանսական միջոցների
ներգրավման հաշվին:
Ընկերությունը չի կարող բաժնետոմսեր թողարկել իր տնտեսական գործունեությամբ
առաջացած վնասները ծածկելու համար:
Բաժնետոմսերից բխում են մի շարք իրավունքներ՝
 Շահութաբաժնի ստացման իրավունք. յուրաքանչյուր բաժնետոմս իր սեփականատիրոջը
իրավունք է տալիս որոշակի մաս ստանալ Ընկերության զուտ շահույթից՝ իր կողմից կատարված
ներդրումների արժեքին համամասնորեն: Բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժինների վճարման
հարցերի
կանոնակարգումը
իրականացվում
է
ՀՀ
օրենսդրությամբ,
Ընկերության
կանոնադրությամբ: վերջինիս համաձայն տարեկան շահութաբաժինների վճարման ժամկետը
սահմանվում է ժողովի՝ տարեկան շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշմամբ:Միջանկյալ
շահութաբաժինների վճարման ժամկետը սահմանվում է Խորհրդի՝ միջանկյալ շահութաբաժիններ
վճարելու մասին որոշմամբ, բայց ոչ շուտ, քան տվյալ որոշման ընդունման պահից 30 օր անց:
 Մասնակցել Ժողովին՝ վերջինիս իրավասությանը պատկանող բոլոր հարցերի նկատմամբ
ձայնի իրավունքով
 Մասնակցել Ընկերության կառավարմանը
 Առաջնահերթ կարգով ձեռք բերել Ընկերության կողմից տեղաբաշխվող բաժնետոմսերը
 Ստանալ Ընկերության գործունեության վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվություն՝
գաղտի փաստաթղթերից բացի, այդ թվում կանոնադրությամբ սահմանված կարգով ծանոթանալ
հաշվապահական

հաշվեկշիռներին,

հաշվետվություններին,

Ընկերության

արտադրատնտեսական գործունեությանը,
 Ժողովներում իր իրավունքները ներկայացնելու համար լիազորել երրորդ անձի
 Հանդես գալ առաջարկություններով Ժողովներում
 Ժողովներում քվեարկել իրեն պատկանող լրիվ վճարված բաժնետոմսերի ձայների չափով
 Հայցով դիմել դատարան Ժողովի կողմից ընդունված և գործող օրենսդրությանը և այլ
իրավական ակտերին հակասող որոշումների բողոքարկման նպատակով
 Ընկերության

լուծարման

դեպքում

ստանալ

պարտատերերի

հետ

կատարված

հաշվարկներից հետո մնացած Ընկերության գույքի իր հասանելիք մասը կամ դրա արժեքը
 Ընկերության միջոցների հաշվին կանոնադրական կապիտալի մեծացման դեպքում
անվճար ստանալ համապատասխան քանակի սովորական բաժնետոմսեր
 Ընկերության կանոնադրական կապիտալի առնվազն 10% կազմող ձայնի իրավունք տվող
բաժնետոմսերին տիրող բաժնետերերը կարող են պահանջել փորձագետ կամ փորձագետների
խումբ՝Ընկերության գործունեությանը վերաբերող հաշվետվությունները և գաղտնիք ներկայացնող
փաստաթղթերը ստուգելու նպատակով: Ստուգման հետ կապված ծախսերը փոխհատուցում են
ստուգումը պահանջող բաժնետերերը:
 Օտարել կամ այլ ձևով այլ անձանց փոխանցել իր սեփականությունը հանդիսացող
բաժնետոմսը
 Օգտվել Ընկերության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ իրավունքներից:
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Ընկերության

կառավարման

մարմիններն

են

Բաժնետերերի

ընդհանուր

ժողովը,

այսուհետև Ժողով, Տնօրենների խորհուրդը, այսուհետև Խորհուրդ, Վերստուգող հանձնաժողովը,
Ժողովի քարտուղարը, Տնօրենը, Գլխավոր հաշվապահը: Կառավարման
իրավասություններն
ու
պարտականությունները
սահմանվում
են

մարմինների
Ընկերության

Կանոնադրությամբ:
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 պահանջը ներկայացնելու դրությամբ Ընկերության առնվազն 10 տոկոս քվեարկող
բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետիրոջ պահանջով:
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
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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
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 մասին
որոշումներն ընդունվում են ժողովի կողմից

ժողովին մասնակցող ձայնի իրավունք տվող

բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների երեք քառորդով, սակայն 3 և 8-րդ կետերով
սահմանված հարցերի շուրջ նաև ոչ պակաս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի
ձայների երկու երրորդից:
Վերը նշված 2,13,16,17,18,19 ենթակետերով թվարկված հարցերով որոշումներն ընդունվում
են բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողով՝ միայն Խորհրդի ներկայացմամբ:
Ժողովն իրավունք չունի փոփոխել Ընդհանուր Ժողովի օրակարգը, ինչպես նաև որոշումներ
ընդունել օրակարգում չընդգրկված հարցերի վերաբերյալ:
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Արտահերթ ժողովը գումարվում է Խորհրդի որոշմամբ՝ սեփական նախաձեռնությամբ,
վերստուգող

հանձնաժողովի,

Ընկերության

աուդիտն

իրականացնող

ներկայացնելու դրությամբ Ընկերության՝ առնվազն 10 տոկոս ձայնի
բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետիրոջ պահանջով:

կամ

պահանջը

իրավունք

տվող

Արտահերթ ժողովի գումարման վերաբերյալ Խորհրդի որոշմամբ սահմանվում է
արտահերթ ժողովի գումարման ձևը՝ բաժնետերերի համատեղ ներկայությամբ կամ հեռակա
կարգով քվեարկության միջոցով:
Եթե Օրենկով և կանոնադրությամբ նախատեսված ժամկետներում տարեկան ժողով չի
ունեցել, 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 ավելի:
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.am ում կամ
պաշտոնական կայքում հրապարակելու միջոցով:
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Ընկերությունը

պարտավոր է ժողովի գումարման մասին իր բաժնետերերին ծանուցել

Օրենքին համապատասխան՝ առնվազն 21 օր առաջ:
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 այն 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:
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
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 իրականցնող անձի վճարման չափի սահմանումը:
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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:
Խորհրդի բացառիկ իրավասության ենթակա հարցերը չեն կարող փոխանցվել Ընկերության
գործադիր մարմնի լուծմանը:
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:

78

Մինչը

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

որոնք

և

պատասխանատվություն

են

են

կրում

նիստին մասնակցող բոլոր
արձանագրությունում

առկա

տեղեկությունների հավաստիության համար:
Տնօրենը
Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Տնօրենը՝
 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
էԽորհրդի որոշմամբ՝ Խորհրդի անդամներից մեկը:
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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
 Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Ընկերության աշխատանքային ներքին
կանոնակարգը, առանձնացված ստորաբաժանումների
հաստիքացուցակը, վարչակազմակերպական կառուցվածքը

կանոնակարգերը,

Ընկերության

 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:
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
ֆինանսատնտեսական տարեկան արդյունքների ստուգումը, ստուգում է

Ընկերության
Ընկերության

ֆինանսատնտեսական գործունեությունը՝ սեփական նախաձեռնությամբ՝ ցանկացած ժամանակ,
Ժողովի կամ Խորհրդի որոշմամբ, ինչպես նաև Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի առնվազն
10 տոկոսի սեփականատեր բաժնետիրոջ պահանջով:
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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/կամվճարվող
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 հաստատմանժամանակ վերստուգող
հանձնաժողովի եզրակացությունը պարտադիր է:
Ժողովի

որոշմամբ

վերստուգող

հանձնաժողովի

իրավասություն

կարող

է

դրվել

վերստուգողի վրա:
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

քարտուղարի մասին կանոնակարգին համապատասխան:
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է

այլ

գործառույթներ

Կառավարման մարմինների իրավունքների և պարտականություններին, 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:

20․Էական պայմանագրերը
Ընկերության կողմից Ազդագրի գրանցման ներկայացմանը նախորդող վերձին երկու
տարվա ընթացքում՝ բնականուն գործունեության շրջանակներց 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

Միխաիլ Գեորգիի

Փոխառության

2,500,000,000

Հարությունյան

պայմանագիր

Գործողության
ժամկետը
07․11․2018 07․11․2020

21․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:

22․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 Ընկերությա պաշտոնական ինտերնետային կայքից ՝www.asce.am, իսկ թղթային ձևով
կարող են ձեռք բերել՝ այցելելով Ընկերության գրասենյակ:

23․Մասնակցությունն այլ անձանց կապիտալում
Ընկերությունն այլ անձանց կապիտալում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն 5 և ավելի
տոկոսի ձայնի իրավունք տվող մասնակցություն չունի:
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Հավելված 1
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
պարտքերի միջին արժեքը

իրացումից

հասույթ/ Վաճառքների

գծով

դեբիտորական

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)։
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brunuJmpluh duri\tr,rttpp, rltrurgnp4ur3ftr r,updtptrtpp Lr r1ur2r{ubntp;Lutr hur2{urndLLrl.r dhpn4Ltpp:

2hrfbu\utr rllr2ngthpb oqrnulqurF 3r-unur;mpptbtrhpp rlpn2tpt
.unurghnprl{nrLl L puur rlurutpf hturLlurl nqtgntlgtpm{.
. -Lt,nt.n .hhnr 6,n, trt,hn
20 uruplr,
. Utphhu.r-uup9u{npm trtp
) ururpF/
. Ftnirlur.nuF u{urn hpttrurthp
8 tnurFh,
. Uurp4urLnurp ur{urmlhphLutrtl
8 uurpF,
. StrLnluu \ r1 L qpuu .i.r "u 1,.r ph qnrlD 8 uru tl'.
. lu ur\Lupqlu:;lrl urhlublr\ur
5 uurFfi

.

hu:LILup

\urqrlu\hpqmplnrhtr

2nupurjfrl qbtp h nnFnurluu]tlutrh\ur 8 tnullb

. qhlurqbuhuumdbg LlruFFhFmIdJnlh:

U\ufrlf

rlur2{urbmp;urL hu:2rlurp\p u\uLlmLl t, tFF Lultr urL.r:t$ \ oqr.mlqnpbrlurh hulftup, L
4ur4urpmrl t ur\Lnfllfr nlqtu r{urdurnpf hr.u urp quhr{nr1 4uruu\Lupq{tlntg L tu\urf{t

lqurdurhu;t1mg:
3.a. Lhp4InL[ulfih qnUp
Ltp4pm urll.rh qmlp t hru urJr{nt urlh qmlpE (hq \ur 2bhrr FlmL), npp qurh{mLi t
]urp&ul\urlnrplmllfrg 1.r/\ur 4pul urpdtpf urdlg t\urtlmL,r Lluuurur\tLnl tuulururulqnq: Ltp4pmriurllrl:
qmspp 1urrlllmrl t u\qphur\urtr urpdhpl{ Lr \lrpumlm t hfrtlLu\urL fpngLtpf u\qpLu\uL updhpft
Jn4tp{ hur2{un urtr \urhtnlltrtpp puur 22.UU 16-fr:
3.5. ,{wtwnp} hu{w1t utuhqq ry Eltlalug}q utQnltLtbtp h onuTluth 1tunLlp
n2pLpugb\ u1\ubqLtpp (!uu.i or,rurprluL lunr pp) 4LuuLu\u.rpqr{mLl th npqbu Llurdunplr huJup
quhqna ny phpurgb\ u\ufLl tpp qpuhg hu2{t\2nu;}rb updtpp hhldur\trt t +nluhulumg{Lutr
Llurdurnpb &l:nq L qur6urnplr r,rt4| mirttrup 2uu hurrluhu\ut k:

trlntpu:\url ur\r'nfr]f, hhprlpmrJur3ft qm;plr, purdhtrlulrt.rur\gmp3uL \uLI
-ltrqffr-U*rl *natp| U[pn4n{ hur2.1*nr{q irtp4pmdbtp]r, frhlqtu hruL omurFdluL Fnt F \urq nl
*qtn1t,1trtpp fl q*p-u:{npmplmLhhpf LltFurl}uruur\ulq urh hurr{urp urbhpu:dt2ur t, nF ur\ulbqD (\ur
um pp) !p htp\ur r$dru\m qurr,rlurur,r fr[h uL b2urqtu qurduntlnt hullup tr Lu\rnf{nphtt
runugurp\Lllr 2m\ur3mtl ]utpllfrLn qhnq
npqt" .1.'rl"pp}t*iur[ qurtrr{n1 u\urfLl \uLI oullpLlr-utr }urrp]r pu:qu4pfl t{tpu4uruulqurpqmLibg
uhr.lbtuqtu urnut ur\Lnlrltrtph m qurpuutLlnpnrplnttrbtpp r{bpur:Lur'ftlnr ttr puur hu urquuuruluLuh
$2.UU hhplr Lr Lu\urfLl| \ull qurpr.rrur{npmplurb hur2r|uqurhur\uh hur2{urmhLrt pu4urpurllurhmp;urtt:
lhrnurqulmrl 4purtp lurLlnlnrLl hh r{tpur4uuur\urpqrlutr qurhfr hru2{h\2nu1}tr updtpfg L hut2{tLnm
u uu{dr.lh htur\ub updtp huturb t{urdurnp! 8u.rluumrlbhpfrg htlurqurqntlLn'{: U3u rltpur:ur+m{tutpil
ullpnl2mplultp dtutrur$mrl tt npqhu 2urhmlP quLi qtruu:
3.6. n) blnllaaEutt utllnh{t1h1t
Unurhdlrh dtnpptpr{urb nl trprpur\uir ur\r,rlrrltrhpb mtrttr npn2ur\f oqu.rur\up bunu.rlntp;urtr durJlltur
tr hu2{urn{m htr ulqphu:\urtr urldtpm{ hurtrurb \nunu\{ur6 urLlnpurfqurgfrurl: h \muul1{u:b
updtqp\mdf g \npmurntttpl:
phnhLrrFqlur,1bpur\ulL qnlbnttrhmplulh dhurl{np ur{p d tnpphprlu.rE n: bFlrPlllqLub ur\urbLLbhl!
hur2rlurn{mLl tL itnbup\uurfpur\urtr qnpbmhhmplutu dtnpphp urtr opr{ru fput\utr urpdhpml huttutb
qnFmuurbhFp:
lnturur\{urb ullnprnfqurglrul.r l.r \mLnu:\{urE uFdtqp\nt bg
LLpuLntqb{urb nl l.rlmpur\urb ur\Lnlr{trtpf qEml qLuLnurFqurb htmr'uqnumplLLrh Euluum hhpp'
trpurtp, npnbp \urLnurp{nuf th trnp qfrnur\urt \rrtd Lntlubhtlur\ultr qfurtflrpLtp L ]r ugmpjntlt
lhDpphttLm u\Lrh\urfrpnLf dLutru$mLl th npqtu pllprlgf\ durlurlru\Lu2p2ub! buf:u:
LhpriurhlSqurb n) tll'pur\ruh ru\urlrLfrhpf q8n{ \ulnurpLlurb 2u\rlulh btuluum htpp Lpurttp, npnttp
luru.rurlLlnt tb tnp \url tur\urtrnpttr prupLp:LlLlurb tqmptplr, uurppullnpm htplr,
upr,rur4purutuur\htplr, qrpbphpurgLhpf, hurLlur\urlqtp! !urLl 6urnurlmplmtlttpf uurtlbmJp
qgrtrrutlnphlm tr ilurf:urq6tpt hurrJurp, drLrl.rp:qn! tb nnqtu n: LlmpLu\urtr ur\ur!{ rlfrulL urllt
2lrLltrur\urtr Lilr2ngf, n2

thr.uDnrr.I

tn!.

. burluumLltrtpp hhurpu:{np t urpduhurhu:r[uunpttt 1Lu$tL
. urn\Lu L Lu\urf{p uLlupurmL L{fdu\lr huughtLnL, oqr,.rurqnp6tlnt \urrJ rlurdurntlm r'rhlultltlltu\utt
rpurqnpbt$ntp3mtp, 4t\urr{urpntp}uh riuruqFmp1n rh Dr \ulFnIImFlnLtE,
. u1qluhnqqur8 L rl2u1\ntLlL ur{urpuhpr hrurlurp ruhhpurdt2ur ntunr-puhtpf urn\u:;mp1mtu1,
. htru.rpurLlnp L gmgur4ptl tu;L, pt lrhlqtu L n: tllmpur\uL urqLnhLlp urnhrt6tLm urulurqur
nbr.ntuL!Llurt oqnrurhhni
Ul.rurgurb

tl2ru\

u:h &uluumrltrhpp

durburl{m ttr npqtu dur urtrur\ur2p2uh! Euflu:

Udnpurlrqugfurh hur2qunqnuJ t qhurhurL'rL{ub oqurur\urp brunur3nrpluh gtrpr-ugpmrl ntlrhl qburlbh
Jtpn4n{, hpt Lnhu.rtutu\urt oqmuthpf urhhrurluruupurpr$ uqumtlp pugurhurlrn 1t: n: [impur\uL1
ur\nfrfrhpfr oquru\urp EunullmldlurL durd\hutrtpp npn2{mrl ttr r1t\ur{upmplut \qribg llululLulLlurb
qurtrluurnhunullltplr L $lrLrul.ruur\urtu qprhurrlnpLluh hf u:tr rlpu: Oqur'u\urF burnulmFlnrLh nL
unlnpu.rlrqruglrnh rihpn4p {hpurtrrul{m ttr lmpurputr5mp rnup{ur rlhp2md:
Oqum\urp burnur;mplurh qhurhu-[nur{ur} dur \hunLtpp 3 - 10 lnu]Fh tL:

Oytrlmpu\urtr Lu\r,rlr{rtpfr hturuqur bur}uunrLlhtpp lr,uqlrLnurprg{mrl htr Lilulh ur1tr 4tqpnr , tpl
rlputrp,ur{hp.rghmrl th uqr-uqur urhurhuur\urh oqntr,rhtpf trtphnuPpr ULulgurb FnLnF htLnuqul
suluumLlt.rtpp trhpurnlul ururpt\rLrh r{dupLtptr m l.rtpur,rtrl6rlu:b ulqpurtuputrf2tFE durtrru:rLmr.I hh
npqhu phpurgir\ dudurbulWu2p2urtrb 611lFu:
3.7. n2 pfpwglQ \ntputQub aQmltthhV/ Lt n2 funLputQutt u:Qtnll[tb1th utPdbqltllnL[
3mpupurh;mp hur2{hunr rurluurprlfr 4pnrpluLlp nl ptrpuglr\ ir3nrpru\urh L nltrlnrpr-u\utr
ur\ufrtfrtp[ qbn,.{ \uruu]lLlm L qttLmbmfdlmb updtqF\Llurb hurlrmLrhlr2 purgurhr,ulurtlnr trqurLnur\n!:
Updtqp\ u1L hullnuhfr2lr Lun\urlntplurl-r 4tL,.LpDr qhu1hululr{nt L urpl ur\urfr$ {nluhurunrgrlnrl
qnrtlurpp, npp npn2r[uJ L nprqhu fpur\urt.r urpdtphg (hu]burb qudurnpb ultrhFludh2lr 6urluuhl[) L
oqLrurqnpb{urtr urpdtpf g unu{tluqmltrp;

qtrurhulntftru 4purriu\urtr rlf2ngtrtpfr uqurqtu hnuphpp hur2{up\{mtl L]:
..Lhp\u urpdtpr{ oqr,rurqnpbhpr{ rlfrhir hurp\mrlg qtryLiurh urltr 4pm1pp, nph urprmtgnprd L 4purrlfr
dLuLlurtrur\urlfrt u:pdtpb 2mqurjh trhp\u1 qLuhulnu.r\urhp h ur\uf{rh phnpn2 nfu\tpp, nl[ unLlnlulFLLtp
ltuqrlur\tprqmpluh purgmgbl l.bnluunmplull un\nuuqpmipb L:
bpp unurLdbh ruqrnbr.llr lrnluhur,rntg,.{nr1qmJurpp htrupurr{np 1t npn2h1 urqur {rn}tthutnmg{nI1
LnturL ur\rnbr'lp I
lmLiurpp npn2t{mLl t ultr 4purtluruutlE J}ruLlnpf hurthup, npftr qurut\urtrnlrl L
rnpqnpuurlr{ tu\rnllltrtpp ptu2luLlmrl th umutd}rh 4plLluur,rt4b rlfuLlnpbtpfh frtlu: fu lt
trhurtnqur\uh pu2lurluh hf nttrpn{' npg unqnpruPull hur2qt\2mr1fL updhphtplr hurlur uruhnr-plmhlt
OqtnLuqnpErlurtr urpdhpp

:i
Utrnpn2 durllltunrl n: htmFurqLuh ur\L'rbqLtpfr, urtrur{uptn n2 trprpu\tuh
urpdhqp\nLdp uumqqm tlmFupurtr5nll hr-u2rltrnm urLluuplft:

u\urfrlLtFh

Lt

qnqqi1F

l

UldtqpqnrLlfrg lnpmuup druhu:ylm tpp Lu\r,rfrlf \uLf 4pulluruurtrlb burqnpb hul2{t\2nuqlttt
lupdhpp qtpulqutgnLrl t 4pur rfnfrhuLnmgr{n1 qmrlurpS: Updtql\mLifg \npmuurp durtrur2rlmtl L
rurhmlpmLl \ull rf.rulumrf1.r hur\ruIlurp&r{mrl L Lilrurltr ur3tr 4tqpnttl, tpt $n}u{hl hh $nluhLuumgqlll
oqrnurqnpb{nr1 qburhururnrtlhtpp:
_-lnrrlurpp npn2tlm hurrlurp
Updtqp\nt !g \npmurnp hur\u4urpd.{m t Llfur;b u.rltr ytr}rmf np ur\ra}r{r hu2{t\2nurlbt undtp!
qhpurqurtrgl.r urltr hu]2rlh\2nLullrh urpdhpp, nFE nln2qub lt$LtF tunluLg hurrllr1q111r.,'Iuruluurh
Iur2{urbmplurtr L utlnprnlrqugfrtullr, tpt updtql\nr'rilrg \npmurr] durLur:qub $hhl:

3.8. UpnddnLlp
r{urqriur\hlqmnurtr
qnpbmthmpluL $mLqgbnhulLuFdmlP t hurJul{m 224lur D puLbnF
.
qnlbmirhmplmtrp hf trLulutrnul bul[u3lnul L Ul ururpu6Pmr.| ll 4pur h L hurh4f uuhnr hrLttt
tuqtlLu\tlu.lmplurt btp\urlugduL updntlpp:
UprnLLrpdntlpn{ qnpburntlmplmhtrtpp u\qptrur\urh durluliuh quhb! )ur+qntll ht duLurlLlurb qurhf
u$np Lfnluurtrurlltlurh r.]rnlurupdtpn{: Ituurqr.u hru2rlhurm durrlurhur\Lu2p2urhirtpf tlhp2f 4pmplut p
lpullur3fh hn4{urbtrhpf {irugnp4lhpp r{hlurhul2quF\qmrl tb hul2qttnm ur uurP+ u+nfd
lrnluu.rhur\rlurtr Lf nluurpdtpml: Unur2ugurb rlrniuurpdhpu;lrL rrrurFFhpmPlmtbhpp duLur$mri htt
'rpqhu 2urlrn lp \urd {ruu $}rhurtruu.r\urtr urp4lmhPbtpnrJ:
Upururpdmlpn{ qnpEurpphtpfr Lr' u\qptrLLr\urtr durhur2Llutr hunlurp h' hturr-uqur rltpulurtf urL huLlup
lrbpunqq u+np +nblurpdhp t hullurprlnrJ 22 \F-lr \n1ibg uuhtluht{urb Lmlurl oprlnt htu2{up\u3ftt
lenlurundton:
3.g. 4)nluannqaJrutr \ulaunufi)hl1
@nluurnmplurir 8ruFumrlttpp, npntrp

utrJlr2u\uLnptL {hpurqptfr tL npu\ullnpLlnl ulqLnh+
.\tnpthpdrrlLE, \urnmglturhlr \urJ ulFmulFmp;urhp, \urqrlnul ttr u14 ur\Lnfr{f urpdtpf Lluru: U11
$nluunnrplutr buriuum htpp dLubu$mr1tt npqtu 6urluu:
Ultr Lu\rnf{r t hu uprlrr npur\urtlnp{n4, nplrt urbhpurdt2u L qgur$ drurlutruLlurhuu{ub
lumlntlulturp 6 uLiuhg n: utur\ruu) Dtqtuqf urlh quurpuruu $tlr puu tr2ruhu\nrp3urh oqr,rurqnpb

\u

urb

rLuldLunpb hluLILuF:

Onlurunmplurb Euflumr1llt11\Lupq ttr $urqllaul1utgLLtl hpp 2ulFn rur\ur\uh hbrlmLBnq
u:purur4prln4 qur2urphhplr urt\uF ulFuur4pur\urtr qpngtulr urLn4mplmhfg L \htruurpurhur\ull

u\urf{f htu tt luq{urbr

qruulbLlurfurgqq +nluunmptLuL 6urpunlLlhtpp hrluqhgqm ttr Furgurnulultu npur\urr.Lnlqnrl
urllufrtl &tnpptptlm hqur,ru\nrl uururg{urb rlrnpurnm rlfr2ngtrtpfr durlut.rur\urLlnp thp4pnt bhplrg
.rnurgr{ur6

3.10.

t\unlmrntrtpf

]lulaqutlr

1ur.}nLl:

{lrynglthll

h

4ryrbg hur[afdLptlt]1

tlfgnghtpf ir 4pLuhg hu:rlupdtpbhtrlr Furrl\urgmgh;trtp ttr hu up{mLi 4puJLu\utt
ib2nghhpp 4purLtuthpuI,4purrltuLluh lr2ngLtpp durtrurqurphfh, gqLuhLu[2 hLU2hqbtFh
dLlugnFrlbttrp, dbtr:h 3 ulllru rlup urh durtl\tLnnLl hh2rn bpurgLLtflr Lr gLubp nfu\u;fb Sfbubuu\utt
'IpurLlur\Lu1.r

rtp4pmLltrtpf Llhr,ugnp4hhpp, fbylhu tr.uh Fultrqurlhl oqh]pur$L1l.rtpp: -{tl2fLbtpfu LIhurSnP4htFE
.Lrpururgn$mrl ttr Sfrtrurhuur\urL rllrdur\f durulrh hur2r.{turr{mplurh ptpugfr\ qtupuur{npntplmhhhp

nurdhmrl:
3.11.2uunLJla

turumlpp 1u{rLlmLI t ur,lurgrLrub lluni uuulgqkthp hutnntg ub bpur\urh updtpnLl: 2ur uqutpLfut\
)bhuburu\urt urFqJmtrptrtplr r,uulb hu2rlhr,rrlmp3ntl.rnr,rl hurumlpp bhp\uSurgrlm L qtrphpf, htu
rlhpu4urp&lr h purl.rur\Lu;ftr qf2m Ltpf uq4hgmp3urt d2qpuulub qnL unnr{:
.{urdurnpfg huruntlpp durtrur2tlnrLl L u;tr qurhbLr, hFF +nluurLgLlmLi tL ut$u\uhnrplutlt hLur
luqrlurb tr2urtur\u$ nbu\tFt nL hurumlgtrhpp, ur\ptr\Lu$md t tnhLntur-u\u.rtr oqmr,rtrttb Lhnhnup,
burluumrltrhpp hhurpur{np t urpdurhurhul{urLnnptL 2urfhp jr qurhquLtlnttl {tpruhu\n4nrplmtt
'uqpurtrptrtpf h\umrlurJp h huunqldh qnrLlurpp htrupullnp L urpdurturhurr{urunpth 2urLftl:
Ofu\hpt nrhurumlghtpp hurrlLup{nrLl ttr Lfnluurtrgqub ur3b quhftr, tpp urqpr,utrphtpp urnurg{nttl
1tr hLudurlunpaf \narllrg: UStrn ur tLrurlLbtl upuuhurhnrLlhtpf 4hrqpnul nfru\tptr m hr.ur'rrn!ghhpp
bnluurtrgqnr ttr urlb qLuhbh, hFF urultutrBLtpp rlrnluurtrgtlnul th rnpuhuqnprnutlftt

1,,ur1Llr,u\hpqntplurhp, purtrlr np umlnpurpurp u14 uqputrpltpp tLpur\u 1tb htu {tpu4utp&duttul
Unurh&ft-r qnlbrupptrhpmr.i \urpnrl hh uuhrJurl-lltl hur.rnr\ rLtpuntrlurl qu:;Lftuthhp, npntrg rqururdunntl

rlu\tpf L huumlgtutpf

$nluLuLgLlurh qu:hp hturu&qr$:
bph rldupLtur[ drurllturl hbrnLudq{nrLl L 60 olhg urqtL dur LLlhu]\uhurnqubnq, u1qur hruunLjlaD
1u{l{mrl L ur\ptr\urfln4 hururmg urb qhryLlub tupdtpnt{ \fpuntln{ qutl ubu\uL Lnn\nuurtpmlpp:
Ulh qLqphpnrrJ, hpp hurumgrlurt uh{urtrulluL utpdtpg qtpurqu:bgnrJ t un{npupup rLtnLu2ulFqLlnl
.lurdurnBf qftrp, LuqLu qruliurhur\urt Lnn\nuurrlpnrlp L huthupr[mrl urlt 4pm1pg, npp qhqymrl L
uquurlnrl Lldurpnultrhplr qmrrupp huugLtprl tludunpf pbpugb\ qt bt:
U1L 4hqptpmrf, tpp hruuLmg url.r urh{ruhur\r-uh u:pdhpp jr qhpurqurbgmrl un{npupurp unu2urp\rln1
{udunpf qftrp, uqu qurlrubur\urt.r un\nuu4pnqB L hurlu:pLlmLi tr uLuurlrul quqrlurlrhhpnLl
)frhLuLuulurl qnpbfp! qtpur\2nnr1 t\ur r.nurphpmlalulr 4pmlpp;
Uftr;Lr 50 op L[durpLlurh durr.lqhr.nnq bFulgmLlLtpf 4tqpnt un\nuLtph hur2qurplr )b qurr.nutqmd Ll
hurunrlpp duLu$ntrJ t hururmgLiub utr{ubur\ut updtpn{:
Durnuqmp3mtrhtpf Llutnmgnrrl| g huumlpp durtruryLlmLl L hur2r{tr,rm urJuurprl} 4pmp3urdp
lLlurpLnLlubmplurh urur,lbdultrb hbtlmLBnq: U1L 4tqphpnttl, tpp u{upn{ubmp3ub uuurfdtttl.tp
hhupurLlnp ;L lur]rh1 hurumlldl durtrur:qm \ lurltr \ururupLlub utltr 6tuluunrLlbtp! lur$n{, npbp

t+nluhulr.nnLgqhL:

'

Ull 4tqptpnrLl, tpp 4,"u htrup utinp L u{LupLrrLlurbmp;uh u-ruurfduhp npn2rlmrl t \utnLup{ub
luluunulbhpf L qnpburpplr qtuhurullur8 ltrrlhurtrntp 8urluumLlLtplr hupuphpur\gnLfdlurLipr trlurgruE
ltqptpmr.l ur{urptmlur6mp3urtr ururnfrdurl.rp npn2LlnrLl L LnLl url r,uLiuup{]r 4pmpluLIp \ururupLlub
ur2|ur-urnurlphtplr nrunttlhuru} pnrplur p:
SnllnuullbL hulumlpE duLur)qnr t uF4lnrttrqhrn rnn\nuu4lmrlpn{ ulLqtu fhlqtu tullLupuqpLlLul
- Eurn ZZUU 39-m l
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hhuudg{LuE t\u mLn btp\ursutgLLt1nL[ $fhuLuu\ulr
+dul\b urubh hu2tlhurr.lmp;urL qr.uplnurr{npmplnrhhtp purdhnr , Lu;b quLhfb, hpp \ur pur{urpurp
huLlLuutnbugmLf, np \urq ur\tpqmplnrhp uururhurpr L 2hnphp tr pu{uptultpt t 4putr \lrg
4url urbhhpp:
UtL 2ttnphhtpp, npnLg hftlLur\uh qurldLuL! L qhtl llunmgtl\ur ur31\tpq &tnpptphl
,p\n4rudu \tLn Lu\uhq (uqtnbqhhpbb Llhpurptpn4 2trnphhhp), u\qphruqtu durhurlL{m ttr npqhu
rtuurd.qqurb tqrurfmur, lru\ hhuuqur;nrLl durhtul[mrl ttr 2uhmlp/{uunLLl ur\urfr]} oqLnu\urp

nhuu\ub 2tnphbtpp durhurllnrrl ttr npultu

bunuprlaluir lLpurgpmrl:

IISlqhuur\urh 2hnphLhpp (t\uLimuhtplrl qhPurPhpnrl 2trnFhLhp) u\qphurqtu dutruy{mr{ hh
-rpqhu hturur&qr{ub h\urLlmur, jru\ htururqur;mLI drutrur2r{ntd tL 2urhnqp/r$urumr'i ufrur,rhJurrnf\
hlrLlmirpm{ hrudurquruuru}uurfu ur;h burluum lltpf 6ur]uu durhurlurhp, npnLg r]n]uhurrnmgrlu:h hur urp
rurluurutu{ub hLr
'lhurur\urh 2l.rnphhhpp, npntrp r-n1uLlr,u4pr[rd hh f hLurnntgnul urp4tL lpLub buluutpf \tttr'i
'fruul.rtpf, \urtl npfr trulur,'lur\t t Llpul tu4ptt utrhhuurdqtf Shhr-ubuur\urh oqhntp;mtr, qturp L
(urhruy]htr 2ulhmlp/rfru:umLi u:;ir qurhlrtr, hlp lurnirmrl hb urnurg urh tbpur\u:
3.13.'ahnLuabhF
Tlurhnruurbtpp durhurS{m th, tpp npultu urhglul4tqptpf urprilnrhp
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