18.10.2019թ.-ին «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի կողմից որոշում է
կայացվել բաժնետոմսերի տեղաբաշխման ժամկետների փոփոխության
վերաբերյալ, այն է` տեղաբաշխման ավարտ սահմանել 30.12.2019թ.-ի ժամը
16.00-ն, որով պայմանավորված կից ներկայացվում է ՀՀ ԿԲ Նախագահի
03.07.2019թ. թիվ 1/446Ա որոշմամբ գրանցված Ազդագրի լրացումը.
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ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԻՆՔ
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
Տեղեկատվություն Բանկի և Բանկի գործունեության վերաբերյալ
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Բանկի կառավարման մարմնի անդամները, աշխատակիցները և
խոշոր բաժնետերերը
Առաջարկվող կամ կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության
համար նախատեսված արժեթղթերի հիմնական վիճակագրական
տվյալները
Արժեթղթերի առաջարկի համակողմանի նկարագիրը
Այլ էական տեղեկություններ ըստ բանկի հայեցողության, որոնք նշված
չեն նախորդ կետերում
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ԲԱԺԻՆ 1. ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
Ամփոփաթերթը դիտվում է որպես Ազդագրի ներածական համառոտ նկարագրություն և
առաջարկվող բաժնետոմսերում ներդրում անելու վերաբերյալ ներդրողի որոշումը պետք է
հիմնված լինի ամբողջական Ազդագրի վրա:
Ամփոփաթերթում պարունակվող տեղեկատվության համար պատասխանատու անձը
պատասխանատվություն է կրում ամփոփաթերթում պարունակվող տեղեկատվության ոչ
ամբողջական կամ ապակողմնորոշիչ լինելու համար միայն այն դեպքում, եթե այն ոչ
ամբողջական կամ ապակողմնորոշիչ է Ազդագրի մյուս մասերի հետ դիտարկելու դեպքում:
Ներդրողը կարող է ձեռք բերել Ազդագիրը և Ազդագրին կից ներկայացվող
փաստաթղթերը փաստաթղթային տարբերակով Բանկի գլխավոր գրասենյակում և
մասնաճյուղերում, իսկ էլեկտրոնային տարբերակով՝ Բանկի ինտերնետային էջում՝
www.aeb.am:
Սույն Ազդագրում ներկայացված անձանց անձնական տվյալները ներկայացված են այդ
անձանց համաձայնությամբ:

1. Տեղեկատվություն Բանկի և Բանկի գործունեության վերաբերյալ
1.1. Բանկի լրիվ ֆիրմային անվանումն է
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՆԿ»

ԲԱՑ

ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ

Բանկի կրճատ ֆիրմային անվանումն է
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
1.2. Բանկի կազմակերպական-իրավական ձևը՝ բաց բաժնետրիրական ընկերություն:
1.3. Բանկի պետական գրանցման վայրն է՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ամիրյան 23/1, գրանցման
համարը՝ 1:
1.4. Բանկի գտնվելու վայրն է` ՀՀ, ք. Երևան, Ամիրյան 23/1,
1.5. Կապի միջոցները`
հեռ. (+374 10) 510 910
ֆաքս (+374 10) 538 904
էլ. փոստ bank@aeb.am
ինտերնետային կայք www.aeb.am
Բանկի հիմնադրման երկիրը` Հայաստանի Հանրապետություն:
1.6. Բանկին առնչվող և բաժնետոմսերում ներդրումների հետ կապված հարցերի
են
կապնվել
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»
ԲԲԸ
դեպքում
ներդրողները
կարող
Ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման վարչության պետ Հ. Ավետիսյանի հետ
հետևյալ հեռախոսահամարով՝ (+374 10) 510 976:
1.7. Թողարկողի համառոտ պատմությունը.
Բանկը (նախկին ԽՍՀՄ Բնակսոցբանկի հայկական հանրապետական բանկ) ՀՀ
պետական բանկերից առաջինն է վերակազմավորվել բաժնետիրական բանկի:
1991թ. փետրվարի 14-ին ՀՀ Մինիստրների խորհրդի №115 որոշմամբ ԽՍՀՄ
Բնակսոցբանկի հայկական հանրապետական բանկի հիման վրա ստեղծվել է
5

Հայաստանի Հանրապետության պետական ակցիոներական կոմերցիոն բանկը
(Հայպետկոմբանկ):
1992թ. նոյեմբերի 16-ին բանկը ՀՀ ԿԲ-ից ստացել է բանկային գործառնություններ
իրականացնելու №1 լիցենզիա:
1993թ. դեկտեմբերի 28-ին ՀՀ ԿԲ վարչության նսիտի որոշմամբ (արձանագրություն
№40) Հայպետկոմբանկը վերագրանցվել է Հայաստանի էկոնոմիկայի զարգացման
բաժնետիրական բանկի (Հայէկոնոմբանկ) (գրանցում՝ Թիվ 1/35)՝ ստանալով Թիվ 1/35
բանկային գործառնությունների իրականացման Արտոնագիր:
2002թ. Բանկի բաժնետոմսերը ցուցակվել են «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ-ի
«B» հարթակում:
2004թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի ու ՎԶԵԲ-ի միջև կնքվեց պայմանագիր, որով
սկսվեց Բանկի կանոնադրական կապիտալում ՎԶԵԲ-ի մասնակցության գործընթացը,
որի արդյունքում ՎԶԵԲ-ի մասնակցությունը Բանկի կանոնադրական կապիտալում
կազմել է 25%+1 բաժնետոմս:
2007թ. Փետրվարին Moody's Investors Service միջազգային վարկանիշային
ընկերությունը ՀՀ բանկային համակարգում առաջին անգամ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸն շնորհեց ֆինանսական կայունության E+ և երկարաժամկետ ՀՀ դրամով ու
արտարժույթով ավանդների B1 վարկանիշներ, երկուսն էլ Stable Outlook-ով (կայուն
հեռանկար):
2013թ. Բանկը ստացել է ISO/IEC 27001:2005 (Տեղեկատվության անվտանգության
կառավարման համակարգ) հավաստագիր:
2014 թվականի դեկտեմբերի 3-ին ՎԶԵԲ-ը, Սուքիասյան եղբայրները եւ
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն կնքել են բաժնտոմսերի գնման պայմանագիր, որով ՎԶԵԲը համաձայնել է վաճառել իր 233,335 սովորական բաժնետոմսերը հինգ հավասար
մասնաբաժիններով (46,667 ամեն տրանշ) հինգ տարվա ընթացքում` սկսած 2014
թվականի դեկտեմբերից մինչև 2019-ի մարտի 2-ը:
2015 թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի և Ղազախստանի «ԲՏԱ բանկ» ՓԲԸ-ի
ղեկավարների միջև ստորագրվեց երկու բանկերի միացման հուշագիր` ՀՀ-ում գրանցված
և գործունեություն իրականացնող «ԲՏԱ բանկ» ՓԲԸ-ն «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ին
միացնելու նպատակով:
2016թ.
ՀՀ
ԿԲ
որոշման
համաձայն
«ԲՏԱ
Բանկ»
ՓԲԸ-ն
միացավ
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ին, որի արդյունքում «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի կապիտալն
ավելացավ 5,294,232 հազ. դրամով, իսկ մասնաճյուղային ցանցը` 6 մասնաճյուղով:
2018թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի էմիսիոն եկամուտներից` 33,438,300 դրամ,
չբաշխված շահույթից՝ 2,524,160,700 դրամ և Գլխավոր պահուստից՝ 3,000,000,000
դրամ ուղղվեց կանոնադրական կապիտալի ավելացմանը, որի արդյունքում
կանոնադրական կապիտալը կազմեց 22,266,343,200 դրամ և դրա հաշվին 3,000 դրամի
չափով ավելացավ մեկ սովորական բաժնետոմսի անվանական արժեքը՝ 7,400 դրամից
դառնալով 10,400 դրամ:
2019թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Կանոնադրական կապիտալը համալրվել է
3,369,000.0 հազ. դրամով, որի արդյունքում կանոնադրական կապիտալը կազմեց
25,635,343,200 դրամ:
Բանկին տրված լիցենզիաները և արտոնագրերն անժամկետ են:
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1.8. Բանկի ռազմավարությունը
Բանկի ռազմավարական թիրախը՝ որպես ունիվերսալ կառույց շարունակական
զարգացման ապահովումն է՝ մատուցելով հաճախորդներին միջազգային չափանիշներին
համապատասխան բանկային ծառայություններ, ապահովելով Բանկի հաճախորդների և
բաժնետերերի շահերի պաշտպանվածությունը:
Նախատեսելով զարգացման բոլոր ոլորտների թե՛ քանակական, թե՛ որակական աճ,
շարունակվելու է մեծ ուշադրություն դարձվել ռիսկերի կառավարման համակարգի,
ներքին հսկողության համակարգի, ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի, կորպորատիվ կառավարման
արժեքների զարգացմանը, բանկային ծառայությունների մատուցման տեխնոլոգիաների
կատարելագործմանը, միջազգային գործառնությունների, ինչպես նաև միջազգային
ֆինանսավարկային կառույցների հետ համագործակցության ընդլայնմանը:
Բանկի ռազմավարության հիմնական խնդիրները բխում են բանկի ֆինանսական
քաղաքականության գլխավոր խնդիրներից՝ պահպանել և ավելացնել բանկի ընդհանուր
կապիտալը, ապահովել բանկի կայուն իրացվելիությունը, արդյունավետ կառավարելով
բանկի ֆինանսական միջոցները, ապահովել եկամուտների այնպիսի մակարդակ, որը
թույլ կտա ոչ միայն փոխհատուցել անհրաժեշտ ծախսերը, այլ նաև ձևավորել բավարար
պահուստներ` լուծելով բանկի կապիտալիզացիայի խնդիրները:
Բանկն իր առաքելությունը տեսնում է որպես միջազգային չափանիշներով ռիսկերի
կառավարման գործուն համակարգով, առաջընթաց տեխնոլոգիաներով զարգացող,
օրինապաշտ, թափանցիկ կառույցի զարգացում, որը իր գործունեությամբ նպաստում է ոչ
միայն ՀՀ բանկային համակարգի կայունությանը, այլև երկրի տնտեսության
զարգացմանը:
1.9. Բանկի կանոնադրական կապիտալը և վերջինիս կառուցվածքը
Բանկի փաստացի համալրված կանոնադրական հիմնադրամի չափը կազմում է
25,635,343,200 ՀՀ դրամ, որը ներառում է 1,852,533 սովորական բաժնետոմս,
յուրաքանչյուրը 10,400 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով և 424,600 արտոնյալ
բաժնետոմս յուրաքանչյուրը 15,000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով:
Բանկի հայտարարած տեղաբաշխման ենթակա սովորական բաժնետոմսերի
քանակը կազմում է 2,000,000 (երկու միլիոն) սովորական բաժնետոմսեր`
յուրաքանչյուրը 10,400 (յոթ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով:
Բանկի հայտարարած տեղաբաշխման ենթակա արտոնյալ բաժնետոմսերի
քանակը կազմում է 228,479 (երկու հարյուր քսանութ հազար չորս հարյուր
յոթանասունինը) հատ հաստատագրված շահութաբաժնով արտոնյալ բաժնետոմսեր`
յուրաքանչյուրը 15,000 (տասնհինգ հազար) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով,
յուրաքանչյուրի լուծարային արժեքը անվանական արժեքի չափով, յուրաքանչյուրի
համար դրա անվանական արժեքի նկատմամբ տարեկան 14 (տասնչորս) տոկոս
վճարվող շահութաբաժնի չափով:
30.09.2019թ. դրությամբ բաժնետերերի կողմից վճարված է կանոնադրական
կապիտալի 100%-ը:
30.09.2019թ. դրությամբ Բանկի սովորական բաժնետոմսերի սեփականատերերի
քանակը կազմում է 3,240 բաժնետեր:
1.10. Բանկի բիզնեսի նկարագիրը (մատուցված ծառայությունները)
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Համաձայն Բանկի կանոնադրության.
Բանկը կարող է իրականացնել ՀՀ օրենքներով և այլ իրավական ակտերով
սահմանված բոլոր ֆինանսական գործառնությունները:
30.09.2019թ. դրությամբ Բանկը թղթակցային հաշիվներ ունի տեղական և միջազգային
17 բանկերում:
Բանկն անդամակցում է հետևյալ միջազգային արագ դրամական փոխանցումների
համակարգերին` «MoneyGram», «Ria Money Transfers», «IntelExpress», «Unistream», «Converse
Transfer», «Golden Money Transfer», «MoneyTun» և «Faster»:
1.11. Բանկի կազմակերպական կառուցվածքը ներկայացվում է ստորև.

Ազդագրի ներկայացման պահի դրությամբ Բանկն ունի 52 մասնաճյուղ, որոնցից 51-ը`
ՀՀ տարածքում և 1-ը` ԼՂՀ-ում` Ստեփանակերտ քաղաքում:
1.12. Բանկի
տրամադրության
պիտանելիությունը.
№
1
2
3
4

Ցուցանիշի անվանումը
Ակտիվներ, այդ թվում՝
Եկամտաբեր ակտիվներ
Հաճախորդներին տրված
վարկեր
Պահանջներ ֆինանսական
կազմակերպությունների

տակ

եղած

ակտիվների

համարժեքությունը

և

30.06.2019
237,394,369
204,653,470

31.12.2018
221,697,397
199,311,211

31.12.2017
190,802,799
149,973,255

հազ. դրամ
31.12.2016
146,182,358
113,976,704

147,845,979

133,629,775

104,216,558

75,047,659

12,420,669

13,175,950

13,030,610

8,253,897
8

նկատմամբ
5 Վաճառքի համար մատչելի
ֆինանսական ակտիվներ
(Ներդրումային արժեթղթեր)
6 Դրամական միջոցներ և դրանց
համարժեքներ
7 Կանխիկ դրամական միջոցներ
8 Շահույթի կամ վնասի միջոցով
իրական արժեքով չափվող
ֆինանսական ակտիվներ
9 Հակադարձ հետգնման
պայմանագրեր
10 Ներդրումներ ասոցիացված
կազմակերպություններում
11 Եկամտաբեր ակտիվների
տեսակարար կշիռը (%)

23,058,921

19,752,226

2,036,091

2,879,255

35,044,724

38,158,045

35,824,831

32,059,829

10,770,736

9,304,956

9,437,455

8,818,128

0

17,468

0

1,765

5,521,355

3,882,703

4,296,862

4,552,427

0

0

0

0

86.21%

89.90%

78.60%

77.97%

Արժեզրկված (չաշխատող) վարկերի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվությունը
ներկայացված է Բանկի հրապարակվող հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններում
(Ծանոթագրություն 16 Հաճախորդներին տրված վարկեր):

2. Բանկին և արժեթղթերին առնչվող ռիսկերի համառոտ նկարագիրը
2.1. Ռիսկերի կառավարման գործընթացը բաղկացած է հետևյալ փուլերից` Բանկի
գործունեության ընթացքում հնարավոր ռիսկերի նույնականացում, գնահատում,
հսկողություն,
հաղորդակցում-հաշվետվություն
և
գնահատված
ռիսկերին
արձագանքում: Ընդ որում ռիսկերին արձագանքման փուլն իրականացվում է ռիսկից
խուսափման, ռիսկի նվազեցման, ռիսկի ընդունման կամ ռիսկի փոխանցման
տարբերակներով:
Համաձայն
««ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»
ԲԲԸ
ռիսկերի
կառավարման
քաղաքականության» պահանջների, հաշվի առնելով Բանկային վերահսկողության
բազելյան կոմիտեի և GARP-ի (Generally Accepted Risk Principles) ռիսկերի
կառավարման սկզբունքները` բանկում մշակվել և ներդրվել են հետևյալ հիմնական
ռիսկատեսակների գնահատման և կառավարման մոդելները.
 վարկային ռիսկ,
 շուկայական ռիսկ
 տոկոսադրույքների փոփոխման ռիսկ,
 արտարժութային ռիսկ,
 գնային ռիսկ,
 իրացվելիության ռիսկ,
 գործառնական ռիսկ,
 Հեղինակության ռիսկ,
 Վարակի ռիսկ,
 Ռազմավարական ռիսկ,
 Օրենսդրական, նորմատիվային դաշտի փոփոխության ռիսկ,
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 Երկրի ընդհանուր և տնտեսական միջավայրի ռիսկ:
Բանկին առնչվող ռիսկերի վերաբերյալ առավել մանրամասն ներկայացված է
սույն Ազդագրի Բաժին 3-ի («Բաժնետոմսեր թողարկողի մասին տեղեկատվություն») 2րդ կետում («Ռիսկային գործոններ»):
2.2. Բաժնետոմսերում ներդրումները կապված են որոշակի հավանական ռիսկերի հետ,
ուստի ներդրում կատարելու վերաբերյալ որոշում ընդունելուց առաջ ներդրողները
պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրեն և վերլուծեն ներդրման հետ կապված և
Ազդագրում բացահայտված հավանական ռիսկերը, ինչպես նաև ներկայացված այլ
տեղեկատվությունը: Անհրաժեշտ է, այնուամենայնիվ, հաշվի առնել նաև այն
հանգամանքը, որ Ազդագրում ներկայացված հնարավոր ռիսկերի ցանկը սպառիչ չէ և
հավանական է նաև անկանխատեսելի բնույթի որոշակի այլ ռիսկերի առաջացումը և
հետևաբար ներդրողը ներդրման վերաբերյալ որոշում կայացնելիս պետք է լիարժեք
գիտակցի ներդրման էությունը և առաջնորդվի նաև իր սեփական փորձով,
նպատակներով և սպասումներով:
Ներկայացված ռիսկերից յուրաքանչյուրը կարող է որոշակի բացասական
ազդեցություն ունենալ ինչպես Բանկի վիճակի, այնպես էլ շուկայում առկա
իրավիճակի
վրա`
արդյունքում
հանգեցնելով
շուկայում
բաժնետոմսերի
շրջանառելիության` իրացվելիության անկմանը: Բանկի կողմից որպես առավել
էական ռիսկեր դիտարկվում են.
ա) Բաժնետոմսերի իրացվելիության ռիսկը, որը կարող է առաջանալ շուկայում
ձևավորված իրավիճակի կտրուկ փոփոխության կամ Բանկի ֆինանսական վիճակի
վատթարացման հետևանքով, որի արդյունքում, բաժնետոմսերը կարող են կորցնել իրենց
գրավչությունը՝ հանգեցնելով դրանց գնի անկմանը: Ներդրողը կարող է շուկայական տվյալ
իրավիճակում առկա բաժնետոմսերի ցածր իրացվելիության պատճառով հնարավորություն
չունենալ վաճառելու բաժնետոմսերը առանց էական կորուստների կամ ընդհանրապես
հնարավորություն չունենալ դրանք վաճառելու:
բ) Արտարժութային ռիսկը, որը կարող է առաջանալ փոխարժեքի կտրուկ
տատանումների հետևանքով, որոնք կարող են էապես ազդել ինչպես Բանկի, այնպես էլ
արժեթղթերի շուկայի վրա: Բաժնետոմսերը գնանշվելու և վճարվելու են ՀՀ դրամով, ուստի,
այն ներդրողների համար, որոնց ֆինանսական հոսքերն այլ արժույթով են, տվյալ
բաժնետոմսերը պարունակում են զգալի արտարժութային ռիսկեր:
գ) Տոկոսադրույքի ռիսկը, որը կարող է հետևանք լինել շուկայում գործող
տոկոսադրույքների կտրուկ փոփոխության, ինչը որպես այլընտրանքային ներդրման
ուղղություն, անուղղակիորեն ազդում է բաժնետոմսերի գների վրա:
դ) Բանկի հեղինակության ռիսկը, որը անմիջական ազդեցություն ունի բաժնետոմսերի
գրավչության և գնի վրա:
Թողարկվող արժեթղթերին առնչվող ռիսկերի վերաբերյալ առավել մանրամասն
ներկայացված է սույն Ազդագրի Բաժին 2-ի («Թողարկվող բաժնետոմսերի մասին
տեղեկատվություն») 1-ին կետում («Ռիսկային գործոններ»):

3. Բանկի տնտեսական գործունեության
վիճակի փոփոխության միտումները

զարգացման

և

ֆինանսական
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Բանկն իր գործունեությունն իրականացնում է համաձայն Բանկի խորհրդի կողմից
հաստատված հեռանկարային զարգացման ծրագրերի՝ դրանցում սահմանված նպատակների,
սկզբունքների, գործունեության հիմնական ուղղությունների և խնդիրների լուծման ուղիների::
Բանկի` որպես կայացած և հեռանկարային ֆինանսական կառույցի, գնահատականը պետք
է համարել նաև ISO/IEC 27001 (Տեղեկատվության անվտանգության կառավարման համակարգ)
հավաստագրի ստացման փաստը, որը մեծ հեռանկարներ է բացում բանկի միջազգային
ճանաչման, միջազգային ֆինանսավարկային կառույցների հետ համագործակցության էլ ավելի
խորացման և բանկի հետագա զարգացման տեսանկյունից:
Բանկի ֆինանսական վիճակի 2016-2018թ.թ. փոփոխության միտումները ներկայացված են
սույն ամփոփաթերթի 1-ին կետի 1.12 ենթակետում և 9-րդ կետում:
Նախատեսելով զարգացման բոլոր ոլորտների թե՛ քանակական, թե՛ որակական աճ,
շարունակվելու է մեծ ուշադրություն դարձվել ռիսկերի կառավարման համակարգի, ներքին
հսկողության համակարգի, ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի, կորպորատիվ կառավարման արժեքների
զարգացմանը,
բանկային
ծառայությունների
մատուցման
տեխնոլոգիաների
կատարելագործմանը, միջազգային գործառնությունների, ինչպես նաև միջազգային
ֆինանսավարկային կառույցների հետ համագործակցության ընդլայնմանը:
31.03.2019թ. դրությամբ Բանկի կապիտալը կազմել է մոտ 37.5 մլրդ դրամ՝ աճելով տարվա
վերջի համեմատ 13.6%-ով: Այլ ցուցանիշների գծով 2019թ. ընթացքում՝ (մինչև Ազդագրի
գրանցման ներկայացման օրը) Բանկի գործունեության և ֆինանսական վիճակի էական
փոփոխություն տեղի չի ունեցել և Բանկը պահպանում է ակտիվների և այլ հիմնական
ցուցանիշների աճի միտումները:
Գործունեության համար անհրաժեշտ բոլոր արտոնագրերը և լիցենզիաներն ուժի մեջ են,
դատական հայցեր, որոնք էական ազդեցություն են ունեցել կամ ունենալու Բանկի
ֆինանսական վիճակի և շահութաբերության վրա առկա չեն, կազմակերպական էական
փոփոխություններ չեն սպասվում:

4. Բանկի աուդիտն իրականացնող անձի և խորհրդատուների ինքնության
մասին համառոտ տեղեկություններ
Բանկի 2016թ.-ի, 2017թ.-ի և 2018թ.-ի աուդիտն իրականացրել է «Դելոյթ Արմենիա» ՓԲԸն, որի գտնվելու վայրը և կապի միջոցներն են.
«Դելոյթ Արմենիա» ՓԲԸ
Գործադիր տնօրեն` Սրբուհի Հակոբյան
ՀՀ, ք. Երևան 0002, Ամիրյան 4/6, հեռ. +374(10) 52 65 20, ֆաքս +374 (10) 52 75 20,
www.deloitte.ru:

5. Բանկի կառավարման մարմնի անդամները, աշխատակիցները և խոշոր
բաժնետերերը
5.1. Թողարկողի կառավարման մարմնի անդամները.
Բանկի կանոնադրությամբ սահմանված են Բանկի կառավարման հետևյալ մարմինները.
 Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով (այսուհետ՝ Ընդհանուր ժողով), որը Բանկի
կառավարման բարձրագույն մարմինն է,
 Բանկի խորհուրդը (այսուհետ՝ Խորհուրդ), որն ընտրվում է բաժնետերերի
ընդհանուր ժողովում,
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Բանկի գործադիր տնօրենը, որն ի պաշտոնե վարչության նախագահն է,
Բանկի վարչությունը (այսուհետ՝ Վարչություն):

Բանկի խորհուրդը կազմված է վեց անդամներից.
№
1

անունը, ազգանունը
Սարիբեկ Սուքիասյան

2

Ռուբեն Հայրապետյան

3

Լուիզա Պետրոսյան

4
5
6

Արամ Մելիքյան
Պեր Ֆիշեր
Վահագն Խաչատուրյան

զբաղեցրած պաշտոնը
Խորհրդի նախագահ
Խորհրդի անդամ, Խորհրդի
նախագահի տեղակալ
Խորհրդի անդամ, խորհրդի
քարտուղար
Խորհրդի անդամ
Խորհրդի անդամ
Խորհրդի անդամ

փորձառությունը
27 տարի
16 տարի
13 տարի
31 տարի
29 տարի
37 տարի

Բանկի վարչությունը կազմված է 9 անդամներից.
№

անունը, ազգանունը

1

Արամ Խաչատրյան

2

Ռուբեն Բադալյան

3

Օնիկ Չիչյան

4

Արտակ Առաքելյան

5

Աստղիկ Մանրիկյան

6

Արփինե Փիլոսյան

7

Միքայել Պողոսյան

8

Հայկ Ավետիսյան

զբաղեցրած պաշտոնը
Վարչության նախագահ,
Գործադիր տնօրեն
Վարչության նախագահի
տեղակալ, Գործադիր
տնօրենի գործառնական գծով
տեղակալ
Վարչության նախագահի
տեղակալ, Գործադիր
տնօրենի կորպորատիվ և
մանրածախ բիզնեսի գծով
տեղակալ
Վարչության նախագահի
տեղակալ, Գործադիր
տնօրենի տեղակալգանձապետ
Վարչության նախագահի
տեղակալ, Գործադիր
տնօրենի միջազգային և
զարգացման գծով տեղակալ
Վարչության նախագահի
տեղակալ, Գործառնական
գծով տնօրենի տեղակալ
Վարչության անդամ,
Գլխավոր հաշվապահ
Վարչության անդամ,
Ռազմավարության և ռիսկերի

փորձառությունը
12 տարի

16 տարի

17 տարի

14 տարի

13 տարի

12 տարի
32 տարի
14 տարի
12

9

Վրեժ Ջհանգիրյան

կառավարման վարչության
պետ
Վարչության անդամ,
Իրավաբանական վարչության
պետ

12 տարի

5.2. Բանկի աշխատակիցները.
Բանկի աշխատակիցների ընդհանուր թիվը 30.09.19թ. դրությամբ կազմում է 900
աշխատակից:
5.3. Բանկի խոշոր բաժնետերերը.
№
ազգանունը, անունը, հայրանունը

1
2
3
4

Սուքիասյան Սարիբեկ Ալբերտի
Սուքիասյան Խաչատուր Ալբերտի
Սուքիասյան Ռոբերտ Ալբերտի
Սուքիասյան Էդուարդ Ալբերտի

մասնակցությունը
սովորական
բաժնետոմսերում
28.32%
16.29%
16.86%
10.66%

մասնակցությունը
արտոնյալ
բաժնետոմսերում
42.06%
23.55%
15.55%
18.84%

6. Առաջարկվող կամ կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության
համար նախատեսված արժեթղթերի հիմնական վիճակագրական
տվյալները
արժեթղթերի տեսակը՝ սովորական բաժնետոմս (բաժնային արժեթուղթ)
արժեթղթերի քանակը՝ 30,800 հատ
արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը (շուկայական արժեքով)՝ 500,500,000 ՀՀ դրամ
արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը (անվանական արժեքով)՝ 320,320,000 ՀՀ դրամ
արժեթղթերի անվանական արժեքը՝ 10,400 ՀՀ դրամ
արժեթղթերի արժույթը՝ ՀՀ դրամ
արժեթղթերի նպատակը՝ միջոցների ներգրավում
միջոցների օգտագործման նախատեսվող ուղիները՝ Թողարկողի կողմից բաժնետոմսերի
տեղաբաշխման արդյունքում ներգրավված դրամական միջոցները հիմնականում ուղղվելու են
փոքր և միջին ձեռնարկությունների վարկավորմանը, սպառողական վարկերի տրամադրմանը
և պետական արժեթղթերում ներդրումների իրականացմանը:

7. Արժեթղթերի առաջարկի համակողմանի նկարագիրը
Թողարկվող արտոնյալ բաժնետոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է բաց
բաժանորդագրության միջոցով:
Համաձայն օրենսդրության՝ Բանկի կողմից բաց բաժանորդագրության միջոցով քվեարկող
բաժնետոմսերի և քվեարկող բաժնետոմսերի փոխարկվող արժեթղթերի տեղաբաշխման
դեպքում Բանկի բաժնետերերը չունեն բաժնետոմսերի և քվեարկող բաժնետոմսերի
փոխարկվող արժեթղթերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունք: Եթե տեղաբաշխվող
բաժնետոմսերի դիմաց վճարումն իրականացվելու է դրամական միջոցներով, ապա Բանկի
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կանոնադրությամբ քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի համար կարող է
նախատեսվել քվեարկող բաժնետոմսերի և քվեարկող բաժնետոմսերի փոխարկվող
արժեթղթերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունք` իրենց պատկանող քվեարկող
բաժնետոմսերի քանակին համամասնորեն:
Տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի դիմաց վճարումն իրականացվելու է դրամական
միջոցներով: Բանկի կանոնադրությամբ քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի
համար քվեարկող բաժնետոմսերի և քվեարկող բաժնետոմսերի փոխարկվող արժեթղթերի
ձեռքբերման նախապատվության իրավունք (իրենց պատկանող քվեարկող բաժնետոմսերի
քանակին համամասնորեն) նախատեսված չէ: Թողարկմանը զուգահեռ բաժնետերերի կողմից
տնօրինվող բաժնետոմսերի վաճառք չի նախատեսվում:

8. Այլ էական տեղեկություններ ըստ բանկի հայեցողության, որոնք նշված չեն
նախորդ կետերում
Բանկի կանոնադրական հիմնադրամին, բաժնետերերին, շահույթի բաշխմանը և
կառավարման մարմիններին վերաբերող լրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ
Բանկի կանոնադրության 3-6 գլուխներում:

9. Ամփոփ ֆինանսական տվյալներ
№

Ցուցանիշի անվանումը
Զուտ շահույթ շահութահարկի
գծով ծախսի նվազեցումից հետո
Սեփական
կապիտալի
միջին
մեծություն*
Սեփական
կապիտալի
շահութաբերություն (ROE), %

հազ. դրամ
2016

2019
6 ամիս

2018

2017

1,426,838

2,078,026

1,550,397

35,201,438

32,168,301

28,205,524

22,440,746

4.05%

6.46%

5.50%

2.63%

590,371

Զուտ շահույթ շահութահարկի
1,426,838
2,078,026
1,550,397
590,371
գծով ծախսի նվազեցումից հետո
Ընդհանուր ակտիվների միջին
229,545,883 206,029,485 167,249,185 124,162,992
մեծություն*
Ակտիվների շահութաբերություն
0.62%
1.01%
0.93%
0.48%
(ROA), %
Զուտ շահույթ շահութահարկի
գծով ծախսի նվազեցումից հետո
Գործառնական եկամուտ
Զուտ շահույթի մարժա (NPM), %
Գործառնական եկամուտ
Ընդհանուր ակտիվների

1,426,838

2,078,026

1,550,397

590,371

6,715,773
21.25%

11,991,828
17.33%

10,159,318
15.26%

7,539,829
7.83%

6,715,773
11,991,828
10,159,318
7,539,829
միջին 229,545,883 206,029,485 167,249,185 124,162,992
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մեծություն*
Ակտիվների
օգտագործման
գործակից (AՍ), %

2.93%

5.82%

6.07%

6.07%

Ընդհանուր ակտիվների միջին
229,545,883 206,029,485 167,249,185 124,162,992
մեծություն*
Սեփական
կապիտալի
միջին
35,201,438
32,168,301
28,205,524 22,440,746
մեծություն*
Սեփական
կապիտալի
6.52
6.40
5.93
5.53
մուլտիպլիկատոր (EM)
Զուտ տոկոսային եկամուտ
Եկամտաբեր ակտիվների միջին
մեծություն*
Զուտ տոկոսային մարժա (NIM)
Տոկոսային եկամուտ
Եկամտաբեր ակտիվների միջին
մեծություն*
Եկամտաբեր
ակտիվների
եկամտաբերություն

4,744,547

8,742,031

201,535,437

182,896,810

2.35%

4.78%

4.80%

5.30%

9,876,575

17,664,310

14,121,975

11,359,949

201,535,437

182,896,810

4.90%

9.66%

9.90%

10.95%

8,922,279

7,281,637

5,856,079

160,428,957

119,139,531

86,677,966

5.56%

6.11%

6.76%

1,426,838

2,078,026

1,550,397

590,371

1,852,533

1,852,533

1,852,533

1,343,195

0.77

1.12

0.84

0.44

1.67%

4.10%

3.79%

4.19%

Տոկոսային ծախսեր
5,132,029
Պարտավորություններ,
որոնց
գծով կատարվում են տոկոսային 158,994,567
ծախսեր*
Ծախսատարություն
այն
պարտավորությունների,
որոնց
3.23%
գծով կատարվում են տոկոսային
ծախսեր
Զուտ շահույթ շահութահարկի
գծով ծախսի նվազեցումից հետո
Բաժնետոմսերի միջին կշռված
թիվը
Զուտ շահույթը մեկ բաժնետոմսի
հաշվով (EPS)
Սպրեդ

6,840,338

5,503,870

142,614,670 103,769,713

142,614,670 103,769,713

*միջին եռամսյակային
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ԲԱԺԻՆ 2. ԹՈՂԱՐԿՎՈՂ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
4. ԱՌԱՋԱՐԿԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
1)
Առաջարկի
պայմանները,
առաջարկի
վիճակագրությունը,
ակնկալվող
ժամանակացույցը և այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ են առաջարկից օգտվելու
համար.
ա. Թողարկման և (կամ) առաջարկի ընդհանուր ծավալը.
Առաջարկի ծավալն ամբողջությամբ բաղկացած է թողարկվող 30,800 հատ սվորական
բաժնետոմսերից՝ յուրաքանչյուրը 10,400 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով, որոնց ընդհանուր
գումարային ծավալը շուկայական արժեքով կազմում է 500,500,000 ՀՀ դրամ (յուրաքանչյուրը
16,250 ՀՀ դրամ շուկայական գնով), անվանական արժեքով՝ 320,320,000 ՀՀ դրամ
(յուրաքանչյուրը 10,400 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով), որն ամբողջությամբ ենթակա է
բաժանորդագրության:
բ. Առաջարկի իրականացման սկիզբը և ավարտը (ներառյալ` ժամկետների ցանկացած
հնարավոր փոփոխություններ).
Բաժնետոմսերի տեղաբաշխման սկիզբ է համարվում ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սույն
Ազդագրի գրանցման օրվան հաջորդող 6-րդ աշխատանքային օրվա ժամը 09:00-ն, իսկ
ավարտ՝ 31.10.2019թ. ժամը 16:00-ն: Բանկի խորհրդի 39/01-18.10.2019թ. որոշմամբ փոփոխվել
է տեղաբաշխման ժամկետները` տեղաբաշխման ավարտ սահմանվել է 30.12.2019թ. ժամը
16:00-ն: Մինչև նշված ժամկետը բաժնետոմսերի ամբողջ ծավալի բաժանորդագրության
դեպքում Բանկը դադարեցնում է բաժանորդագրության գործընթացը:
Ազդագիրը կհրապարակվի տեղաբաշխումից առնվազն 3 աշխատանքային օր առաջ՝ Բանկի
կայքում www.aeb.am:
Տեղաբաշխման ժամկետների վերաբերյալ հնարավոր փոփոխությունները կարող են
կատարվել Բանկի խորհրդի որոշմամբ:
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