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Ընկերության

ԱՄՏԾ-ով/___________________ԱՆԾ-ով

(այսուհետ՝

արժեթղթերով

կորպորատիվ գործողության իրականացման որոշում, որը ենթադրում է արժեթղթերի ձեռք
բերում/արժեթղթերի հետգնում:
Ուստի, խնդրում ենք կատարել համապատասխան տեղեկության գրառում Ընկերության
ռեեստրում:
Թողարկողի անվանումը
Ձեռք բերման (հետգնման) ենթակա
արժեթղթերի ԱՄՏԾ կամ ԱՆԾ
□ Արժեթղթերի ձեռք բերում
□ Արժեթղթերի հետգնում
Արժեթղթերը փոխանցող կողմի արժեթղթերի հաշվի
համարը
Արժեթղթերը ստացող կողմի (Թողարկողի) արժեթղթերի
հաշվի համարը
Ձեռք բերման (հետգնման) ենթակա (փոխանցվող)
արժեթղթերի քանակը

թվերով
տառերով

Ձեռք բերման (հետգնման) ենթակա (փոխանցվող)
արժեթղթերի միավորի անվանական արժեքը

թվերով
տառերով

Ձեռք բերման (հետգնման) ենթակա (փոխանցվող)
արժեթղթերի պայմանագրային գինը

թվերով
տառերով

Արժեթղթերի ձեռք բերման (հետգնման) համար հիմք
հանդիսացող որոշման (որոշումների)
վավերապայմանները

Կից ներկայացնում ենք հետևյալ փաստաթղթերը.

 Թողարկողի կառավարման համապատասխան մարմնի
գործողություն իրականացնելու վերաբերյալ ընդունված որոշում
 Լիազորագիր

կողմից

կորպորատիվ
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 Լիազորված անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ
 Այլ փաստաթղթեր

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:

Վավերացում Հաշվետիրոջ կողմից
□Անվանատեր
□Լիազոր ներկայացուցիչ

□Սեփականատեր
ԱԱՀ (անվանում)
Անձը հաստատող
(պետական գրանցումը
հավաստող) փաստաթուղթ

Սերիա

Համար

Տրված է

ստորագրություն
Կ.Տ.

Դիմում-հանձնարարականի լրացման
ամսաթիվ
Վավերացում Հաշվետիրոջ լիազոր ներկայացուցչի կողմից
ԱԱՀ (անվանում)
Անձը հաստատող
(պետական
գրանցումը
հավաստող)
փաստաթուղթ
ԱԱՀ (լրացվում է

Սերիա

Համար

Տրված է
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իրավաբանական անձ
լիազորված
ներկայացուցչի
դեպքում)
Անձնագիր

Սերիա

ստորագրություն
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Համար

Տրված է
Կ.Տ.

Դիմում-հանձնարարականի լրացման
ամսաթիվ
Վավերացում Թողարկողի գործադիր մարմնի ղեկավարի կողմից
Պաշտոնի անվանում
ԱԱՀ (անվանում)
Անձը հաստատող (պետական
Սերիա
Համար
գրանցումը հավաստող)
փաստաթուղթ
Դիմում-հանձնարարականը
□ Թողարկողի գործադիր մարմնի կողմից
ստորագրված է
□ Թողարկողի լիազորված ներկայացուցչի կողմից
ստորագրություն
Դիմում-հանձնարարականի լրացման
ամսաթիվ
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Կ.Տ.

