«ՍՊԱՅԿԱ» ՍՊ Ընկերության թողարկած դրամային արժեկտրոնային պարտատոմսերի
ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականի օրինակելի ձև
ֆիզիկական անձանց համար

Հայտ-հանձնարարականի ներկայացման ամսաթիվը և ժամանակը

ժամը
Հայտ-հանձնարարական ներկայացնողի անվանումը

Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ
0

(անձնագրի համար)

(տրման ամսաթիվ)

(ռեզիդենդությունը)

Գրանցման վայրի հասցեն

Պարտատոմսերի ձեռքբերման սույն հայտ-հանձնարարականով ցանկություն եմ հայտնում ձեռք բերել «ՍՊԱՅԿԱ» ՍՊ
Ընկերության կողմից թողարկված կորպորատիվ պարտատոմսեր հետևյալ/ներքոնշյալ պայմաններով`
Ձեռք բերվող պարտատոմսերի քանակը (հատ)

(քանակը տառերով)
Ձեռք բերվող պարտատոմսերի միավորի ձեռքբերման գինը

Պարտատոմսերի ձեռքբերման ամսաթիվը

դրամ
Ձեռք բերվող պարտատոմսերի ձեռքբերման դիմաց վճարված ընդհանուր գումարը
դրամ
(գումարը տառերով)
Անձի բանկային վավերապայմանները
Անձի ՀՀ դրամով բանկային հաշվի համարը

Բանկի անվանումը

Արժեթղթերի հաշիվը հաշվառող անձի անունը

Արժեթղթերի հաշվի համարը

Սույն հայտ-հանձնարարականով, ըստ էության, հավաստում եմ, որ հայտ-հանձնարարականը ներկայացնելուց
առաջ ծանոթացել եմ պարտատոմսի թողարկման որոշման և Ծրագրային Ազդագրի, ինչպես նաև սույն հայտհանձնարարականին կից ներկայացված Տեղեկատվական Թերթիկի հետ, համաձայն ենք դրանցում նշված
պայմաններին և պատրաստակամ եմ ստանձնել «ՍՊԱՅԿԱ» ՍՊ Ընկերության թողարկած պարտատոմսերում
ներդրումների հետ կապված ռիսկերը:
Տեղյակ եմ, որ արժեթղթերում կատարվող
երաշխավորող հիմնադրամի միջոցներով:

ներդրումները երաշխավորված չեն

ավանդների

հատուցումը

Հաստատում եմ, որ սույն հայտ-հանձնարարականի բավարարման դեպքում հայտ-հանձնարարականը
կհանդիսանա իմ և «ՍՊԱՅԿԱ» ՍՊ Ընկերության միջև պատշաճ ձևակերպված և վավեր պայմանագիր` «ՍՊԱՅԿԱ»
ՍՊ Ընկերության թողարկած պարտատոմսերի՝ իմ կողմից ձեռքբերման (առքի) վերաբերյալ:

Լրացվում է Տեղաբաշխողի կողմից
Ձեռք բերվող պարտատոմսերի ԱՄՏԾ

AMSPKYB22ER3
Թողարկվող պարտատոմսերի ընդհանուր քանակը (հատ)
10,000

տասը հազար
քանակը տառերով

Անուն ազգանուն

ստորագրություն

Հիշեցում: Եթե ներդրողի կողմից պարտատոմսերի ձեռքբերման համար դրամական միջոցները 1570043103122800
բանկային հաշվին են մուտքագրվում մինչև պարտատոմսերի ձեռքբերման օրվա ժամը 16:30-ը, ապա այդ դրամական
միջոցները մուտքագրված են համարվում դրանց վճարման օրը, իսկ եթե համապատասխան գումարները վճարվում են
տվյալ աշխատանքային օրը 16:30-ից հետո, ապա դրանք մուտքագրված են համարվում վճարմանը հաջորդող առաջին
աշխատանքային օրը:
ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ: ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ՉԵՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՂ
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ:

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ: Սույն Տեղեկատվական Թերթիկը հանդիսանում է հայտ-հանձնարարականի անբաժանելի մասը: Ներդրողները պարտավոր են ծանոթանալ և ստորագրել (կնքել համապատասխանաբար)
Տեղակատվական թերթիկը: Առանց ստորագրված և համապատասխան կերպով կնքված Տեղեկատվական Թերթիկի ներկայացված հայտ-հանձնարարականը համարվում է անվավեր: Տեղեկատվական թերթիկում
զետեղված տեղեկատվության վերաբերյալ առավել մանրամասն կարելի է ծանոթանալ Թողարկողի պարտատոմսերի Ազդագրում:

1

Տեղեկատվություն Տեղաբաշխողի և նրա կողմից մատուցվող ծառայությունների մասին

Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխումը կազմակերպելու է «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերությունը, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան0010, Վազգեն Սարգսյան 2:
«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերության (այսուհետ տեքստում` Տեղաբաշխող) հետ կապի տվյալներն են`
·Հեռախոս: (+37410) 56 11 11
·Հեռատիպ (ֆաքս): (+37410) 51 31 33,
·Էլեկտրոնային հասցե: CapitalMarkets@ameriabank.am
Ցանկացած անձ Տեղաբաշխողի հետ կարող է կապ հաստատել, ստանալ անհրաժեշտ փաստաթղթեր և այլ տեղեկատվություն վերոնշյալ կապի միջոցներից որևէ մեկի միջոցով, ցանկացած բանկային աշխատանքային
օրվա ընթացքում Երևանի ժամանակով ժամը 09:30-ից մինչև 16:00-ը: Տեղաբաշխողի հետ հաղորդակցությունը կարելի է իրականացնել հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով:
Ներդրողները, ովքեր ցանկություն կունենան ձեռք բերելու Տեղաբաշխողի կողմից տեղաբաշխվող պարտատոմսերը, պետք է հայտ-հանձնարարականը լրացնելով այն պատշաճ կերպով առաքեն Տեղաբաշխողին:
Հայտ-հանձնարարականը կհամարվի պատշաճ կերպով առաքված Տեղաբաշխողին, եթե այն առաքվել է միայն ներքոնշյալ կապի միջոցներից որևէ մեկի միջոցով (կամ առձեռն՝ Տեղաբաշխողի գրասենյակ այցելելով) և
հասցեատիրոջ կողմից ստացվել է առաքման ստացման հաստատում:
Տեղաբաշխողին հայտ-հանձնարարականի ներկայացման միջոցներն են`
·Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան 0010, Վ. Սարգսյան 2, “ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ”, Կորպորատիվ և ներդրումային բանկինգի դեպարտամենտ, Կապիտալի Շուկաների Բաժին
·Էլեկտրոնային փոստ: CapitalMarkets@ameriabank.am
·այցելելով Բանկի որևէ մասնաճյուղ և հաճախորդի մենեջերների միջոցով լրացնելով համապատասխան հայտ-հանձնարարականը
·ինտերնետ բանկինգ համակարգ
Համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի, Տեղաբաշխողը կարող է մատուցել ներդրումային ծառայություններ` առանց ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիայի:
Տեղաբաշխողը լիցենզավորվել և գրանցվել է որպես բանկ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից:
ՀՀ Կենտրոնական բանկի հետ կապի տվյալներն են՝ ՀՀ ք. Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 6, Հեռ՝ (374-10) 592 697, Ֆաքս՝ (374-10) 523 852, Էլ-փոստ՝ mcba@cba.am, S.W.I.F.T.CBRAAM22:
Տեղաբաշխման արդյունքում Տեղաբաշխողը ներդրողին կտրամադրի համապատասխան տեղեկատվություն իր կողմից ձեռք բերված պարտատոմսերի դիմաց կատարված վճարման հաստատման, ձեռք բերված
պարտատոմսերի քանակի և ձեռք բերվող պարտատոմսերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պատշաճ գրանցման վերաբերյալ:
Հայտ-հանձնարարականի մասնակի բավարարման դեպքում, եթե առկա է լինում ներդրողին հետ վերադարձման ենթակա գումար, ապա տեղաբաշխման ավարտից հետո 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում
նշված գումարը Տեղաբաշխողի կողմից ենթակա է վերադարձման, ինչն իրականացվում է անկանխիկ եղանակով` ներդրողների համապատասխան բանկային հաշվին փոխանցմամբ:
Տեղաբաշխողի կողմից «Շահերի բախման սահմանափակման քաղաքականության» համառոտ նկարագրությունը ներկայացվում է հաջորդիվ, սակայն ներդրողները կարող են Տեղաբաշխողի գործունեության հասցեում
ծանոթանալ քաղաքականության ամբողջական տարբերակի հետ: Քաղաքականության նպատակը ներդրումային ծառայություններ մատուցելիս հնարավոր շահերի բախումների սահմանումն է և դրանց կանխարգելման
ուղղությամբ տեղաբաշխողի կողմից իրականացվող միջոցառումների նկարագրությունը:
2

Տեղեկատվություն պարտատոմսերի և դրանց հետ առնչվող ռիսկերի մասին

Մասնավոր ընկերություների (կորպորատիվ) պարտատոմսերում ներդրումները սովորաբար կապված են որոշակի ռիսկերի հետ: Այդ ռիսկերի հնարավորինս բացահայտումը, վերլուծությունը, ի հայտ գալու
հավանականության և ներդրողի ֆինանսական վիճակի վրա ազդեցության չափի գնահատումը թույլ կտա ներդրողին կատարել արդյունավետ ներդրումային որոշումներ՝ հիմնվելով յուրաքանչյուր ներդրողի համար
յուրահատուկ ներդրման ռիսկ-եկամտաբերություն համակցության վրա:
Հետևաբար, ցանկացած պարագայում, ներդրողներին խորհուրդ է տրվում մինչև ներդրումային որոշում կայացնելը հանգամանորեն վերլուծել Թողարկողի պարտատոմսերի ներդրման հետ կապված ռիսկերը, ի լրումն
ազդագրում ներկայացված տեղեկատվության: Թողարկողի պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված որպես էական ռիսկեր դիտարկվում են հետևյալ ռիսկերը, որոնք բաժանվում են երկու մեծ խմբի` Թողարկողի
գործունեության հետ կապված ռիսկեր և Թողարկողի պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված ռիսկեր:
2.1

Թողարկողի գործունեության հետ կապված ռիսկեր

Մակրոտնտեսական ռիսկեր: Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև գործընկեր կազմակերպություննների գործունեության երկրների մակտրոտնտեսական իրավիճակի վատթարացումը կարող է բացասաբար
ազդել Թողարկողի գործունեության վրա:
Աշխարհաքաղաքական ռիսկ: Քանի որ թողարկողի հիﬓական շուկան ՌԴ-ն է, ապա պետք է հաշվի առնել, որ Թողարկողի ապագա գործունեությունը էապես կախված է ՀՀ-ի՝ ԵԱՏՄ և ԱՊՀ շրջանակներում կնքված
համաձայնագրերի շարունակականությամբ:
Առևտրային սահմանափակումների ռիսկ: Հնարավոր է, որ Թողարկողի և գործընկերների գործունեության երկրներում (բացի ԱՊՀ ազատ առևտրի գոտում ներառված երկրների) սահմանվեն արտահանման և/կամ
ներմուծման սահմանափակումներ, որոնք էական ազդեցություն կարող են թողնել Թողարկողի գործառնական գործունեության վրա:
Գործընկերոջ ռիսկ: Թողարկողի գործունեությունն էապես կախված է ապրանքների (առավելապես՝ գյուղմթերքի) մատակարարների և գնորդների գործունեության անընդհատությունից և ֆինանսական դրությունից,
որոնց բացասական ցուցանիշները կարող են բերել Թողարկողի բնականոն գործունեության խափանմանը:
Արտահանվող ապրանքների գներ: Քանի որ Թողարկողի գործունեության գերակշիռ մասը վերաբերում է գյուղմթերքին, ապա դրանց` ներմուծվող/արտահանվող շուկաներում գների տատանումները կազդեն ինչպես
Թողարկողի, այնպես էլ գործընկերների գործառնական գործունեության վրա:
Էներգակիրների գներ: Էներգակիրների գների բարձրացումները կհանգեցնեն Թողարկողի ծախսերի ավելացմանը:
Հարկային դաշտի փոփոխություն: Հարկային դաշտի հնարավոր խստացուﬓերը, ինչի հավանականությունը գնահատվում է ցածր, կարող են որոշակիորեն ազդել արտահանվող ապրանքների մրցունակության,
Թողարկողի մրցակցային դիրքի և շահութաբերության վրա:
Տեխնոլոգիական պրոցեսներ: Ապրանքների արտադրության և արտահանման ամբողջ գործընթացը հիﬓվում է տեխնոլոգիապես հագեցած գործընթացների անխափան աշխատանքի վրա: Օգտագործվող
տեխնոլոգիաների հնարավոր խափանումները կարող են ազդել Թողարկողի բիզնեսի անընդհատության վրա:
Եղանակային անբարենպաստ պայմաններ: Եղանակային անբարենպաստ պայմանները կարող են ազդել արտադրության, մատակարարման և վաճառքի ծավալների վրա:
Արտահանման շուկաների ընդլայնում: Թողարկողը նպատակ ունի ընդլայնել իր արտահանման շուկաները և հնարավոր է, որ Թողարկողը ի վիճակի չլինի կազմակերպել նախատեսված ժամկետներում նախատեսված
ծավալներով ապրանքնեի արտահանումը:
Արտարժութային ռիսկ: Թողարկողն ունի արտարժույթով, մասնավորապես ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով ներգրավված վարկեր և փոխառություններ, որոնց հաշվեկշռային արժեքը, պայմանավորված արտարժութային
շուկայում փոխարժեքի տատանումներով, կարող է ենթարկվել փոփոխությունների, ինչն էլ կարող է բացասաբար ազդել Թողարկողի վարկունակության վրա:

2.2

Թողարկողի պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված ռիսկեր

Տոկոսադրույքի ռիսկ: Շուկայում պարտատոմսերի գները գտնվում են հակադարձ կախվածության ﬔջ տոկոսադրույքների մակարդակից, այսինքն տոկոսադրույքների բարձրացումը, այլ հավասար պայմաններում,
հանգեցնում է պարտատոմսերի գնի անկմանը և հակառակը:
Շուկայական ռիսկ: Երկրորդային շուկայում Թողարկողի պարտատոմսերի գինը և դրանց նկատմամբ պահանջարկը կարող են նվազել ներքին/միջազգային տնտեսություններում տնտեսական ընթացիկ ցուցանիշների և
դրանց փոփոխությունների սպասումների հետ կապված: Ներդրողը պետք է հաշվի առնի, որ արժեթղթերի գները շուկայում կարող են ժամանակի ընթացքում իջնել կամ բարձրանալ:
Վերաներդրման ռիսկ: Վերաներդրման ռիսկը պայմանավորված է Թողարկողի պարտատոմսերից պարբերաբար ստացվող արժեկտրոնային եկամուտների առնվազն համարժեք եկամտաբերությամբ (ձեռքբերման
գործարքով սահմանված մինչև մարումը եկամտաբերությամբ) ներդրում կատարելու հնարավարության բացակայությամբ:
Վարկային/դեֆոլտի ռիսկ: Ներդրողները Թողարկողի պարտատոմսեր ձեռք բերելիս իրենց վրա են վերցնում Թողարկողի վարկային ռիսկը, որը կապված է ապագայում Թողարկողի ֆինանսական վիճակի հնարավոր
վատթարացման, արժեկտրոնային վճարումներ իրականացնելու կամ պարտատոմսերն իրենց անվանական արժեքով մարման անհնարինության և հավանական սնանկացման հետ:
Արտարժութային ռիսկ: Արտարժութային ռիսկն առկա է այն ներդրողների մոտ, ովքեր, իրենց դրամական միջոցները, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով կամ ՀՀ դրամով պարտատոմսերում ներդնելու նպատակով, պետք է
փոխարկեն մի արժույթից մեկ այլ արժույթի:
Իրացվելիության ռիսկ: Թողարկողը չի կարող երաշխավորել, որ պարտատոմսերի շրջանառության ողջ ժամկետի ընթացքում ներդրողները ցանկացած պահի կարող են իրացնել կամ ձեռք բերել պարտատոմսերը
երկրորդային շուկայում (կարգավորվող շուկայում) իրենց համար տնտեսապես շահավետ գնով:
Գնաճի կամ գնողունակության ռիսկ: ՀՀ-ում գնաճի առկայության պարագայում, Թողարկողի կողմից իր պարտատոմսերի դիմաց առաջարկվող անվանական արժեկտրոնային եկամտաբերությունը գնահատելիս
ներդրողները պետք է հաշվի առնեն, որ իրական եկամտաբերությունը կարող է լինել անվանական արժեկտրոնային եկամտաբերությունից ավելի ցածր (գնաճի չափով):
2.3

Տեղեկատվություն հրապարակված ազդագրի մասին

Ցանկացած անձ կարող է Թողարկողի կողմից առաջարկվող պարտատոմսերի Ծրագրային Ազդագիրը ստանալ «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերության գործունեության վայրում (հասցե` ՀՀ, 0010 Երևան, Վ. Սարգսյան 2),
իսկ էլեկտրոնային տարբերակը` «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերության ինտերնետային կայքից (www.ameriabank.am) կամ Թողարկողի ինտերնետային կայքից (www.spayka.am):
2.4

Տեղեկատվություն երաշխավորության և երաշխավորի մասին

Թողարկողի պարտատոմսերն ապահովված կամ երաշխավորված չեն:
3

Գործարքի կնքման վայրը

Գործարքի կնքման վայր է համարվում Տեղաբաշխողի գործունեության իրավաբանական հասցեն:
4

Տեղեկատվություն ծախսերի և միջնորդավճարների մասին

4.1

Պարտատոմսերի դիմաց վճարումը

Ներդրողները պարտատոմսի դիմաց կատարում են վճարումներ համաձայն Թողարկողի կողմից հաստատված Պարտատոմսերի թողարկման պայմանների:
Պարտատոմսի գինը ձեռքբերման օրվա դրությամբ հաշվարկվում է համաձայն Թողարկողի կողմից հաստատված Պարտատոմսերի թողարկման պայմանների:
4.2

Ընդհանուր տեղեկություններ ծախսերի և միջնորդավճարների մասին

Տեղաբաշխման ընթացքում ներդրողները կարող են ունենալ հետևյալ ծախսերը`
·որևէ առևտրային բանկում բանկային հաշվի բացման հետ կապված ծախսեր` համաձայն յուրաքանչյուր առևտրային բանկի գործող սակագների,
·«Հայաստանի Կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ կամ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողﬕց լիցենզավորված պահառուների մոտ արժեթղթերի հաշվի բացման հետ կապված ծախսեր` համաձայն յուրաքանչյուր
պահառուի գործող սակագների,
·Հայտ-հանձնարարականի` Տեղաբաշխողին պատշաճ կերպով առաքման հետ կապված ծախսեր` ըստ առաքման ձևի (առձեռն ներկայացնելու հետ կապված ծախսեր, փոստային ծախսեր` փոստով առաքելու դեպքում,
էլեկտրոնային փոստով առաքելու հետ կապված ծախսեր),
·Հայտ-հանձնարարականի բավարարման արդյունքում թողարկված արժեթղթերի ձեռքբերման և դրանց նկատմամբ սեփականության իրավունքի ամրագրման հետ կապված ծախսեր: Մասնավորապես`
o ձեռք բերվող պարտատոմսերի համար Թողարկողի բանկային հաշվին ներդրողի (ձեռք բերողի) բանկային հաշվից համապատասխան գումարի փոխանցման հետ կապված բանկային ծախսեր` համաձայն
սպասարկող առևտրային բանկի գործող սա?կագների,
o ձեռք բերվող պարտատոմսերի համար արժեթղթերի փոխանցման հետ կապված պահառուի ծախսեր` համաձայն սպասարկող պահառուի գործող սակագների:

Ներդրողները արժեկտրոնների ստացման, պարտատոմսերի շրջանառության ընթացքում պարտատոմսերով առքուվաճառի գործարքների իրականացման և մարման արդյունքում կարող են ունենալ նաև հարկային
ծախսեր` համաձայն իրենց` որպես հարկ վճարողի կարգավիճակի (ռեզիդենտ, ոչ ռեզիդենտ, գործող հարկային արտոնությունների առկայություն և այլն): Հետևաբար հ?նարավոր է, որ Թողարկողը` հանդես գալով
որպես հարկային գործակալ, իրականացնի օրենսդրությամբ նախատեսված որոշակի հարկային պահումներ: Պարտատոմսերից ստացվող եկամուտների հարկման առավել մանրամասն նկարագրությունը ներկայացված
է պարտատոմսերի ազդագրում:
4.3

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերության կողﬕց առաջարկվող ծառայությունները

Տեղաբաշխման ընթացքում պարտատոմսերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործողությունների հետ կապված «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերության կողﬕց առաջարկվող ծառայությունները ներկայացվում են ստորև`
· բանկային հաշվի բացում` համաձայն «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերության գործող սակագների,
· բանկային հաշվին պարտատոմսերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ կանխիկ ﬕջոցների մուտքագրում` համաձայն «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերության գործող սակագների,
· արժեթղթերի հաշվի բացում` համաձայն «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲ Ընկերության գործող սակագների,

Անուն ազգանուն

ստորագրություն
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