Որոշում N 08/2017

Resolution №08/2017
Adopted by
Unanimous written consent in lieu of a
meeting of the
Board of Directors
of “FINCA” Universal Credit Organization
Closed Joint Stock Company
(the “Company”)

Ընդունված է
միաձայն գրավոր համաձայնությամբ առանց

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
փակ բաժնետիրական ընկերության
(«Ընկերություն»)
Տնօրենների խորհրդի նիստ գումարելու
Ապրիլի 03, 2017թ.
ք. Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
Սույն
թվականի
ապրիլի
3-ին,
ղեկավարվելով
Ընկերության
կանոնադրության
12.10
կետի
դրույթներով,
ներքոստորագրյալ
տնօրենների
խորհրդի
անդամները,
կանոնադրության
12.11
հոդվածին
համապատասխան ապահովելով քվորում,
սույնով
միաձայն
ընդունում են
ներքոհիշյալ օրակարգով սահմանված
հետևյալ որոշումը
ՕՐԱԿԱՐԳ
1. 1,500,000,000 (մեկ միլիարդ հինգ
հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամի, անվանական
չփոխարկվող
արժեկտրոնային
ոչ
փաստաթղթային
պարտատոմսերի
երկրորդ փուլի թողարկման հաստատում
երկու
տարի
ժամկետով,
12.75
(տասներկու ամբողջ յոթանասունհինգ)
տոկոս տարեկան տոկոսադրույքով:
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
Տնօրենների խորհրդի անդամները, հիմք
ընդունելով 11.11.2016թ. թիվ 31/2016
որոշումը, որոշեցին.
1. Հաստատել 1,500,000,000 (մեկ միլիարդ
հինգ հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամի,
անվանական
չփոխարկվող
արժեկտրոնային
ոչ
փաստաթղթային
պարտատոմսերի
երկրորդ
փուլի
թողարկումը երկու տարի ժամկետով,
12.75
(տասներկու
ամբողջ
յոթանասունհինգ)
տոկոս
տարեկան
տոկոսադրույքով:
2.
Տեղաբաշխումն
իրականացնել

April 03, 2017
Yerevan, Republic of Armenia
On this day, April 3rd, 2017, in accordance
with Article 12.10 of the Charter of the
Company, the undersigned members of the
Board of Directors constituting a quorum in
accordance with section 12.11 of this Charter,
hereby unanimously consent to the adoption of
the following resolutions per the agenda set
forth below:

AGENDA:
1. Approval of second tranche nonconvertible non-documentary coupon bond
issue of AMD 1,500,000,000 (one billion five
hundreed million), with two-years maturity
and 12.75% (twelve point seventy-five
percent) annual interest rate.

APPROVED DECISIONS:
Now therefore, the members of the Board of
Directors based on board resolution N31/2016
as of 11.11.2016, have resolved:
1. To approve the issue of second tranche
non-convertible non-documentary coupon
bond of AMD 1,500,000,000 (one billion five
hundreed million) with two-years maturity
and 12.75% (twelve point seventy-five
percent) annual interest rate.

2.

To place bonds through NASDAQ OMX

«ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ
տեղաբաշխման
համակարգով:
1,200,000,000 (մեկ միլիարդ երկու հարյուր
միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով
120,000 (մեկ հարյուր քսան հազար) հատ
պարտատոմսերի
թողարկումը
և
տեղաբաշխումն
իրականացնել
ստանդարտ փակ աճուրդի անցկացման
միջոցով` ընդ որում բացառելով ոչ
մրցակցային,
ինչպես
նաև
լրիվ
բավարարմամբ հայտերի ներկայացումը,
իսկ մնացած 300,000,000 (երեք հարյուր
միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով,
30,000
(երեսուն
հազար)
հատ
պարտատոմսերի
թողարկումը
և
տեղաբաշխումն
իրականացնել
անվանական արժեքով` բաց ստանդարտ
աճուրդի անցկացման միջոցով, որը
երկրորդային շուկայում պարտատոմսերի
իրացվելիության
և
ներդրումային
գրավչության բարձրացման նպատակով
ձեռք է բերվելու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ
կողմից` որպես շուկա ստեղծող:
3.
Պարտատոմսերի
թողարկումը
և
տեղաբաշխումն
իրականացնել
2017
թվականի ապրիլ ամսվա ընթացքում`
մեկանգամյա
աճուրդի
անցկացման
միջոցով: Ապրիլ ամսվա ընթացքում
թողարկման և տեղաբաշխման հստակ
ամսաթվի որոշման լիազորություն տալ
գլխավոր տնօրեն Հրաչյա Թոխմախյանին:
4. Ընկերության գլխավոր տնօրեն Հրաչյա
Թոխմախյանը
կամ
Ընկերության
Գլխավոր ֆինանսական տնօրեն Անուշ
Պետրոսյանը սույնով լիազորվում են.
ա) բանակցել և կնքել պարտատոմսերի
տեղաբաշխման
ծառայությունների
մատուցման
պայմանագիր
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի հետ,
բ)
կազմակերպել
«Հայաստանի
Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» բաց
բաժնետիրական
ընկերության
հետ
«Անվանական
արժեթղթերի
սեփականատերերի ռեեստրի վարման»

Armenia placement system. To issue and to
place 120,000 (one hundred twenty thousand)
bonds in the total amount of AMD
1,200,000,000 (one billion two hundred
million) through standard close auction
excluding non-competitive and full-satisfaction
bids, to issue and place the remaining 30,000
(thirty thousand) bonds in the amount of AMD
300,000,000 (three hundred million) through
standard open auction which should be
obtained in nominal value by ARARATBANK
OJSC in order to perform its market making
services in secondary market aiming to
increase the investment attractiveness and
insuring bonds as liquid asset.

3.
To implement bond issue and
placement during April 2017 through onetime
auction. To assign General Director of the
Company Hrachya Tokhmakhyan to decide
the exact date of bond issue and placement.

4.
To assign General Director of the
Company Hrachya Tokhmakhyan or the CFO
of the Company Anush Petrosyan as the
Designated Officers:
a) Negotiate and sign service agreement on
bond placement with ARARATBANK
OJSC,
b) To arrange the signing of an agreement on
“The provision of bond owners registry
keeping services” with “Central Depository
of Armenia” OJSC”,

պայմանագրի կնքումը,
գ) Թողարկվող տրանշի պարտատոմսերի
տեղաբաշխման
ավարտից
հետո
ապահովել
ցուցակման
հայտի
ներկայացումը
«ՆԱՍԴԱՔ
ՕԷՄԷՔՍ
ԱՐՄԵՆԻԱ»
ԲԲԸ`
կարգավորվող
շուկայում պարտատոմսերի առևտրի
նպատակով,
դ)
Երկրորդային
շուկայում
պարտատոմսերի իրացվելիության և
ներդրումային
գրավչության
բարձրացման
նպատակով
մասնագիտացված ընկերության հետ
կնքել համապատասխան պայմանագիր:
5. Որոշվեց նաև, որ սույն գրավոր
համաձայնությունը կարող է ունենալ
կրկնօրինակներ:
Նման
բոլոր
կրկնօրինակները
միասին
իրենցից
ներկայացնում են մեկ փաստաթուղթ:
Սույն որոշման բնօրինակը ուժի մեջ է
մտնում վերևում նշված ամսաթվից:
Ջեֆ Ֆլաուերս
Դեյն Սթիվեն ՄաքԳվայեր
Վաժա Մայսուրադզե
Ֆլորիան Դերվիշի
Արարատ Գյուլումյան

c) Upon completion of bond tranche
placement to apply to “NASDAQ OMX
ARMENIA” OJSC for the listing of bonds
to ensure bond trading in the regulated
market,

d) Sign a contract with a specialized company
to ensure bond liquidity and raise
investment attractiveness in the secondary
market.

5. Further resolved, that this written consent
may be executed in counterparts and that all
such counterparts together shall be deemed to
constitute one instrument and an original copy
of the action adopted as of the date first
written above.
Jeff Flowers
Dane Steven McGuire
Vazha Maisuradze
Florian Dervishi
Ararat Gyulumyan

