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
100,000 /մեկ հարյուր հազար/ հատ
Ոչ փաստաթղթային
Ոչ փոխարկելի
100 /մեկ հարյուր/ Եվրո
15/06/2023թ.
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
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