ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ1
18/05/2021թ.
«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
(թողարկողի անվանումը)
Անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային, ոչ փոխարկելի պարտատոմս
(արժեթղթի տեսակը)
Թողարկողի և թողարկվող արժեթղթերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվության
ձեռքբերման համար անհրաժեշտ է համատեղ դիտարկել ծրագրային ազդագիրը (գրանցված է
22.01.2021թ. թիվ 1/25 Ա որոշմամբ), դրա լրացումները և սույն թողարկման վերջնական
պայմանները: Ծրագրային ազդագիրը գտնվում է «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԲԲԸ-ում ՀՀ, ք. Երևան, 0025,Չարենցի 12, թիվ 53, 1-5 հասցեում:
Ընդհանուր տեղեկություններ

(Այն տեղեկությունները, որոնք կիրառելի չեն, նշվում է «ոչ կիրառելի»: Եթե միևնույն
սերիայի ներքո տարբեր հիմնական պայմաններով (թողարկման արժույթ, առաջարկի
գին, անվանական արժեք և այլն) արժեթղթեր են թողարկվում, ապա յուրաքանչյուր
պայմանին բավարարող արժեթղթերի խմբի համար տարբերվող պայմանները
ներկայացվում են տարանջատված:)
1.
2.

Թողարկողը (թողարկողի անվանումը)
Երաշխավորողը

3.

Սերիան (տվյալ ծրագրային ազդագրի
հիման վրա իրականացվող հերթական
թողարկման համարը և տարեթիվը
Տվյալ սերիայի թողարկման ընդհանուր
ծավալը
Արժեթղթերի դասակարգման մասին
տեղեկատվություն` թողարկողի
պարտավորությունների մարման
հերթականության տեսանկյունից
(ստորադասությունը), ներառյալ՝ տվյալ
սերիայի ներքո յուրաքանչյուր
թողարկման ծավալը՝ ըստ
ստորադասության

4.
5.

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Թողարկողը չի նախատեսում ներգրավել
երաշխավոր
Սերիա 3, 2021

1,000,000,000 (մեկ միլիարդ) ՀՀ դրամ
Թողարկողի կողմից առաջարկվող
պարտատոմսերի սեփականատերերի
յուրաքանչյուր հերթի պահանջները
բավարարվում են նախորդ հերթի
պահանջները լրիվ բավարարվելուց
հետո:
Առաջարկվող պարտատոմսերի դեպքում
սեփականատերերի պահանջները
կբավարարվեն «Բանկերի, վարկային
կազմակերպությունների, ներդրումային
ընկերությունների և ապահովագրական
կազմակերպությունների սնանկության
մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի 2-րդ
կետի ա) և բ) ենթակետերով սահմանված
պահանջները բավարարելուց հետո:

1

Պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման, շրջանառության ու մարման վերջնական պայմանները ենթակա են որոշման
Թողարկողի Խորհրդի կողմից: Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման համար կազմվող թողարկման վերջնական պայմանները
ՀՀ ԿԲ են ներկայացվում և հրապարակվում պարտատոմսերի յուրաքանչուր տրանշի տեղաբաշխումից առնվազն 2 (երկու) օր
առաջ: Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման վերջնական պայմանները Թողարկողը պարտավորվում է հրապարակել իր
ինտերնետային կայքում: Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման համար կազմվող թողարկման վերջնական պայմանները
Թողարկողը/Տեղաբաշխողը պարտավորվում է հրապարակել իր ինտերնետային կայքերում:

1

6.
7.

Թողարկման արժույթը
Առաջարկի գինը

ՀՀ դրամ,
Պարտատոմսերի լրիվ գինը յուրաքանչյուր
100 միավոր անվանական արժեքի դիմաց,
տեղաբաշխման առաջին օրվանից սկսած
հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝

t=DSN
DCC

8.
9.
9.1
10.

Անվանական արժեքը
Քանակը
Շուկա ստեղծողի կողմից ձեռք
բերվող ծավալ
Առաջարկի իրականացման սկիզբը

DP --- Պարտատոմսի գինն է.
DSN --- գործարքի կատարման օրվան
հաջորդող արժեկտրոնի մարման
ամսաթվի և
գործարքի կատարման օրվա մեջ եղած
օրերի քանակն է համապատասխան
պայմանականության դեպքում:
DCC --- գործարքին նախորդող
արժեկտրոնի վճարման օրից մինչև
գործարքի հաջորդող
արժեկտրոնի վճարման օրերի քանակն է
համապատասխան պայմանականության
դեպքում:
f- արժեկտրոնի վճարման
հաճախականությունն է (f=4 եռամսյակային
վճարումների
դեպքում)
N --- գործարքի կատարման օրվանից հետո
արժեկտրոնների մնացած վճարումների
քանակն է:
Y- մինչ մարում եկամտաբերությունն է
C- տարեկան արժեկտրոնն է 100 միավոր
անվանական արժեքի դիմաց:
Տեղաբաշխումը սկսելուց 2 օր առաջ առաջ
Բանկի ինտերնետային կայքում
կհրապարակվի
վերոնշյալ բանաձևով հաշվարկված
պարտատոմսի տեղաբաշխման գինը`
տեղաբաշխման
ամբողջ ժամանակահատվածի համար՝
ըստ օրերի:
10,000 ՀՀ դրամ
100,000 (հարյուր հազար) հատ,

20.05.2021
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11.

(ներառյալ՝ ժամկետի ցանկացած
հնարավոր փոփոխությունները)
Առաջարկի իրականացման ավարտը
(ներառյալ՝ ժամկետի ցանկացած
հնարավոր փոփոխությունները)

12.

Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը
(ISIN) կամ այլ նմանատիպ
տարբերակիչ ծածկագիր
13. Թողարկման և տեղաբաշխման
վերաբերյալ որոշում ընդունած
իրավասու
մարմինը և որոշման ամսաթիվը
(լրացվում է այն դեպքում, եթե տվյալ
հրապարակային առաջարկի համար
առանձին որոշում է ընդունվել,
հակառակ դեպքում նշվում է «ոչ
կիրառելի»)
Արժեկտրոնի վերաբերյալ
տեղեկություններ
14. Արժեկտրոնի հաշվարկման առաջին
օրը
15. Արժեկտրոնի տոկոսադրույքը և
վճարման պարբերականությունը, եթե
արժեկտրոնի տոկոսադրույքը լողացող
է, ապա ներկայացնել
տեղեկատվություն, թե ինչ ցուցանիշից
(դրա փոփոխությունից) է կախված
տոկոսադրույքի մեծությունը, և որտեղ
կարելի է ստանալ այդ ցուցանիշի/դրա
փոփոխության մասին
տեղեկատվություն
16. Արժեկտրոնի վճարման հստակ օրերը
(օր, ամիս, տարի)

17.

Արժեկտրոնի օրերի հաշվարկման
կարգը (օրինակ 30/360, Act/Act,
Act/360 և այլն)

30.06.2021
Եթե պարտատոմսերն ամբողջությամբ
տեղաբաշխվում են մինչ այդ ամսաթիվը,
ապա առաջարկի իրականացման ավարտի
օր է հանդիսանում այն օրը, երբ վաճառվել
է վերջին պարտատոմսը:
AMUNIBB2FER1

13.05.2021թ. Բանկի Խորհրդի որոշում

20.05.2021
11 (տասնմեկ) տոկոս անվանական
տոկոսադրույք,
3 (երեք) ամիս վճարման
պարբերականություն

20.08.2021, 20.11.2021, 20.02.2022,
20.05.2022, 20.08.2022, 20.11.2022,
20.02.2023, 20.05.2023, 20.08.2023
Արժեկտրոնի վճարումները կատարվում
են արժեկտրոնի հաշվարկման օրերին`
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ
արժեկտրոնի հաշվարկման օրը ոչ
աշխատանքային օր է. նման դեպքում
արժեկտրոնը վճարվում է արժեկտրոնի
հաշվարկման օրվան հաջորդող առաջին
աշխատանքային օրը:
30/360

3

18.

Լողացող արժեկտրոնի հաշվարկն
իրականացնողը
19. Արժեկտրոնի հաշվարկման այլ էական
պայմաններ
20. Զրոյական արժեկտրոնով
(զեղչատոկոսային) արժեթղթերի
վերաբերյալ դրույթ (նշվում է
«կիրառելի» կամ «ոչ կիրառելի»)
Մայր գումարի մարման վերաբերյալ
տեղեկություններ
21. Մարման (մասնակի մարումների)
ժամկետը
22. Մարման (մասնակի մարումների)
արժեքը, եթե հնարավոր չէ, ապա
նշվում է հաշվարկման
մեթոդաբանությունը
23. Մարման արժեքի փոփոխությունը
(լրացվում է այն բոլոր պայմանները,
որոնց դեպքում հնարավոր է մարման
արժեքի փոփոխություն)
24. Վաղաժամկետ մարման
հնարավորություն թողարկողի
նախաձեռնությամբ/քոլ օպցիոն
(նշվում է «կիրառելի» կամ «ոչ
կիրառելի»)
1) Ժամկետ(ներ)ը
2) Օպցիոնի իրականացման գինը,
դրա հաշվարկման մեթոդը
(առկայության դեպքում),
3) Մասնակի մարման
հնարավորության դեպքում՝
նվազագույն և առավելագույն մարման
արժեքը
4) Այլ տեղեկություններ
25. Վաղաժամկետ մարման
հնարավորություն ներդրողի
նախաձեռնությամբ/փութ օպցիոն
(նշվում է «կիրառելի» կամ «ոչ
կիրառելի»)
1) Ժամկետ(ներ)ը
2) Օպցիոնի իրականացման գինը,
դրա հաշվարկման մեթոդը
(առկայության դեպքում),
3) Այլ տեղեկություններ (տեղեկացման
ժամանակաշրջանը)
Տեղաբաշխման վերաբերյալ
տեղեկություններ
26. Տեղաբաշխողի անվանումը, գտնվելու

ոչ կիրառելի
ոչ կիրառելի
ոչ կիրառելի

20.08.2023

Անվանական արժեքով

ոչ կիրառելի

ոչ կիրառելի

ոչ կիրառելի

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ ԲԲԸ, ՀՀ, ք. Երեւան,
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Չարենցի 12, թիվ 53,
վայրը
27. Տեղաբաշխման այլ պայմաններ (որոնք
ներառված չեն ազդագրում)
Առկա են պարտատոմսերի ձեռքբերման
Այլ տեղեկություններ
գումարային սահմանափակումներ. ՀՀ
դրամով թողարկվող պարտատոմսերի
ձեռքբերման նվազագույն ծավալը կազմում
է 1,000,000 ՀՀ դրամ
28. Տվյալ դասի արժեթղթերի
Արժեթղթերը դեռ թույլատրված չեն
կարգավորվող շուկայում առևտրին
կարգավորվող շուկայում առևտրի
թույլտվության առկայություն (նշվում է
համապատասխան կարգավորվող
շուկաների անվանումները,
թույլտվության ամսաթիվը)
Պարտատոմսերի
տեղաբաշխման
29. Եթե առաջարկվող արժեթղթերի
ավարտից հետո՝ հնարավորինս սեղմ
մասով հետագայում հայցվելու է
ժամկետներում,
Բանկը
դիմելու
է
կարգավորվող շուկայում առևտրին
«Հայաստանի Ֆոնդային Բորսա» ԲԲԸ
թույլտվություն, ապա նշվում է
պարտատոմսերի
ցուցակման
համար
տեղեկություններ այդ մասին (շուկայի
Պարտատոմսերի
ցուցակման
դիմումը
անվանումը, նաև դրույթ, որ առևտրին
կարող է նաև չբավարարվել:
թույլտվության հայցը կարող է

չբավարարվել, առևտրին
թույլտվության սպասվող ամսաթիվը
(հնարավորության դեպքում))
30. Արժեթղթի վարկանիշը
31. Արժեթղթերի դիմաց վճարներ
կատարելու մեթոդները
(պարբերականությունը,
բանկային հաշիվները և այլն) և
ժամկետները, ինչպես նաև
արժեթղթերը ստանալու մեթոդները և
ժամկետները, արժեթղթերի
սեփականության վերաբերյալ
քաղվածք ստանալու ձևը

Արժեթղթերը վարկանշված չեն
Թողարկողի կողմից թողարկվող
պարտատոմսերի ձեռքբերման համար
իրավաբանական և/կամ ֆիզիկական
անձիք կարող են վճարումը կատարել
Յունիբանկ
ԲԲԸ-ում
բացված
համապատասխան
տարանցիկ
Պարտատոմսերի
հաշվեհամարին:
ձեռքբերման համար ներդրողները պետք է
լրացնեն և Բանկին պատշաճ կերպով
առաքեն
Պարտատոմսերի
գնման
պատվերը,
որով
հավաստում
են
պարտատոմսերի
թողարկման
պայմաններն
ընդունելու
իրենց
պատրաստակամությունը և որով այդ
պայմանները դառնում են ներդրողների
համար պարտադիր:
Պարտատոմսերի
գնման
պատվերի
լրացումից հետո, սակայն ոչ ուշ քան նույն
աշխատանքային օրվա ժամը 16:00-ը
պարտատոմս ձեռք բերել ցանկացող անձը
պետք է «Յունիբանկ ԲԲԸ-ում նախապես
բացված
տարանցիկ
հաշվեհամարին
կատարի վճարում պարտատոմսերի գնման
պատվերում նշված համապատասխան
5

քանակի պարտատոմսեր ձեռք
բերելու
դիմաց:
Պարտատոմսերը
թողարկողի
կողմից
առաքվելու
են
ներդրողների հաշիվներին
համապատասխան
գումարը
գանձելու
օրվանից
հետո
հաջորդող
երկու
աշխատանքային օրվա ընթացքում (T+2
սկզբունքով):
Պարտատոմսերի
գնման
պատվերը կհամարվի պատշաճ
կերպով առաքված, եթե այն առաքվել է
ստորև ներկայացված կապի միջոցներից
որևէ մեկի միջոցով (կամ առձեռն' Բանկի
գրասենյակ այցելելով) և ստացվել է
հասցեատիրոջ
կողմից
առաքման
ստացման հաստատում:
Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն համայնք,
Չարենցի փողոց, 12 շենք, թիվ 53
Յունիբանկ ԲԲԸ, Գանձապետարան
Կամ

էլեկտրոնային

փոստ:

broker@unibank.am
Համապատասխան
գնման
պատվերը
բավարարվելուց
հետո
ներդրողներն
արժեթղթերի սեփականության վերաբերյալ
քաղվածք կարող են ստանալ իրենց
արժեթղթերի
հաշիվը
սպասարկող
Պահառուից կամ Հաշվի Օպերատորից`
Թողարկողից իրենց գնման պատվերների
բավարարման մասին տեղեկացվելուց

6

fiJ-n,zwpf/nrz[! UJWlf1WUfuwbWl[1nt I; Untjb «fiJ-n,zwpquwb l[lip£bwf/wb
UJWJUwbbl;pmu» bf;pwnl[wa lf11;rzl;IJntpjntbblipf, hwuwp: fiJ-n,zwpiJn,z(l hwl[WUlf1pWgbmu I;,
np Untjb i/JWU((JWp,zpmu bf;pwm[wa tpf;,zf;IJntpjntbbf;p[! hwUWUJWlf1WUfuwbmu f;b Wjb
lf1l;rzl;qmpJntbbf;pf,b (bf;pqwJwgi[wa [!bfJ hwbntp uf;pn fJwpw'cmtpJwb[]), npnbp bf;pwnl[wa f;b
apwqpwJfrb wq{Jwqpnuf, TJf1W fpwgnufblipmu, frb1UJl;u bwlJ. 62qf1plf1 f;b (wJbpwbnl[, nppwbnl[
hw1tf1bfr lib), LJ. npLJ.I; if,wulf1 pwg 1/r pn rzbl[li1 IJwu ful;rzwp 1mpl[li1:
tunphr'll1 tiwtuwqwh

�pwhwUl UpqnuiwtiJwti

1&.0S:2

'-lwp1mraJwti tiwfuwqwh
� np6w l'}rfl Ultiorbti
'-lwp1mraJwti tiwfuwqwhr
wnw2rti Ulbrtw4WL
'-l.wp1mraJwti wti l'}wtI,
S>rtiwtiuw4wti Ultlopbti �Ltuwl{np hw2l{w1..4wh
4.W(l�nLfaJWti tiwtuwqwhr
Ulbrtw4wt, i"pwl{w4wti
UL4wuwp4.Swti IJ. ctwlI4bUlwtig
L4W(lU1WqnpmraJmtitibpl1
/
hbUl b uwti 6n Ult.to bti
'-lwp1mraJwli Wlil)WO,
lJwtipwbwtu prqtibur
qwpqwguwti IJ. qw6wnnWrw==�;;;;::;:;�t=:==::::�
U1tio bti
'-lwp1mraJwli Wli l'}WU,
ltnpL4n(lWU1l1q prqtibur
qwrqwguwti 1J. qw6wn9tibpl1
mt.to bti
'-lwp1mraJwti wti l'}WU,
01..4bpwgl1nti u1..4wuwp4uwti IJ.
U1brtb4wmqw4wti
hwllw w b U1tio bti
7

