Ձև ԱՑ-1.2
(արժեթղթի ցուցակման և/կամ առևտրին թույլտվության հայտ)

ՀԱՅՏ
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն
Գրանցված 07.10.2004թ. Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկում, գրանցման համար թիվ 84
Առաջարկում է «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» Բաց Բաժնետիրական Ընկերության կանոններին
համապատասխան
պարտատոմսերի
երկրորդային
(Bbond)
ցուցակում
ցուցակել
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ (այսուհետ` Ընկերություն) հետևյալ պարտատոմսերը`
Ընկերության հետևյալ արժեթղթերը`
արժեթղթերի դասը (տեսակը)
արժեթղթերի քանակը
արժեթղթերի ձևը
փոխարկելիությունը
անվանական արժեքը
մարման ամսաթիվը
տեղաբաշխման գինը
արժեթղթերի տեղաբաշխման ձևը

Անվանական, արժեկտրոնային պարտատոմսեր
40,000 /քառասուն հազար/ հատ
Ոչ փաստաթղթային
Ոչ փոխարկելի
50,000 /հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ
15/06/2021թ.
Անվանական
արժեքով
/ներառյալ
կուտակված
արժեկտրոնը բաց բաժանորդագրության յուրաքանչյուր
օրվա համար/
Հրապարակային տեղաբաշխում

(հրապարակային կամ փակ տեղաբաշխում )

արժեթղթերը թողարկված
(տեղաբաշխված) են համաձայն

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ Խորհրդի 07.03.2017 թիվ
20-2017-1-Լ որոշում

(նշվում է արժեթղթերի թողարկման մասին որոշում
ընդունող իրավասու մարմնի /անձի/ անվանումը
(անուն,ազգանունը), որոշման ընդունման տարին,
ամիսը, ամսաթիվը)

թողարկողի գործունեության հիմնական
տեսակը

Թողարկողի գտնվելու վայրը, փոստային
հասցեն, կապի միջոցները

«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին ՀՀ
օրենքով» նախատեսված` ՀՀ դրամով և արտարժույթով
բանկային
գործունեություն
և
ֆինանսական
գործառնությունների իրականացում
ՀՀ, 0010, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 10
Հեռախոս. /+37460/ 757-000, 757-001
Ֆաքս. /+37410/ 540627
Ինտերնետային կայք www.armswissbank.am
Էլ. Փոստ info. armswissbank.am

Միաժամանակ «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ԲԲԸ-ին վերապահում ենք իրավունք` մեր կողմից ներկայացված
արժեթղթերն ընդգրկել իր կանոններով սահմանված չափանիշներին բավարող բորսայական ցուցակում կամ ազատ
շուկայում, եթե ներկայացված արժեթղթերը չեն բավարարում մեր կողմից նշված բորսայական ցուցակում ընդգրկվելու
համար:
«Մենք հավաստիացնում ենք, որ սույն Հայտում պարունակվող տեղեկությունները ստույգ են և լիակատար
գիտակցում ենք, որ դրոնցում որևէ էական փաստի սխալ ներկայացում, խեղաթյուրում կամ բացթողում կարող է

hubqbgbbl gnrgtl[duh trlt1urI runtnnpfrhpnrlpn{nrplutr dbp2rlubp trll4rurI ((
q urmuru[uurtrrurnr[nrp1ru! rlfrgngtrbph ! frprunrlutrp
"

opbbu4pnrp;urlp uurhdutfut[tud

Umnpurqpn11utrdfrtrB'
ULnrL,uqguLnrL

frltu2rnnb

ulurpLnub
Ufrpdul4bu

tttufuuquh
tunphp4[t

luLnpfi! Pfmmbl

funphp4fr
rutr4ud

Up4bLUbnb$1uttt

funphp4furtr4ud

9trnpquuluLlr.utr

Lufuuquh-9npbu4frp
StropfrtrnLplrutr
mLopbtr

upbLSnrpluL

9nhqnnl.In{ufrulurlr

Udurupf{

Stropfrtrnrplutr uL4turI, 9npbut4ftp
rntropbtrfr rnbrlu14tul-Lbp4pnulutlfttt
4br4ruprnu dbLmI mLopbtt
SLoplrtrnrplutruL4urd, 9npbu4frp
ftftulabpf
unLopbLJrmbrlu!u1
l-r
!unu{upilutt
hurrJu q urLnuru[uurtrntp1uttt
rpbulurpmudbLmlt
urqurhnt{dutt
Lnbopbtr

Ub4puttl
Furq4uruuplutr

utr4ud
StropfrbnrpluL
(2{uqurhulurtr
h
hu2{undutt
hru2{brn{nplnrbLbpft
- 9fuu{np
mtropbtr
4bqrupmurrlbtrrlfi
hu2r{urquh

<Unrltrnrlflnrlup14nrpqurpmrur[npr[nrrl
I rupdbpnpbnhgnrgulqdrubh/[utf untlnplrtr pnrlgnr[nrplut quhltg tlttttltr
+nu ruqurgnrgu!nrdp b/!urI untlnp[r 4u4rupbgnrdp qruhqutrbl (lrUU+Ue OtUheU llprlbtrfrru> Frug
Ctrl4bpnrplurb
Frudtrbufrprulrub
Qnqtllrghuurnurtn{rud[r (ruluutntuhfr(urhpurqbnnrplut lbtrrnpntrulruhpruh[nttl
quhuLghbpp:
qprutrg{ur0
!rutrnbtrbpn{uruhdruhr[rud
utrdurLgqnq,Ihg.
tJf tudLudutrurLl
hurt{tuuunfrugtrnLd
btl, np hurlpumnpurqpr{ru6
| r{bpnhfr2url

9np6ur4frp
mLopbtr

