
 
 

 

ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԻՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

 

Առաջարկի նպատակը

Համաձայն բաժնետիրական ընկերությունների մասին ՀՀ օրենքի Բանկն իրավունք ունի վճարել 

շահութաբաժիններ իր զուտ շահույթից (կուտակված շահույթից): թ դրությամբ Բանկի 

կուտակված շահույթը, ըստ ՀՀՄՍ, կազմում է ՀՀ դրամ, որը չի ներառում թ-ի 

տարեկան արդյունքները:  

Հաշվի առնելով Բանկի կայուն ֆինանսական վիճակը, զարգացման հեռանկարներն ու 

արդյունավետության մակարդակը, Յունիբանկ ԲԲԸ Խորհուրդը 09 թ. որոշում է կայացրել 

Յունիբանկ ԲԲԸ սովորական անվանական բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետերերին որոնք 

թ. դրությամբ ընդգրկված են Բանկի բաժնետերերի ռեեստրում վճարել 01.01.2016-

30.09. թթ. ժամանակահատվածի համար միջանկյալ եռամսյակային շահութաբաժիններ Բանկի

կուտակված շահույթից սովորական անվանական բաժնետոմսերի տեսքով

Սովորական անվանական բաժնետոմսերի տեսքով շահութաբաժինների վճարումը համարժեք է 1 

բաժնետոմսի դիմաց 0.0966596 բաժնետոմս հաշվարկին (օրինակ` 1.000.040 ՀՀ դրամի բաժնետոմսերի 

դեպքում շահութաբաժինների վճարումը համարժեք կլինի 4348 հատ բաժնետոմսի դիմաց 420 

բաժնետոմս հաշվարկին):

Սովորական անվանական բաժնետոմսերի տեսքով շահութաբաժինների հաշվարկը կատարվում է 

ստորակետից հետո երկու նիշի ճշտությամբ, որի դեպքում միավորի ամբողջ թիվը չի փոխվում, եթե 

կլորացման ենթակա տասնորդական միավորը հավասար է 0 ից 4 ի, և փոխվում է՝ մեծանալով մեկ 

միավորով, եթե կլորացման ենթակա տասնորդական միավորը հավասար է 5-ից 9-ի։

թ-ին կգումարվի Բանկի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով հեռակա քվեարկության 

կարգով կանոնադրության փոփոխությունը հաստատելու նպատակով: Բաժնետոմսի նկատմամբ 

սեփականության իրավունքը ծագում է Բանկի կանոնադրական կապիտալի փոփոխությունն 

արտացոլող կանոնադրությունը (նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը) ՀՀ կենտրոնական բանկի 

կողմից գրանցելուց հետո:

Ներդրողները կարող են սույն փաստաթուղթը ստանալ նաև Բանկի և նրա մասնաճյուղերի

գործունեության վայրերից Գլխ գրասենյակ ՀՀ ք Երևան Կենտրոն համայնք Չարենցի փողոց

շենք թիվ թիվ կամ Բանկի ինտերնետային կայքից

Բաժնետոմսերի տեսակը և դասը

Առաջարկվող բաժնետոմսերը ոչ փաստաթղթային սովորական բաժնետոմսեր են: 

Բաժնետոմսերի անվանական արժեքը և քանակը

Որպես շահութաբաժին վճարվող սովորական անվանական բաժնետոմսերի քանակը կազմում է 

հատ (տասներեք միլիոն ինը հարյուր վաթսուներկու հազար յոթ հարյուր քառասունինը

հատ: Մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 100 (մեկ հարյուր) ՀՀ դրամ: Շահութաբաժինների 

վճարման համար բաժնետոմսերի շուկայական արժեքը խորհրդի որոշմամբ սահմանվել է երկու 

հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամ

Առաջարկի պայմանները

Թողարկման (առաջարկի) ընդհանուր ծավալը կազմում է 1,3 մեկ միլիարդ երեք հարյուր 

իննսունվեց միլիոն երկու հարյուր յոթանասունչորս հազար ինը հարյուր) ՀՀ դրամի չափով` 

հաշվարկված թողարկվող (առաջարկվող) բաժնետոմսերի անվանական արժեքով կամ 3, ՀՀ 

դրամ (երեք միլիարդ երկու հարյուր տասնմեկ միլիոն չորս հարյուր երեսուներկու հազար երկու հարյուր 

յոթանասուն հաշվարկված շուկայական գնով

Առաջարկվող բաժնետոմսերի մասով հայցվելու է առևտրի թույլտվություն թողարկման որոշմանը 

հաջորդող հինգ աշխատանքային օրերի ընթացքում Առևտրին թույլտվության հայցը կարող է նաև 

չբավարարվել:

ДОКУМЕНТ, ДОСТУПНЫЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ 
 
 
Цель предложения 
Согласно закону РА “Об акционерных обществах”, Банк имеет право выплатить 
дивиденды из чистой (накопленной) прибыли. На 30.11.2016г. накопленная 

прибыль Банка составляет 7,224,556,000 драм РА по МСФО, без учета годовых 
результатов 2016 года.  
Учитывая стабильное финансовое положение Банка, перспективы развития и 
уровень эффективности, Совет ОАО “Юнибанк” 09.12.2016г. принял решение 
владельцам обыкновенных именных акций ОАО “Юнибанк”, включенным в реестр 
Банка на 28.11.2016г, выплатить за 01.01.2016-30.09.2016гг. промежуточные 
квартальные дивиденды из накопленной прибыли Банка в виде обыкновенных 
именных акций. 
Выплата дивидендов в виде обыкновенных именных акций равнозначна расчету 
0.0966596 акций за 1 акцию (например, для пакета акций на 1.000.040 драм РА 
выплата дивидендов будет равнозначна расчету 420 акций за 4348 акций).  
Расчет дивидендов, предусмотренных для выплаты в виде обыкновенных именных 
акций,  производится с точностью 2-х знаков после запятой, при котором целое 
число не меняется, если подлежащее округлению десятичное число находится 
между 0 и 4, и увеличивается на 1 единицу, если подлежащее округлению 
десятичное число находится между 5 и 9. 
18.01.2017г. будет созвано Внеочередное общее собрание акционеров Банка в 
порядке заочного голосования для утверждения измененного Устава Банка. Право 
собственности на акцию возникает с момента регистрации Устава Банка, 
отражающего изменение уставного капитала Банка (Устава в новой редакции), со 
стороны центрального банка РА. 
Инвесторы могут получить настоящий документ также в центральном офисе (г. 
Ереван, Кентрон, ул. Чаренца 12, номер 53, 1-5) или филиалах ОАО “Юнибанк”, 
либо на интернет странице Банка www.unibank.am. 
Тип и класс акций  
Предлагаемые акции бездокументарные обыкновенные. 
Номинальная стоимость и количество акций 
Количество выплачиваемых в качестве дивидендов обыкновенных именных акций 
составляет 13,962,749 (тринадцать миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи 
семьсот сорок девять) штук. Номинальная стоимость одной акции составляет 100 
(сто) драм РА. Рыночная стоимость акций для выплаты дивидендов решением 
Совета установлена в 230 (двести тридцать) драм РА. 
 Условия предложения 
Общий обьем выпуска (предложения) составляет 1,396,274,900 (один миллиард 
триста девяносто шесть миллионов двести семьдесят четыре тысячи девятьсот) 
драм РА из расчета номинальной стоимости выпускаемых (предлагаемых) акций 
или 3,211,432,270 (три миллиарда двести одиннадцать миллионов четыреста 
тридцать две тысячи двести семьдесят) драм РА из расчета рыночной стоимости 
акций. 
По предлагаемым акциям будет представлен запрос на получение разрешения на 
торговлю в течение пяти рабочих дней после даты принятия решения о выпуске 
акций. Запрос на получение разрешения на торговлю может быть и не 
удовлетворен. 
Ведение реестра владельцев как ранее размещенных, так и предлагаемых акций 

http://www.unibank.am/
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Ինչպես նախկինում տեղաբաշխված, այնպես էլ առաջարկվող բաժնետոմսերի սեփականատերերի 

ռեեստրի վարումը իրականացվելու է «Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ի (այսուհետև` 

ՀԿԴ) կողմից (ՀՀ, 0010 Երևան, Մհեր Մկրտչյանի 5բ): 

Բանկը դիմելու է «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ բաժնետոմսերի ցուցակման համար: 

Բաժնետոմսերի ցուցակման դիմումը կարող է «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ-ի կողմից 

չբավարարվել: Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի սովորական անվանական բաժնետոմսերը ցուցակված են ՆԱՍԴԱՔ 

ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա»-ի Առաջնային ցուցակում (А): Բաժնետոմսերի ցուցակման և առևտրի թույլտվություն 

ստանալուց հետո Բանկի բաժնետոմսերը կարող են գնվել և վաճառվել ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ»

ԲԲԸ-ի համապատասխան հարթակում:Բաժնետոմսերի ցուցակման և առևտրի թույլտվություն 

ստանալուց հետո Բանկի բաժնետոմսերը չեն կարող գնվել և վաճառվել կարգավորվող շուկայից դուրս, 

բացառությամբ ՀՀ կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 

բացառությունների՝ հետևյալ դեպքերի համար.

 մասնավոր գործարքների համար այն է այնպիսի գործարքների որոնց կողմերը նախապես

հայտնի են ընդ որում՝ ՀՀ ԿԲ խորհրդի նոյեմբեր թ ի թիվ Ն որոշման

համաձայն՝ մասնավոր գործարքներ են համարվում

 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից կնքվող գործարքները

 Թողարկողի կողմից իր թողարկած արժեթղթերի հետգնման կամ ձեռքբերման գործարքները

 Արժեթղթերը հանձնելու առաջարկի շրջանակներում բաժնային արժեթղթերով կատարվող

գործարքները

 բաժնետոմսերի տեղաբաշխման շրջանակներում տեղաբաշխողների կողմից իրականացվող

գործարքների համար

 շուկայում առևտրին թույլատրված բաժնետոմսերի այլ կարգավորվող շուկայում առևտրին

թույլտվության և վաճառելու դեպքերի համար

Շուկա ստեղծող

Բանկն արդեն ունի շուկա ստեղծողի ծառայությունների մատուցման պայմանագիր «Արմենբրոկ» ԲԲԸ-ի 

հետ, և գործող պայմանագրի դրույթները տարածվելու են նաև բաժնետոմսերի նոր թողարկման համար 

(հասցե՝ ՀՀ, Երևան 0018, Տիգրան Մեծի 32/1): 

Բաժնետոմսերից բխող իրավունքների նկարագրությունը

Շահութաբաժնի ստացման իրավունք 

Յուրաքանչյուր բաժնետոմս իր սեփականատիրոջը իրավունք է տալիս ստանալ շահութաբաժին՝ իրեն 

պատկանող բաժնետոմսերի քանակին համամասնորեն: Ինչպես նախկինում տեղաբաշխված, այնպես էլ 

տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժինների վճարման հարցերի կանոնակարգումը 

իրականացվում է ՀՀ օրենսդրությամբ, Բանկի կանոնադրությամբ և Բանկի «Շահութաբաժիննների 

վճարման» կարգով:

Բանկն իրավունք ունի որոշում ընդունելու (հայտարարելու) իր բաժնետերերին եռամսյակային, 

կիսամյակային կամ տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին, եթե այլ բան նախատեսված չէ 

օրենքով և կանոնադրությամբ: Սովորական բաժնետոմսերի գծով շահութաբաժինը վճարվում է ՀՀ 

դրամով, իսկ կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում նաև այլ գույքով, այդ թվում` Բանկի 

բաժնետոմսերով: Բանկի բաժնետերերին շահութաբաժիններ բաշխելն արգելվում է, եթե լրիվ չի վճարվել 

Բանկի հայտարարված կանոնադրական հիմնադրամը, ինչպես նաև եթե տվյալ պահին Բանկի կրած 

կորուստները (վնասները) հավասար են կամ գերազանցում են Բանկում առկա չբաշխված զուտ շահույթի 

գումարը:

Միջանկյալ (եռամսյակային և կիսամյակային) շահութաբաժինների վճարման, շահութաբաժնի չափի և 

դրա վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունում է խորհուրդը: Միջանկյալ շահութաբաժնի չափը չի կարող 

գերազանցել նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքներով բաշխված և/կամ հաշվարկված 

շահութաբաժնի 50 տոկոսը: 

Տարեկան շահութաբաժինների վճարման, շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն 

ընդունումն է Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը` խորհրդի առաջարկությամբ: Տարեկան 

շահութաբաժինների չափը չի կարող պակաս լինել արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների 

չափից:

Բանկի շահութաբաժինների վճարման կարգը հիմնված է հետևյալ սկզբունքների վրա`

 իրավաչափության պահպանում Բանկի կողմից գործընթացի իրականացում համաձայն ՀՀ

будет осуществляться со стороны ОАО “Центральный Депозитарий Армении” 
(далее ЦДА) (РА, 0010, г. Ереван, Мгер Мкртчян 5б). 
Банка обратится в ОАО “Насдак Оэмэкс Армения” для листинга акций. Заявление 
на листинг может быть и не удовлетворено со стороны ОАО “Насдак Оэмэкс 
Армения”. Листинг обыкновенных именных акций Банка осуществляется на 
первичной площадке “А” ОАО “Насдак Оэмэкс Армения”. После получения 
разрешения на листинг и торговлю акций, акции Банка могут покупаться и 
продаваться на соответствующей площадке ОАО “НАСДАК ОЭМЭКС АРМЕНИЯ”. 
После получения разрешения на листинг и торговлю акций, акции Банка не могут 
покупаться и продаваться вне регулируемого рынка, за исключением случаев, 
предусмотренных нормативными правовыми актами центрального банка РА: 

- для частных операций, т.е. операций, стороны которой предварительно 
известны, при этом согласно решению Совета ЦБ РА N 331-Н от 27 
ноября 2012г, частными операциями являются: 

 операции, заключаемые со стороны центрального банка Республики 
Армения, 

 операции по обратной купле или приобретению эмитентом выпущенных 
им ценных бумаг, 

 операции, осуществляемые по долевым ценным бумагам в рамках 
предложения о передаче ценных бумаг. 

- для операций, осуществляемых со стороны размещающих в рамках 
размещения акций, 

- для случаев получения разрешения на торговлю и продажу акций на 
ином регулируемом рынке.   

Маркетмейкер 
Банк уже имеет договор о предоставлении услуг маркетмейкера, заключенный с 
ОАО “Арменброк”, и действующие условия договора будут распространены также 
на выпуск новых акций (РА, г. Ереван 0018, ул. Тигран Мец 32/1).   
Описание прав, вытекающих из владения акциями 
Право на получение дивидендов 
Каждая акция предоставляет собственнику получать дивиденды, в соответствии с 
количеством принадлежащих ему акций. Урегулирование вопросов по выплате 
дивидендов как по ранее размещенным, так и размещаемым акциям 
осуществляется согласно законодательству РА, Уставу Банка и “Порядку выплаты 
дивидендов” Банка.  
Банк имеет право принять решение (обьявить) о выплате своим акционерам 
ежеквартальных, полугодовых или годовых дивидендов, если иное не 
предусмотрено законом и уставом. Дивиденды по обыкновенным акциям 
выплачиваются в драмах РА, а в случаях, предусмотренных Уставом, также иным 
имуществом, в том числе акциями Банка. Запрещается распределять дивиденды 
акционерам Банка, если полностью не оплачен обьявленный уставный капитал 
Банка, а также если на данный момент понесенные потери (убытки) Банка равны 
либо превышают сумму нераспределенной чистой прибыли Банка.  
Решение о выплате промежуточных (ежеквартальных и полугодовых) дивидендов, 
размере дивиденда и форме его выплаты принимается со стороны Совета.  
Размер промежуточного дивиденда не может превышать 50% распределенного 
и/или рассчитанного дивиденда по итогам предыдущего финансового года. 
Решение о выплате годовых дивидендов, размере  дивиденда и форме его 
выплаты принимается Общим собранием акционеров Банка, по предложению 
Совета. Размер годовых дивидендов не может быть меньше размера уже 
выплаченных промежуточных дивидендов.  
Порядок выплаты дивидендов Банка основывается на следующих принципах: 

- обеспечение правомерности – реализация процесса со стороны Банка 
согласно законодательству РА, а также Уставу и внутренним правовым 
актам Банка, 

- распределение полномочий в процессе выплаты дивидендов – 



օրենսդրության ինչպես նաև Բանկի կանոնադրության և ներքին իրավական ակտերի

 շահութաբաժինների վճարման գործընթացում իրավասությունների բաշխում Բանկի

կառավարման մարմինների Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողով և Խորհուրդ

իրավասությունների սահմանում

 շահութաբաժինների վճարում Բանկի զուտ շահույթից կատարվող մասհանումների հաշվին

Բանկի «Շահութաբաժիննների վճարման» կարգը հասանելի է Բանկի գլխամասային գրասենյակում և 

մասնաճյուղերում, ինչպես նաև Բանկի՝ ինտերնետային կայքում:

Ձայնի իրավունք

Բանկի սովորական բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետերն իրավունք ունի անձամբ կամ 

ներկայացուցչի միջոցով մասնակցել բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին՝ վերջինիս իրավասությանը 

պատկանող բոլոր հարցերի նկատմամբ ձայնի իրավունքով, ըստ իր բաժնետոմսերի քանակի՝ 

ենթարկվելով օրենսդրությամբ և Բանկի կանոնադրությամբ սահմանված սահմանափակումներին:

Լուծարման դեպքում մնացած գույքից բաժին ստանալու իրավունքները

Բանկի սովորական բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետերն իրավունք ունի Բանկի լուծարման 

դեպքում ստանալ Բանկի գույքի (միջոցների) իրեն հասանելիք մասը՝ «Բանկերի և բանկային 

գործունեության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հերթակականությանը համապատասխան՝ Բանկի այլ 

պարտավորությունների մարումից հետո:

Հետգնման պահանջի իրավունքները

Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմuերի uեփականատերերն իրավունք ունեն Բանկից պահանջել 

բաժնետոմuերի հետգնման գնի որոշում և իրենց պատկանող բաժնետոմuերի կամ դրանց մի մաuի 

հետգնումը, եթե՝

 որոշում է ընդունվել Բանկի վերակազմակերպման նախապատվության իրավունքի

կա եցման կամ խոշոր գործարք կնքելու մա ին և նշված բաժնետերերը քվեարկել են Բանկի

վերակազմակերպման նախապատվության իրավունքի կա եցման կամ նշված խոշոր

գործարք կնքելու դեմ կամ այդ հարցերով քվեարկությանը չեն մա նակցել

 կանոնադրության մեջ լրացումներ կամ փոփոխություններ են կատարվել կամ հա տատվել է

կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ որի հետևանքով ահմանափակվել են նշված

բաժնետերերի իրավունքները և նրանք դեմ են քվեարկել կամ քվեարկությանը չեն

մա նակցել

Բանկի կողմից բաժնետոմ երի հետգնումը կատարվում է դրանց շուկայական արժեքով որը որոշվում

է առանց բաժնետոմ ի գնահատման և հետգնման պահանջի իրավունք տվող Բանկի

գործողությունների հետևանքով առաջացող փոփոխությունները հաշվի առնելու

Բանկի կողմից բաժնետոմսերի հետգնման համար անհրաժեշտ է ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

համաձայնությունը ՀՀ կենտրոնական բանկը կարող է մերժել այդ համաձայնություն տալը եթե՝

ա բաժնետոմսերի հետգնման դեպքում Բանկն ի վիճակի չի լինի լրիվ բավարարելու

իր պարտատերերի պահանջները

բ կխախտի հիմնական տնտեսական նորմատիվները

գ մասնակցության հետգնումը կհանգեցնի Հայաստանի Հանրապետության բանկային 

համակարգի ապակայունացմանը

Բանկի բաժնետոմսերի հետգնումը կարգավորվում է Բանկի կանոնադրությամբ և «Բանկերի և բանկային 

գործունեության մասին» ՀՀ օրենքով և «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով:

Փոխարկման իրավունքներ

Բանկի կողմից թողարկվող սովորական բաժնետոմսերի փոխարկման իրավունք չի նախատեսվում:

Այլ իրավունքները 

Բանկի սովորական բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետերն իրավունք ունի նաև՝

 անձամբ կամ ներկայացուցչի միջոցով մասնակցել Բանկի կառավարմանը

 ծանոթանալ Բանկի հաշվեկշռին ֆինանսական և հարկային հաշվետվություններին

 Բանկի կանոնադրությամբ և օրենքով սահմանված կարգով օտարել կամ այլ ձևով այլ

անձանց փոխանցել իր սեփականությունը հանդիսացող բաժնետոմսերը

 իրականացնել օրենսդրությամբ իրեն վերապահված այլ լիազորություններ

Բաժնետոմսերից ստացվող եկամուտների հարկման կարգի նկարագրությունը

установление полномочий управленческих органов Банка (Общее 
собрание акционеров и Совет),  

- выплата дивидендов за счет производимых отчислений из чистой 
прибыли Банка. 

С “Порядком выплаты дивидендов” Банка можно ознакомиться в центральном 
офисе Банка и филиалах, а также на интернет сайте Банка – www.unibank.am. 
Право голоса 
Владелец обыкновенных акций Банка имеет право лично либо посредством 
представителя принимать участие на Общем собрании акционеров, с правом 
голоса по всем вопросам в рамках своих полномочий, в соответствии с 
количеством своих акций, придерживаясь установленных законодательством и 
Уставом Банка ограничений.  
Права на получение доли от оставшегося имущества при ликвидации 
Владелец обыкновенных акций Банка имеет право при ликвидации Банка получить 
причитающуюся ему часть имущества (средств) Банка, в соответствии с порядком, 
установленном законом РА “О банках и банковской деятельности”, после 
погашения других обязательств Банка. 
Права по требованию выкупа 
Владельцы голосующих акций имеют право требовать от Банка решение о 
стоимости выкупа акций и выкуп принадлежащих им акций или части акций, если: 

- было принято решение о реорганизации Банка, приостановлении 
преимущественного права или о заключении крупной сделки и данные 
акционеры проголосовали против реорганизации Банка, приостановления 
преимущественного права или заключения крупной сделки или не приняли 
участие в голосовании по данным вопросам, 

- были внесены изменения или дополнения в Устав или был утвержден 
Устав в новой редакции, вследствие чего были ограничены права данных 
акционеров, и они проголосовали против, либо не приняли участие в 
голосовании. 

Выкуп акций со стороны Банка осуществляется по их рыночной стоимости, которая 
определяется без оценки акций и без учета возникающих изменений вследствие 
действий Банка, дающих право на требование выкупа. 
На выкуп Банком акций необходимо согласие Совета центрального банка РА. 
Центральный банк РА может отклонить предоставление данного согласия, если: 

а) в случае выкупа акций Банк будет не в состоянии удовлетворить 
требования своих заемщиков, 
б) нарушит основные экономические нормативы, 
в) выкуп участия приведет к нестабильности банковской системы 
Республики Армения. 

Выкуп акций Банка регулируется Уставом Банка и законом РА “О банках и 
банковской деятельности” и законом РА “Об открытых акционерных обществах”. 
Права на конвертацию 
Права на конвертацию выпускаемых Банком обыкновенных акций не 
предусматривается. 
Иные права  
Владелец обыкновенных акций Банка имеет право также: 

- лично или посредством представителя участвовать в управлении Банка, 
- ознакомиться с балансом, финансовой и налоговой отчетностями Банка, 
- отчудить или другим способом иным лицам передать являющиеся его 

собственностью акции, в порядке, установленном Уставом Банка и 
законом, 

- реализовать предусмотренные законом иные полномочия. 
Описание порядка налогообложения получаемых от акций доходов 
Лицо, осуществившее вложение в акции, может получить доход в следующих 
случаях: 

- от дивидендов по акциям, 

http://www.unibank.am/
http://www.unibank.am/


Բաժնետոմսերում ներդրում կատարող անձը եկամուտ կարող է ստանալ հետևյալ դեպքերում`

 բաժնետոմսերից ստացվող շահութաբաժաններից

 բաժնետոմսերի վաճառքի և գնման գների դրական տարբերությունից իրացված կապիտալի

հավելաճ

Բաժնետոմսերից ստացվող եկամտի հարկման համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված են 

առանձնահատկություններ շահութահարկի և եկամտային հարկի գծով:

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց համար բաժնետոմսերից ստացվող եկամուտների հարկումը 

կատարվում է Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի Հոդված 5-ի, Հոդված 7-ի և Հոդված 26-ի համաձայն: 

Մասնավորապես.

Հարկվող շահույթը որոշելիս համախառն եկամուտը նվազեցվում է հարկատուի ստացած

շահաբաժինների գումարի չափով, այսինքն՝ շահաբաժինները (բաժնետոմսերից ստացվող եկամուտները) 

չեն հարկվում շահութահարկով:

Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց հարկման դեպքում Բանկը հանդես է գալիս որպես հարկային 

գործակալ, որի վրա ՀՀ օրենքներով դրված է ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների եկամուտներից 

շահութահարկը հաշվարկելու, պահելու (գանձելու) և Հայաստանի Հանրապետության բյուջե վճարելու 

պարտավորությունը Ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների կողմից ստացված շահութաբաժինները

ինչպես նաև իրացված բաժնետոմսերի կապիտալի հավելաճը հարկվում են 10% դրույքաչափով:

ՀՀ-ում եկամտային հարկ են վճարում ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք: Հարկվող 

եկամուտը հարկատուի համախառն եկամտի և «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ oրենքի դրույթներին 

համաձայն իրականացված նվազեցումների դրական տարբերությունն է: Համաձայն «Եկամտային հարկի 

մասին» ՀՀ օրենքի` 7-րդ հոդվածի` հարկ վճարողի հարկվող օբյեկտի որոշման ժամանակ համախառն 

եկամուտը նվազեցվում է ստացված շահաբաժինների չափով, ինչպես նաև բաժնետոմսերի օտարումից, 

այլ արժեթղթերի հետ փոխանակումից կամ նման այլ գործարքներից ստացված եկամտի չափով: Այսինքն` 

ֆիզիկական անձանց համար բաժնետոմսերից ստացված շահութաբաժինները և իրացված կապիտալի 

հավելաճը չեն հարկվում: 

թվականի հունվարի 1-ից ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց կողմից ստացվող շահութաբաժինները 

ենթակա են հարկման` 10% դրույքաչափով: Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի` 159-րդ հոդվածի 4-րդ 

մասի` շահաբաժինների տեսքով ստացվող եկամուտները դրանց ստացման հարկային տարվա 

ընթացքում շահաբաժին վճարող՝ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ նույն կազմակերպության 

կանոնադրական կամ բաժնեհավաք կապիտալում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներդնելու 

դեպքում ներդրված գումարը, բայց ոչ ավելի, քան շահաբաժիններից պետական բյուջե վճարված հարկի 

գումարները, պետական բյուջեից փոխհատուցվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

սահմանած կարգով:

 

- от продажи акций и положительной разницы между ценой купли (прирост 
реализованного капитала). 

Для налогообложения полученных доходов от акций законодательством РА 
установлены особенности по налогу на прибыль  и подоходному налогу. 
Для резидентов юридических лиц налогообложение доходов, получаемых от акций, 
осуществляется согласно статье 5, статье 7 и статье 26 закона РА “О налоге на 
прибыль”. В частности: 
при определении облагаемой налогом прибыли, валовый доход уменьшается на 
сумму полученных налогоплательщиком дивидендов, т.е. дивиденды (полученный 
доход от акций) не облагаются налогом. 
При налогообложении нерезидентов юридических лиц Банк выступает в качестве 
налогового агента, на которого по законам РА возложена обязанность по 
произведению расчета, взиманию от доходов организаций – нерезидентов налога 
на прибыль и выплате в бюджет РА. Дивиденды, полученные организациями-
нерезидентами, а также прирост капитала от реализации акций облагается налогом 
в размере 10%.  
В РА подоходный налог платят физические лица резиденты и нерезиденты РА. 
Облагаемый налог – положительная разница между валовым доходом 
налогоплательщика и вычетами, осуществленными согласно положениям закона 
РА “О подоходном налоге”. Согласно статье 7 закона РА “О подоходном налоге”, 
при определении облагаемого объекта налогоплательщика валовый доход 
убавляется на сумму полученных дивидендов, а также на сумму дохода, 
полученного от отчуждения акций, конвертации на другие ценные бумаги или иных 
подобных сделок. Т.е. полученные дивиденды от акций физических лиц и прирост 
реализованного капитала не облагаются налогом. 
С 1 января 2017 года получаемые физическими лицами - нерезидентами 
дивиденды подлежат налогообложению в размере 10%. Согласно части 4 статьи 
159 налогового кодекса РА, при инвестировании в установленном 
законодательством порядке получаемых в виде дивидендов доходов в уставной 
капитал той же организации – резидента Республики Армения, платящего 
дивиденды в течение налогового года их получения, сумма инвестирования, но не 
более, чем сумма перечисленных в государственный бюджет налогов по 
дивидендам, возмещается в порядке, установленном Правительством РА.  

 
 
 
 
 
 
 

 


