
ՀԱՅՏ 
Յունիբանկ ԲԲԸ-ն, գրանցման վկայական թիվ 0373, 09.10.2001, առաջարկում է 
«ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» բաց բաժնետիրական ընկերության կանոններին 
համապատասխան անվանական սովորական բաժնետոմսերը ցուցակել 
Երկրորդային (B) հարթակում: 
 
Ընկերության հետևյալ արժեթղթերը` 
արժեթղթերի դասը (տեսակը) Անվանական սովորական բաժնետոմս 
արժեթղթերի քանակը 109,669,471 
արժեթղթերի ձևը Ոչ փաստաթղթային 
անվանական արժեքը  100 ՀՀ դրամ 
տեղաբաշխման գինը 230 ՀՀ դրամ 
արժեթղթերի տեղաբաշխման ձևը  հրապարակային տեղաբաշխում  
արժեթղթերը թողարկված 
(տեղաբաշխված) են համաձայն 

 
Բանկի Խորհրդի որոշմամբ --- 2015/06/24  

թողարկողի գործունեության 
հիմնական տեսակը 

Բանկային գործունեություն 

թողարկողի գտնվելու 
վայրը,փոստային հասցեն, կապի 
միջոցները 

ք. Երևան, Չարենցի փող., 12 շենք, թիվ 53, թիվ 1-5 

 
Նաև առաջարկվում է նշված արժեթղթերով հայտերի (առաջարկների) 
ներկայացումը և գործարքների վերջնահաշվարկը կատարել ՀՀ դրամով: 
    
 
Միաժամանակ «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ-ին վերապահում ենք 
իրավունք` մեր կողմից ներկայացված արժեթղթերն թույլատրել առևտրին իր 
կանոններով սահմանված այլ շուկայում, եթե ներկայացրած արժեթղթերը չեն 
բավարարում մեր կողմից նշված շուկայում ընդգրկվելու համար սահմանված 
պահանջներին: 

«Մենք հավաստիացնում ենք, որ սույն Հայտում և դրան կից ներկայացվող 
տեղեկությունները ստույգ են և լիակատար գիտակցում ենք, որ դրանցում որևէ 
էական փաստի սխալ ներկայացում, խեղաթյուրում կամ բացթողում կարող է 
հանգեցնել ցուցակման (առևտրին թույլտվության) մերժմանը և(կամ) ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվության միջոցների կիրառմանը: 
Միաժամանակ, սույնով թողարկողը պարտավորվում է արժեթղթի առևտրին 
թույլտվության պահից մինչև դրա առևտրին թույլտվության դադարեցումը 
պահպանել «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ-ի կողմից հաստատված և ՀՀ 
կենտրոնական բանկում գրանցված կանոններով սահմանված պահանջները»: 
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