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ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ 

(ԱՆՎԱՆԱՏԵՐԵՐԻ) ՌԵԵՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՄԱՆ/ՎԵՐԱԿՆՔՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄ 
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Ուժի մեջ է՝24.01.2017թ.-ից 

 

Սույն դիմումը ստորագրվում է  2 օրինակից` 1 օրինակը տրամադրվում է Հաճախորդին 

 
                                              

Խնդրում ենք «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ (այսուհետ` Բանկ) միջնորդությամբ՝ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ հետ կնքել/վերակնքել «Անվանական 

արժեթղթերի սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրի վարման պայմանագիր»` 

հիմք ընդունելով կից ներկայացված փաստաթղթերը և _______ շնորհման 

հայտում/Թողարկողի քարտում ներառված տեղեկությունները: 

Կից ներկայացնում ենք հետևյալ փաստաթղթերը. 

 Պետական գրանցումը հավաստող փաստաթուղթ ` (ՀՀ պետական գրանցման 

վկայականի դեպքում`ներառյալ բոլոր ներդիրները) 

  Գործող կանոնադրություն կամ կանոնադրությանը հավասարազոր (փոխարինող) 

հիմնադիր փաստաթուղթ 

  Գործադիր մարմնի լիազորությունները հավաստող փաստաթղթի պատճենը  

  Գործադիր մարմնի ղեկավարի անձը հաստատող փաստաթուղթ 

  ՀՎՎՀ-ն հավաստող փաստաթուղթ, իսկաստող փաստաթուղթղթարի 

անձաստաթղթի  այլ համարժեք համարը հավաստող փաստաթուղթ  

  Հավաստագրեր (առկայության դեպքում) 

_______________________________________________________________________  

  Տեղեկանք արժեթղթերի հավաստագրերի առկայության կամ տպագրված լինելու 

վերաբերյալ  

  ԱՄՏԾ շնորհման հայտ  ԱՆԾ շնորհման հայտ 

  Թողարկողի քարտ 

  Արժեթղթերի սեփականատերերի (անվանատերերի) ցուցակը՝ փաստաթղթային և 

էլեկտրոնային տարբերակներով 

  Լիազորագիր (լիազորվածի անձի առկայության դեպքում) 

  Լիազորված անձի անձնագրի պատճենը 

  Թողարկողն ունի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայում բացված թողարկողի 

արժեթղթերի հաշիվ 

 Այո (նշել)  Արժեթղթերի հաշվի համար ------------------------ 

--------------- Արժեթղթերի հաշվին առկա արժեթղթերի քանակ -------------հատ  

 Ոչ 

 

  Այլ փաստաթղթեր (նշել) 
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Տեղեկացնում ենք, որ ներկայացված տեղեկատվությունից և/կամ փաստաթղթերից բացի 

չենք տիրապետում որևէ այլ տեղեկատվության և/կամ փաստաթղթի, որն անհրաժեշտ 

ենք համարում տվյալ գործառնությունը գրանցելու համար: Ամբողջությամբ կրում ենք 

նման տեղեկատվության առկայության և չտրամադրման ռիսկն ու 

պատասխանատվությունը: 

Միաժամանակ հավաստիացնում ենք, որ սույն դիմումին կից փոխանցվող 

փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունները ստույգ են և լիովին գիտակցում ենք, 

որ նրանում որևէ էական փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը կարող է 

հանգեցնել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվության միջոցների 

կիրառմանը: 

 

Սույն փաստաթուղթը հաստատում է, որ  Թողարկողը հանձնեց, իսկ Բանկը ընդունեց 

սույն դիմումում նշված և կից ներկայացված փաստաթղթերը: 

 
__________________________________ 
Թողարկողի գործադիր մարմնի ղեկավարի պաշտոն, ԱԱՀ                                         

 
____________ 
ստորագրություն 

        Կ.Տ. 

  
Բանկի անունից դիմումը և փաստաթղթերը ընդունեց` 
 
___________________________________ 
Պաշտոն, ԱԱՀ, ստորագրություն 
        

Հարցման ստացման և

տեղեկատվության առաքման 

նախընտրելի միջոց

□  Առձեռն 
□  Փոստ    
□  Էլեկտրոնային  
□ Այլ 
(նշել)_________________________________________ 


