ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ՆԵՐԴՐՈՂԻՆ
ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՈՐՊԵՍ ՇԱՀՈՒԹԱԲԱԺԻՆ ՎՃԱՐԵԼՈՒ
ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ, ք. ԵՐԵՎԱՆ, Չարենցի փող. 12 շենք, թիվ 53
Ինտերնետային կայք՝ www.unibank.am
Թողարկված արժեթղթերի տեսակը
(դասը)
Արժեթղթերի քանակը`
Արժեթղթերի անվանական արժեքը
(արժույթը)`
Արժեթղթերի տեղաբաշխման արժեքը
(արժույթը)`
Արժեթղթերի ընդհանուր անվանական
արժեքը `
Արժեթղթերի ընդհանուր
տեղաբաշխման արժեքը `
Արժեթղթերի թողարկման և
(կամ) տեղաբաշխման ամսաթիվը
Շրջանառության ժամկետը

ԵՐԵՎԱՆ

ոչ փաստաթղթային, սովորական
անվանական բաժնետոմսեր
13,962,749 հատ
100 ՀՀ դրամ
230 ՀՀ դրամ
1,396,274,900 ՀՀ դրամ
3,211,432,270 ՀՀ դրամ
Թողարկվել են Բանկի խորհրդի
09.12.2016թ. որոշմամբ, տեղաբաշխվել
10.02.2017թ.
Անժամկետ
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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹՈՂԱՐԿՈՂԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի (այսուհետ նաև՝ Բանկ) լրիվ ֆիրմային անվանումն է՝
«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ:
Բանկի գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն համայնք, Չարենցի փողոց, 12 շենք, թիվ 53,
թիվ 1-5 հասցեում:
Բանկի փոստային հասցեն է՝ 0025, ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն համայնք, Չարենցի
փողոց, 12 շենք, թիվ 53, թիվ 1-5:
Կապի միջոցները`
Հեռախոս`

+ 37410 59 22 59

Ֆաքս`

+ 37410 55 51 40

Էլ. փոստ`

unibank@unibank.am

ինտերնետային կայք` www.unibank.am, www.unibank-armenia.cօm
Բաժնետոմսերում ներդրումների հետ կապված հարցերի դեպքում ներդրողները կարող
են

դիմել

Բանկ՝

Ներդրողների

համագործակցության

վարչության

և

Միջազգային
պետ

Մ.

կազմակերպությունների
Համբարձումյանին,

հետ

հետևյալ

հեռախոսահամարով` +374 10 592236 (ներքին հեռ. 301):

2. ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ (ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ)
ՆՊԱՏԱԿԸ և ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Բանկի խորհրդի 09.12.2016թ. որոշման համաձայն լրացուցիչ թողարկված
(տեղաբաշխված) բաժնետոմսերը ոչ փաստաթղթային, 100 (մեկ հարյուր) ՀՀ դրամ
անվանական արժեքով, սովորական անվանական բաժնետոմսեր են, որոնք թողարկվել
և տեղաբաշխվել են նախկինում տեղաբաշխված սովորական անվանական
բաժնետոմսերի դիմաց նույն բաժնետոմսերի տեսքով շահութաբաժինների վճարումն
ապահովելու նպատակով:
Համաձայն «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի` Բանկն իրավունք
ունի վճարել միջանկյալ և տարեկան շահութաբաժիններ իր զուտ շահույթից
(կուտակված շահույթից): Նույն օրենքի, Բանկի կանոնադրության և Բանկի՝
շահութաբաժինների վճարման քաղաքականության և կարգի համաձայն, սովորական
անվանական բաժնետոմսերի դիմաց միջանկյալ (եռամսյակային և կիսամյակային)
շահութաբաժինների վճարման, շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մասին
որոշումն ընդունում է խորհուրդը, իսկ տարեկան շահութաբաժինների վճարման,
շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունում է ժողովը`
խորհրդի
առաջարկությամբ:
Նույն
իրավական
ակտերի
համաձայն,
շահութաբաժինները կարող են վճարվել դրամով, ինչպես նաև այլ գույքով, այդ թվում՝
Բանկի բաժնետոմսերով:
Համաձայն «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի և Բանկի
կանոնադրության, Բանկի խորհուրդը լիազորված և իրավասու է որոշում ընդունել
Բանկի հայտարարված բաժնետոմսերի կամ դրանց մի մասի թողարկման մասին,
սահմանել տեղաբաշխման կարգը և պայմանները:
Հաշվի առնելով Բանկի կայուն ֆինանսական վիճակը, զարգացման հեռանկարներն ու
արդյունավետության մակարդակը, Բանկի Խորհուրդը 09.12.2016թ. որոշում է կայացրել

Բանկի սովորական անվանական բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետերերին,
որոնք 28.11.2016թ. դրությամբ ընդգրկված են Բանկի բաժնետերերի ռեեստրում,
վճարել
01.01.2016-30.09.2016թթ.
ժամանակահատվածի
համար
միջանկյալ
եռամսյակային շահութաբաժիններ Բանկի կուտակված շահույթից` սովորական
անվանական բաժնետոմսերի տեսքով:
Որոշում կայացնելիս Բանկի Խորհուրդը հիմք է ընդունել Բանկի կուտակված շահույթը
30.11.2016թ դրությամբ, որը՝ ըստ ՀՀՄՍ, կազմել է 7,224,556,000 ՀՀ դրամ (տվյալը չի
ներառում 2016թ-ի տարեկան արդյունքները): Միաժամանակ, Բանկի խորհուրդն որոշել
է շահութաբաժինների տեսքով վճարվող սովորական անվանական բաժնետոմսերը
տեղաբաշխել շուկայական արժեքով՝ 1 (մեկ) սովորական անվանական բաժնետոմսի
շուկայական արժեքը սահմանելով 230 (երկու հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամ:
Այսպիսով.
 Բանկի կողմից լրացուցիչ թողարկված (տողաբաշխված) սովորական անվանական
բաժնետոմսերի քանակը կազմել է 13,962,749 հատ, մեկ բաժնետոմսի անվանական
արժեքը՝ 100 ՀՀ դրամ, շուկայական արժեքը՝ 230 ՀՀ դրամ,
 միջանկյալ եռամսյակային շահութաբաժինների վճարումը կատարվել է Բանկի
սովորական

անվանական

բաժնետոմսերի

տեսքով`

28.11.2016թ.

դրությամբ

տեղաբաշխված 1 (մեկ) սովորական անվանական բաժնետոմսի դիմաց 0.0966596
բաժնետոմս հաշվարկով (օրինակ` 28.11.2016թ. դրությամբ տեղաբաշխված 4348
հատ բաժնետոմսի դիմաց հաշվարկված 1.000.040 ՀՀ դրամ շահութաբաժինների
վճարումը համարվում է համարժեք լրացուցիչ թողարկված (տողաբաշխված) 420
հատ բաժնետոմսերի հատկացմանը): Ընդ որում, սահմանվել է, որ սովորական
անվանական բաժնետոմսերի տեսքով շահութաբաժինների հաշվարկը կատարվում է
ստորակետից հետո երկու նիշի ճշտությամբ, որի դեպքում միավորի ամբողջ թիվը չի
փոխվում, եթե կլորացման ենթակա տասնորդական միավորը հավասար է 0-ից 4-ի,
և փոխվում է՝ մեծանալով մեկ միավորով, եթե կլորացման ենթակա տասնորդական
միավորը հավասար է 5-ից 9-ի,
 Բաժնետոմսերի թողարկման (տեղաբաշխման) ընդհանուր ծավալը կազմել է
1,396,274,900

(մեկ միլիարդ երեք հարյուր իննսունվեց միլիոն երկու հարյուր

յոթանասունչորս հազար ինը հարյուր) ՀՀ դրամ` հաշվարկված թողարկված
(տեղաբաշխված) բաժնետոմսերի անվանական արժեքով կամ 3,211,432,270 (երեք
միլիարդ երկու հարյուր տասնմեկ միլիոն չորս հարյուր երեսուներկու հազար երկու
հարյուր

յոթանասուն)

ՀՀ

դրամ՝

հաշվարկված

բաժնետոմսերի

շուկայական

արժեքով:
18.01.2017թ-ին հեռակա քվեարկության կարգով գումարվել է Բանկի բաժնետերերի
արտահերթ ընդհանուր ժողով, որը հաստատեց կանոնադրության փոփոխությունը
կապված բաժնետոմսերի լրացուցիչ տեղաբաշխման արդյունքների ամրագրման հետ:
Բանկի խորհրդի 09.12.2016թ. որոշման համաձայն լրացուցիչ թողարկված
բաժնետոմսերի տեղաբաշխումը «Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ի
կողմից գրանցվել է 10.02.2017թ.:

Բանկի բաժնետերերի 18.01.2017թ-ի ժողովի կողմից հաստատեց կանոնադրության
փոփոխությունը ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվել է 22.02.2017թ.:
Քանի
որ
Բանկի՝
նախկինում
տեղաբաշխված
սովորական
անվանական
բաժնետոմսերը ցուցակված են «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ-ի բաժնետոմսերի
հիմնական (А) ցուցակում, Բանկի խորհրդի 09.12.2016թ. որոշման համաձայն լրացուցիչ
թողարկված (տեղաբաշխված) սովորական անվանական բաժնետոմսերը նույնպես
ներկայացվել են ցուցակման՝ նշված ցուցակում ներառման նպատակով:
«ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ-ի գտնվելու վայրն է՝ ՀՀ, ք. Երևան, Մհեր
Մկրտչյանի 5բ, ինտերնետային կայքը՝ www.nasdaqomx.am:
Բաժնետոմսերի ցուցակման և առևտրի թույլտվություն ստանալուց հետո Բանկի
բաժնետոմսերը կարող են գնվել և վաճառվել «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ-ի
համապատասխան հարթակում: Բաժնետոմսերի ցուցակման և առևտրի թույլտվություն
ստանալուց հետո Բանկի բաժնետոմսերը չեն կարող գնվել և վաճառվել կարգավորվող
շուկայից դուրս, բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հետևյալ դեպքերի.
− մասնավոր գործարքների, այն է` այնպիսի գործարքների, որոնց կողմերը նախապես
հայտնի են, ընդ որում՝ ՀՀ ԿԲ խորհրդի 27 նոյեմբեր 2012 թ.-ի թիվ 331- Ն որոշման
համաձայն՝ մասնավոր գործարքներ են համարվում`
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից կնքվող
գործարքները,
Թողարկողի կողմից իր թողարկած արժեթղթերի հետգնման կամ ձեռքբերման
գործարքները,
Արժեթղթերը հանձնելու առաջարկի շրջանակներում բաժնային արժեթղթերով
կատարվող գործարքները:
− բաժնետոմսերի տեղաբաշխման շրջանակներում տեղաբաշխողների կողմից
իրականացվող գործարքների.
− շուկայում առևտրին թույլատրված բաժնետոմսերի՝ այլ կարգավորվող շուկայում
առևտրին թույլտվության և վաճառելու դեպքերի:
Կարգավորվող շուկայում Բանկի սովորական անվանական բաժնետոմսերի
շրջանառությունն ապահովելու նպատակով Բանկն արդեն ունի շուկա ստեղծողի
ծառայությունների մատուցման պայմանագիր «Արմենբրոկ» ԲԲԸ-ի (հասցե՝ ՀՀ, Երևան
0018, Տիգրան Մեծի 32/1) հետ, և գործող պայմանագրի դրույթները տարածվելու են
նաև բաժնետոմսերի նոր թողարկման համար:
Բանկի բոլոր բաժնետոմսերի սեփականատերերի ռեեստրի վարումը, ինչպես նաև
արժեթղթերի նկատմամբ իրավունքների հաշվառումն իրականացվում է «Հայաստանի
Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ի կողմից (ՀՀ, 0010, Երևան, Մհեր Մկրտչյանի
5բ)՝ Բանկի միջնորդությամբ:
Ներդրողները կարող են սույն փաստաթուղթը ստանալ նաև Բանկի և նրա
մասնաճյուղերի գործունեության վայրերից (Գլխ. գրասենյակ - ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն
համայնք, Չարենցի փողոց, 12 շենք, թիվ 53, թիվ 1-5) կամ Բանկի ինտերնետային
կայքից` www.unibank.am:

3. ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻՑ ԲԽՈՂ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Շահութաբաժնի ստացման իրավունք

Յուրաքանչյուր բաժնետոմս իր սեփականատիրոջը իրավունք է տալիս ստանալ
շահութաբաժին՝ իրեն պատկանող բաժնետոմսերի քանակին համամասնորեն: Ինչպես
նախկինում տեղաբաշխված, այնպես էլ տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի դիմաց
շահութաբաժինների վճարման հարցերի կանոնակարգումը իրականացվում է ՀՀ
օրենսդրությամբ, Բանկի կանոնադրությամբ և Բանկի «Շահութաբաժիննների
վճարման» կարգով:
Բանկն իրավունք ունի որոշում ընդունելու (հայտարարելու) իր բաժնետերերին
եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին,
եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով և կանոնադրությամբ: Սովորական
բաժնետոմսերի գծով շահութաբաժինը վճարվում է ՀՀ դրամով, իսկ կանոնադրությամբ
նախատեսված դեպքերում նաև այլ գույքով, այդ թվում` Բանկի բաժնետոմսերով:
Բանկի բաժնետերերին շահութաբաժիններ բաշխելն արգելվում է, եթե լրիվ չի վճարվել
Բանկի հայտարարված կանոնադրական հիմնադրամը, ինչպես նաև եթե տվյալ պահին
Բանկի կրած կորուստները (վնասները) հավասար են կամ գերազանցում են Բանկում
առկա չբաշխված զուտ շահույթի գումարը:
Միջանկյալ (եռամսյակային և կիսամյակային) շահութաբաժինների վճարման,
շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունում է խորհուրդը:
Միջանկյալ շահութաբաժնի չափը չի կարող գերազանցել նախորդ ֆինանսական
տարվա արդյունքներով բաշխված և/կամ հաշվարկված շահութաբաժնի 50 տոկոսը:
Տարեկան շահութաբաժինների վճարման, շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի
մասին որոշումն ընդունումն է Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը` խորհրդի
առաջարկությամբ: Տարեկան շահութաբաժինների չափը չի կարող պակաս լինել արդեն
վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափից:
Բանկի շահութաբաժինների վճարման կարգը հիմնված է հետևյալ սկզբունքների վրա`
− իրավաչափության պահպանում` Բանկի կողմից գործընթացի իրականացում
համաձայն ՀՀ օրենսդրության, ինչպես նաև Բանկի կանոնադրության և ներքին
իրավական ակտերի,
− շահութաբաժինների վճարման գործընթացում իրավասությունների բաշխում` Բանկի
կառավարման մարմինների (Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողով և Խորհուրդ)
իրավասությունների սահմանում,
− շահութաբաժինների վճարում Բանկի զուտ շահույթից կատարվող մասհանումների
հաշվին:
Բանկի «Շահութաբաժիննների վճարման» կարգը հասանելի է Բանկի գլխամասային
գրասենյակում և մասնաճյուղերում, ինչպես նաև Բանկի՝ www.unibank.am
ինտերնետային կայքում:
Ձայնի իրավունք
Բանկի սովորական բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետերն իրավունք ունի
անձամբ կամ ներկայացուցչի միջոցով մասնակցել բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին՝
վերջինիս իրավասությանը պատկանող բոլոր հարցերի նկատմամբ ձայնի իրավունքով,
ըստ իր բաժնետոմսերի քանակի՝ ենթարկվելով օրենսդրությամբ և Բանկի
կանոնադրությամբ սահմանված սահմանափակումներին:
Լուծարման դեպքում մնացած գույքից բաժին ստանալու իրավունքները
Բանկի սովորական բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետերն իրավունք ունի
Բանկի լուծարման դեպքում ստանալ Բանկի գույքի (միջոցների) իրեն հասանելիք մասը՝

«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված
հերթակականությանը համապատասխան՝ Բանկի այլ պարտավորությունների
մարումից հետո:
Հետգնման պահանջի իրավունքները
Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմuերի uեփականատերերն իրավունք ունեն Բանկից
պահանջել բաժնետոմuերի հետգնման գնի որոշում և իրենց պատկանող
բաժնետոմuերի կամ դրանց մի մաuի հետգնումը, եթե՝
− որոշում է ընդունվել Բանկի վերակազմակերպման, նախապատվության իրավունքի
կաuեցման կամ խոշոր գործարք կնքելու մաuին և նշված բաժնետերերը քվեարկել են
Բանկի վերակազմակերպման, նախապատվության իրավունքի կաuեցման կամ նշված
խոշոր գործարք կնքելու դեմ, կամ այդ հարցերով քվեարկությանը չեն մաuնակցել.
− կանոնադրության մեջ լրացումներ կամ փոփոխություններ են կատարվել, կամ
հաuտատվել է կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ, որի հետևանքով
uահմանափակվել են նշված բաժնետերերի իրավունքները, և նրանք դեմ են քվեարկել
կամ քվեարկությանը չեն մաuնակցել:
Բանկի կողմից բաժնետոմuերի հետգնումը կատարվում է դրանց շուկայական արժեքով,
որը որոշվում է առանց բաժնետոմuի գնահատման և հետգնման պահանջի իրավունք
տվող Բանկի գործողությունների հետևանքով առաջացող փոփոխությունները հաշվի
առնելու:
Բանկի կողմից բաժնետոմսերի հետգնման համար անհրաժեշտ է ՀՀ կենտրոնական
բանկի խորհրդի համաձայնությունը: ՀՀ կենտրոնական բանկը կարող է մերժել այդ
համաձայնություն տալը, եթե՝
ա) բաժնետոմսերի հետգնման դեպքում Բանկն ի վիճակի չի լինի լրիվ բավարարելու
իր պարտատերերի պահանջները.
բ) կխախտի հիմնական տնտեսական նորմատիվները.
գ) մասնակցության հետգնումը
կհանգեցնի Հայաստանի
Հանրապետության
բանկային համակարգի ապակայունացմանը:
Բանկի բաժնետոմսերի հետգնումը կարգավորվում է Բանկի կանոնադրությամբ և
«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքով և «Բաժնետիրական
ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով:
Փոխարկման իրավունքներ
Բանկի կողմից թողարկվող սովորական բաժնետոմսերի փոխարկման իրավունք չի
նախատեսվում:
Այլ իրավունքները
Բանկի սովորական բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետերն իրավունք ունի նաև՝
− անձամբ կամ ներկայացուցչի միջոցով մասնակցել Բանկի կառավարմանը,
− ծանոթանալ Բանկի հաշվեկշռին, ֆինանսական և հարկային հաշվետվություններին,
− Բանկի կանոնադրությամբ և օրենքով սահմանված կարգով օտարել կամ այլ ձևով
այլ անձանց փոխանցել իր սեփականությունը հանդիսացող բաժնետոմսերը,

իրականացնել օրենսդրությամբ իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:

4. ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԻ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Բաժնետոմսերում ներդրում կատարող անձը եկամուտ կարող է ստանալ հետևյալ
դեպքերում`
− բաժնետոմսերից ստացվող շահութաբաժաններից,
− բաժնետոմսերի վաճառքի և գնման գների դրական տարբերությունից (իրացված
կապիտալի հավելաճ):
Բաժնետոմսերից ստացվող եկամտի հարկման համար ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանված են առանձնահատկություններ շահութահարկի և եկամտային հարկի գծով:
Ռեզիդենտ
իրավաբանական
անձանց
համար
բաժնետոմսերից
ստացվող
եկամուտների հարկումը կատարվում է «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի Հոդված 5ի, Հոդված 7-ի և Հոդված 26-ի համաձայն: Մասնավորապես.
Հարկվող շահույթը որոշելիս համախառն եկամուտը նվազեցվում է հարկատուի
ստացած
շահաբաժինների
գումարի
չափով,
այսինքն՝
շահաբաժինները
(բաժնետոմսերից ստացվող եկամուտները) չեն հարկվում շահութահարկով:
Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց հարկման դեպքում Բանկը հանդես է գալիս
որպես հարկային գործակալ, որի վրա ՀՀ օրենքներով դրված է ոչ ռեզիդենտ
կազմակերպությունների եկամուտներից շահութահարկը հաշվարկելու, պահելու
(գանձելու) և Հայաստանի Հանրապետության բյուջե վճարելու պարտավորությունը: Ոչ
ռեզիդենտ կազմակերպությունների կողմից ստացված շահութաբաժինները, ինչպես
նաև իրացված բաժնետոմսերի կապիտալի հավելաճը հարկվում են 10% դրույքաչափով:
ՀՀ-ում եկամտային հարկ են վճարում ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական
անձինք: Հարկվող եկամուտը հարկատուի համախառն եկամտի և «Եկամտային հարկի
մասին» ՀՀ oրենքի դրույթներին համաձայն իրականացված նվազեցումների դրական
տարբերությունն է: Համաձայն «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի` 7-րդ հոդվածի`
հարկ վճարողի հարկվող օբյեկտի որոշման ժամանակ համախառն եկամուտը
նվազեցվում է ստացված շահաբաժինների չափով, ինչպես նաև բաժնետոմսերի
օտարումից, այլ արժեթղթերի հետ փոխանակումից կամ նման այլ գործարքներից
ստացված եկամտի չափով: Այսինքն` ֆիզիկական անձանց համար բաժնետոմսերից
ստացված շահութաբաժինները և իրացված կապիտալի հավելաճը չեն հարկվում:
2017 թվականի հունվարի 1-ից ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց կողմից ստացվող
շահութաբաժինները ենթակա են հարկման` 10% դրույքաչափով: Համաձայն ՀՀ
հարկային օրենսգրքի` 159-րդ հոդվածի 4-րդ մասի` շահաբաժինների տեսքով ստացվող
եկամուտները դրանց ստացման հարկային տարվա ընթացքում շահաբաժին վճարող՝
Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ նույն կազմակերպության կանոնադրական
կամ բաժնեհավաք կապիտալում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներդնելու
դեպքում ներդրված գումարը, բայց ոչ ավելի, քան շահաբաժիններից պետական բյուջե
վճարված հարկի գումարները, պետական բյուջեից փոխհատուցվում է Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

5. ԲԱՆԿԻՆ և ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՌԻՍԿԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ
ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ
Գոյություն ունեն մի շարք ռիսկային գործոններ, որոնք հատուկ են սույն Ազդագրի
միջոցով առաջարկվող բաժնետոմսերում ներդրումներին: Ներդրողները պետք է
որոշում կայացնեն` լիովին գիտակցելով ներդրումների բնույթը և դրանից բխող
հիմնական ռիսկերը` ելնելով իրենց փորձից, նպատակներից, ֆինանսական
ռեսուրսներից, ռիսկի նկատմամբ հակվածության աստիճանից և այլ գործոններից:
Որոշում կայացնելուց առաջ ցանկացած ներդրող պետք է նախապես ծանոթանա տվյալ
բաժնետոմսերում ներդրումների հետ կապված ռիսկերին:
− Երկրի քաղաքական կամ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի փոփոխություններ, կամ
ցանկացած այլ բացասական զարգացումներ, որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ
բանկի գործունեության և բաժնետոմսերի գնի վրա:
− Ինֆլյացիոն ռիսկ. այս ռիսկը հիմնականում պայմանավորված է բաժնետոմսերում
ներդրումներից
ակնկալվող
եկամուտների
արժեզրկման
հետ`
իրական
գնողունակության տեսանկյունից:
− Իրացվելիության
ռիսկ.
բաժնետոմսերի
ցածր
իրացվելիության
ռիսկը
պայմանավորված է կապիտալի շուկայի թերզարգացվածությամբ, որի արդյունքում
բաժնետոմսերը իրացնելու դեպքում ներդրողը կարող է կրել ֆինանսական կորուստներ:
Այնուամենայնիվ, քանի որ շատ դեպքերում նշված ռիսկային գործոնները բանկի
վերահսկողությունից դուրս են, այս ցուցակով չսահմանափակվող ռիսկերի
բացասական ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով ձեռնարկված միջոցառումների
արդյունավետությունը չի երաշխավորվում բանկի կողմից:
Ստորև ներկայացնում ենք բանկերին, և §Յունիբանկ¦ ԲԲԸ-ին մասնավորապես,
ներհատուկ ռիսկերը, բանկում առկա ռիսկերի չափման և նվազեցման մեխանիզմները:
Բանկն իր գործունեության ընթացքում առնչվում
է բանկային գործունեությանը
ներհատուկ ռիսկերի հետ,
որոնց կառավարման համար առկա են բավարար
ռեսուրսներ և մեխանիզմներ:
Բանկի կողմից առավել էական ռիսկեր են դիտարկվում`
Վարկային
ռիսկը.
Բանկի
վարկառուների
կողմից
պայմանագրային
պարտավորությունների
չկատարումը, ինչը կարող է էապես ազդել բանկի
գործունեության վրա, և առաջացնել լրացուցիչ ծախսեր, որոնք բացասական
կանդրադառնան բանկի շահույթի վրա:
§Յունիբանկ¦ ԲԲԸ վարկային պորտֆելը բավականին դիվեսիֆիկացված է և իր մեջ չի
պարունակում խոշոր կենտրոնացումներ: Վարկավորման գերակա ուղղություններն են
հանդիսանում մանրածախ վարկավորումն ու ՓՄՁ
վարկերի տրամադրումը:
Այնուամենայինիվ բանկի պորտֆելում առկա են չաշխատող ակտիվներ, որոնք և բանկի
համար կարող են հադիսանալ պոտենցիալ կորուստների աղբյուր:
Համաձայն բանկի վարկային պորտֆելի ռիսկայնության վերլուծությունների, բանկի
պորտֆելն ունի հետևյալ կառուցվածքը առ 31.12.2016:

Հազ. ՀՀ դրամ
Ակտիվներ
Աշխատող
ակտիվներ
Ստանդարտ/
Ոչ ռիսկային

Վարկեր,
այդ թվում`
1. ՀՀ
ռեզիդենտ
ներին
2. ԱՊՀ
երկրների
ռեզիդենտ
ներին
Ընդամենը

107,715,3968

Չաշխատող ակտիվներ

Հսկվող/
Ռիսկային

Ոչ
ստանդարտ/
Միջին
ռիսկային

Կասկածելի
/ Բարձր
ռիսկային

Անհուսալի

362,091

1,498,054

5,947,331

15,570,705

7,535,478

115,250,874

12,979

362,091

1,498,054

5,947,331

15,583,684

Միաժամանակ բանկի վարկային ռիսկը բնութագրող ցուցանիշներն ունեն հետևյալ
տեսքը:
Վարկերի գծով պահուստաֆոնդ/ընդհանուր վարկեր = 3.85%
Չաշխատող վարկեր/ընդհանուր վարկեր = 6.68% (անհուսալի վարկերը ներառված չեն)
Չաշխատող վարկերի պահուստ/ընդհանուր կապիտալ = 13.46%
Հնարավոր կորուստների հատուկ պահուստ/չաշխատող վարկեր = 57.55%
Շահույթի ծածկման գործակից
(զուտ գործառնական եկամուտներ+պահուստի
ստեղծման ծախսեր)/վարկերից զուտ կորուստ =21.54%
Վարկային ռիսկով ճշգրտված զուտ տկոսային մարժա =0.66%:
Բանկը կարգավորում է վարկային ռիսկի մակարդակները` սահմանելով մեկ փոխառուի
կամ
փոխառուների
խմբի,
ինչպես
նաև
վարկավորման ճյուղային
կամ
աշխարհագրական սեգմենտների գծով ընդունելի ռիսկի գումարների սահմանաչափեր:
Նման ռիսկերը պարբերաբար վերահսկվում են և դրանց կառավարումը ենթակա է
վերանայման
տարեկան
կամ
ավելի
հաճախակի
կտրվածքով:
Ըստ
ապրանքատեսակների, տնտեսության ճյուղերի և երկրների վարկային ռիսկի
սահմանաչափերը հաստատվում և անհրաժեշտության դեպքում վերանայվում են
Բանկի Խորհրդի կողմից:
Վարկային ռիսկը նաև կառավարվում է վարկառուների և պոտենցիալ վարկառուների`
մայր գումարի և տոկոսների վճարման կարողությունը պարբերաբար վերլուծելով և
անհրաժեշտության դեպքում վարկի տրամադրման սահմանաչափերը փոխելով:
Արտարժութային ռիսկը կարող է առաջանալ փոխարժեքի կտրուկ տատանումների
հետևանքով։ Բանկում արտրաժութային ռիսկը բավականին ցածր մակարդակի վրա է,

քանի որ այդ հարցում բանկը վարում է բավականին զգուշավոր քաղաքականություն և
հիմնականում արտարժութային բաց դիրքեր չի ունենում:
Տոկոսադրույքի ռիսկը կարող է հետևանք լինել շուկայում գործող տոկոսադրույքների
կտրուկ փոփոխության։ Բանկի գրեթե բոլոր ակտիվներն ու պարտավորությունները
ֆիքսված տոկոսադրույքով են: Այնուամենայինիվ այս դեպքում ևս կարող են առաջանալ
ռիսկեր կապված բանկի ակտիվների և պարտավորությունների ժամկետայնությունների
անհամապատասխանության հետ: Բանկում առկա են վերլուծություններ ըստ որոնց
շուկայական տոկոսադրույքների կտրուկ տատանումները բանկին կհասցնեն
առավելագույնը 100 մլն դրամ վնաս: Նշված ռիսկերը զսպելու համար բանկում վարվում
է ռիսկերը նվազեցնող համապատասխան գնագոյացման քաղաքականություն:
Ներկայացված ռիսկերից յուրաքանչյուրը կարող է որոշակի բացասական ազդեցություն
ունենալ ինչպես Բանկի վիճակի, այնպես էլ շուկայում առկա իրավիճակի վրա`
արդյունքում հանգեցնելով Բանկի կողմից ստանձնած պարտավորությունների
չկատարմանը կամ շուկայում բաժնետոմսերի շրջանառման իրացմանը, անկմանը։
Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով բանկային համակարգի ներկա զարգացումները,
Բանկի վարկավորման ցածր ռիսկային և զգուշավոր քաղաքականությունը, բանկում
ռիսկերի կառավարման մակարդակը, ինչպես նաև վերահսկող մարմնի կողմից
իրականացվող խիստ վերահսկողությունը, վերոնշյալ ռիսկերի ի հայտ գալու
հավանականությունը գնահատվում է բավականին ցածր:
Թողարկողը կարող է բախվել նաև այլ ռիսկերի հետ, որոնք թողարկողին այս պահին
հայտնի չեն, կամ որոնք թողարկողն էական չի համարել սույն ազդագրում ներառելու
համար:

6. ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԵՐՋԻՆ 3 ՏԱՐԻՆԵՐԻ
ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԹՈՂԱՐԿՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆՈՒՅՆ ՏԵՍԱԿԻ
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
10.07.2015
Արժեթղթերի
Արժեթղթերի
Արժեթղթերի
Արժեթղթերի
Արժեթղթերի
Արժեթղթերի
Արժեթղթերի

դասը`
ձևը`
քանակը`
անվանական արժեքը (արժույթը)`
տեղաբաշխման արժեքը (արժույթը)`
ընդհանուր անվանական արժեքը`
ընդհանուր տեղաբաշխման արժեքը`

սովորական բաժնետոմս
ոչ փաստաթղթային
14,500,000 հատ
100 ՀՀ դրամ
230 ՀՀ դրամ
1,4500,000,000 ՀՀ դրամ
3,335,000,000 ՀՀ դրամ

դասը`
ձևը`
քանակը`
անվանական արժեքը (արժույթը)`
տեղաբաշխման արժեքը (արժույթը)`
ընդհանուր անվանական արժեքը `
ընդհանուր տեղաբաշխման արժեքը `

սովորական բաժնետոմս
ոչ փաստաթղթային
22,704,347 հատ
100 ՀՀ դրամ
230 ՀՀ դրամ
2, 270,434,700 ՀՀ դրամ
5,222,000,000 ՀՀ դրամ

դասը`
ձևը`
քանակը`
անվանական արժեքը (արժույթը)`
տեղաբաշխման արժեքը (արժույթը)`
ընդհանուր անվանական արժեքը `
ընդհանուր տեղաբաշխման արժեքը `

սովորական բաժնետոմս
ոչ փաստաթղթային
12,173,914 հատ
100 ՀՀ դրամ
230 ՀՀ դրամ
1, 217,391,400 ՀՀ դրամ
2,800,000,000 ՀՀ դրամ

քանակը`
անվանական արժեքը (արժույթը)`
տեղաբաշխման արժեքը (արժույթը)`
ընդհանուր անվանական արժեքը`
ընդհանուր տեղաբաշխման արժեքը`

14,376,044 հատ
100 ՀՀ դրամ
230 ՀՀ դրամ
1,437,604,400 ՀՀ դրամ
3,306,190,120 ՀՀ դրամ

15.04.2016
Արժեթղթերի
Արժեթղթերի
Արժեթղթերի
Արժեթղթերի
Արժեթղթերի
Արժեթղթերի
Արժեթղթերի
19.05.2016
Արժեթղթերի
Արժեթղթերի
Արժեթղթերի
Արժեթղթերի
Արժեթղթերի
Արժեթղթերի
Արժեթղթերի
09.11.2016
Արժեթղթերի
Արժեթղթերի
Արժեթղթերի
Արժեթղթերի
Արժեթղթերի

7. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏԿԱՆՈՂ
ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՉԱՓԱԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Բանկի թվով 13,962,749 հատ սովորական անվանական բաժնետոմսերի լրացուցիչ
թողարկման և տեղաբաշխման արդյունքում Բանկի կանոնադրական կապիտալը
համալրվել է 1,396,274,900 ՀՀ դրամով և կազմում է 20,489,652,500 ՀՀ դրամ, որի
արդյունքում Բանկի բաժնետեր «Ռիպատոնսո Հոլդինգզ Լիմիթեդ» Ընկերության
բաժնետոմսերի քանակը ավելացել է 11,755,880 հատով և ընդհանուր քանակը կազմում
է 147,805,227 հատ՝ 85.4926%, «Առոլովա Էնթերփրայզիս լիմիթեդ» Ընկերությանը
պատկանող բաժնետոմսերի քանակը ավելացել է 118,997,000 հատով և կազմում է
7,767,013 հատ՝ 4.4925%, «Սֆիկարո Ինվեսթմենթս Լիմիթեդ» Ընկերությունը
պատկանող բաժնետոմսերի քանակը ավելացել է 68,417,500 հատով և կազմում է
13,508,996 հատ՝ 7.8138% :
«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի սովորական անվանական բաժնետոմսերի՝ հանրությանը
պատկանող բաժնետոմսերի չափաբաժինը կազմում է 6.6936 %:

8. ԲԱՆԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ
«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ նաև՝ «Յունիբանկ»)
հիմնադրվել է 2001թ.-ի
հոկտեմբերին` որպես փակ բաժնետիրական ընկերություն: Յունիբանկը, որպես բանկ
գրանցվել է 2001թ.-ի հոկտեմբերի 9-ին (Գրանցման վկայական թիվ 0373 և գրանցման
համար թիվ 81՝ հաստատված ՀՀ Կենտրոնական Բանկի Խորհրդի 09.10.2011թ. 260
որոշմամբ; Բանկային գործունեության լիցենզիա 81 տրված 2001թ.-ի հոկտեմբերի 10ին): Բանկի 2015թ. մարտի 12-ի Ընդհանուր ժողովի որոշմամբ Բանկը
վերակազմավորվել է, և ներկայումս Բանկի կազմակերպաիրավական ձևն է՝ բաց
բաժնետիրական ընկերություն:
Յունիբանկը 2002թ. գործարկել է Unistream դրամական փոխանցումների միջազգային
համակարգ,
որը
Հայաստանում
դրամական
փոխանցումների
ոլորտում
առաջատարներից է:
Յունիբանկը 2003թ. դարձել է «ArCa» վճարահաշվարկային համակարգի անդամ:
2004թ. Յունիբանկը դարձավ Visa Internatiգnal միջազգային համակարգի անդամ:
2005թ.
Յունիբանկը
սկսեց
լայնածավալ
վարկավորում
հիփոթեքի
եւ
ավտովարկավորման գծով` զբաղեցնելով, համապատասխանաբար, երկրորդ եւ
առաջին տեղերը ՀՀ բանկային համակարգում վարկավորման ծավալով: 1
2006թ. Յունիբանկը դարձավ IFAD-ի գյուղական վայրերում ներդրումների խթանման
ծրագրի, ինչպես նաեւ SMEDNC հիմնադրամի փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացման
ծրագրի մասնակից:
2007թ. ներդրվեց ABN AMRO բանկի ռիսկերի կառավարման ծրագիրը:
2008թ. Յունիբանկը դարձավ ՀՀ ֆոնդային բորսայի անդամ: Յունիբանկը գործարկեց
Blade տեսակի սերվերային խումբ, որով ներդրվեց ժամանակակից տեխնոլոգիաների
կիրառման միջազգային փորձը:
2009թ. Յունիբանկի մասնաճյուղային ցանցը միացվեց տվյալների գլխավոր բազային:
Ներկայումս բանկի բոլոր մասնաճյուղերն աշխատում են оnline ռեժիմում:
2010թ.-ի հունիսի 3-ին Mօօdy’s միջազգային վարկանիշային գործակալությունը
Յունիբանկին շնորհել է ֆինանսական կայունության E+, արտարժույթով և ազգային

1 Արմինֆո ռեյտինգային մարքետինգային գործակալության կողմից իրականացված ՀՀ բանկերի ռենքինգ, 2006թ

դրամով ավանդների Ba3 երկարաժամկետ եւ NP կարճաժամկետ վարկանիշերը: Բոլոր
վարկանիշերն ունեցել են Կայուն կանխատեսումը:
2011թ. Յունիբանկը Ասիական Զարգացման Բանկի հետ համատեղ իրականացնում է
առեւտրի
ֆինանսավորման
ծրագիր,
որի
շրջանակներում
ձեռներեցներին
տրամադրվում են ակրեդիտիվներ և բանկային երաշխիքներ:
2012թ. Thօmsօn Reuters Միջազգային Կորպորացիան Յունիբանկին շնորհել է
Հայաստանում “Լավագույն դիլինգ բանկ 2012” կոչումը: Յունիբանկն ընդգրկված է
Հայաստանի 100 խոշորագույն հարկատուների ցուցակում:
2013թ. Համաշխարհային բանկի Միջազգային ֆինանսական կորպորացիան (IFC),
Առևտրի և զարգացման Սևծովյան բանկը (BSTDB) և Յունիբանկը ստորագրեցին
համագործակցության պայմանագիր` ուղղված ՓՄՁ-ների վարկավորման ծրագրի
ընդլայնմանը: Յունիբանկը սկսեց համագործակցություն Հայաստանում Ամերիկայի
առևտրի պալատի (AmCham) հետ` դառնալով կազմակերպության թղթակից անդամ:
2014թ. Յունիբանկը սկսել է համագործակցություն Intel Express միջազգային
դրամական փոխանցումների համակարգի հետ: Բանկը նաև ներկայացրել է ISO
27001:2013 տեղեկատվության անվտանգության համակարգը, ներդրել է Unibank Prive
անհատական ծառայությունները: Յունիբանկը ստացել է նաև «Գերազանց Որակ»
մրցանակը (RBI STP Quality Awards) Ավստրիայի Ռայֆայզեն Միջազգային Բանկից
SWIFT փոխանցումների ծառայության բարձր որակ ապահովելու համար:
«Գերազանց Որակ» մրցանակը տրվել է միջազգային STP ստանդարտների համաձայն
աշխատանքները կազմակերպելու արդյունքում: Յունիբանկը էականորեն լայնացրել է
իր միջազգային համագործակցությունը և հաստատել թղթակցային բանկային
համագործակցություն մի շարք եվրոպական և ամերիկյան բանկերի հետ: Բանկը իր
հաճախորդներին մատուցում է SWIFT փոխանցումների ծառայություններ մատչելի
սակագներով:
2015թ. հուլիսի 1-ից Բանկը դարձել է Դեպոզիտար համակարգի հաշվի օպերատոր և
կարգավորվող շուկայում հաշվարկային համակարգի անդամ:
«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ն առաջին ընկերությունն է Հայաստանում, որը բորսայում
նախնական հրապարակային առաջարկի (IPO) միջոցով իրականացրեց բաժնետոմսերի
տեղաբաշխում:
Բաժնետոմսեր
թողարկելու
որոշումը
պայմանավորված
էր
«Յունիբանկի» զարգացման որակապես նոր մակարդակ ապահովելու և իրական
ժողովրդական բանկ դառնալու ռազմավարությամբ:
Moody’s Investors Service միջազգային գործակալությունը 2016թ.-ի օգոստոսին
հաստատեց «Յունիբանկի» դրամով և արտարժույթով երկարաժամկետ ավանդների B3
վարկանիշը` կանխատեսումը դարձնելով «պոզիտիվ»: Դրական կանխատեսումը
պայմանավորված է վերջին շրջանում «Յունիբանկի» կապիտալի դիրքերի զգալի
ամրացմամբ:
«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ն Գերմանա-հայկական հիմնադրամի և գերմանական KfW բանկի
հետ համատեղ սկսել է բիզնես վարկավորման նոր ծրագիր` ուղղված
ձեռնարկությունների
էներգոարդյունավետության
բարձրացմանը:
Ծրագրի
մասնակիցները հնարավորություն ունեն ոչ միայն ստանալ բիզնես վարկեր շահավետ
պայմաններով, այլ նաև` էապես կրճատել ձեռնարկության էներգոծախսերը:
Յունիբանկը հաջողությամբ ավարտեց 8% տարեկան եկամտաբերությամբ դոլարային
անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման
գործընթացը: 2016թ.-ի հունիսի 30-ին «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի անվանական
արժեկտրոնային պարտատոմսերը (UNIBB1) ցուցակվեցին «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ
ԱՐՄԵՆԻԱ»-ում և ընդգրկվեցին պարտատոմսերի հիմնական (Abond) ցուցակում:

2016թ.-ի նոյեմբերի 23-ից «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ն սկսեց անվանական արժեկտրոնային
պարտատոմսերի երկրորդ թողարկումը:
«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ն սկսեց բաժնետոմսերի նոր թողարկում, որը ևս իրականացվեց
«ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ֆոնդային բորսայում: Բաժնետոմսերի տեղաբաշխման
արդյունքում իրացվեց ծավալի ավելի քան 80%-ը, որը կազմում է 3.3 մլրդ ՀՀ դրամ:
09.12.2016 Դեկտեմբերին Աթենքում կայացավ «Ապագայի բանկ 2016» միջազգային
համաժողովը, որում Յունիբանկը ճանաչվեց «Տարվա գործընկեր»: Համաժողովը, որին
մասնակցեցին ֆինանսական և բանկային համակարգի 200 ներկայացուցիչներ ԱՊՀ,
եվրոպական և ասիական երկրներից, նվիրված էր վճարային համակարգերի,
դրամական փոխանցումների և նորամուծությունների ոլորտներին:
«Յունիբանկի» Խորհուրդը 2016թ.-ի դեկտեմբերի 9-ի նիստում որոշում է ընդունել
բանկի սովորական անվանական բաժնետոմսերի սեփականատերերին վճարել
միջանկյալ
շահութաբաժիններ
ընթացիկ
տարվա
հունվար-սեպտեմբեր
ժամանակահատվածի համար` սովորական անվանական բաժնետոմսերի տեսքով`
4348 հատ /տեղաբաշխման ժամանակ ձեռքբերման նվազագույն փաթեթի քանակ/
բաժնետոմսի դիմաց 420 բաժնետոմս հաշվարկով, որը համարժեք է 13% տարեկան
եկամտաբերությանը: Այս որոշումն ընդունվեց` ելնելով «Յունիբանկի» արձանագրած
բարձր
ցուցանիշները,
կայուն
ֆինանսական
վիճակը
և
զարգացման
ռազմավարությունը: Շահութաբաժինները կվճարվեն բանկի կուտակված շահույթից,
որն Նախատեսվում է շահութաբաժինները վճարել սովորական բաժնետոմսերի
սեփականատերերին, որոնք 28.11.2016թ. դրությամբ ընդգրկված են բանկի
բաժնետերերի ռեեստրում: Բաժնետոմսերի տեսքով շահութաբաժինների վճարման
համար բանկը իրականացրեց սովորական անվանական բաժնետոմսերի լրացուցիչ
թողարկում` բաժնետոմսի շուկայական արժեքով մոտ 3,2 մլրդ ՀՀ դրամ ծավալով: Դրա
հետ կապված 2017թ.-ի հունվարի 17-ին գումարվեց «Յունիբանկի» բաժնետերերի
արտահերթ
ընդհանուր
ժողով`
հեռակա
քվեարկության
կարգով
Բանկի
կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ հաստատելու նպատակով:
Բանկի կանոնադրական կապիտալը 2016թ. փետրվարի 23-ի դրությամբ կազմում է
20,489,652,500 ՀՀ դրամ, որը ներառում է տեղաբաշխված 172,886,525 սովորական
բաժնետոմս, յուրաքանչյուրը 100 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով և 32,010,000 հատ
արտոնյալ բաժնետոմս` յուրաքանչյուրը 100 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով: Բանկի
կանոնադրական կապիտալը արտահայտված է ՀՀ դրամով:

Բիզնեսի համառոտ նկարագիրը
Բանկն իրականացնում
մասնավորապես.

է

ՀՀ

օրենսդրությամբ

սահմանված

գործառույթներ,

Միջոցների ներգրավում
Բանկը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ընդունում է ժամկետային և
ցպահանջ ավանդներ ՀՀ դրամով և արտարժույթով:

Վարկերի և միջոցների այլ տեղաբաշխումներ
− Բանկն իրականցնում է բիզնեսի վարկավորում և ապահովում (երաշխիքների
տրամադրում, փաստաթղթային ակրեդիտիվներ, վարկային գծեր, օվերդրաֆտներ,
բանկային երաշխիքներ և ֆակտորինգ): Յունիբանկը փոքր և միջին բիզնեսի
վարկավորման զարգացումը դիտարկում է որպես առաջնահերթ ռազմավարություն:
Յունիբանկն
առաջարկում
է
շուկայի
ուսումնասիրությունների
և
բիզնեսի

առանձնահատկությունների հիման վրա հաճախորդների կոնկրետ խմբի համար
հատուկ մշակված վարկային ծրագրեր:
− Մանրածախ
բիզնեսի
զարգացումը
հանդիսանում
է
Բանկի
բիզնես
ռազմավարության առաջնահերթ ուղղություն: Յունիբանկն առաջարկում է ինչպես
նպատակային սպառողական վարկեր, այնպես էլ ոչ նպատակային, երբ գումարը
կարելի է ստանալ ցանկացած սպառողական նպատակի համար` վերանորոգման,
բժշկական, ճամփորդական կամ այլ ծախսերը հոգալու կամ էլ ապրանքներ գնելու
համար: Բանկը տրամադրում է նաև հիփոթեքային վարկեր բնակելի անշարժ գույք,
բիզնես տարածք գնելու, կառուցապատելու կամ վերանորոգելու համար, ավտովարկեր,
ոսկու գրավով վարկեր:

Բանկային փոխանցումների իրականցում
− Բանկը 2003 թվականից սկսած անդամակցում է SWIFT միջազգային համակարգին:
Բանկը թղթակցային հաշիվներ ունի տեղական և միջազգային 20 բանկերում, ինչը
հնարավորություն է տալիս ապահովել բանկի հաճախորդների վճարահաշվարկային
սպասարկումը ցանկացած արժույթով և վճարային գործիքով:
− Բանկը ֆիզիկական անձանց դրամական փոխանցումների ծառայություններ է
առաջարկում «Յունիստրիմ» դրամական փոխանցումների միջազգային համակարգի
միջոցով:

Պլաստիկ քարտերի տրամադրում և սպասարկում
− Յունիբանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է տեղական
ArCa վճարային
համակարգի քարտեր, ինչպես նաև Visa International քարտեր: Յունիբանկը սեփական
պրոցեսինգային կենտրոնի միջոցով սկսել է թողարկել նաև Visa չիպային քարտեր:
− Հատուկ իր քարտապանների համար Յունիբանկը գործարկել է արտոնությունների և
զեղչերի «Մագնիս» ծրագիրը, որի շրջանակներում գնումներ կատարելիս,
քարտապաններին տրամադրվում են զեղչեր:

Արտարժույթով
ծառայություներ

և

արժեթղթերով

գործարքներ

կամ

բրոքերային

− Բանկը կատարում է արտարժույթի առք ու վաճառքի և արժեթղթերով գործարքներ:

Կոմունալ ծառայությունների դիմաց վճարումների ընդունում
− Յունիբանկն ունի կոմունալ վճարումների ընդունման համակարգ: Հաճախորդներին
անվճար տրամադրվում է UNIPAY կոմունալ վճարումների քարտ, որի վրա նշված է
անհրաժեշտ տեղեկատվությունը հաճախորդների համար արագ և հարմարավետ
վճարումներ կատարելու համար:

Հանրային ծառայությունների դիմաց վճարների ընդունում
− Հաճախորդներին վճարահաշվարկային ծառայությունների համալիր մատուցման
նպատակով` Բանկը խթանում է հարկերի, տուրքերի, էլեկտրաէներգիայի,
հեռախոսավարձի և այլ հանրային ծառայությունների դիմաց ֆիզիկական և
իրավաբանական անձանցից վճարների ընդունումը:

Այլ ծառայություններ
− Յունիբանկն իրականացնում է հաշվարկա-դրամարկղային սպասարկում իր
հաճախորդների համար` հաշիվների բացում եւ սպասարկում, դրամարկղային

գործարքներ, երաշխավորագրերի տրամադրում, ինկասո, գործարքներ արժեթղթերի
հետ եւ այլն: Յունիբանկը նաև ծառայություններ է մատուցում ՀՀ քաղաքացիներին,
որոնք օգտվում են պետական սոցիալական ծրագրերից:
− «Ինտերնետ բանկ - Հաճախորդ» համակարգը նախատեսված է ինտերնետ ցանցի
միջոցով, առանց Բանկ հաճախելու, հաճախորդների բանկային հաշիվների
կառավարման, ինտերնետի միջոցով բանկային հաշվի քաղվածքներ ստանալու և
վճարումներ իրականացնելու համար:
− Յունիբանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է չհրկիզվող անհատական
պահատեղեր տեղակայված հատուկ կառուցված անվտանգ տարածքում` թանկարժեք
իրերն ու փաստաթղթերը պահելու համար:
− Յունիբանկը կառուցել է լայն սպասարկման ցանց: Բանկը Հայաստանի
Հանրապետությունում և Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունում հիմնել է և
կառավարում է 46 մասնաճյուղ, ինչպես նաև ներկայացուցչություն Ռուսաստանի
Դաշնության Մոսկվա քաղաքում:

9. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԲԱՆԿԻ ԱՈՒԴԻՏՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻ
ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
2013, 2014 և 2015 թվականների համար անկախ աուդիտն իրականացրել է «Գրանթ
Թորնթոն» ՓԲԸ-ն, 2016 թվականի համար անկախ աուդիտը ևս իրականացվելու է
«Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ-ի կողմից:
Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0012, Վաղարշյան 8/1
Հեռ.` +374 (10) 260 964, 260 976,
Ֆաքս` +374 (10) 260 961,
Էլ. հասցե` www.gta.am
2013, 2014 և 2015 թվականների «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի աուդիտորական
եզրակացությամբ հաստատված տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և
անկախ աուդիտորական եզրակացությունները, 2016թ.-ի 1-ին, 2-րդ 3-րդ և 4-րդ
եռամսյակների հրապարակված ֆինանսական հաշվետվությունները կարելի է ձեռք
բերել.
− էլեկտոնային տարբերակով՝ www.unibank.am կայքում,
− Թղթային տարբերակով (պատճենը)՝ Բանկի գլխամասային գրասենյակում և
մասնաճյուղերում:

10. ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ
ԴՐԱՆՑ ՀԵՏԱԳԱ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄԸ
«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ին վերաբերող հրապարակային տեղեկությունները, ներառյալ՝
կանոնադրությունը և հաշվետվությունները, ամփոփ ներկայացված են Բանկի
ինտերնետային կայքում՝ www.unibank.am:
Ներդրողներին ներկայացված տեղեկությունների հետագա փոփոխությունները
ներդրողներին
ներկայացվում
են
Բանկի
համապատասխան
կայքում
հրապարակումների, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև մամուլի և(կամ)
անհատական ծանուցումների միջոցով:
Որպես հաշվետու թողարկող՝ «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ին վերաբերող և ներդրողների համար
նախատեսված որոշ տեղեկությունները (այդ թվում՝ ազդագրերը կամ ներդրողների
համար նախատեսված նման փաստաթղթերը, պարբերական կամ էական փաստերի
վերաբերյալ հաշվետվությունները) հասանելի են նաև «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ»
ԲԲԸ-ի ինտերնետային կայքում՝ www.nasdaqomx.am:

