
Հայտ-հանձնարարականի ներկայացման ամսաթիվը և ժամանակը

Իրավաբանական անձի անվանումը  

Պետռեգիստրի գրանցման տվյալները  

(ռեզիդենդությունը)
Գրանցման վայրի հասցեն  

Սույն հայտ-հանձնարարականի ներկայացմամբ ընդունում ենք «ԶՊՄԿ» ՓԲԸ առաջարկը, որով և ցանկություն ենք 
հայտնում ձեռք բերել թողարկած արժեկտրոնային պարտատոմսերը հետևյալ պայմաններով`

Ձեռք բերվող պարտատոմսերի քանակը (հատ)

(քանակը տառերով)

Ձեռք բերվող պարտատոմսերի միավորի ձեռքբերման գինը

դրամ

Ձեռք բերվող պարտատոմսերի ձեռքբերման դիմաց վճարված ընդհանուր գումարը

(գումարը տառերով)
դրամ

«ԶՊՄԿ» ՓԲ Ընկերության թողարկած դրամային արժեկտրոնային 
պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարական 

իրավաբանական անձանց համար

Անձի ՀՀ դրամով բանկային հաշվի համարը  

Անձի բանկային վավերապայմանները

ժամը

գրանցման վկայականի համար (տրման ամսաթիվ)

Արժեթղթերի հաշիվը հաշվառող անձի անունը

Բանկի անվանումը

Պարտատոմսերի ձեռքբերման ամսաթիվը

(ֆիրմային անվանում, կազմակերպաիրավական ձև) (ՀՎՀՀ)



Սույն հայտ-հանձնարարականով, հավաստում ենք, որ հայտ-հանձնարարականը ներկայացնելուց առաջ ծանոթացել 
ենք պարտատոմսի Ծրագրային Ազդագրին, թողարկման վերջնական պայմաններին, ինչպես նաև սույն հայտ-
հանձնարարականին կից ներկայացված Տեղեկատվական Թերթիկին, ընդունում և համաձայն ենք դրանցում նշված 
պայմաններին և պատրաստակամ ենք ստանձնել «ԶՊՄԿ» ՓԲ Ընկերության թողարկած պարտատոմսերում 
ներդրումների հետ կապված հնարավոր ռիսկերը: 

Հաստատում ենք, որ ֆինանսական միջոցները, որոնք փոխանցվում են Բանկ ստացված են օրինական 
ճանապարհով և ոչ մի կերպ կապված չեն ահաբեկչության ֆինանսավորման, թմրանյութերի վաճառքի, մարդկանց 
վաճառքի, հարկերի վճարումից խուսափելու և այլ հանցավոր գործունեության հետ: 

Հաստատում ենք, որ սույն հայտ-հանձնարարականի բավարարման դեպքում հայտ-հանձնարարականը 
կհանդիսանա մեր և «ԶՊՄԿ» ՓԲ Ընկերության միջև պատշաճ ձևակերպված և վավեր պայմանագիր` «ԶՊՄԿ» ՓԲ 
Ընկերության թողարկած պարտատոմսերի՝ մեր կողմից ձեռքբերման (առքի) վերաբերյալ: 

Լրացվում է Տեղաբաշխողի կողմից

AMZPXKB22ER0 

Թողարկվող պարտատոմսերի ընդհանուր քանակը (հատ)

25,000 քսանհինգ հազար

քանակը տառերով

ստորագրություն

Հիշեցում: Եթե ներդրողի կողմից պարտատոմսերի ձեռքբերման համար դրամական միջոցները 1570043103202400 
բանկային հաշվին են մուտքագրվում մինչև պարտատոմսերի ձեռքբերման օրվա ժամը 16:30-ը, ապա այդ դրամական 
միջոցները մուտքագրված են համարվում դրանց վճարման օրը, իսկ եթե համապատասխան գումարները վճարվում են 
տվյալ աշխատանքային օրը 16:30-ից հետո, ապա դրանք մուտքագրված են համարվում վճարմանը հաջորդող առաջին 
աշխատանքային օրը: 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ: ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ՉԵՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՂ 
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ: 

Ձեռք բերվող պարտատոմսերի ԱՄՏԾ

Անուն ազգանուն

Արժեթղթերի հաշվի համարը



ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ: Սույն Տեղեկատվական Թերթիկը հանդիսանում է հայտ-հանձնարարականի անբաժանելի մասը: Ներդրողները պարտավոր են ծանոթանալ և ստորագրել (կնքել համապատասխանաբար) 
Տեղակատվական թերթիկը: Առանց ստորագրված և համապատասխան կերպով կնքված Տեղեկատվական Թերթիկի ներկայացված հայտ-հանձնարարականը համարվում է անվավեր: Տեղեկատվական թերթիկում 
զետեղված տեղեկատվության վերաբերյալ առավել մանրամասն կարելի է ծանոթանալ Թողարկողի պարտատոմսերի Ազդագրում: 

1 Տեղեկատվություն Տեղաբաշխողի և նրա կողմից մատուցվող ծառայությունների մասին 

Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխումը կազմակերպելու է «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերությունը, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան0010, Վազգեն Սարգսյան 2: 

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերության (այսուհետ տեքստում` Տեղաբաշխող) հետ կապի տվյալներն են` 
·Հեռախոս: (+37410) 56 11 11 
·Հեռատիպ (ֆաքս): (+37410) 51 31 33, 
·Էլեկտրոնային հասցե: CapitalMarkets@ameriabank.am 

Ցանկացած անձ Տեղաբաշխողի հետ կարող է կապ հաստատել, ստանալ անհրաժեշտ փաստաթղթեր և այլ տեղեկատվություն վերոնշյալ կապի միջոցներից որևէ մեկի միջոցով, ցանկացած բանկային աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Երևանի ժամանակով ժամը 09:30-ից մինչև 16:00-ը: Տեղաբաշխողի հետ հաղորդակցությունը կարելի է իրականացնել հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով: 
Ներդրողները, ովքեր ցանկություն կունենան ձեռք բերելու Տեղաբաշխողի կողմից տեղաբաշխվող պարտատոմսերը, պետք է հայտ-հանձնարարականը լրացնելով այն պատշաճ կերպով առաքեն Տեղաբաշխողին: 
Հայտ-հանձնարարականը կհամարվի պատշաճ կերպով առաքված Տեղաբաշխողին, եթե այն առաքվել է միայն ներքոնշյալ կապի միջոցներից որևէ մեկի միջոցով (կամ առձեռն՝ Տեղաբաշխողի գրասենյակ այցելելով) և 
հասցեատիրոջ կողմից ստացվել է առաքման ստացման հաստատում: 
 
Տեղաբաշխողին հայտ-հանձնարարականի ներկայացման միջոցներն են` 
·Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան 0010, Վ. Սարգսյան 2, “ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ”, Կորպորատիվ և ներդրումային բանկինգի դեպարտամենտ, Կապիտալի Շուկաների Բաժին 
Էլեկտրոնային փոստ: CapitalMarkets@ameriabank.am 
·CBAnet հասցե: CaptialMarkets Ameriabank/AMERIA/CBANet@CBANet 
·այցելելով Բանկի որևէ մասնաճյուղ և հաճախորդի մենեջերների միջոցով լրացնելով համապատասխան հայտ-հանձնարարականը 
·ինտերնետ բանկինգ համակարգ 
 
Համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի, Տեղաբաշխողը կարող է մատուցել ներդրումային ծառայություններ` առանց ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիայի: 
Տեղաբաշխողը լիցենզավորվել և գրանցվել է որպես բանկ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից: 
ՀՀ Կենտրոնական բանկի հետ կապի տվյալներն են՝ ՀՀ ք. Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 6, Հեռ՝ (374-10) 592 697, Ֆաքս՝ (374-10) 523 852, Էլ-փոստ՝ mcba@cba.am, S.W.I.F.T.CBRAAM22: 
Տեղաբաշխման արդյունքում Տեղաբաշխողը ներդրողին կտրամադրի համապատասխան տեղեկատվություն իր կողմից ձեռք բերված պարտատոմսերի դիմաց կատարված վճարման հաստատման, ձեռք բերված 
պարտատոմսերի քանակի և ձեռք բերվող պարտատոմսերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պատշաճ գրանցման վերաբերյալ: 
Հայտ-հանձնարարականի մասնակի բավարարման դեպքում, եթե առկա է լինում ներդրողին հետ վերադարձման ենթակա գումար, ապա տեղաբաշխման ավարտից հետո 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում 
նշված գումարը Տեղաբաշխողի կողմից ենթակա է վերադարձման, ինչն իրականացվում է անկանխիկ եղանակով` ներդրողների համապատասխան բանկային հաշվին փոխանցմամբ: 
Տեղաբաշխողի կողմից «Շահերի բախման սահմանափակման քաղաքականության» համառոտ նկարագրությունը ներկայացվում է հաջորդիվ, սակայն ներդրողները կարող են Տեղաբաշխողի գործունեության հասցեում 
ծանոթանալ քաղաքականության ամբողջական տարբերակի հետ: Քաղաքականության նպատակը ներդրումային ծառայություններ մատուցելիս հնարավոր շահերի բախումների սահմանումն է և դրանց կանխարգելման 
ուղղությամբ տեղաբաշխողի կողմից իրականացվող միջոցառումների նկարագրությունը:  

 2 Տեղեկատվություն պարտատոմսերի և դրանց հետ առնչվող ռիսկերի մասին 

Մասնավոր ընկերություների (կորպորատիվ) պարտատոմսերում ներդրումները սովորաբար կապված են որոշակի ռիսկերի հետ: Այդ ռիսկերի հնարավորինս բացահայտումը, վերլուծությունը, ի հայտ գալու 
հավանականության և ներդրողի ֆինանսական վիճակի վրա ազդեցության չափի գնահատումը թույլ կտա ներդրողին կատարել արդյունավետ ներդրումային որոշումներ՝ հիմնվելով յուրաքանչյուր ներդրողի համար 
յուրահատուկ ներդրման ռիսկ-եկամտաբերություն համակցության վրա: 

Հետևաբար, ցանկացած պարագայում, ներդրողներին խորհուրդ է տրվում մինչև ներդրումային որոշում կայացնելը հանգամանորեն վերլուծել Թողարկողի պարտատոմսերի ներդրման հետ կապված ռիսկերը, ի լրումն 
ազդագրում ներկայացված տեղեկատվության: Թողարկողի պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված որպես էական ռիսկեր դիտարկվում են հետևյալ ռիսկերը, որոնք բաժանվում են երկու մեծ խմբի` Թողարկողի 
գործունեության հետ կապված ռիսկեր և Թողարկողի պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված ռիսկեր: 

2.1 Թողարկողի գործունեության հետ կապված ռիսկեր 

Շուկայական ռիսկ (արտադրանքի գներ): Թողարկողի ֆինանսական ցուցանիշների վրա զգալիորեն ազդում են արդյունահանվող մետաղների (պղինձ և մոլիբդեն) միջազգային շուկայական գների տատանումները: 
Պատմականորեն այս գներն ունեցել են տատանման լայն տիրույթ, որը պայմանավորված է Թողարկողի վերահսկողությունից դուրս բազմաթիվ գործոններով:  

Շրջակա միջավայր, թափոններ, առողջություն, անվտանգություն: Բնապահպանական, թափոնների, առողջության և անվտանգության պահպանմանն ուղղված կանոնակարգերի և օրենսդրական դաշտի 
խստացումը կարող է ավելացնել Թողարկողի գործառնական և կապիտալ ծախսերը, սահմանափակել գործողությունները:  

Իրացման շուկաների մատչելիության ռիսկ: Թողարկողի արտադրանքը սպառողներին հասցնելու համար էական կարևորություն ունեն միջազգային և տարածաշրջանային տրանսպորտային համակարգերի, դրանց 
սպասարկող ենթակառուցվածքների և սուբյեկտների անխափան և արդյունավետ աշխատանքը:  

Ներդրումային կապիտալի մատչելիության ռիսկ: Թողարկողը գործում է հանքարդյունաբերության ոլորտում, որը կապիտալ ներդրումների առումով տնտեսության ամենաինտենսիվ ճյուղերից մեկն է և պահանջում է 
շարունակական խոշոր կապիտալ ներդրումներ:  

Պաշարների գնահատման ռիսկեր: Թողարկողը գործում է հանքարդյունաբերության ոլորտում, որտեղ գործող ցանկացած ընկերության մոտ առկա է պաշարների ճշգրիտ գնահատման ռիսկ: Թողարկողի 
գնահատմամբ Հանքավայրի պաշարների գնահատման ճշգրտության աստիճանը բավականին բարձր է և հուսալի` հաշվի առնելով Հանքավայրի շահագործման պատմությունը և Թողարկողի կողմից կատարված 
երկրաբանական աշխատանքների ծավալը: 

Էներգակիրների գներ: Թողարկողի գործողությունների համար պահանջվում է վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի և այլ ռեսուրսների զգալի ծավալ: Թողարկողն էներգակիրների մատակարարման գործընթացում 
կախվածության մեջ է այդ էներգակիրները մատակարարող երրորդ կողմ հանդիսացող անձանցից: 

Հարկային դաշտի և ռոյալթիի փոփոխություն: Հանքարդյունաբերության մեջ ներգրավված ընկերությունների համար ռոյալթին էական ծախսային հոդված է: ԶՊՄԿ-ի և Wood Mackenzie խորհրդատվական 
ընկերության տարբեր երկրների հանքարդյունաբերության ոլորտին առնչվող հարկային կարգավորումների համեմատական ուսումնասիրության արդյունքում  ռոյալթիի արդյունավետ դրույքի տեսանկյունից ՀՀ-ն կարելի 
է համարել  ամենաբարձր դրույքով օրենսդրական դաշտերից մեկը: 

Համայնքային հարաբերություններ: Թողարկողը կարողացել է հաջողությամբ կառավարել իր հարաբերությունները համայնքային մարմինների հետ, սակայն Թողարկողը չի կարող հավաստիացնել, որ ապագայում 
համայնքային ծախսերը կմնան անփոփոխ կամ չեն աճի: 

Արտարժութային ռիսկ: Թողարկողի հասույթի գրեթե 100%-ն արտահայտված է ԱՄՆ դոլարով, իսկ գործառնական ծախսերը, մասնավորապես` դրանց խոշոր բաղադրիչ հանդիսացող աշխատավարձային 
պարտավորությունները և էլեկտրաէներգիայի ծախսերը արտահայտված են ՀՀ դրամով: Արդյունքում Թողարկողի պարագայում արտարժութային ռիսկն առկա է միայն այն դեպքում, երբ տեղի է ունենում ՀՀ դրամի 
նկատմամբ ԱՄՆ դոլարի արժեզրկում (փոխարժեքի իջեցում): Նման միտում ՀՀ-ում վերջին տարիներին չի նկատվել: 

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 Թողարկողի վաճառքի և շահութաբերության վրա: 
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 2.2 Թողարկողի պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված ռիսկեր 

Տոկոսադրույքի ռիսկ: Շուկայում պարտատոմսերի գները գտնվում են հակադարձ կախվածության մեջ տոկոսադրույքների մակարդակից, այսինքն տոկոսադրույքների բարձրացումը, այլ հավասար պայմաններում, 
հանգեցնում է պարտատոմսերի գնի անկմանը և հակառակը:  

Շուկայական ռիսկ: Երկրորդային շուկայում Թողարկողի պարտատոմսերի գինը և դրանց նկատմամբ պահանջարկը կարող են նվազել ներքին/միջազգային տնտեսություններում տնտեսական ընթացիկ ցուցանիշների և 
դրանց փոփոխությունների սպասումների հետ կապված: Ներդրողը պետք է հաշվի առնի, որ արժեթղթերի գները շուկայում կարող են ժամանակի ընթացքում իջնել կամ բարձրանալ:  

Վերաներդրման ռիսկ: Վերաներդրման ռիսկը պայմանավորված է Թողարկողի պարտատոմսերից պարբերաբար ստացվող արժեկտրոնային եկամուտների առնվազն համարժեք եկամտաբերությամբ (ձեռքբերման 
գործարքով սահմանված մինչև մարումը եկամտաբերությամբ) ներդրում կատարելու հնարավարության բացակայությամբ: 

Վարկային/դեֆոլտի ռիսկ: Ներդրողները Թողարկողի պարտատոմսեր ձեռք բերելիս  իրենց վրա են վերցնում Թողարկողի վարկային ռիսկը, որը կապված է ապագայում Թողարկողի ֆինանսական վիճակի հնարավոր 
վատթարացման, արժեկտրոնային վճարումներ իրականացնելու կամ պարտատոմսերն իրենց անվանական արժեքով մարման անհնարինության և հավանական սնանկացման հետ: 

Արտարժութային ռիսկ: Արտարժութային ռիսկն առկա է այն ներդրողների մոտ, ովքեր, իրենց դրամական միջոցները, ԱՄՆ դոլարով կամ ՀՀ դրամով պարտատոմսերում ներդնելու նպատակով, պետք է փոխարկեն մի 
արժույթից մեկ այլ արժույթի: 

Իրացվելիության ռիսկ: Թողարկողը չի կարող երաշխավորել, որ պարտատոմսերի շրջանառության ողջ ժամկետի ընթացքում ներդրողները ցանկացած պահի կարող են իրացնել կամ ձեռք բերել պարտատոմսերը 
երկրորդային շուկայում (կարգավորվող շուկայում) իրենց համար տնտեսապես շահավետ գնով: 

Գնաճի կամ գնողունակության ռիսկ: ՀՀ-ում գնաճի առկայության պարագայում, Թողարկողի կողմից իր պարտատոմսերի դիմաց առաջարկվող անվանական արժեկտրոնային եկամտաբերությունը գնահատելիս 

ներդրողները պետք է հաշվի առնեն, որ իրական եկամտաբերությունը կարող է լինել անվանական արժեկտրոնային եկամտաբերությունից ավելի ցածր (գնաճի չափով): 

2.3 Տեղեկատվություն հրապարակված ազդագրի մասին 

Ցանկացած անձ կարող է Թողարկողի կողմից առաջարկվող պարտատոմսերի Ծրագրային Ազդագիրը ստանալ «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերության գործունեության վայրում (հասցե` ՀՀ, 0010 Երևան, Վ. Սարգսյան 2), 

իսկ էլեկտրոնային տարբերակը` «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերության ինտերնետային կայքից (www.ameriabank.am) կամ Թողարկողի ինտերնետային կայքից (www.zcmc.am): 

2.4 Տեղեկատվություն երաշխավորության և երաշխավորի մասին 

Թողարկողի պարտատոմսերն ապահովված կամ երաշխավորված չեն: 

3 Գործարքի կնքման վայրը 

Գործարքի կնքման վայր է համարվում Տեղաբաշխողի գործունեության իրավաբանական հասցեն: 

4 Տեղեկատվություն ծախսերի և միջնորդավճարների մասին 

4.1 Պարտատոմսերի դիմաց վճարումը 

Ներդրողները պարտատոմսի դիմաց կատարում են վճարումներ համաձայն Թողարկողի կողմից հաստատված Պարտատոմսերի թողարկման պայմանների: 

Պարտատոմսի գինը ձեռքբերման օրվա դրությամբ հաշվարկվում է համաձայն Թողարկողի կողմից հաստատված Պարտատոմսերի թողարկման պայմանների: 

4.2 Ընդհանուր տեղեկություններ ծախսերի և միջնորդավճարների մասին 

Տեղաբաշխման ընթացքում ներդրողները կարող են ունենալ հետևյալ ծախսերը` 

·որևէ առևտրային բանկում բանկային հաշվի բացման հետ կապված ծախսեր` համաձայն յուրաքանչյուր առևտրային բանկի գործող սակագների, 

·«Հայաստանի Կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ կամ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզավորված պահառուների մոտ արժեթղթերի հաշվի բացման հետ կապված ծախսեր` համաձայն յուրաքանչյուր 

պահառուի գործող սակագների, 

·Հայտ-հանձնարարականի` Տեղաբաշխողին պատշաճ կերպով առաքման հետ կապված ծախսեր` ըստ առաքման ձևի (առձեռն ներկայացնելու հետ կապված ծախսեր, փոստային ծախսեր` փոստով առաքելու դեպքում, 

էլեկտրոնային փոստով առաքելու հետ կապված ծախսեր), 

·Հայտ-հանձնարարականի բավարարման արդյունքում թողարկված արժեթղթերի ձեռքբերման և դրանց նկատմամբ սեփականության իրավունքի ամրագրման հետ կապված ծախսեր: Մասնավորապես` 

   o   ձեռք բերվող պարտատոմսերի համար Թողարկողի բանկային հաշվին ներդրողի (ձեռք բերողի) բանկային հաշվից համապատասխան գումարի փոխանցման հետ կապված բանկային ծախսեր` համաձայն 

սպասարկող առևտրային բանկի գործող սա?կագների, 

   o   ձեռք բերվող պարտատոմսերի համար արժեթղթերի փոխանցման հետ կապված պահառուի ծախսեր` համաձայն սպասարկող պահառուի գործող սակագների: 

Ներդրողները արժեկտրոնների ստացման, պարտատոմսերի շրջանառության ընթացքում պարտատոմսերով առքուվաճառի գործարքների իրականացման և մարման արդյունքում կարող են ունենալ նաև հարկային 

ծախսեր` համաձայն իրենց` որպես հարկ վճարողի կարգավիճակի (ռեզիդենտ, ոչ ռեզիդենտ, գործող հարկային արտոնությունների առկայություն և այլն): Հետևաբար հ?նարավոր է, որ Թողարկողը` հանդես գալով որպես 

հարկային գործակալ, իրականացնի օրենսդրությամբ նախատեսված որոշակի հարկային պահումներ: Պարտատոմսերից ստացվող եկամուտների հարկման առավել մանրամասն նկարագրությունը ներկայացված է 

պարտատոմսերի ազդագրում: 

4.3 «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերության կողմից առաջարկվող ծառայությունները  

Տեղաբաշխման ընթացքում պարտատոմսերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործողությունների հետ կապված «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերության կողմից առաջարկվող ծառայությունները ներկայացվում են ստորև` 

· բանկային հաշվի բացում` համաձայն «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերության գործող սակագների, 

· բանկային հաշվին պարտատոմսերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ կանխիկ միջոցների մուտքագրում` համաձայն «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերության գործող սակագների, 

· արժեթղթերի հաշվի բացում` համաձայն «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերության գործող սակագների,

ստորագրություն

Անուն ազգանուն

http://www.ameriabank.am
http://www.zcmc.am

Հայտ-հանձնարարականի ներկայացման ամսաթիվը և ժամանակը
Իրավաբանական անձի անվանումը	

Պետռեգիստրի գրանցման տվյալները	

(ռեզիդենդությունը)
Գրանցման վայրի հասցեն	

Սույն հայտ-հանձնարարականի ներկայացմամբ ընդունում ենք «ԶՊՄԿ» ՓԲԸ առաջարկը, որով և ցանկություն ենք հայտնում ձեռք բերել թողարկած արժեկտրոնային պարտատոմսերը հետևյալ պայմաններով`
Ձեռք բերվող պարտատոմսերի քանակը (հատ)
(քանակը տառերով)
Ձեռք բերվող պարտատոմսերի միավորի ձեռքբերման գինը
դրամ
Ձեռք բերվող պարտատոմսերի ձեռքբերման դիմաց վճարված ընդհանուր գումարը
(գումարը տառերով)
դրամ
«ԶՊՄԿ» ՓԲ Ընկերության թողարկած դրամային արժեկտրոնային պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարական
իրավաբանական անձանց համար
Անձի ՀՀ դրամով բանկային հաշվի համարը	

Անձի բանկային վավերապայմանները
ժամը
գրանցման վկայականի համար
(տրման ամսաթիվ)
Արժեթղթերի հաշիվը հաշվառող անձի անունը
Բանկի անվանումը
Պարտատոմսերի ձեռքբերման ամսաթիվը
(ֆիրմային անվանում, կազմակերպաիրավական ձև)	

(ՀՎՀՀ)
Սույն հայտ-հանձնարարականով, հավաստում ենք, որ հայտ-հանձնարարականը ներկայացնելուց առաջ ծանոթացել ենք պարտատոմսի Ծրագրային Ազդագրին, թողարկման վերջնական պայմաններին, ինչպես նաև սույն հայտ-հանձնարարականին կից ներկայացված Տեղեկատվական Թերթիկին, ընդունում և համաձայն ենք դրանցում նշված պայմաններին և պատրաստակամ ենք ստանձնել «ԶՊՄԿ» ՓԲ Ընկերության թողարկած պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված հնարավոր ռիսկերը:
Հաստատում ենք, որ ֆինանսական միջոցները, որոնք փոխանցվում են Բանկ ստացված են օրինական ճանապարհով և ոչ մի կերպ կապված չեն ահաբեկչության ֆինանսավորման, թմրանյութերի վաճառքի, մարդկանց վաճառքի, հարկերի վճարումից խուսափելու և այլ հանցավոր գործունեության հետ:
Հաստատում ենք, որ սույն հայտ-հանձնարարականի բավարարման դեպքում հայտ-հանձնարարականը կհանդիսանա մեր և «ԶՊՄԿ» ՓԲ Ընկերության միջև պատշաճ ձևակերպված և վավեր պայմանագիր` «ԶՊՄԿ» ՓԲ Ընկերության թողարկած պարտատոմսերի՝ մեր կողմից ձեռքբերման (առքի) վերաբերյալ:
Լրացվում է Տեղաբաշխողի կողմից
Թողարկվող պարտատոմսերի ընդհանուր քանակը (հատ)
քանակը տառերով
ստորագրություն
Հիշեցում: Եթե ներդրողի կողմից պարտատոմսերի ձեռքբերման համար դրամական միջոցները 1570043103202400   բանկային հաշվին են մուտքագրվում մինչև պարտատոմսերի ձեռքբերման օրվա ժամը 16:30-ը, ապա այդ դրամական միջոցները մուտքագրված են համարվում դրանց վճարման օրը, իսկ եթե համապատասխան գումարները վճարվում են տվյալ աշխատանքային օրը 16:30-ից հետո, ապա դրանք մուտքագրված են համարվում վճարմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:
ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ: ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ՉԵՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՂ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ:
Ձեռք բերվող պարտատոմսերի ԱՄՏԾ
Անուն ազգանուն
Արժեթղթերի հաշվի համարը
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ
ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ: Սույն Տեղեկատվական Թերթիկը հանդիսանում է հայտ-հանձնարարականի անբաժանելի մասը: Ներդրողները պարտավոր են ծանոթանալ և ստորագրել (կնքել համապատասխանաբար) Տեղակատվական թերթիկը: Առանց ստորագրված և համապատասխան կերպով կնքված Տեղեկատվական Թերթիկի ներկայացված հայտ-հանձնարարականը համարվում է անվավեր: Տեղեկատվական թերթիկում զետեղված տեղեկատվության վերաբերյալ առավել մանրամասն կարելի է ծանոթանալ Թողարկողի պարտատոմսերի Ազդագրում:
1         Տեղեկատվություն Տեղաբաշխողի և նրա կողմից մատուցվող ծառայությունների մասին
Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխումը կազմակերպելու է «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերությունը, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան0010, Վազգեն Սարգսյան 2:
«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերության (այսուհետ տեքստում` Տեղաբաշխող) հետ կապի տվյալներն են`·Հեռախոս: (+37410) 56 11 11·Հեռատիպ (ֆաքս): (+37410) 51 31 33,·Էլեկտրոնային հասցե: CapitalMarkets@ameriabank.am
Ցանկացած անձ Տեղաբաշխողի հետ կարող է կապ հաստատել, ստանալ անհրաժեշտ փաստաթղթեր և այլ տեղեկատվություն վերոնշյալ կապի միջոցներից որևէ մեկի միջոցով, ցանկացած բանկային աշխատանքային օրվա ընթացքում Երևանի ժամանակով ժամը 09:30-ից մինչև 16:00-ը: Տեղաբաշխողի հետ հաղորդակցությունը կարելի է իրականացնել հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով:Ներդրողները, ովքեր ցանկություն կունենան ձեռք բերելու Տեղաբաշխողի կողմից տեղաբաշխվող պարտատոմսերը, պետք է հայտ-հանձնարարականը լրացնելով այն պատշաճ կերպով առաքեն Տեղաբաշխողին:Հայտ-հանձնարարականը կհամարվի պատշաճ կերպով առաքված Տեղաբաշխողին, եթե այն առաքվել է միայն ներքոնշյալ կապի միջոցներից որևէ մեկի միջոցով (կամ առձեռն՝ Տեղաբաշխողի գրասենյակ այցելելով) և հասցեատիրոջ կողմից ստացվել է առաքման ստացման հաստատում:Տեղաբաշխողին հայտ-հանձնարարականի ներկայացման միջոցներն են`·Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան 0010, Վ. Սարգսյան 2, “ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ”, Կորպորատիվ և ներդրումային բանկինգի դեպարտամենտ, Կապիտալի Շուկաների ԲաժինԷլեկտրոնային փոստ: CapitalMarkets@ameriabank.am·CBAnet հասցե: CaptialMarkets Ameriabank/AMERIA/CBANet@CBANet·այցելելով Բանկի որևէ մասնաճյուղ և հաճախորդի մենեջերների միջոցով լրացնելով համապատասխան հայտ-հանձնարարականը·ինտերնետ բանկինգ համակարգՀամաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի, Տեղաբաշխողը կարող է մատուցել ներդրումային ծառայություններ` առանց ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիայի: Տեղաբաշխողը լիցենզավորվել և գրանցվել է որպես բանկ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից:ՀՀ Կենտրոնական բանկի հետ կապի տվյալներն են՝ ՀՀ ք. Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 6, Հեռ՝ (374-10) 592 697, Ֆաքս՝ (374-10) 523 852, Էլ-փոստ՝ mcba@cba.am, S.W.I.F.T.CBRAAM22:Տեղաբաշխման արդյունքում Տեղաբաշխողը ներդրողին կտրամադրի համապատասխան տեղեկատվություն իր կողմից ձեռք բերված պարտատոմսերի դիմաց կատարված վճարման հաստատման, ձեռք բերված պարտատոմսերի քանակի և ձեռք բերվող պարտատոմսերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պատշաճ գրանցման վերաբերյալ:Հայտ-հանձնարարականի մասնակի բավարարման դեպքում, եթե առկա է լինում ներդրողին հետ վերադարձման ենթակա գումար, ապա տեղաբաշխման ավարտից հետո 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում նշված գումարը Տեղաբաշխողի կողմից ենթակա է վերադարձման, ինչն իրականացվում է անկանխիկ եղանակով` ներդրողների համապատասխան բանկային հաշվին փոխանցմամբ:Տեղաբաշխողի կողմից «Շահերի բախման սահմանափակման քաղաքականության» համառոտ նկարագրությունը ներկայացվում է հաջորդիվ, սակայն ներդրողները կարող են Տեղաբաշխողի գործունեության հասցեում ծանոթանալ քաղաքականության ամբողջական տարբերակի հետ: Քաղաքականության նպատակը ներդրումային ծառայություններ մատուցելիս հնարավոր շահերի բախումների սահմանումն է և դրանց կանխարգելման ուղղությամբ տեղաբաշխողի կողմից իրականացվող միջոցառումների նկարագրությունը: 
 2         Տեղեկատվություն պարտատոմսերի և դրանց հետ առնչվող ռիսկերի մասին
Մասնավոր ընկերություների (կորպորատիվ) պարտատոմսերում ներդրումները սովորաբար կապված են որոշակի ռիսկերի հետ: Այդ ռիսկերի հնարավորինս բացահայտումը, վերլուծությունը, ի հայտ գալու հավանականության և ներդրողի ֆինանսական վիճակի վրա ազդեցության չափի գնահատումը թույլ կտա ներդրողին կատարել արդյունավետ ներդրումային որոշումներ՝ հիմնվելով յուրաքանչյուր ներդրողի համար յուրահատուկ ներդրման ռիսկ-եկամտաբերություն համակցության վրա:
Հետևաբար, ցանկացած պարագայում, ներդրողներին խորհուրդ է տրվում մինչև ներդրումային որոշում կայացնելը հանգամանորեն վերլուծել Թողարկողի պարտատոմսերի ներդրման հետ կապված ռիսկերը, ի լրումն ազդագրում ներկայացված տեղեկատվության: Թողարկողի պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված որպես էական ռիսկեր դիտարկվում են հետևյալ ռիսկերը, որոնք բաժանվում են երկու մեծ խմբի` Թողարկողի գործունեության հետ կապված ռիսկեր և Թողարկողի պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված ռիսկեր:
2.1         Թողարկողի գործունեության հետ կապված ռիսկեր
Շուկայական ռիսկ (արտադրանքի գներ): Թողարկողի ֆինանսական ցուցանիշների վրա զգալիորեն ազդում են արդյունահանվող մետաղների (պղինձ և մոլիբդեն) միջազգային շուկայական գների տատանումները: Պատմականորեն այս գներն ունեցել են տատանման լայն տիրույթ, որը պայմանավորված է Թողարկողի վերահսկողությունից դուրս բազմաթիվ գործոններով: 
Շրջակա միջավայր, թափոններ, առողջություն, անվտանգություն: Բնապահպանական, թափոնների, առողջության և անվտանգության պահպանմանն ուղղված կանոնակարգերի և օրենսդրական դաշտի խստացումը կարող է ավելացնել Թողարկողի գործառնական և կապիտալ ծախսերը, սահմանափակել գործողությունները: 
Իրացման շուկաների մատչելիության ռիսկ: Թողարկողի արտադրանքը սպառողներին հասցնելու համար էական կարևորություն ունեն միջազգային և տարածաշրջանային տրանսպորտային համակարգերի, դրանց սպասարկող ենթակառուցվածքների և սուբյեկտների անխափան և արդյունավետ աշխատանքը: 
Ներդրումային կապիտալի մատչելիության ռիսկ: Թողարկողը գործում է հանքարդյունաբերության ոլորտում, որը կապիտալ ներդրումների առումով տնտեսության ամենաինտենսիվ ճյուղերից մեկն է և պահանջում է շարունակական խոշոր կապիտալ ներդրումներ: 
Պաշարների գնահատման ռիսկեր: Թողարկողը գործում է հանքարդյունաբերության ոլորտում, որտեղ գործող ցանկացած ընկերության մոտ առկա է պաշարների ճշգրիտ գնահատման ռիսկ: Թողարկողի գնահատմամբ Հանքավայրի պաշարների գնահատման ճշգրտության աստիճանը բավականին բարձր է և հուսալի` հաշվի առնելով Հանքավայրի շահագործման պատմությունը և Թողարկողի կողմից կատարված երկրաբանական աշխատանքների ծավալը:
Էներգակիրների գներ: Թողարկողի գործողությունների համար պահանջվում է վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի և այլ ռեսուրսների զգալի ծավալ: Թողարկողն էներգակիրների մատակարարման գործընթացում կախվածության մեջ է այդ էներգակիրները մատակարարող երրորդ կողմ հանդիսացող անձանցից:
Հարկային դաշտի և ռոյալթիի փոփոխություն: Հանքարդյունաբերության մեջ ներգրավված ընկերությունների համար ռոյալթին էական ծախսային հոդված է: ԶՊՄԿ-ի և Wood Mackenzie խորհրդատվական ընկերության տարբեր երկրների հանքարդյունաբերության ոլորտին առնչվող հարկային կարգավորումների համեմատական ուսումնասիրության արդյունքում  ռոյալթիի արդյունավետ դրույքի տեսանկյունից ՀՀ-ն կարելի է համարել  ամենաբարձր դրույքով օրենսդրական դաշտերից մեկը:
Համայնքային հարաբերություններ: Թողարկողը կարողացել է հաջողությամբ կառավարել իր հարաբերությունները համայնքային մարմինների հետ, սակայն Թողարկողը չի կարող հավաստիացնել, որ ապագայում համայնքային ծախսերը կմնան անփոփոխ կամ չեն աճի:
Արտարժութային ռիսկ: Թողարկողի հասույթի գրեթե 100%-ն արտահայտված է ԱՄՆ դոլարով, իսկ գործառնական ծախսերը, մասնավորապես` դրանց խոշոր բաղադրիչ հանդիսացող աշխատավարձային պարտավորությունները և էլեկտրաէներգիայի ծախսերը արտահայտված են ՀՀ դրամով: Արդյունքում Թողարկողի պարագայում արտարժութային ռիսկն առկա է միայն այն դեպքում, երբ տեղի է ունենում ՀՀ դրամի նկատմամբ ԱՄՆ դոլարի արժեզրկում (փոխարժեքի իջեցում): Նման միտում ՀՀ-ում վերջին տարիներին չի նկատվել:
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 Թողարկողի վաճառքի և շահութաբերության վրա:
 2.2         Թողարկողի պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված ռիսկեր
Տոկոսադրույքի ռիսկ: Շուկայում պարտատոմսերի գները գտնվում են հակադարձ կախվածության մեջ տոկոսադրույքների մակարդակից, այսինքն տոկոսադրույքների բարձրացումը, այլ հավասար պայմաններում, հանգեցնում է պարտատոմսերի գնի անկմանը և հակառակը: 
Շուկայական ռիսկ: Երկրորդային շուկայում Թողարկողի պարտատոմսերի գինը և դրանց նկատմամբ պահանջարկը կարող են նվազել ներքին/միջազգային տնտեսություններում տնտեսական ընթացիկ ցուցանիշների և դրանց փոփոխությունների սպասումների հետ կապված: Ներդրողը պետք է հաշվի առնի, որ արժեթղթերի գները շուկայում կարող են ժամանակի ընթացքում իջնել կամ բարձրանալ: 
Վերաներդրման ռիսկ: Վերաներդրման ռիսկը պայմանավորված է Թողարկողի պարտատոմսերից պարբերաբար ստացվող արժեկտրոնային եկամուտների առնվազն համարժեք եկամտաբերությամբ (ձեռքբերման գործարքով սահմանված մինչև մարումը եկամտաբերությամբ) ներդրում կատարելու հնարավարության բացակայությամբ:
Վարկային/դեֆոլտի ռիսկ: Ներդրողները Թողարկողի պարտատոմսեր ձեռք բերելիս  իրենց վրա են վերցնում Թողարկողի վարկային ռիսկը, որը կապված է ապագայում Թողարկողի ֆինանսական վիճակի հնարավոր վատթարացման, արժեկտրոնային վճարումներ իրականացնելու կամ պարտատոմսերն իրենց անվանական արժեքով մարման անհնարինության և հավանական սնանկացման հետ:
Արտարժութային ռիսկ: Արտարժութային ռիսկն առկա է այն ներդրողների մոտ, ովքեր, իրենց դրամական միջոցները, ԱՄՆ դոլարով կամ ՀՀ դրամով պարտատոմսերում ներդնելու նպատակով, պետք է փոխարկեն մի արժույթից մեկ այլ արժույթի:
Իրացվելիության ռիսկ: Թողարկողը չի կարող երաշխավորել, որ պարտատոմսերի շրջանառության ողջ ժամկետի ընթացքում ներդրողները ցանկացած պահի կարող են իրացնել կամ ձեռք բերել պարտատոմսերը երկրորդային շուկայում (կարգավորվող շուկայում) իրենց համար տնտեսապես շահավետ գնով:
Գնաճի կամ գնողունակության ռիսկ: ՀՀ-ում գնաճի առկայության պարագայում, Թողարկողի կողմից իր պարտատոմսերի դիմաց առաջարկվող անվանական արժեկտրոնային եկամտաբերությունը գնահատելիս ներդրողները պետք է հաշվի առնեն, որ իրական եկամտաբերությունը կարող է լինել անվանական արժեկտրոնային եկամտաբերությունից ավելի ցածր (գնաճի չափով):
2.3         Տեղեկատվություն հրապարակված ազդագրի մասինՑանկացած անձ կարող է Թողարկողի կողմից առաջարկվող պարտատոմսերի Ծրագրային Ազդագիրը ստանալ «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերության գործունեության վայրում (հասցե` ՀՀ, 0010 Երևան, Վ. Սարգսյան 2), իսկ էլեկտրոնային տարբերակը` «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերության ինտերնետային կայքից (www.ameriabank.am) կամ Թողարկողի ինտերնետային կայքից (www.zcmc.am):2.4         Տեղեկատվություն երաշխավորության և երաշխավորի մասինԹողարկողի պարտատոմսերն ապահովված կամ երաշխավորված չեն:3         Գործարքի կնքման վայրըԳործարքի կնքման վայր է համարվում Տեղաբաշխողի գործունեության իրավաբանական հասցեն:4         Տեղեկատվություն ծախսերի և միջնորդավճարների մասին4.1         Պարտատոմսերի դիմաց վճարումըՆերդրողները պարտատոմսի դիմաց կատարում են վճարումներ համաձայն Թողարկողի կողմից հաստատված Պարտատոմսերի թողարկման պայմանների:Պարտատոմսի գինը ձեռքբերման օրվա դրությամբ հաշվարկվում է համաձայն Թողարկողի կողմից հաստատված Պարտատոմսերի թողարկման պայմանների:4.2         Ընդհանուր տեղեկություններ ծախսերի և միջնորդավճարների մասինՏեղաբաշխման ընթացքում ներդրողները կարող են ունենալ հետևյալ ծախսերը`·որևէ առևտրային բանկում բանկային հաշվի բացման հետ կապված ծախսեր` համաձայն յուրաքանչյուր առևտրային բանկի գործող սակագների,·«Հայաստանի Կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ կամ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզավորված պահառուների մոտ արժեթղթերի հաշվի բացման հետ կապված ծախսեր` համաձայն յուրաքանչյուր պահառուի գործող սակագների,·Հայտ-հանձնարարականի` Տեղաբաշխողին պատշաճ կերպով առաքման հետ կապված ծախսեր` ըստ առաքման ձևի (առձեռն ներկայացնելու հետ կապված ծախսեր, փոստային ծախսեր` փոստով առաքելու դեպքում, էլեկտրոնային փոստով առաքելու հետ կապված ծախսեր),·Հայտ-հանձնարարականի բավարարման արդյունքում թողարկված արժեթղթերի ձեռքբերման և դրանց նկատմամբ սեփականության իրավունքի ամրագրման հետ կապված ծախսեր: Մասնավորապես`   o   ձեռք բերվող պարտատոմսերի համար Թողարկողի բանկային հաշվին ներդրողի (ձեռք բերողի) բանկային հաշվից համապատասխան գումարի փոխանցման հետ կապված բանկային ծախսեր` համաձայն սպասարկող առևտրային բանկի գործող սա?կագների,   o   ձեռք բերվող պարտատոմսերի համար արժեթղթերի փոխանցման հետ կապված պահառուի ծախսեր` համաձայն սպասարկող պահառուի գործող սակագների:
Ներդրողները արժեկտրոնների ստացման, պարտատոմսերի շրջանառության ընթացքում պարտատոմսերով առքուվաճառի գործարքների իրականացման և մարման արդյունքում կարող են ունենալ նաև հարկային ծախսեր` համաձայն իրենց` որպես հարկ վճարողի կարգավիճակի (ռեզիդենտ, ոչ ռեզիդենտ, գործող հարկային արտոնությունների առկայություն և այլն): Հետևաբար հ?նարավոր է, որ Թողարկողը` հանդես գալով որպես հարկային գործակալ, իրականացնի օրենսդրությամբ նախատեսված որոշակի հարկային պահումներ: Պարտատոմսերից ստացվող եկամուտների հարկման առավել մանրամասն նկարագրությունը ներկայացված է պարտատոմսերի ազդագրում:4.3         «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերության կողմից առաջարկվող ծառայությունները 
Տեղաբաշխման ընթացքում պարտատոմսերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործողությունների հետ կապված «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերության կողմից առաջարկվող ծառայությունները ներկայացվում են ստորև`· բանկային հաշվի բացում` համաձայն «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերության գործող սակագների,· բանկային հաշվին պարտատոմսերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ կանխիկ միջոցների մուտքագրում` համաձայն «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերության գործող սակագների,· արժեթղթերի հաշվի բացում` համաձայն «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերության գործող սակագների,
ստորագրություն
Անուն ազգանուն
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