
 

 
 

<ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ> ԲԲԸ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ 
ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Zoom հավելվածի միջոցով իրական ժամանակի ռեժիմում 
երկուշաբթի, 11 ապրիլի 2022թ., 14:05 

 
 
 
Մասնակցեցին` 
Բաժնետերեր 
13 բաժնետեր նիստի բացման պահին 
 
Բանկի Խորհուրդ 
Գագիկ Զաքարյան (նախագահ) 
Վարդան Աթայան 
 
Բանկի Վարչություն 
Մեսրոպ Հակոբյան (նախագահ) 
Արարատ Ղուկասյան 
Օվսաննա Առաքելյան 
Գոհար Գրիգորյան 
Գուրգեն Ղուկասյան 
Դավիթ Պետրոսյան 
Արթուր Ապերյան  
 
Հրավիրվածներ 
ՀՀ կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչ Մարիամ Ժամկոչյան 
Հայաստանի Բանկերի Միության գործադիր տնօրեն Սեյրան Սարգսյան 
ՖԻՆԱՐՄ ֆինանսական  շուկայի մասնակիցների ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Կարեն Զաքարյան 
Բանկի Ներքին աուդիտի տնօրենի ժ/պ Արթուր Ղուկասով 
 
Ժողովի քարտուղար նշանակվեց Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Աննա Բադոյանը: 
 
Աննա Բադոյանը ներկայացրեց, որ 11.04.2022թ. <Յունիբանկ> ԲԲԸ Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր 
ժողովի քվեարկությունն իրականացվել է քվեաթերթիկների միջոցով: Ժողովին մասնակցելու իրավունք 
ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմված է 23.03.2022թ. դրությամբ: 
 
Ժողովի գումարման մասին հայտարարությունը պատշաճ կերպով հրապարակվել է Բանկի պաշտոնական 
կայքէջում, <Ժողովուրդ> օրաթերթում, ծանուցումները քվեարթերթիկների հետ միասին ուղարկվել են 
բաժնետերերին փոստի միջոցով 25.03.2022թ-ին: 
 
Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացրած քվեաթերթիկների ընդունումն ավարտվել է 11.04.2022թ.` 
մինչև ժողովի մասնակիցների գրանցման ավարտի պահը: Հաշվիչ հանձնաժողովի արձանագրությունը 
կազմվել է 11.04.2022թ-ին:  
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