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     Հավելված 
Հաստատված է 

Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի խորհրդի  

2016 թվականի մարտի 4-ի 
թիվ 38 -Ն որոշմամբ  

«Հավելված 18 
Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի խորհրդի  

2008  թվականի մարտի 11-ի 
թիվ 68 Ն որոշմամբ հաստատված 

«Ազդագիր և հաշվետու թողարկողների հաշվետվություններ» Կանոնակարգ 4/04-ի 

ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

  06.05 2019թ. 
................. «Յուքոմ» ՍՊԸ................. 

(թողարկողի  անվանումը) 
անվանական, արժեկտրոնային պարտատոմս 

(արժեթղթի տեսակը) 

Թողարկողի և թողարկվող արժեթղթերի վերաբերյալ ամբողջական 
տեղեկատվության ձեռքբերման համար անհրաժեշտ է համատեղ դիտարկել 
ծրագրային ազդագիրը (գրանցված է   26.11.2018թ․ -ին), դրա լրացումները և սույն 
թողարկման վերջնական պայմանները: Ծրագրային ազդագիրը, դրա լրացումները 
գտնվում են www.ucom.am և www.armenbrok.am հասցեներում:   

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:) 

Թողարկողը (թողարկողի անվանումը) «Յուքոմ» ՍՊԸ 

http://www.ucom.am/
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  Երաշխավորողը  ոչ կիրառելի 

  Սերիան (տվյալ  ծրագրային ազդագրի հիման վրա 
իրականացվող հերթական թողարկման համարը 
և տարեթիվը, օրինակ, 2016 թ-ի 1-ին թողարկման 
համար՝ 2016-1) 

2019-2 

  Տվյալ սերիայի թողարկման ընդհանուր ծավալը 250 մլն ՀՀ դրամ 

  Արժեթղթերի դասակարգման մասին 
տեղեկատվություն` թողարկողի 
պարտավորությունների մարման 
հերթականության տեսանկյունից 
(ստորադասությունը), ներառյալ՝ տվյալ սերիայի 
ներքո յուրաքանչյուր թողարկման ծավալը՝ ըստ 
ստորադասության  

Ամենայն մանրամասնությամբ 
ներկայացված է Ծրագրային Ազդագրի 
2.3.6 մասում 

  Թողարկման արժույթը ՀՀ դրամ 

  

Առաջարկի գինը  

Մեկ պարտատոմսերի գինը, 
տեղաբաշխման առաջին օրվանից 
սկսած հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝ 

 
 
որտեղ` 

 
DP - Պարտատոմսի գինն է, 
DSN - գործարքի կատարման օրից 
(settlement/trade date) մինչև հաջորդ 
արժեկտրոնի վճարումը մնացած օրերի 
քանակ համապատասխան 
պայմանականության դեպքում, 

DCC - գործարքին նախորդող 
արժեկտրոնի վճարման օրից (առաջին 
վճարման դեպքում տեղաբաշխման 
առաջին օրից) մինչև գործարքին 
հաջորդող արժեկտրոնի վճարման օրերի 
քանակ համապատասխան 
պայմանականության դեպքում, 
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f - արժեկտրոնի վճարման 
հաճախականությունն է (4- 
եռամսյակային վճարումների համար), 
N - հաշվարկման պահին մնացած 
արժեկտրոնների վճարումների թիվը, 
C - տարեկան արժեկտրոնը մեկ 
պարտատոմսի անվանական արժեքի 
դիմաց, 
Y - մինչև մարում եկամտաբերություն: 

Տեղաբաշխման ընթացքում 
պարտատոմսի լրիվ գինը յուրաքանչյուր 
օրվա համար հրապարակվում է 
Թողարկողի և Տեղաբաշխողի կայքերում 

  Անվանական արժեքը 100,000 ՀՀ դրամ 

  Քանակը 2,500 հատ 

.  Առաջարկի իրականացման սկիզբը (ներառյալ՝ 
ժամկետի ցանկացած հնարավոր 
փոփոխությունները) 

16/05/2019 

  Առաջարկի իրականացման ավարտը (ներառյալ՝ 
ժամկետի ցանկացած հնարավոր 
փոփոխությունները) 

15/07/2019 

  Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը (ISIN) կամ 
այլ նմանատիպ տարբերակիչ ծածկագիր 

AMUCOMB22ER4 

.  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») 

Տնօրենների խորհրդի 06/05/2019թ.-ի 
որոշում 

Արժեկտրոնի վերաբերյալ տեղեկություններ  

  Արժեկտրոնի հաշվարկման առաջին օրը 16/05/2019 

.  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 

11 % 
3 ամիս պարբերականությամբ 
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ցուցանիշի/դրա փոփոխության մասին 
տեղեկատվություն 
 

.  Արժեկտրոնի վճարման հստակ օրերը (օր, ամիս, 
տարի)  

16/08/2019, 16/11/2019, 16/02/2020, 
16/05/2020, 16/08/2020, 16/11/2020, 
16/02/2021, 16/05/2021, 16/08/2021, 
16/11/2021, 16/02/2022, 16/05/2022 
Արժեկտրոնները պարտատոմսերի 
սեփականատերերին վճարվելու 
(մարվելու) են արժեկտրոնների 
հաշվարկման օրը: Մայր 
գումարի/արժեկտրոնների մարման և 
մարման կատարման (վճարման) 
ամսաթվերը (յուրաքանչյուր դրամական 
հոսքի համար) տարբեր չեն լինենու: Եթե 
պարտատոմսի մարման կամ 
արժեկտրոնների վճարման օրը ոչ 
աշխատանքային օր է (անկախ նրանից 
հայտարարված է բանկային օր, թե ոչ), 
այդ պարտատոմսի 
մարումը/արժեկտրոնի վճարումը 
կատարվելու է տվյալ օրվան հաջորդող 
առաջին աշխատանքային օրը: 

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

Փաստացի օրեր արժեկտրոնի փուլի 
ընթացքում/Փաստացի օրեր տարվա 
ընթացքում (Actual/Actual) 

.  Լողացող արժեկտրոնի հաշվարկն 
իրականացնողը 

ոչ կիրառելի 

.  Արժեկտրոնի հաշվարկման այլ էական 
պայմաններ 

ոչ կիրառելի 

.  Զրոյական արժեկտրոնով (զեղչատոկոսային) 
արժեթղթերի վերաբերյալ դրույթ (նշվում է 
«կիրառելի» կամ «ոչ կիրառելի») 

ոչ կիրառելի 

Մայր գումարի մարման վերաբերյալ տեղեկություններ  

  Մարման (մասնակի մարումների) ժամկետը 16/05/2022 

.  Մարման (մասնակի մարումների) արժեքը, եթե 
հնարավոր չէ, ապա նշվում է հաշվարկման 
մեթոդաբանությունը 

100,000 ՀՀ դրամ 
Անվանական արժեքով 
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.  Մարման արժեքի փոփոխությունը (լրացվում է այն 
բոլոր պայմանները, որոնց դեպքում հնարավոր է 
մարման արժեքի փոփոխություն) 

ոչ կիրառելի 

.  Վաղաժամկետ մարման հնարավորություն 
թողարկողի նախաձեռնությամբ/քոլ օպցիոն 
(նշվում է «կիրառելի» կամ «ոչ կիրառելի») 
 

ոչ կիրառելի 

  Ժամկետ(ներ)ը  ոչ կիրառելի 

  Օպցիոնի իրականցման գինը, դրա հաշվարկման 
մեթոդը (առկայության դեպքում), 

ոչ կիրառելի 

  Մասնակի մարման հնարավորության դեպքում՝ 
նվազագույն և առավելագույն մարման արժեքը  

ոչ կիրառելի 

  Այլ տեղեկություններ  ոչ կիրառելի 

.  Վաղաժամկետ մարման հնարավորություն 
ներդրողի նախաձեռնությամբ/փութ օպցիոն 
(նշվում է «կիրառելի» կամ «ոչ կիրառելի») 
 

ոչ կիրառելի 

  Ժամկետ(ներ)ը  ոչ կիրառելի 

  Օպցիոնի իրականցման գինը, դրա հաշվարկման 
մեթոդը (առկայության դեպքում), 

ոչ կիրառելի 

  Այլ տեղեկություններ (տեղեկացման 
ժամանակաշրջանը) 

ոչ կիրառելի 

Տեղաբաշխման վերաբերյալ տեղեկություններ  

.  Տեղաբաշխողի անվանումը, գտնվելու վայրը «Արմենբրոկ» ԲԲԸ, 
ք. Երևան, Տիգրան Մեծի փ. 32/1 թիվ 8 
տարածք 

.  Տեղաբաշխման այլ պայմաններ (որոնք 
ներառված չեն ազդագրում) 

Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն 
իրականացվելու է տեղաբաշխող 
ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ ԲԲԸ-ի կողմից իր 
գտնվելու վայրում՝ ք. Երևան, Տիգրան 
Մեծի փ. 32/1 թիվ 8 տարածք, ինչպես 
նաև Թողարկողի «Ամիրյան» 
սպասարկման սրահում՝ ք. Երևան, 
Ամիրյան փող., 4/7 շենք: 
Նախատեսվում է իրականացնել 
մասնակի երաշխավորված 
տեղաբաշխում՝ համաձայն 10/04/2019թ.-
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ին կնքված N1/19 Արժեթղթերի մասնակի 
երաշխավորված տեղաբաշխման 
պայմանագրի: Երաշխավորված 
տեղաբաշխման ծավալը կազմում է 
25,000,000 ՀՀ դրամ: Մնացած 
չերաշխավորված մասը՝ 225,000,000 ՀՀ 
դրամը, տեղաբաշխողը պարտավորվել է 
իրականացնել լավագույն ջանքերի 
գործադրմամբ:  
Տեղաբաշխման միջնորդավճարը 
սահմանվել է 0.55 զրո ամբողջ 
հիսունհինգ հարյուրերորդական տոկոս 
տեղաբաշխված պարտատոմսերի 
ընհանուր անվանական արժեքից, 
ներառյալ ԱԱՀ: 

Այլ տեղեկություններ 

. Տվյալ դասի արժեթղթերի կարգավորվող 
շուկայում առևտրին թուլտվության առկայություն 
(նշվում է համապատասխան կարգավորվող 
շուկաների անվանումները, թույլտվության 
ամսաթիվը) 

ոչ կիրառելի 

. Եթե առաջարկվող արժեթղթերի մասով 
հետագայում հայցվելու է կարգավորվող շուկայում 
առևտրին թույլտվություն, ապա նշվում է 
տեղեկություններ այդ մասին (շուկայի 
անվանումը, նաև դրույթ, որ առևտրին 
թույլտվության հայցը կարող է  չբավարարվել, 
առևտրին թույլտվության սպասվող ամսաթիվը 
(հնարավորության դեպքում)) 

Թողարկողը պարտադիր դիմելու է 
պարտատոմսերը կարգավորվող 
շուկայում ցուցակելու համար 
տեղաբաշխումն ավարտվելուց հետո 
առավելագույնը 3 (երեք) ամսվա 
ընթացքում, և համաձայն ՀՀ գործող 
օրենսդրության պարտատոմսերի 
ցուցակման դեպքում վերջիններիս 
հետագա շրջանառությունը կարող է 
իրականացվել միայն կարգավորվող 
շուկայում: Պարտատոմսերի ցուցակման 
դիմումը կարող է նաև չբավարարվել: 
Կարգավորվող շուկա ասելով 
Թողարկողը նկատի ունի “ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ” ԲԲ ընկերությունը: 

.  Արժեթղթի վարկանիշը ոչ կիրառելի 
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. 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 

Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար 
կատարվող վճարումը պետք է կատարվի 
պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-
հանձնարարականի ներկայացման 
հիմքով, ոչ ուշ քան պարտատոմսերի 
ձեռքբերման աշխատանքային օրվա 
ավարտը: Կատարվող վճարումը 
ուշացնելու դեպքում գումարը մնում է 
Տեղաբաշխողի հատուկ բացված հաշվին 
մինչև տեղաբաշխման 
ժամանակաշրջանի ավարտը և ներդրողը 
կարող է նոր հայտ-հանձնարարական 
ներկայացնել կամ հետ պահանջել իր 
գումարը։ Ներդրողի կողմից գումարը 
հետ պահանջելու դիմումը ստանալուց 
հետո 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա 
ընթացքում այն հետ է վերադարձվում 
ներդրողին։ Պարտատոմսերի 
ձեռքբերման համար կատարվող 
վճարումը համարվում է պատշաճ 
կերպով կատարված հատուկ այդ 
նպատակով բացված Տեղաբաշխողի 
բանկային հաշվին դրամական 
միջոցների մուտքագրման պահից: 
Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-
հանձնարարական ներկայացնողները 
պետք է տեղյակ լինեն, որ իրենց հայտ-
հանձնարարակաները չբավարարվելու 
կամ մասնակի բավարարվելու դեպքում 
պարտատոմսերի ձեռքբերման համար 
վճարված գումարների` հատուկ 
բանկային հաշվի վրա մնալը` մինչև 
պարտատոմսերի թողարկման 
պայմանների համաձայն դրանք իրենց 
վերադարձնելու պահը, միջոցների 
ապօրինի պահում կամ դրանք 
վերադարձնելուց խուսափել չի 
հանդիսանում և դրանց վրա տոկոսներ 
չեն հաշվարկվում: 
Բանկային փոխանցման միջոցով 
պարտատոմսերի ձեռքբերման համար 
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