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Հայտնում ենք, որ տեղի է ունեցել ________________________ Ընկերության _________________ 

(այսուհետ՝ Ընկերություն) ԱՄՏԾ-ով/___________________ԱՆԾ-ով արժեթղթերի փոխարկում: 

Խնդրում ենք կատարել համապատասխան գրառում ռեեստրում: 

 

Փոխարկվող արժեթղթերի Թողարկողի անվանումը  

Փոխարկվող արժեթղթերի ԱՄՏԾ կամ ԱՆԾ  

Փոխարկված արժեթղթերի Թողարկողի անվանումը  

Փոխարկված արժեթղթերի ԱՄՏԾ կամ ԱՆԾ  

Արժեթղթերի փոխարկում □ Անվանական արժեքի մեծացում 

□Անվանական արժեքի փոքրացում 

□Արժեթղթերի համախմբում 

□Արժեթղթերի բաժանում                                             

□Լրացուցիչ տեղաբաշխում 

Թողարկողի վերակազմակերպման արդյունքում 

□Միացում 

□Միաձուլում 

□Բաժանում 

□Առանձնացում 

Արժեթղթերի փոխարկման գործակիցը (բանաձևը)  

 

 Փոխարկվող արժեթղթերի ընդհանուր քանակը 

թվերով 

տառերով 

 

Փոխարկվող արժեթղթերի միավորի անվանական 

արժեքը 

թվերով 

տառերով 
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Փոխարկված արժեթղթերի ընդհանուր քանակը 

թվերով 

տառերով 

 

Փոխարկված արժեթղթերի միավորի անվանական 

արժեքը 

թվերով 

տառերով 

Կորպորատիվ գործողության  գրանցման համար հիմք 

հանդիսացող որոշման (որոշումների) 

վավերապայմանները 

 

Նշում փոխարկվող արժեթղթերի նկատմամբ առկա 

սահմանափակումների վերաբերյալ 

□ Առկա է________________________________________ 

□ Բացակայում է 

Նշում փոխարկված արժեթղթերի նկատմամբ առկա 

սահմանափակումների վերաբերյալ 

□ Առկա է________________________________________ 

□ Բացակայում է 

 

Կից ներկայացնում ենք հետևյալ փաստաթղթերը. 

 

Ցանկ 1 

 

 Թողարկողի կառավարման համապատասխան մարմնի կողմից ընդունված կորպորատիվ 

գործողության իրականացման վերաբերյալ որոշում ՝ կից կամ ներառելով արժեթղթերի փոխարկման 

կարգը և պայմանները:        

  Թողարկողի որոշմամբ մեկ տեսակի արժեթղթերի մեկ այլ տեսակի արժեթղթերով փոխարկման 

դեպքում՝ փոխարկումն ապահովող արժեթղթերի թողարկման (տեղաբաշխման) մասին Թողարկողի 

կառավարման համապատասխան մարմնի կողմից  ընդունված որոշում, եթե նշված փոխարկումն 

ուղեկցվում է փոխարկումն ապահովող արժեթղթերի տեղաբաշխմամբ: 

 Արժեթղթերի համախմբման արդյունքում առաջացած կոտորակային արժեթղթերի հետգնման կարգն 

ու պայմանները սահմանող փաստաթուղթ  

  Կորպորատիվաճ վավերացված պատճենըւմ առաջացած կոտորակային արժեթղթերի հետգնման 

կարգն ու պայմաններուղթ 

 Կանոնադրության կամ կանոնադրության համապատասխան փոփոխության պատճենը 

  Լիազորագիր 

  Լիազորված անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ 

  Այլ փաստաթղթեր (նշել) 
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Ցանկ 21 

 

 Թողարկողի կառավարման համապատասխան մարմնի կողմից ընդունված վերակազմակերպում 

իրականացնելու վերաբերյալ ընդունված որոշումը կամ պատշաճ վավերացված որոշման պատճենը և 

վերակազմակերպման արդյուքները հավաստող փաստաթուղթ ՝ կից կամ ներառելով Ընկերության 

վերակազմակերպման և արժեթղթերի փոխարկման կարգը և պայմանները:        

 Միացման պայմանագիրը կամ պատշաճ վավերացված պատճենը  

 Միձուլման պայմանագիրը կամ պատշաճ վավերացված պատճենը 

 

 Վերակազմակերպման արդյունքում դադարած Ընկերության գործունեության դադարեցման 

պետական գրանցում իրականացնող մարմնի կողմից տրված փաստաթուղթը 

 Վերակազմակերպման արդյունքում գործունեությունը չդադարեցնող Ընկերության 

կանոնադրութուն  

 Վերակազմակերպմամաբ պայմանավորված փոփոխության պետական գրանցումը հավաստող 

փաստաթուղթ 

 Վերակազմակերպման արդյունքում նոր ստեղծված Ընկերության կանոնադրություն 

 Վերակազմակերպման արդյունքում նոր ստեղծված Ընկերության պետական գրանցումը հավաստող 

փաստաթուղթ 

 Լիազորագիր 

 Լիազորված անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ 

 Այլ փաստաթղթեր (նշել) 

 

 

 

Տեղեկացնում ենք, որ ներկայացված տեղեկատվությունից և/կամ փաստաթղթերից բացի չենք 

տիրապետում որևէ այլ տեղեկատվության և/կամ փաստաթղթի, որն անհրաժեշտ ենք 

համարում տվյալ գործառնությունը գրանցելու համար: Ամբողջությամբ կրում ենք նման 

տեղեկատվության առկայության և չտրամադրման ռիսկն ու պատասխանատվությունը: 

 

Միաժամանակ հավաստիացնում ենք, որ սույն դիմումին կից փոխանցվող փաստաթղթերում 

պարունակվող տեղեկությունները ստույգ են և լիովին գիտակցում ենք, որ նրանում որևէ էական 

                                                           
1
 Եթե արժեթղթերի փոխարկումը տեղի է ունեցել Ընկերության վերակազմակերպման արդյունքում, 

լրացվում է Ցանկ 2-ը: 
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փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը կարող է հանգեցնել ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված պատասխանատվության միջոցների կիրառմանը: 

 

Առդիր _____   թերթ: 

______________________________________ 
Թողարկողի գործադիր մարմնի ղեկավարի պաշտոն, ԱԱՀ                                         

 
____________ 
ստորագրություն 

        Կ.Տ.

 


