ՀԱՅՏ
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ
(թողարկողի անվանումը, կազմակերպական – իրավական ձևը)

գրանցված ՀՀ ԿԲ-ում 1992թ սեպտեմբերի 8-ին, թիվ 50 բանկային գործունեության լիցնեզիա
(թողարկողի պետական գրանցման համարը և ամսաթիվը)

առաջարկում է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» բաց բաժնետիրական
համապատասխան պարտատոմսերի երկրորդային՝ Bbond ցուցակում ցուցակել

ընկերության

կանոններին

(նշվում է կարգավորվող շուկայի անվանումը)

Ընկերության հետևյալ արժեթղթերը`

արժեթղթերի դասը (տեսակը)
արժեթղթերի քանակը
արժեթղթերի ձևը
անվանական արժեքը
տեղաբաշխման գինը
արժեթղթերի տեղաբաշխման ձևը (հրապարակային

Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմս
55,000 հատ
Ոչ փաստաթղթային
100 ԱՄՆ դոլար
100.148375 ԱՄՆ դոլար
հրապարակային

կամ փակ տեղաբաշխում )

արժեթղթերը թողարկված (տեղաբաշխված)
են
համաձայն

(նշվում է արժեթղթերի թողարկման մասին որոշում ընդունող իրավասու
մարմնի (անձի) անվանումը
(անուն, ազգանունը), որոշման ընդունման տարին, ամիսը,ամսաթիվը)

«Ամերիաբանկ»
ՓԲԸ
Տնօրենների
Խորհրդի
2020թ
փետրվարի 24-ի թիվ 03-1/20/01 որոշում
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Տնօրինության 2021թ. հունվարի 27-ի
թիվ 01/03/21 որոշում

թողարկողի գործունեության հիմնական տեսակը

Առևտրային բանկ
թողարկողի գտնվելու վայրը,փոստային հասցեն,
ՀՀ. 0010. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 2
կապի միջոցները
Հեռ. (374 10) 56 11 11
E-mail: office@ameriabank.am
Նաև առաջարկվում է նշված արժեթղթերով հայտերի (առաջարկների) ներկայացումը և գործարքների
վերջնահաշվարկը կատարել ԱՄՆ դոլարով:
Միաժամանակ «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ին վերապահում ենք իրավունք` մեր կողմից
ներկայացված արժեթղթերն թույլատրել առևտրին իր կանոններով սահմանված այլ շուկայում, եթե
ներկայացրած արժեթղթերը չեն բավարարում մեր կողմից նշված շուկայում ընդգրկվելու համար սահմանված
պահանջներին:
«Մենք հավաստիացնում ենք, որ սույն Հայտում և դրան կից ներկայացվող տեղեկությունները ստույգ են և
լիակատար գիտակցում ենք, որ դրանցում որևէ էական փաստի սխալ ներկայացում, խեղաթյուրում կամ
բացթողում կարող է հանգեցնել ցուցակման (առևտրին թույլտվության) մերժմանը և(կամ) ՀՀ
օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվության միջոցների կիրառմանը:
Միաժամանակ, սույնով թողարկողը պարտավորվում է արժեթղթի առևտրին թույլտվության պահից մինչև
դրա առևտրին թույլտվության դադարեցումը պահպանել «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ի կողմից
հաստատված և ՀՀ կենտրոնական բանկում գրանցված կանոններով սահմանված պահանջները»:

Ստորագրող անձինք՝
Տնօրինության նախագահ, Գլխավոր
Արտակ Հանեսյան

տնօրեն

(անուն, ազգանուն)

(պաշտոն)

01/03/2021
(ստորագրություն)

(ամսաթիվ)

Տնօրինության անդամ,
Գևորգ Թառումյան

Գլխավոր տնօրենի տեղակալ,

01/03/2021

ֆինանսական գծով տնօրեն
(անուն, ազգանուն)

(պաշտոն)

(ստորագրություն)

Գագիկ Սահակյան

Կորպորատիվ և ներդրումային

(ամսաթիվ)

Տնօրինության անդամ,
01/03/2021

բանկինգի գծով տնօրեն
(անուն, ազգանուն)

(պաշտոն)

(ստորագրություն)

Անդրանիկ Բարսեղյան

Ռիսկերի կառավարման գծով

(ամսաթիվ)

Տնօրինության անդամ,
01/03/2021

տնօրեն
(անուն, ազգանուն)
Արման Բարսեղյան
(անուն, ազգանուն)

(պաշտոն)

(ստորագրություն)

(ամսաթիվ)

(ստորագրություն)

(ամսաթիվ)

Տնօրինության անդամ,
Մանրածախ բանկինգի տնօրեն

01/03/2021

(պաշտոն)
Տնօրինության անդամ,
Տաղանդների կառավարման և

Արմինե Ղազարյան

ծառայությունների գծով տնօրեն

(անուն, ազգանուն)

(պաշտոն)

Գոհար Խաչատրյան
(անուն, ազգանուն)

01/03/2021
(ստորագրություն)

Տնօրինության անդամ,

(ամսաթիվ)

01/03/2021

Գլխավոր հաշվապահ
(պաշտոն)

(ստորագրություն)

(ամսաթիվ)

Հավաստիացնում եմ, որ Հայտը ստորագված է վերոհիշյալ անձանց կողմից.
Արտակ Հանեսյան
(անուն, ազգանուն)

Տնօրինության նախագահ,

01/03/2021

Գլխավոր տնօրեն
(պաշտոն)

(ստորագրություն)

Î.î.

2

(ամսաթիվ)

