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Տեղեկացնում ենք, որ 14.03.2018թ.-ից «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
անվանական,

արժեկտրոնային

պարտատոմսերը

(AMACBAB22ER8,

ACBAB2),

ցուցակվեու և ընդգրկվելու են պարտատոմսերի հիմնական (Abond) ցուցակում,
ինչպես նաև թույլատրվել է դրանցով հասցեական և ռեպո գործարքների կնքումը:
Երկրորդային

շուկայում

Բանկի

կողմից

թողարկված

պարտատոմսերի

իրացվելիության ապահովման նպատակով շուկա ստեղծողի գործառնություններն
իրականացնում է «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ:
Կից ներկայացնում ենք «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ անվանական,
արժեկտրոնային պարտատոմսերը ցուցակելու և պարտատոմսերի

հիմնական

(Abond) ցուցակում ընդգրկելու մասին «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ԲԲԸ Գլխավոր
տնօրենի 2018 թվականի մարտի 7-ի թիվ ՑՊ-005-03/18 որոշումը:
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Տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի ապրիլի 27-ին գումարվել և անց է կացվել
Բանկի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը:
Հիմք

ընդունելով

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ

ԱԳՐԻԿՈԼ

ԲԱՆԿ»

ՓԲԸ

26/04/2018թ.-ի

Խորհրդի նիստի թիվ 94-3.3 որոշումը և հաշվի առնելով Բանկի 2017 թվականի
ֆինանսական

արդյունքները՝

Ժողովի

որոշմամբ

որոշվել

է

Բանկի

2017թ.

գործունեության արդյունքում ձևավորված զուտ շահույթից Բանկի բաժնետերերին
վճարել 3,750,000,000 /երեք միլիարդ յոթ հարյուր հիսուն միլիոն/ ՀՀ դրամ որպես
տարեկան շահութաբաժիններ (յուրաքանչյուր բաժնետոմսի դիմաց 1,500,000 (մեկ
միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ):

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ 26/04/2017թ.-ի Խորհրդի նիստի թիվ 94-3.5
որոշմամբ Բանկի Խորհուրդը հաստատել է նոր՝ դոլարային և դրամային պարտատոմսերի
թողարկումը:
Համաձայն Խորհրդի որոշման՝ պարտատոմսերի թողարկումը կիրականանա հետևյալ
հիմնական պայմաններին համապատասխան.
•

Պարտատոմսի տեսակը՝ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր;

•

Պարտատոմսի արժույթը՝ ԱՄՆ դոլար,ՀՀ դրամ;

•

Թողարկաման ընդհանուր ծավալը՝ առավելագույնը 15 000 000 ԱՄՆ դոլար,
1 000 000 000 ՀՀ դրամ;

•

Մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքը՝ 100 ԱՄՆ դոլար , 100 000 ՀՀ դրամ;

•

Պարտատոմսերի շրջանառության ժամկետը՝ ենթակա է որոշման Բանկի Գործադիր
մարմնի

կողմից

յուրաքանչյուր

թողարկման

վերջնական

պայմնանները

հաստատելիս
•

Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը՝ կիսամյակային;

•

Պարտատոմսերի քանակը՝ Առավելագույնը՝ 150 000 հատ ԱՄՆ դոլարով , 20 000
հատ ՀՀ դրամով

•

Պարտատոմսերը ենթակա են ցուցակման «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ԲԲԸ-ում:

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ 26/04/2017թ.-ի Խորհրդի նիստի թիվ 94-3.6
որոշմամբ Բանկի Խորհուրդը որոշել է ստեղծել «Էրեբունի» մասնաճյուղ, որը հետագայում
սահմանված կարգով կներկայացվի գրանցման ՀՀ ԿԲ:

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ ս.թ. սեպտեմբերի 1-ից պաշտոնապես բացվել է Բանկի
«ՆՈՐ ԱՎԱՆ» նորարարական մասնաճյուղը, որն առանձնանում է բանկային
ծառայությունների մատուցման բացառիկ ինովացիոն լուծումներով:
Նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած փորձարարական մասնաճյուղը միտված է
Բանկի հեռահար սպասարկման գործիքների կիրառմանը և հաճախորդների ուսուցմանը:
«ՆՈՐ ԱՎԱՆ» մասնաճյուղը գործում է ք. Երևան, Ծարավ Աղբյուրի 55/15, 4 հասցեում:

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ ս.թ. հուլիս 12-ից մինչև ս.թ հոկտեմբերի 12-ը ներառյալ
հրապարակային

առաջարկի

միջոցով

տեղաբաշխվող

Բանկի

անվանական

արժեկտրոնային ոչ փաստաթղթային AMACBAB23ER6 թողարկման՝ 2 854 300 (երկու
միլիոն ութ հարյուր հիսունչորս հազար երեք հարյուր) ԱՄՆ դոլար չտեղաբաշխված
ծավալով և AMACBAB24ER4 թողարկման 19 100 000 (տասնինը միլիոն հարյուր հազար)
ՀՀ դրամ չտեղաբաշխված ծավալով պարտատոմսերի առաջնային տեղաբաշխման
ժամկետը երակարաձգվել է մինչև ս.թ. նոյեմբերի 1-ը ներառյալ:
Վերոնշյալ որոշումը կայացվել է համաձայն Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրենի
հրամանի՝ հիմք ընդունելով «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական
ընկերության (այսուհետ` Բանկ) 2018թ. հունիսի 30-ին ՀՀ ԿԲ կողմից գրանցված
Պարտատոմսերի Ծրագրային Ազդագրի 3.4.1.2 կետում նշված դրույթն առ այն, որ
մինչև պարտատոմսերի յուրաքանչյուր տրանշի առաջնային տեղաբաշխման ավարտը
չտեղաբաշխված պարտատոմսերի առաջնային տեղաբաշխման ժամկետը կարող է
երկարաձգվել Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրենի որոշմամբ մինչև 20 օրացուցային
օրով՝ Ազդագրում սահմանված պայմաններով:

Տեղեկացնում ենք, որ տեղի ունեցել «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի
բաժնետերերի կառուցվածքի փոփոխություն:
Այժմ Բանկի բաժնետերերի կառուցվածքը հետևյալն է՝
• «ԱԿԲԱ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը – 93.52%,
• «Սակամ Ինտերնասիոնալ» պարզ բաժնետիրական ընկերությունը («ԿՐԵԴԻՏ
ԱԳՐԻԿՈL Էս.Էյ.» բանկային խմբի անդամ) – 6.48%:

Տեղեկացնում ենք, որ 16.11.2018թ.-ից «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
անվանական, արժեկտրոնային դոլարային (AMACBAB23ER6, ACBAB3) և դրամային
(AMACBAB24ER4, ACBAB4) պարտատոմսերը, ցուցակվել և ընդգրկվել են պարտատոմսերի
հիմնական (Abond) ցուցակում, ինչպես նաև թույլատրվել է դրանցով հասցեական և ռեպո
գործարքների կնքումը: Երկրորդային շուկայում Բանկի կողմից թողարկված
պարտատոմսերի իրացվելիության ապահովման նպատակով շուկա ստեղծողի
գործառնություններն իրականացնում է «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ:
Կից ներկայացնում ենք «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ անվանական,
արժեկտրոնային պարտատոմսերը ցուցակելու և պարտատոմսերի հիմնական (Abond)
ցուցակում ընդգրկելու մասին «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ԲԲԸ Գլխավոր տնօրենի 2018
թվականի նոյեմբերի 16-ի թիվ ՑՊ-033-11/18 և ՑՊ-034-11/18 որոշումները:
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bFhul,

(UqAU-qnb.lhS Uqf hqnL pU!q" OUl. PUdrJbSi'f UqUL Cl,14banhr}3Ul,
U'l,.tULUqU!, UndbqSnnl"U3h! nUf SUSnUUbf C 9nbAUqbLnN b.{
4luasUsnUUbatt <hlJ!UqUL (Abond) Snl.3UqnFU CrJl}CfrqbLnF UUUhl,
<hup liiryrlibln{ .Uqcu !0b+r.S Uglaf'qnl CULIi' qLtoq eodl'buhnuqu! C!qbnnrplut
(ujunLhbnh ctqbnnLpjnr|) 2018 p{uqrLh rnlbJFbnh 07+ hulu! 100 (hu]l]ntn) uLrl, 4nrun
ut'tlui'uqu! undbpiLl,36 udhu JunLJUL duJqbun{, uunbqrL 5.25% uljdhqrnntrulhtt
httuuuupUnnrptude, 27,547 (puullip huqun hlii,q hunjn,n punuunLi,tnp) hur d!qu!uqu!
utufm@undubl.[ 9nr9u!blfL Lr u]@nouufuubnh hhUluqu! (Abond) 9nLg@qn'U ll4qnqbLnr
Llbnupbnjut hlrqEu !uh (!UU'IUP OtUfPU UnUbLhU' Cug Fudlbuhnuqut [tqbnnLBUL
(ulunrhEuu oqbfuunn) snLsuqduL huLat udn4nqi qfqJhs 2018 Fququ!h !ntbLlFbnlr 09 ht,
!bnqulug{el bqtuttugnLPln&0,

/1trt(qun{Ulnrl Oqhnuonnh .undbpnp"lnh g.guq u! Lr rnhfnh! p.Utuunu@!
qulnirtrbfh, 1l f4 q !h s3 LlbmnL.l I oLr]hnuonfh LluLnLu4rnFlr! 9 n4 qtllli 9.59) qbuh d
b!puqbun{, C !@{nn nlonbtrn
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(u'rFu-qnbrrhs uqfhqnL

undtpn{,

eU!'' 4Fch 100 (hui.tn'n) ULru lntur uLqutuqur

36 udhu LJunduL du qbmn4, uunbqu!

5.25% undbqmnntrullrL
bquLjsuFh.(PludF, 27,547 \puuLt^p huqun hlrtq humn$ punuunrLjnp) huh
u!rlu!@Ltutr qunmdhnduhr0, nnnlg (<ujuumut lr !blmnn!rqu!'lbutnql'6unhu'
cFC q.qUhg 2!nnh4ft I AMACBAB23ER6 6u6q[qhn0, giquqlr u o!4qn!bt
urunuuonuubnh hhdluqu! (Abo.d) gnLgoqnLU,2ir.nhbl ACBA83 huutuq.dc, hliluthu
Luh pn !ruunq 4nu!9n{ hu u9 buq u! [ nbu]n qn$unp!bnlr ltrpn'd0:
2. <u!6!ununq (Fnnuujuqu! dunulnLplni,lbnh 4butunuudblru, h! !nqL nnnzlu!
Ctil}nrluuir on{ulhg LJ"!! u2fuudulpujhtr on{u 0t pugpnLLj, nrn2LjuL dbq onhtdLt!
nLtunqq ciiqbfnrpjuir! u quqLJoqbnqbl nnn2der uuuli! mbrrbqn'ptn'!!bnh
hnuqufuqnLLJ0 oqbnuunnh unttunuthi' huuuqungh u htr6bnlrbmuth! qulph uhlnsn'l:
3. U.Ljt nnn2nL\I, n'dh Ub! i dutin'Lj 2018 ptloLt(trh lnjbdpbnh 2l h!:
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uqnbqnL currq" ouq pudr,bshnuqu! cr,qbnnFo3u!
Ul,4Ul,UriUl,, undbqsanLu3hl, ouasusnuubf e SnfSuqbLnF b{
lUnSUSnUUbrih <tUt,Ur.U! (Abond) Snl'3uqnN, CL+qnqblnF uuUr'iJ
o!4nrrbrn4 (urrFu rra!'nhs uqah!nL cu!rr, +uq pudtrbohnuquii ltittbrfrplu!
(utu.rhhrLr' ClqhnnrplfrL) 2018 pqrquLh hnqobdFbnh 29 h hulm[ 100,000 (huf]ftn huqun)
<lrLJp

<< qfuLj ulLluldLtuir

&ndulpnq,

24 uJlru

LJUnLJTL

dudqbur4, uunbqu!

9.5%

undbqufnti@Jh! httouhdpbnnLpluLlp 7,000lnp huqen) hun rL4u!uqu! utunru6nLjubn0
gn'suqbrnr Lr qurouundlbnh hh&uquii (Abond) gn'guLtnLU n!4qnLtULn' {tfuphluL, hi,l'!bu
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qnrLjlrs 2018

pququlh !nlbLjpbfh
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(ulunrhbmtl'

h! !hfqrjusqu6

'rbqu4unLlbrn'l Oqbfuonnh .UfdbpruaUnli gnLguqLjut u unhrnli! pnLlruhnUut,
qu!n!!Enh' l1-f4 qFh 53 qbun'l h Oqbl.u6nnh qu!.nu4niLplu! I t4 qduh 9.59) itbhh q)

b!puqtunq, gNutl.n uLonE!o

nrncnru t
l.

.u'rpu qnb4hS UCfhqnL'CULq' oCC-h 100,000 (hunjnLn huquf) << 4nuLJ
ut{uluqu! undbpn{,24 oLjli! d&n u! dudqbon{, uunbllu! 9.5% undbqmnnLulh!
hqudhupbnntPluLJF, 7,000 (jnp huqun) ham ultld!uqu! utundehndubno, nnnlg
(<uluurulh \rb!nnnluqu! rrburiqiuufhu' FCC Un'tuhg 2linnh{bt I AMACBAB24ER4
auattuqhn0, gnLguLlbl [ [L4qnqEl L4unuruiJubnh hhLJ!uqu! (Abofd) 9n$uqnLLJ,
2!nfhbL ACBAB4 h@r4u{nLUo, h!1utbu !uh piqrumnbr 4nu!snq huusbuquL L1 nbqn
qnn6rnpLbnh qiipnLU!:

2. <uLdtununbr (Fnnuuluqu! iundtrtplnrtlhnh 4bqunmrdblm-ht' unUL nnnzlut,
0!q.Ltrdu! on{ullrg LJb! u2fuuuu[pu]h! on{o otrpugpnrLl, nnnZLJu! Ubq onh!@q!
nLlunqq Clqtfftplu!0 u nnn2duL Ljuuh! ubqbqn@lnrti,bn hnuqutruqbl oqbnuunfh
unhunuth! huuuqdnqh I h!dbnLbdu]hb qulplr Ljhensn{l
3. Uf!! nnn2n'Uti ndh db! L duLnLLj 2018 pququlh lnlbLlFbnh 21 h!:
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