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Պարտատոմսերի տեսակը

Ֆիքսված տոկոսադրույքով
արժեկտրոնային
պարտատոմս ՀՀ դրամով

Ֆիքսված տոկոսադրույքով
արժեկտրոնային
պարտատոմս ԱՄՆ դոլարով

Պարտատոմսերի ձևը

Անվանական

Անվանական

Անվանական արժեքը

10,000 ՀՀ դրամ

100 ԱՄՆ դոլար

Թողարկվող
պարտատոմսերի քանակը

44,626

11,328

Պարտատոմսերի
ընդհանուր
անվանական
արժեքը

446,260,000 ՀՀ դրամ

1,132,800 ԱՄՆ դոլար

Արժեկտրոնի
տոկոսադրույքը

15% տարեկան

8,5% տարեկան
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ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Սույն ամփոփաթերթը հանդիսանում է «ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ I» և վերջինիս կողմից թողարկվող պարտատոմսերի համառոտ
նկարագրություն, և առաջարկվող արժեթղթերում ներդրում անելու վերաբերյալ ներդրողի
որոշումը պետք է հիմնված լինի ամբողջական ազդագրի վրա:
Ամփոփաթերթի
կազմման
համար
պատասխանատու
անձն
ամփոփաթերթում
պարունակվող տեղեկատվության ոչ ամբողջական կամ ապակողմնորոշիչ լինելու համար
(այդ թվում՝ թարգմանությանը վերաբերող մասով) կրում է քաղաքացիական
պատասխանատվություն, եթե այն ոչ ամբողջական կամ ապակողմնորոշիչ է ազդագրի մյուս
մասերի հետ դիտարկելու դեպքում:
Ներդրողը կարող է ձեռք բերել սույն փաստաթուղթը և դրան կից ներկայացվող
փաստաթղթերը փաստաթղթային տարբերակով «ԿԱՊԻՏԱԼ ԻՆՎԵՍՏՄԸՆԹՍ» փակ
բաժնետիրական ընկերության գրասենյակում, իսկ էլեկտրոնային տարբերակով՝ վերջինիս
ինտերնետային կայքում՝ www.capital.com.am:
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹՈՂԱՐԿՈՂԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Թողարկողի անվանումը՝ «Վարկային պորտֆելի արժեթղթավորման հիմնադրամ I»:
Գրանցված
հասցե՝
Հայաստանի
Հանրապետություն,
Խորենացու փող., 15 շենք, 2-րդ հարկ, գրասենյակ 6

Երևան

0010,

Հեռ. (+37410) 546431, (+37410) 546431
Ֆաքս. (+37410) 547431
Էլ.փոստ. mail@capital.com.am
Ինտերնետային կայք. http://capital.com.am/
Հիմնադրման երկիրը. Հայաստանի Հանրապետություն
Գրանցման համարը՝ 1:
Թողարկողը ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 2015 թվականի
օգոստոսի 31-ին «Ակտիվների արժեթղթեվորման և ակտիվներով ապահովված
արժեթղթերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն՝ բացառապես
արժեթղթավորման
և
ակտիվներով
ապահովված
արժեթղթերի
թողարկման
գործունեություն իրականացնելու նպատակով: Թողարկողը 2015թ. սեպտեմբերի 16-ին
գրանցվել է Հայաստանի կենտրոնական բանկում որպես արժեթղթավորման հիմնադրամ:
Թողարկողին տրամադրվել է թիվ 1գրանցման վկայականը: Թողարկողը հիմնադրվել է
երեք տարի ժամկետով՝ սկսած այն ամսաթվից, երբ կավարտվի ակտիվներով ապահովված
թողարկված
արժեթղթերի
տեղաբաշխումը՝
մինչև
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ամիս
երկարաձգման
հնարավորությամբ:
Թողարկողի

նպատակները.

Թողարկողի

5

նպատակները

ներառում

են՝

առանց

սահմանափակման, հետևյալը.
(i)

Նախաձեռնողներից ակտիվների ձեռքբերում և այդ ակտիվներով ապահովված
արժեթղթերի թողարկում ու տեղաբաշխում.

(ii)

թողարկված արժեթղթերի իրացվելիության ապահովում ֆոնդային բորսայում դրանց
ցուցակման միջոցով.

(iii) թողարկված արժեթղթերի համար վարկային գրավչության պատշաճ միջոցների
ապահովում.
(iv)

թողարկված արժեթղթերում ներդրողների շահերի պաշտպանություն և դրանց
պատշաճ ներկայացման ապահովում.

(v)

արժեթղթավորման գործընթացի պատշաճ իրականացման համար անհրաժեշտ այլ
գործողությունների ձեռնարկում:

Իր խնդիրների իրականացման նպատակով Թողարկողը կարող է Կառավարչի միջոցով և
իր իրավունակության շրջանակներում ներգրավվել ներդրումային և ակտիվների
կառավարման գործունեություններում:
Թողարկողի գույքը և ծախսերը. Թողարկողի սկզբնական գույքը կազմում է 40,000 ՀՀ
դրամ, որի աղբյուրը Հիմնադրի ֆինանսական ներդրումն է: Թողարկողի գույք կարող են
լինել՝
(i)

Թողարկողի ստեղծման պահին Հիմնադրի կողմից փոխանցված նյութական և (կամ)
ֆինանսական ներդրումները (ներառյալ կարճաժամկետ փոխառությունները).

(ii)

արժեթղթերի թողարկման նպատակով ձեռք բերված ակտիվները.

(iii) «Ակտիվների արժեթղթավորման և ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի մասին»
օրենքով սահմանված այլ միջոցներ:
Հիմնադրամի տարեկան ծախսերի ընդհանուր գումարը չի կարող գերազանցել 30,000,000
ՀՀ դրամը:
Թողարկողի աուդիտն իրականացնող անձի և ինքնության մասին համառոտ
տեղեկություններ. Թողարկողն իր ֆինանuատնտեuական գործունեության uտուգման
նպատակով յուրաքանչյուր տարի պետք է ներգրավի ՀՀ oրենքներով և այլ իրավական
ակտերով uահմանված կարգով գործող անկախ աուդիտորի` կնքելով նրա հետ
համապատաuխան պայմանագիր: Թողարկողի անկախ աուդիտորին ընտրում է
տնօրենների խորհուրդը` ՀՀ ԿԲ նորմատիվ իրավական ակտերով uահմանված կարգով:
Ցանկացած ժամանակ Թողարկողի անկախ աուդիտ կարող է հրավիրվել նաև ներդրողի
պահանջով, որի դեպքում անկախ աուդիտի անցկացման հետ կապված բոլոր ծախսերը
կրում է անկախ աուդիտ նախաձեռնող ներդրողը:
Սույն ազդագրում օգտագործվել են Ֆինանսական Փորձագետների կարծիքները և
եզրակացությունները,
որոնք
ամփոփված
են
Ֆինանսական
Փորձագետների
Հաշվետվությունում: Ֆինանսական Փորձագետներն են Սարգիս Գրիգորյանը, Հասմիկ
Բայբուրդյանը, Վիկտորյա Քոչարյանը և Լիլիթ Ղարայանը:
Թողարկողի կառավարման մարմինները. Թողարկողի կառավարման մարմիններն են.
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(i)

Տնօրենների խորհուրդը, որը Թողարկողի բարձրագույն կառավարման մարմինն է:
1. հաստատում է Թողարկողի կանոնադրության փոփոխությունները
լրացումները կամ կանոնադրության նոր խմբագրությունը,

և

(կամ)

2. հաստատում է Թողարկողի գործունեությունը կարգավորող ներքին իրավական
ակտերը
(կանոնները,
այլ
ներքին
իրավական
ակտերը),
դրանց
փոփոխությունները,
3. հաստատում է Թողարկողի քաղաքականությունները, ռազմավարական
գործարար (տնտեսական) ծրագրերը, դրանց փոփոխությունները,

և

4. որոշում է ակտիվների կառավարման սահմանափակումները,
5. իրականացնում է Թողարկողի ընթացիկ և ֆինանսատնտեսական գործունեության,
ինչպես նաև իր որոշումների կատարման ընթացքի վերահսկումը,
6. եռամսյակային պարբերականությամբ լսում է Կառավարչի հաշվետությունները,
7. ընտրում և ազատում է Կառավարչին,
8. ընտրում և ազատում խորհրդի նախագահին,
9. ընտրում է Թողարկողի Անկախ Աուդիտորին,
10. հաստատում է Թողարկողի բյուջեն (ամենամյա ծախսերի նախահաշիվը), դրա
փոփոխությունները, բյուջեի կատարողականը,
11. հաստատում է Թողարկողի տարեկան ֆինանսական և այլ հաշվետվությունները,
12. խորհրդի անդամների քանակի ավելացման, ինչպես նաև խորհրդի անդամի
լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում՝ ՀՀ ԿԲ կողմից
սահմանված կարգով ՀՀ ԿԲ է ներկայացնում խորհրդի նոր անդամի
թեկնածությունը,
13. որոշում է կայացնում Թողարկողի ինքնալուծարման և դրա իրականացման համար
անհրաժեշտ գործողությունների մասին, հաստատում է լուծարման նախագիծը.
14. կայացնում է հետևյալի մասին որոշումներ.
ա. Կառավարչի առաջարկությամբ Նախաձեռնողների հետ արժեթղթավորման
ենթակա ակտիվների ձեռքբերման (պահանջի զիջման՝ ցեսիայի), ինչպես նաև
սպասարկողի հետ սպասարկման ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի
օրինակելի ձևերի հաստատում,
բ. Թողարկողի կողմից արժեթղթերի թողարկում,
պայմանների հաստատում, ազդագրի հաստատում,

թողարկման

կարգի

և

գ. վարկային գրավչության միջոցների տրամադրման գործարքների հաստատում,
դ. Պարտատոմսերի սեփականատերերի գործակալի հետ ծառայությունների
մատուցման պայմանագրի հաստատում,
ե. պահառուի (ռեեստրավարի) հետ պահառության
ծառայությունների մատուցման պայմանագրի հաստատում,
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(ռեեստրավարման)

15. ընդունում է տնտեսական ընկերությունների
մասնակցության մասին որոշումներ,
16. իրականացնում
է
լիազորություններ:

Թողարկողի

ստեղծման

կանոնադրությամբ

կամ

դրանցում

նախատեսված

այլ

Տնօրենների խորհուրդը կազմված է 7 անդամից: Խորհրդի անդամներից 2-ը խորհրդի
անկախ անդամներ են, ովքեր փոխկապակցված չեն Նախաձեռնողների կամ
Կառավարչի հետ և չեն հանդիսանում նրանց ղեկավար: Խորհրդի անդամները
նշանակվում են (խորհրդի առաջին կազմը ձևավորվում է) Հիմնադրի կողմից ՀՀ ԿԲ
համաձայնությամբ:
Տնօրենների
խորհրդի
անդամներն
են՝
Անահիտ
Թադևոսյանը,
Կարեն
Համբարձումյանը, Կարեն Պետրոսյանը, Լուիզա Իգրարյանը, Օնիկ Խերանյանը,
Արթուր Մելիքյանը, Սամսոն Ավետյանը:
(ii)

Թողարկողի Կառավարիչն է «ԿԱՊԻՏԱԼ ԻՆՎԵՍՏՄԸՆԹՍ» փակ բաժնետիրական
ընկերությունը: Կառավարիչն իրականացնում է Թողարկողի գործունեության ընթացիկ
կառավարումը: Կառավարիչն իրավունք ունի երրորդ անձանց պատվիրակել
Թողարկողի կանոնադրությամբ նախտեսված իր գործառույթները:

ՌԻՍԿԵՐ
Թողարկողին առնչվող ռիսկեր. Համաձայն «Ակտիվների արժեթղթավորման և
ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի մասին» ՀՀ օրենքի Թողարկողը հիմնադրվել և
նրա գործունեությունը կազմակերպվել է այնպես, որ Թողարկողի՝ արժեթղթերից բխող
պարտավորությունների կատարման ունակության վրա կարող է ազդել ձեռքբերվող
վարկերից բխող պարտավորությունների կատարման ուշացումից կամ խախտումներից:
Թողարկողի գործունեությունը բացառապես արժեթղթավորման և ակտիվներով
ապահովված արժեթղթերի թողարկման գործունեություն իրականացնելն է:
Պարտատոմսերին առնչվող ռիսկեր. Պոտենցիալ ներդրողը պետք է գիտակցի, որ ստորև
բերված գործոնները ոչ բոլորն են, որը կարող է ազդել արժեթղթերի շուկայական գնի վրա:
Որպես պարտատոմսերի շուկայական ռիսկը գնահատելու գործոններ կարելի է
առանձնացնել հետևյալները.
(ա)
Պարտատոմսերի թողարկման ժամանակ դրանք չունեն առևտրի հայտնի և
կազմակերպված շուկա: Եթե այդպիսի շուկա չձևավորվի, ապա չի կարող լինել որևէ
երաշխիք, որ կլինի թողարկվող պարտատոմսերի երկրորդային շուկա կամ այդպիսի
շուկայի իրացվելիություն: Հետևաբար, ներդրողները կարող են հնարավորություն չունենալ
վաճառել իրենց Պարտատոմսերը իրենց համար ձեռնտու գնով կամ այդպիսի գնով, որը
թույլ կտա նրանց ստանալ՝ զարգացած երկրորդային շուկա ունեցող նմանատիպ
գործիքների հետ համեմատելի եկամտաբերություն: Այնումենայնիվ Թողարկողը՝
իրացվելիության հետ կապված ռիսկը մեղմելու համար, տեղաբաշխման ավարտից
անմիջապես հետո դիմելու է «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ-ին պարտատոմսերը
ցուցակելու համար: Թողարկողը նաև կնքել է շուկա ստեղծողի պայմանագիր, որը
հնարավորություն կտա բարձրացնել շուկայում Պարտատոմսերի իրացվելության
մակարդակը:
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(բ)
Հայաստանի ֆինանսական շուկայում առկա տոկոսադրույքների տատանումը կարող
է բացասաբար ազդել պարտատոմսերի եկամտաբերության և իրացվելիության
ցուցանիշների վրա:
(գ)
Դոլարի փոխարժեքի կտրուկ տատանումները կարող են ազդել
Պարտատոմսերի եկամտաբերության և իրացվելիության ցուցանիշների վրա:

դոլարային

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Համաձայն Թողարկողի տնօրենների խորհրդի 2015 թվականի դեկտեմբերի 14-ի թիվ
14.12.15-01Լ որոշման Թողարկողը թողարկել է.
(ա) ոչ փաստաթղթային, անվանական և արժեկտրոնային 11,328 հատ պարտատոսմ,
յուրաքանչյուրը 100 (մեկ հարյուր) ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով, տարեկան 8,5%
եկամտաբերությամբ: Դոլարային պարտատոմսերի անվանական արժեքների նախատեսվող
ընդհանուր անվանական հանրագումարը (ծավալը) կազմում է 1,132,800 ԱՄՆ դոլար,
(բ) ոչ փաստաթղթային, անվանական և արժեկտրոնային 44,626 հատ պարտատոմս,
յուրաքանչյուրը 10,000 (տաս հազար) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով, տարեկան 15%
եկամտաբերությամբ: Դրամային պարտատոմսերի անվանական արժեքների նախատեսվող
ընդհանուր հանրագումարը (ծավալը) կազմում է 446,260,000 ՀՀ դրամ:
Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն (առաջարկի իրականացումը) իրականացվելու է սույն
ազդագիրը ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից գրանցելու օրվան հաջորդող 4 (չորրորդ)
աշխատանքային օրը ժամը 11:00-ին մինչև 13:30-ն: Աճուրդի մասնակիցը կարող է հետ
կանչել կամ փոփոխել իր կողմից ներկայացրած հայտը և նոր հայտ մուտքագրել մինչև
13:30: Պարտատոմսերի տեղաբաշխումը կիրականացվի ստանդարտ փակ (եվրոպական)
աճուրդի անցկացման միջոցով «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» բաց բաժնետիրական
ընկերության արժեթղթերի տեղաբաշխման կազմակերպման կանոնների:
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ,
ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ
ԵՎ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԱՅԻՆ
ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Սույն ազդագրում և ուղեկցող փաստաթղթերում օգտագործվում են
կանխատեսումային բնույթի որոշակի հայտարարություններ: Նշված
հայտարարությունները հանդիպում են ազդագրի «Ռիսկի գործոններ» և
«Վաղաժամկետ մարման և եկամտաբերության հետ կապված
նկատառումներ» վերնագրերի ներքո շարադրված նյութում, այդ թվում՝
յուրաքանչյուր աղյուսակում: Դրանք հանդիպում են նաև ազդագրի
ցանկացած այլ մասում և ներառում են այնպիսի բառեր, ինչպիսիք են
«սպասում է», «մտադիր է», «ակնկալում է», «գնահատում է» և այլ
նմանատիպ
արտահայտություններ:
Նման
հայտարարությունները
նպատակ են հետապնդում արտահայտել սույն ազդագրի ստորագրման
պահի դրությամբ մեր ունեցած ակնկալիքներն ու կանխատեսումները:
Դրանք իրենց բնույթով ենթակա են բազմապիսի ռիսկերի և
անորոշությունների:
Փաստացի
արդյունքները
կարող
են
ակնկալվածներից էականորեն տարբերվել, ինչի պատճառ կարող են
հանդիսանալ,
ի
թիվս
այլ
բաների,
հետևյալ
գործոնների
փոփոխությունները.
(i) տնտեսական պայմաններ և ոլորտում գործող մրցակցություն.
(ii) քաղաքական և/կամ տնտեսական պայմաններ.
(iii) օրենսդրություն և
կառավարության
կարգավորման միջոցառումներ:

կողմից

ձեռնարկվող

Թողարկողը չի թարմացնի կամ փոփոխի կանխատեսումային բնույթի
որևիցե հայտարարություն արտացոլելու համար այն փոփոխությունները,
որոնք
տեղի
են
ունեցել
մեր
ակնկալիքներում
կամ
այդ
հայտարարությունների համար ի սկզբանե հիմք հանդիսացած
պայմաններում և հանգամանքներում:
ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ
ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ

Ներդրողները
կարիք
կունենան
խորհրդակցելու
իրենց
համապատասխան իրավախորհրդատուների հետ պարզելու համար, թե
արդյոք Պարտատոմսերը նման ներդրողների համար հանդիսանում են
օրինական ներդրումներ, և թե Պարտատոմսերը ինչ չափով կարող են
օգտագործվել
որպես
տարբեր
տեսակի
փոխառությունների
ապահովության միջոց: Ի լրումն դրա՝ անհրաժեշտ է, որ ֆինանսական
հաստատությունները խորհրդակցեն իրենց իրավախորհրդատուների
կամ կարգավորող մարմինների հետ որոշելու համար Պարտատոմսերի
պատշաճ օգտագործման կարգը ռիսկի վրա հիմնված կապիտալին
վերաբերող կանոնների կամ համանման այլ գործող կանոնների
շրջանակներում:
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Ներդրողները, որոնց ներդրումային գործունեությունը կարգավորվում է
ներդրումային օրենքներով ու կանոնակարգերով կամ ենթակա է
վերստուգման կամ կարգավորման որոշակի մարմինների կողմից, կարող
են ենթարկվել սահմանափակումների՝ կապված որոշակի պարտքային
արժեթղթերում ներդրումներ կատարելու հետ, որոնք կարող են ներառել
նաև որոշ Պարտատոմսեր: Նախքան որևէ Պարտատոմսերում
ներդրումներ կատարելը ներդրողները պետք է ուսումնասիրեն և
քննության առնեն նման սահմանափակումները:
ԵՐՐՈՐԴ ԱՆՁԱՆՑԻՑ
ՎԵՐՑՎԱԾ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ
ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ
ԳՈՐԾԱԿԱԼԻՆ
ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻՆ
ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՀԱՅՏԱ-

Սույն ազդագրում օգտագործվել են Ֆինանսական Փորձագետների
կարծիքները
և
եզրակացությունները,
որոնք
ամփոփված
են
Ֆինանսական Փորձագետների Հաշվետվությունում: Ֆինանսական
Փորձագետների Հաշվետվությունում ներառված եզրակացություններն
օգտագործվել են սույն ազդագրի «Ռիսկի Գործոնները» և «Ակտիվների
խումբը»
բաժիններում:
Ֆինանսական
Փորձագետների
Հաշվետվությունում ներառված տեղեկատվությունը սույն ազդագրում
վերարտադրվել է ճշգրտորեն: Սույն ազդագրում վերարտադրվելիս այդ
տեղեկատվությունում բաց չի թողնվել կամ փոփոխվել այնպիսի փաստ,
որը կարող էր խեղաթյուրել տեղեկատվության իմաստը:
Պարտատոմսերում
ներդրումներ
կատարելով՝
Ներդրողը
անվերապահորեն և անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ ինքը
վավերացնում է Պարտատոմսերի սեփականատերերի գործակալության
պայմանագիրը և լիովին ու անվերապահորեն ընդունում է դրա
պայմանները, ինչպես նաև համաձայնվում է, որ Վերականգնված
միջոցների
(ինչպես
որ
սահմանված
է
Պարտատոմսերի
սեփականատերերի գործակալության պայմանագրում) նկատմամբ իր
պահանջները պարիտետային (համամասնության) հիմունքով կբաշխվեն
իր և ԱՄՆ ՄԶԳ միջև, և որ Պարտատոմսերի սեփականատիրոջ
գործակալը, ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից պահանջ ներկայացվելու դեպքում,
կձևակերպի վերականգնված զուտ գումարի ԱՄՆ ՄԶԳ-ին հասանելիք
մասնաբաժինը ստանալու իր իրավունքի փոխանցում և/կամ ձեռնամուխ
կլինի Պարտատոմսերի գծով վերականգնված զուտ գումարի՝ ԱՄՆ ՄԶԳին հասանելիք համամասնական մասնաբաժնի հավաքագրմանը:
Պարտատոմսերում
ներդրումներ
կատարելով՝
Ներդրողն
անվերապահորեն
և
անհետկանչելիորեն
համաձայնվում
է
Երաշխավորության պայմանագրի պայմանների հետ:

ՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՎԱՃԱՌՔԻ
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ

Պարտատոմսերի
վաճառքն
ու
փոխանցումը,
ինչպես
նաև
Պարտատոմսերի առաջարկի նյութերի տարածումը կարող են ենթակա
լինել որոշակի սահմանափակումների Հայաստանի Հանրապետությունից
դուրս: Սույն փաստաթուղթը չի հանդիսանում Պարտատոմսերի
վաճառքի
առաջարկ
կամ
Պարտատոմսերի
գնման
հայտեր
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ներկայացնելու հրավեր որևէ այնպիսի երկրում կամ տարածքում, որտեղ
նման առաջարկը, գնման հրավերը կամ վաճառքը կարող է անօրինական
լինել:
ԱՅԼ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

Թողարկողն ապահովում է սույն ազդագրի կիրառության ողջ ժամկետի
ընթացքում հետևյալ փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակների
հասանելիությունը Կառավարչի ինտերնետային կայքում.
1)

Թողարկողի կանոնադրությունը,

2)

Ֆինանսական Փորձագետների Հաշվետվությունը:

Ազդագրում
պարունակվող՝
մեծատառերով
գրված
եզրույթներն
օգտագործված են միայն այն նպատակով, որպեսզի պոտենցիալ
ներդրողներին օգնեն հասկանալու առաջարկվող Պարտատոմսերին և
այս առաջարկին վերաբերող պայմանները:
«ՀՀ դրամ կամ
ՀՀԴ»՝

Հայաստանի Հանրապետության օրինական արժույթը:

«Ակտիվների
ձեռքբերման և
սպասարկման
պայմանագրեր»

Թողարկողի և յուրաքանչյուր Նախաձեռնողի միջև
կնքված Ակտիվների ձեռքբերման պայմանագրեր:
Ակտիվների
ձեռքբերման
և
սպասարկման
պայմանագրերի ստորագրված օրինակները կցված են
սույն ազդագրին որպես Հավելված Գ:

«Մատչելի
միջոցներ»

Արժեկտրոնների վճարման յուրաքանչյուր ամսաթվի
ժամը 00:00-ի դրությամբ՝ Վարկերի գծով հետևյալ
բոլոր գումարների հանրագումարը.
(i) համապատասխան Վճարման ամսաթվին Վարկերի
գծով վճարման ենթակա և Սպասարկողների կողմից
ստացված ու Արժեկտրոնների վճարման ամսաթվին
անմիջապես
նախորդող
Աշխատանքային
Օրը
Թողարկողին
փոխանցված
բոլոր
գումարների
հանրագումարը՝
Ակտիվների
ձեռքբերման
և
սպասարկման
պայմանագրի
համաձայն
Սպասարկողին հասանելիք և վճարման ենթակա
Սպասարկման վճարի մասհանումից հետո,
(ii)
Վարկերի
գծով
որոշակի
չնախատեսված
վճարումներ, ներառյալ վաղաժամկետ վճարումները,
Հաջորդող
վերականգնումները,
Ակտիվների
ձեռքբերման և սպասարկման պայմանագրի համաձայն
Վարկերի հետգնումից ստացված մուտքերը,
հանած
Սպասարկողին,
Կառավարչին,
Պարտատոմսերի գործակալին, Երաշխավորին, Շուկա
ստեղծողին հասանելիք գումարները և Թողարկողի
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կողմից
վերջինիս
կանոնադրության
համաձայն
վճարման ենթակա և հաշվեգրված բոլոր այլ
գումարները: Մատչելի միջոցների գումարը որոշվում է
Մատչելի միջոցների որոշման ամսաթվին:
«Մատչելի
միջոցների
որոշման
ամսաթիվ»

Արժեկտրոնների վճարման Աշխատանքային Օրը:

«Պարտատոմսեր»

ՀՀ դրամով ավագ տրանշի պարտատոմսերը և ԱՄՆ
դոլարով ավագ տրանշի պարտատոմսերը միասին:

«Աշխատանքային Օր»

օր, երբ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ Երևանում,
առևտրային
բանկերը
բաց
են
ընդհանուր
գործունեության
(այդ
թվում՝
արտարժութային
գործառնությունների և արտարժույթով ավանդների
հետ կապված գործառնությունների) իրականացման
համար:

«Պարտատոմսերի սեփականատերերի
գործակալության պայմանագիր»

Թողարկողի և Պարտատոմսերի սեփականատերերի
գործակալի միջև 2015թ.-ի սեպտեմբերի 28-ին կնքված
Պարտատոմսերի սեփականատերերի գործակալության
պայմանագիրը: Պարտատոմսերի սեփականատերերի
գործակալության պայմանագրի ստորագրված օրինակը
կցված է սույն ազդագրին որպես Հավելված Բ:

«ՀՀ ԿԲ կամ
Հայաստանի
կենտրոնական
բանկ»

«Հայաստանի
Հանրապետության
Կենտրոնական
բանկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն հիմնադրված՝
Հայաստանի
Հանրապետության
կենտրոնական
բանկը:

«Արժեկտրոնային
ժամանակաշրջան»

Ժամանակահատված, որն սկսվում է Տեղաբաշխման
ամսաթվին և ավարտվում է Արժեկտրոնների վճարման
հաջորդ ամսաթվին անմիջապես նախորդող օրը, և
դրանից
հետո
եկող
յուրաքանչյուր
եռամսյա
ժամանակաշրջանը, որն սկսվում է Արժեկտրոնների
վճարման որևէ ամսաթվին և ավարտվում է
Արժեկտրոնների
վճարման
հաջորդ
ամսաթվին
անմիջապես նախորդող օրը:

«Սահմանման
ամսաթիվ»

2015թ. դեկտեմբերի 14:

«Սահմանման
ամսաթվի
դրությամբ
մայր գումարի

Սահմանման ամսաթվի դրությամբ Վարկերի մայր
գումարի ընդհանուր մնացորդը:

13

մնացորդ»
«Պարտավորության
խախտման
դեպք»

Հետևյալ դեպքերից որևէ մեկը.
(i) Թողարկողի
կողմից
Արժեկտրոնների
և/կամ
Պարտատոմսերի գծով մայր գումարի չվճարումը,
երբ վրա է հասնում այդ վճարումը կատարելու
ժամկետը և խախտումը շարունակվում է ավելի քան
իննսուն (90) օր.
(ii) Թողարկողը չի կատարում սույն ազդագրով
նախատեսված իր պարտավորություններից որևէ
մեկը, և նման խախտումը չի վերացվում իննսուն
(90) օրվա ընթացքում՝ սկսած այն պահից, երբ (1)
Պարտատոմսերի սեփականատերերի գործակալը
այդ մասին ծանուցում է ուղարկում Թողարկողին և
(2)
Թողարկողին
հայտնի
է
դառնում
պարտավորության չկատարման մասին:

«Դեֆոլտ
վարկ»

Վարկ, որի հետ կապված տեղի է ունեցել հետևյալ
իրադարձություններից մեկը կամ մի քանիսը.
(ա) վարկը դասակարգվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի
խորհրդի 23.04.1999թ. թիվ 63 որոշմամբ հաստատված
«Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող
բանկերի վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի
դասակարգման
և
հնարավոր
կորուստների
պահուստների ձևավորման կարգի» համաձայն,
(բ)
վարկային
պարտապանը
չի
կատարել
համապատասխպան
վարկային
պայմանագրով
նախատեսված
իր
մեկ
կամ
մի
քանի
պարտականությունները,
(գ) սպասարկողը ողջամտորեն որոշել է, որ Վարկի
վերադարձելիությունը վտանգված է:

«Ժամանակացույցով
նախատեսված
վճարման
ամսաթիվ»

Վարկի առնչութամբ՝ համապատասխան յուրաքանչյուր
ժամանակահատվածի այն օրը, երբ պետք է կատարվի
ժամանակացույցով նախատեսված վճարումը:

«Մարման
սպասվող
ամսաթիվ»

Օր,
երբ
Թողարկողն
ակնկալում
է,
որ
Պարտատոմսերի սահմանված մայր գումարը կամ դրա
մնացորդային մասը կվճարի միանվագ վճարումով, և
պարտավոր է կատարել այդ վճարումը, եթե առկա են
այդ նպատակի համար մատչելի միջոցներ: Եթե
Պարտատոմսերի սահմանված մայր գումարը Մարման
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սպասվող ամսաթվին ամբողջությամբ չի վճարվում
միջոցների
անբավարարության
պատճառով,
Պարտատոմսերի սեփականատերերը, Թողարկողին
այդ առնչությամբ որևէ պահանջ ներկայացնելու
իրավունք չեն ունենա՝ մինչև այդ Պարտատոմսերի
Մարման վերջնական ամսաթիվը:
«Մայր
գումարի
սպասվելիք
վճարման
ժամանակացույց»

Ժամանակացույց, որը նկարագրված է «Մայր գումարի
սպասվելիք վճարման ժամանակացույց» վերնագրի
ներքո:

«Երաշխավորո
ւթյան
պայմանագիր»

2015թ. սեպտեմբերի 28-ին ԱՄՆ ՄԶԳ-ի, Թողարկողի
և Պարտատոմսերի սեփականատերերի գործակալի
միջև կնքված երաշխավորության պայմանագիրը:
Երաշխավորության
պայմանագրի
ստորագրված
օրինակը կցված է սույն ազդագրին որպես Հավելված
Ա:

«Մարման
վերջնական
ամսաթիվ»

սույն ազդագրի «ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ»,
«ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ»,
ՄԱՐՄԱՆ
ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԺԱՄԿԵՏ» դրույթում նշված ամսաթիվը:

«Չմարված
մայր գումար»

Յուրաքանչյուր Արժեկտրոնային ժամանակաշրջանի
համար՝ Պարտատոմսի չմարված գումարը, որը մնում է
«ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ»,
«ՄԱՏՉԵԼԻ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
ԲԱՇԽՈՒՄ»
բաժիններին
համապատասխան
Մայր
գումարի
վճարում
իրականացնելուց
հետո:
Յուրաքանչյուր
Արժեկտրոնային ժամանակաշրջանի համար, չմարված
Մայր գումարը որոշվում է համապատասխան Որոշման
ամսաթվին:

«Մայր
գումարի
մնացորդ»

Ցանկացած Վարկի առնչությամբ և ցանկացած
ամսաթվի դրությամբ գումար, որը հավասար է Վարկի
տրամադրման պահի դրությամբ առկա Վարկի մայր
գումարին, հանած տվյալ Վարկի մայր գումարի գծով
կատարված՝ ժամանակացույցով նախատեսված և
չնախատեսված վճարումների ընդհանուր գումարը:

«Ճանաչված
կորուստ»

Դեֆոլտ և դուրս գրված վարկի գծով կորստի գումար:
Այդ գումարը սովորաբար հավասար է մայր գումարի
չմարված մնացորդի այն մասնաբաժնին, որը մնացել է
մայր գումարի բոլոր վերականգնված գումարների
օգտագործումից հետո՝ հանած դրա հետ ծախսերի
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համար Սպասարկողին փոխհատուցման ենթակա
գումարները, իսկ այն վարկերի առնչությամբ, որոնց
մայր գումարների մնացորդները նվազեցվել են
սնանկության գործընթացների ծրջանակներում՝ այդ
նվազեցված գումարներին համապատասխան:
«Ֆինանսակա
ն Փորձագետների
Հաշվետվություն»

Ֆինանսական Փորձագետների կողմից պատրաստված
և 2015 թվականի նոյեմբերի 9-ին Կառավարչին
հանձնված, արժեթղթավորման ենթակա ակտիվների
համախմբի
պատշաճ
ուսումնասիրության
և
գնահատման մոդելային պարամետրերի վերհանման
հաշվետվություն:
Ֆինանսական
Փորձագետների
Հաշվետվությունը կցվում է սույն ազդագրի Հավելված
Ե-ում:

«Հաջորդող
վերականգնումներ»

Ցանկացած անկանխատեսելի գումար, որը ստացվել է
նախորդ
ամսվա
ընթացքում
որպես
կորուստ
ճանաչված և գրավի իրացման եղանակով մարված
Վարկի գծով:

«ԱՄՆ դոլար
կամ ԱՄՆԴ»

Ամերիկայի
արժույթը:

«Երաշխավոր»
կամ
«ԱՄՆ
ՄԶԳ»

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության
անունից գործող՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների
Միջազգային զարգացման գործակալությունը:

Միացյալ

Նահանգների

օրինական

ՌԻՍԿԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
Նախքան ներդրում կատարելու վերաբերյալ որոշում կայացնելը հարկ է
մանրակրկիտ քննության առնել ստորև ներկայացված ռիսկերը, որոնք,
մեր համոզմամբ, բնութագրում են Պարտատոմսերում կատարվող
ներդրումները սպեկուլյատիվ կամ ռիսկային դարձնող գործոնները:
Ներդրողի կորուստների ռիսկը. ՀՀ դրամով ավագ տրանշի
պարտատոմսերի
և
(կամ)
ԱՄՆ
դոլարով
ավագ
տրանշի
պարտատոմսերի
սեփականատերերը
Արժեկտրոնի
և/կամ
Պարտատոմսի մայր գումարի գծով վճարումները կստանան միայն այն
չափով, որքանով որ Թողարկողը մատչելի միջոցներ կունենա նշված
վճարումները կատարելու համար: Թողարկողը չհավաքագրված
դեբիտորական
պարտքերի
գծով
կորուստները
յուրաքանչյուր
Արժեկտրոնային ժամանակաշրջանում կվերագրի Պարտատոմսերին, և
Պարտատոմսերի սեփականատերերին այդ կորուստների դիմաց
կփոխհատուցի միայն այն չափով, որքանով որ Թողարկողը մատչելի
միջոցներ կունենա նշված փոխհատուցումները կատարելու համար: Այն
դեպքում, եթե Թողարկողը չկարողանա ամբողջությամբ փոխհատուցել
վերոհիշյալ կորուստները, մայր գումարի չափը, որը Պարտատոմսերի
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սեփականատերերը վերջին հաշվով կստանան, կարող է պակաս լինել
սույն ազդագրով նախատեսվածից, և Արժեկտրոնային վճարումների
գումարը նույնպես կարող է նվազեցվել:
Պարտատոմսերի հետ կապված տրամադրված Երաշխավորության
պայմանագրով
նախատեսվում
են
փոխհատուցման
որոշակի
սահմանափակումներ (օրինակ՝ առավելագույնը չափը կազմում է
2,500,000 ԱՄՆ դոլար անկախ ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ ՀՀ դրամի
արժևորումից, հատուցվում է առավելագույնը մայր գումարի 50%-ը և այլն)
(Տե՛ս «ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ», «ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ»):
Վարկերի բնույթը. Ակտիվների համախմբում ընդգրկված Վարկերը
Նախաձեռնեղների
կողմից
տեղաբաշխվել
են
առանց
դրանց
արժեթղթավորման հետագա հավանականությունը հաշվի առնելու՝
Նախաձեռնողներից յուրաքանչյուրի կողմից սահմանված չափանիշներին
համապատասխան: Հետևաբար, տվյալ Վարկերի ժամկետանցումն ու
անվերադարձելիությունը առավել հավանական է, քան այն վարկերինը,
որոնք տրամադրվում են ավանդական եղանակով՝ նախապես
սահմանված անդերրայթինգի չափանիշներին համապատասխան:
Վարկերի խմբում որոշակի վարկի ընդգրկման վերաբերյալ որոշում
կայացնելիս, բոլոր դեպքերում, հաշվի են առնվել բացառապես սույն
ազդագրում
նկարագրված
Վարկերի
համապատասխանության
չափանիշները: Նման ստանդարտների կիրառումը կարող է հանգեցնել
այն բանին, որ եթե Վարկերը փաստացիորեն դառնան ժամկետանց կամ
չվերադարձվեն, ապա Պարտատոմսերի սեփականատերերը կարող են
Արժեկտրոնների կամ Պարտատոմսերի մայր գումարի վճարումները
ստանալ ուշացումներով կամ կորուստներ կրել, եթե սույն ազդագրում
նկարագրված
Վարկային գրավչության միջոցների օգտագործումն
անբավարար լինի ուշացումներն ու կորուստները ծածկելու համար:
Ոչ նպատակային Վարկերի հավանականությունը. Վարկերի խմբում
ընդգրկված դոլարային Վարկերի 100%-ը տրված է վարկային
պայմանագրերով նախատեսվող նպատակով և Նախաձեռնողների
ներքին իրավական ակտերի համաձայն ենթակա է ընթացիկ
հսկողության՝ մոնիթորինգի: Նշված Վարկերի 36%-ը Նախաձեռնողների
կողմից մոնիթորինգի չի ենթարկվել: Վարկերի խմբում ընդգրկված
դրամային Վարկերի 75%-ը տրված է վարկային պայմանագրերով
նախատեսվող նպատակով և Նախաձեռնողների ներքին իրավական
ակտերի համաձայն ենթակա է ընթացիկ հսկողության՝ մոնիթորինգի:
Նշված Վարկերի 54%-ը Նախաձեռնողների կողմից մոնիթորինգի չի
ենթարկվել: Վարկերի մոնիթորինգի բացակայությունը մեծացնում է
դրանց՝
ոչ
նպատակային
օգտագործման
հնարավորությունը:
Հետևաբար,
տվյալ
Վարկերի
ժամկետանցումն
ու
անվերադարձելիությունը առավել հավանական է, քան այն Վարկերինը,
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որոնց նպատակային օգտագործումը հաստատվել է Նախաձեռնողների
ներքին իրավական ակտերով նախատեսված կարգով իրականացված
մոնիթորինգի արդյունքում: Նման Վարկերի ընդգրկումը Վարկերի
խմբում կարող է հանգեցնել այն բանին, որ եթե դրանք փաստացիորեն
դառնան ժամկետանց կամ չվերադարձվեն, ապա Պարտատոմսերի
սեփականատերերը կարող են Արժեկտրոնների կամ Պարտատոմսերի
մայր գումարի վճարումները ստանալ ուշացումներով կամ կորուստներ
կրել, եթե սույն ազդագրում նկարագրված Վարկային գրավչության
միջոցների օգտագործումն անբավարար լինի ուշացումներն ու
կորուստները ծածկելու համար:
Վարկային
գրավչության
միջոցների
պոտենցիալ
անբավարարությունը Պարտատոմսերի համար. Սույն ազդագրում
նկարագրված Վարկային գրավչության միջոցները նախատեսված են այն
բանի համար, որպեսզի բարձրացնեն ՀՀ դրամով ավագ տրանշի
պարտատոմսերի սեփականատերերի կամ ԱՄՆ դոլարով ավագ տրանշի
պարտատոմսերի սեփականատերերի կողմից Արժեկտրոնների և/կամ
Պարտատոմսերի մայր գումարի կանոնավոր վճարումների ստացման
հավանականությունը: Սակայն Թողարկողը չի կարող հավաստիացնել,
որ Վարկային գրավչության միջոցների օգտագործումը կծածկի ՀՀ
դրամով ավագ տրանշի պարտատոմսերի կամ ԱՄՆ դոլարով ավագ
տրանշի
պարտատոմսերի
գծով
բաշխումներ
(լինեն
դրանք
Արժեկտրոնների, թե մայր գումարի հետ կապված) կատարելու համար
անհրաժեշտ
կանխիկ
միջոցների
անբավարարությունը,
որը
հանդիսանում
է
Վարկերի
ժամկետանցումների
կամ
անվերադարձելիության հետևանք: Երաշխավորության գումարը ծածկում
է Պարտատոմսերի սեփականատերերի՝ մայր գումարի հետ կապված այն
զուտ կորուստների միայն հիսուն տոկոսը (50%), որոնք բխում են
Պարտատոմսերի գծով վճարումների չկատարումից: Պարտատոմսի գծով
որևէ չվերադարձված գումարի համար չի թույլատրվում հիսուն տոկոսը
(50%) գերազանցող Երաշխավորության ծածկույթ: Եթե էական
կորուստներ են առաջանում Վարկերի անվերադարձելիության և
վճարումների
ժամկետանցման
արդյունքում,
Պարտատոմսերի
սեփականատերերը կարող են կորուստներ կրել, որոնց մի մասը կարող է
փոխհատուցվել Երաշխավորության պայմանագրով նախատեսված
դեպքերում, կարգով և պայմաններում (Տե՛ս «ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ», «ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ»):
Վաղաժամկետ վճարումների անկանխատեսելիությունը և դրանց
ներգործությունը
եկամտաբերության
վրա.
Վարկեր
ստացած
փոխառուները կարող են ցանկացած ժամանակ ամբողջությամբ կամ
մասնակիորեն վաղաժամկետ մարել իրենց վարկերը: Ցանկացած
ժամանակ, երբ Վարկն ամբողջությամբ վաղաժամկետ մարվում է,
Պարտատոմսերի Արժեկտրոնների վճարը կարող է նվազել, քանի որ
մարված Վարկի դիմաց տոկոսներ չեն կուտակվի, իսկ մասնակի
18

վաղաժամկետ մարման դեպքում՝ քիչ տոկոսներ կկուտակվեն, ինչը
նշանակում է, որ Վարկերի վաղաժամկետ մարումը, ընդհանուր առմամբ,
կներգործի եկամտաբերության վրա: Եթե վաղաժամկետ մարումներն
ավելի
հաճախ
կատարվեն
համեմատաբար
ավելի
բարձր
տոկոսադրույքներ ունեցող Վարկերի, քան համեմատաբար ավելի ցածր
տոկոսադրույքներ ունեցողների գծով, Վարկերի առաջացրած հավելյալ
տոկոսագումարները ավելի քիչ կլինեն, քան հակառակ դեպքում:
Հետևյալ աղյուսակում ներկայացված են վաղաժամկետ մարման
ցուցանիշները՝ ըստ Նախաձեռնողների: Այնուամենայնիվ, վարկառուների
կողմից վարկերի վաղաժամկետ մարման մակարդակը հնարավոր չէ
կանխատեսել:
Վարկի տեսակը
Նախաձեռնող

Գյուղատնտեսական

ՓՄՁ

Սպառողական

ԱՄՆ
դոլար

ՀՀ
դրամ

ԱՄՆ դոլար

ՀՀ
դրամ

ԱՄՆ
դոլար

ՀՀ դրամ

0.82%

0.49%

1.18%

-

-

0.80%

«Գառնի Ինվեստ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ

-

-

-

-

-

0.97%

«Քարտ ԱգրոԿրեդիտ» ՈՒՎԿ

-

-

-

-

-

0.1%

«Գլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ

-

-

0.50%

-

-

1.29%

«Կամուրջ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ

-

-

0.24%

0.62%

-

0.34%

«Նոր հորիզոն ՈՒՎԿ» ՍՊԸ

Վարկ/գրավ հարաբերակցության բարձր գործակիցներ. Սահմանման
ամսաթվի դրությամբ Վարկերի 43% ապահովված են միայն գրավով
(շարժական կամ անշարժ գույքի): Ապահովված Վարկերի համար
համապատասխանության չափանիշներ չեն սահմանվել՝ կապված
Վարկ/գրավ
հարաբերակցության
հետ:
Ստուգվել
է
միայն
համապատասխանությունը
յուրաքանչյուր
Նախաձեռնողի
կողմից
սահմանված՝
վարկերի
երաշխավորված
տեղաբաշխման
(անդերրայթինգի) չափանիշներին: Հիմք է ընդունվել Նախաձեռնողի
կողմից տրված գրավի առարկա հանդիսացող գույքի արժեքը: Միայն
գրավով
ապահովված
Վարկերի
համար
Վարկ/գրավ
հարաբերակցությունը կազմել է առավելագույնը 80%: Վարկ/գրավ բարձր
հարաբերակցություն ունեցող վարկերը կարող են կորստի ավելի մեծ
ռիսկ կրել: Ի լրումն դրան, Վարկ/գրավ հարաբերակցությունների
հաշվարկման համար օգտագործված՝ Նախաձեռնողների կողմից
գնահատված գրավադրված գույքի արժեքը կարող է տարբերվել այդ
գույքի իրացվելիության իրական արժեքից:
Փոփոխություններ անշարժ գույքի շուկայում. Սահմանման ամսաթվի
դրությամբ Վարկերի 22.8%-ը ապահովված է անշարժ գույքի գրավով:
Անշարժ գույքի արժեքների անկումը կամ տնտեսական պայմանների
վատթարացումը Վարկերի գծով ժամկետանցումների, կորուստների,
Վարկերի ապահովության միջոց հանդիսացող անշարժ գույքի
նկատմամբ տարածված բռնագանձումների ցուցանիշները կբարձրացնի
ներկայումս առկա մակարդակից ավելի բարձր մակարդակի: Դա, իր
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հերթին, կնվազեցնի ՀՀ դրամով ավագ տրանշի պարտատոմսերի և ԱՄՆ
դոլարով ավագ տրանշի պարտատոմսերի եկամտաբերությունը,
հատկապես,
եթե սույն ազդագրում նկարագրված Վարկային
գրավչության միջոցները բավարար չլինեն Պարտատոմսերն այդ
կորուստներից պաշտպանելու համար:
Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի շուկայական արժեքի աճը
կնվազեցնի վարկ/գրավ հարաբերակցության գործակիցները, հետևաբար
Վարկեր ստացած փոխառուների համար կարող են մատչելի դառնալ
ավելի ցածր տոկոսադրույքներով ֆինանսական միջոցների ձեռքբերման
այլընտրանքային աղբյուրներ, ինչը կարող է հանգեցնել անշարժ գույքի
գրավով ապահովված Վարկերի վաղաժամկետ մարման մակարդակի
բարձրացմանը:
Կարգավորման հետ կապված հարցեր. Եթե ՀՀ ԿԲ-ն պարզի, որ
Ակտիվների
ձեռքբերման
և
սպասարկման
պայմանագիրը,
Երաշխավորության
պայմանագիրը,
Պարտատոմսերի
սեփականատերերի գործակալության պայմանագիրը կամ ՀՀ դրամով
ավագ տրանշի պարտատոմսերի կամ ԱՄՆ դոլարով ավագ տրանշի
պարտատոմսերի հետ ուղղակի կամ անուղղակի առնչություն ունեցող
Թողարկողի ցանկացած այլ համաձայնագիրը կամ պայմանագիրը, կամ
նման պայմանագրի կամ համաձայնագրի շրջանակներում որևիցե
պարտավորության կատարումը հանդիսանում է անապահով և
անընդունելի
պրակտիկա
կամ
խախտում
է
Հայաստանի
Հանրապետության որևէ օրենք, կանոնակարգ կամ Թողարկողի
նկատմամբ կիրառելի որևէ գրավոր պայման կամ համաձայնագիր, կամ
եթե ՀՀ ԿԲ-ն Թողարկողին պարտադրի, ի թիվս այլոց, հրաժարվել տվյալ
համաձայնագրից
կամ
պայմանագրից,
հրաժարվել
տվյալ
պարտավորության կատարումից, դադարեցնել տվյալ գործունեությունը
կամ
ձեռնարկել այնպիսի այլ գործողություններ, որոնք ՀՀ ԿԲ-ն
կհամարի
ընդունելի,
ապա
Թողարկողը
Պարտատոմսերի
սեփականատերերի առջև պատասխանատվություն չի կրի ՀՀ ԿԲ կողմից
տրված նման կարգադրության կատարման արդյունքում առաջացած
վնասների համար, և Պարտատոմսերի սեփականատերերը չեն կարող
ունենալ ռեգրեսի (հետադարձ պահանջի) իրավունք ՀՀ ԿԲ-ի նկատմամբ:
Չնայած պատճառներ չկան կարծելու, որ ՀՀ ԿԲ-ն նման փաստեր
կբացահայտի Թողարկողի վերաբերյալ և պատճառներ կունենա նրա
նկատմամբ նման գործողություններ ձեռնարկելու համար, սակայն չի
կարելի վստահ լինել, որ ՀՀ ԿԲ-ն ապագայում նման եզրակացության չի
հանգի: Եթե ՀՀ ԿԲ-ն ապագայում նման եզրակացության հանգի և
Թողարկողին կարգադրի հրաժարվել Ակտիվների ձեռքբերման և
սպասարկման
պայմանագրի,
Երաշխավորության
պայմանագրի,
Պարտատոմսերի սեփականատերերի գործակալության պայմանագրի
կամ
Թողարկողի
ցանկացած
այնպիսի
համաձայնագրի
կամ
պայմանագրի կատարումից, որն ուղղակի կամ անուղղակի առնչություն
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ունի ՀՀ դրամով ավագ տրանշի պարտատոմսերի կամ ԱՄՆ դոլարով
ավագ
տրանշի
պարտատոմսերի
հետ,
Պարտատոմսերի
սեփականատերերին կատարվող վճարումները կարող են հետաձգվել
կամ նվազեցվել:
Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենքներ և
նորմատիվ իրավական ակտեր. Սահմանման ամսաթվի դրությամբ
Վարկերի 17.4%-ը սպառողական վարկեր են: Թողարկողը և
Սպասարկողները պետք է պահպանեն սպառողների իրավունքների
պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքների և նորմատիվ իրավական
ակտերի պահանջները՝ կապված սպառողական վարկերի սպասարկման
և հարկադիր կարգով բռնագանձման հետ: Այդ օրենքները և նորմատիվ
իրավական ակտերը, ինչպես նաև դրանց մեկնաբանությունները կարող
են բացասական ներգործություն ունենալ դեբիտորական պարտքերը
հավաքագրելու՝ Թողարկողի ունակության վրա: Թողարկողը չի կարող
որևէ հավաստիացումներ ներկայացնել իր ֆինանսական վիճակի վրա
սպառողների իրավունքների պաշտպանության ՀՀ օրենքների և
նորմատիվ իրավական ակտերի հավանական հետևանքների կամ
ներգործության վերաբերյալ:
Վարկառուի սնանկությունը. Օրենքների, այդ թվում՝ սնանկության
մասին օրենքի կիրառումը կարող է բացասաբար ներգործել ժամկետանց
Վարկի ապահովության միջոց հանդիսացող գրավադրված գույքի
իրացման, գրավի իրացումից հետո պարտքի մնացորդի բռնագանձման
վերաբերյալ դատարանի որոշման հարկադիր կատարման կամ
դատական գործընթաց սկսելու վրա:
Որպես դրա հետևանք, այն
վարկառուները, որոնք չեն վերադարձրել իրենց վարկերը և փորձել են
կամ փորձում են սնանկության մասին օրենքի շրջանակներում ազատվել
վճարում կատարելու պարտավորությունից, էականորեն ավելի քիչ
շահագրգռվածություն կունենան մարելու իրենց Վարկերը: Արդյունքում,
Վարկերի հետ կապված կորուստները շատ ավելի մեծ կլինեն, ընդ որում,
դրանք կարող են լինել ընդհանուր կորուստներ և բարձրացնել
ներդրողների՝ կորուստներ կրելու ռիսկը:
Անբավարար իրացվելիությունը. Նախատեսվում է պարտատոմսերի
համար ստեղծել երկրորդային շուկա: Ոչ մի վստահություն չկա, որ նման
երկրորդային շուկա կձևավորվի
կամ, ձևավորվելու դեպքում,
կշարունակի գործել: Հետևաբար, ներդրողները գուցե չկարողանան
իրենց Պարտատոմսերը վաճառել արագ կամ այնպիսի գներով, որոնք
հնարավորություն կտան ստանալու իրենց ցանկալի եկամուտը:
Վկայագրերի շուկայական արժեքները հավանականություն ունեն
տատանվելու. այդ տատանումները կարող են նշանակալի լինել և էական
կորուստներ
առաջացնել
ներդրողների
համար:
Ակտիվներով
ապահովված արժեթղթերի երկրորդային շուկան կարող է ունենալ
անիրացվելիության ժամանակաշրջաններ, ինչը կարելի է ապագայում
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ակնկալել:
Անիրացվելիությունը
կարող
է
խիստ
բացասական
ազդեցություն գործել արժեթղթերի գների վրա, որոնք առանձնահատուկ
զգայուն
են
վաղաժամկետ
վճարումների,
վարկային
կամ
տոկոսադրույքային
ռիսկերի
նկատմամբ
կամ
այնպես
են
կառուցվածքայնացված,
որպեսզի
բավարարերն
ներդրողների
սահմանափակ դասերի պահանջները:
Առաջարկված
արժեթղթերի
հարմարությունը.
Առաջարկվող
արժեթղթերը հարմար ներդրումներ չեն այն ներդրողի համար, որն
ակնկալում
է
բաշխումների
կանոնավոր
կամ
կանխատեսելի
ժամանակացույց կամ վճարումների կանոնավոր ստացում որոշակի
ամսաթվի դրությամբ: Առաջարկվող արժեթղթերը բարդ ներդրումներ են
և պետք է դիտարկվեն միայն այնպիսի ներդրողների կողմից, որոնք
ինքնուրույն, կամ իրենց ֆինանսական, իրավաբանական և հարկային
խորհրդատուների հետ միասին, ունեն անհրաժեշտ փորձառություն
վաղաժամկետ վճարումների, վերաներդրման, անվերադարձելիության ու
շուկայական ռիսկերի, որոշակի ներդրման հարկային հետևանքների և
նշված գործոնների փոխազդեցության վերլուծության համար:
ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ
ԹՈՂԱՐԿՈՂ

Ընդհանուր տեղեկություններ. Վարկային պորտֆելի արժեթղթավորման
հիմնադրամ I. Գրանցված հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն,
Երևան 0010, Խորենացու փող., 15 շենք, 2-րդ հարկ, գրասենյակ 6
Հեռ. (+37410) 546431, (+37410) 546431
Ֆաքս. (+37410) 547431
Էլ.փոստ. mail@capital.com.am
Ինտերնետային կայք. http://capital.com.am/
Հիմնադրման երկիրը. Հայաստանի Հանրապետություն
Գրանցման համարը՝ 1:
Թողարկողը ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է
2015թվականի օգոստոսի 31-ին «Ակտիվների արժեթղթեվորման և
ակտիվներով
ապահովված
արժեթղթերի
մասին»
Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի համաձայն՝ բացառապես արժեթղթավորման
և ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի թողարկման գործունեություն
իրականացնելու նպատակով: Թողարկողը 2015թ. սեպտեմբերի 16-ին
գրանցվել
է
Հայաստանի
կենտրոնական
բանկում
որպես
արժեթղթավորման հիմնադրամ: Թողարկողին տրամադրվել է թիվ
1գրանցման վկայականը: Թողարկողը հիմնադրվել է երեք տարի
ժամկետով՝ սկսած այն ամսաթվից, երբ կավարտվի ակտիվներով
ապահովված թողարկված արժեթղթերի տեղաբաշխումը՝ մինչև 18 ամիս
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երկարաձգման հնարավորությամբ:
Թողարկողի նպատակները. Թողարկողի նպատակները ներառում են՝
առանց սահմանափակման, հետևյալը.
(i)

Նախաձեռնողներից ակտիվների ձեռքբերում և այդ ակտիվներով
ապահովված արժեթղթերի թողարկում ու տեղաբաշխում.

(ii)

թողարկված արժեթղթերի իրացվելիության ապահովում ֆոնդային
բորսայում դրանց ցուցակման միջոցով.

(iii) թողարկված արժեթղթերի համար վարկային գրավչության պատշաճ
միջոցների ապահովում.
(iv)

թողարկված
արժեթղթերում
ներդրողների
շահերի
պաշտպանություն և դրանց պատշաճ ներկայացման ապահովում.

(v)

արժեթղթավորման գործընթացի պատշաճ իրականացման համար
անհրաժեշտ այլ գործողությունների ձեռնարկում:

Իր խնդիրների իրականացման նպատակով Թողարկողը կարող է
Կառավարչի միջոցով և իր իրավունակության շրջանակներում
ներգրավվել
ներդրումային
և
ակտիվների
կառավարման
գործունեություններում:
Թողարկողի գույքը և ծախսերը. Թողարկողի սկզբնական գույքը
կազմում է 40,000 ՀՀ դրամ, որի աղբյուրը Հիմնադրի ֆինանսական
ներդրումն է: Թողարկողի գույք կարող են լինել՝
(i)

Թողարկողի ստեղծման պահին Հիմնադրի կողմից փոխանցված
նյութական և (կամ) ֆինանսական ներդրումները (ներառյալ
կարճաժամկետ փոխառությունները).

(ii)

արժեթղթերի թողարկման նպատակով ձեռք բերված ակտիվները.

(iii) «Ակտիվների արժեթղթավորման և ակտիվներով ապահովված
արժեթղթերի մասին» օրենքով սահմանված այլ միջոցներ:
Հիմնադրամի տարեկան ծախսերի ընդհանուր գումարը չի կարող
գերազանցել 30,000,000 ՀՀ դրամը:
Թողարկողը հիմնադրվել և գրանցվել է բացառապես սույն ազդագրում
նկարագրված ակտիվների արժեթղթավորման և դրանցով ապահովված
արժեթղթերի թողարկման նպատակով: Սույն ազդագրի կազմման
պահին Թողարկողի կողմից արժեթղթավորման գործունեություն չի
իրականացվել,
բացառությամբ
սույն
ազդագրում
նկարագրված
ակտիվների ձեռքբերմանը, դրանցով ապահովված արժեթղթերի
թողարկմանն ու դրանց իրացվելիության ապահովմանն ուղղված
գործողությունների: Սույն ազդագրի կազմման պահին Թողարկողը
ֆինանսական հաշվետվություններ չի կազմել:
Սույն ազդագրի կազմման օրվա դրությամբ Թողարկողը ներգրավված չի
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եղել որևէ դատական, արբիտրաժային կամ վարչական վարույթում:
Թողարկողի կողմից ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի հետագա՝
սույն ազդագրում չնկարագրված թողարկում չի նախատեսվում:
Թողարկողի կառավարման մարմինները. Թողարկողի կառավարման
մարմիններն են.
(i)

Տնօրենների
խորհուրդը,
կառավարման մարմինն է:

որը

Թողարկողի

բարձրագույն

1. հաստատում
է
Թողարկողի
կանոնադրության
փոփոխությունները և (կամ) լրացումները կամ կանոնադրության
նոր խմբագրությունը,
2. հաստատում է Թողարկողի գործունեությունը կարգավորող
ներքին իրավական ակտերը (կանոնները, այլ ներքին
իրավական ակտերը), դրանց փոփոխությունները,
3. հաստատում
է
Թողարկողի
քաղաքականությունները,
ռազմավարական և գործարար (տնտեսական) ծրագրերը,
դրանց փոփոխությունները,
4. որոշում է ակտիվների կառավարման սահմանափակումները,
5. իրականացնում
է
Թողարկողի
ընթացիկ
ֆինանսատնտեսական գործունեության, ինչպես նաև
որոշումների կատարման ընթացքի վերահսկումը,
6. եռամսյակային պարբերականությամբ
հաշվետությունները,

լսում

է

և
իր

Կառավարչի

7. ընտրում և ազատում է Կառավարչին,
8. ընտրում և ազատում խորհրդի նախագահին,
9. ընտրում է Թողարկողի Անկախ Աուդիտորին,
10. հաստատում է Թողարկողի բյուջեն (ամենամյա
նախահաշիվը),
դրա
փոփոխությունները,
կատարողականը,

ծախսերի
բյուջեի

11. հաստատում է Թողարկողի տարեկան ֆինանսական և այլ
հաշվետվությունները,
12. խորհրդի անդամների քանակի ավելացման, ինչպես նաև
խորհրդի
անդամի
լիազորությունների
վաղաժամկետ
դադարեցման դեպքում՝ ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված կարգով ՀՀ
ԿԲ է ներկայացնում խորհրդի նոր անդամի թեկնածությունը,
13. որոշում է կայացնում Թողարկողի ինքնալուծարման և դրա
իրականացման համար անհրաժեշտ գործողությունների մասին,
հաստատում է լուծարման նախագիծը.
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14. կայացնում է հետևյալի մասին որոշումներ.
ա. Կառավարչի առաջարկությամբ Նախաձեռնողների հետ
արժեթղթավորման
ենթակա
ակտիվների
ձեռքբերման
(պահանջի զիջման՝ ցեսիայի), ինչպես նաև սպասարկողի հետ
սպասարկման ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի
օրինակելի ձևերի հաստատում,
բ. Թողարկողի կողմից արժեթղթերի թողարկում, թողարկման
կարգի և պայմանների հաստատում, ազդագրի հաստատում,
գ.
վարկային
գրավչության
գործարքների հաստատում,

միջոցների

տրամադրման

դ. Պարտատոմսերի սեփականատերերի գործակալի հետ
ծառայությունների մատուցման պայմանագրի հաստատում,
ե.
պահառուի
(ռեեստրավարի)
հետ
(ռեեստրավարման)
ծառայությունների
պայմանագրի հաստատում,

պահառության
մատուցման

15. ընդունում է տնտեսական ընկերությունների ստեղծման կամ
դրանցում մասնակցության մասին որոշումներ,
16. իրականացնում
է
Թողարկողի
նախատեսված այլ լիազորություններ:
(ii)

կանոնադրությամբ

Տնօրենների խորհուրդը կազմված է 5 անդամից: Խորհրդի
անդամները նշանակվում են (խորհրդի առաջին կազմը ձևավորվում
է) Հիմնադրի կողմից ՀՀ ԿԲ համաձայնությամբ: Թողարկողը
հաստատել է կանոնադրության փոփոխություններ, համաձայն
որոնց Թողարկողի տնօրենների խորհրդի կազմը ավելացվել է 2
անկախ անդամով: Կանոնադրության փոփոխությունների և նոր
անդամների գրանցումը գտնվում է ՀՀ ԿԲ կողմից գրանցման
ընթացքում:
Սույն ազդագրի կազմման պահին
անդամներն են հետևյալ անձինք.

Թողարկողի

խորհրդի

1. Անահիտ Թադևոսյան, խորհրդի նախագահ
Բնակության վայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Բակունցի 12 շենք, բն 33
Թողարկողի
նախագահ,

կազմում

զբաղեցրած

պաշտոնը՝

խորհրդի

Թողարկողի կազմից դուրս զբաղեցրած պաշտոնը՝ «Գառնի
Ինվեստ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ
բաժնետիրական ընկերության խորհրդի անդամ և գլխավոր
հաշվապահ,
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2. Կարեն Համբարձումյան, խորհրդի անդամ
Բնակության վայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան Դավթաշեն, 5փ., 37 տուն,
Թողարկողի կազմում զբաղեցրած պաշտոնը՝ խորհրդի անդամ,
Թողարկողի կազմից դուրս զբաղեցրած պաշտոնը՝ «Կամուրջ»
ունիվերսալ
վարկային
կազմակերպություն
փակ
բաժնետիրական ընկերության խորհրդի անդամ, «Միկրո
Ձեռներեցության Զարգացման» բարեգործական հիմնադրամի
հոգաբարձուների խորհրդի անդամ,
3. Կարեն Պետրոսյան՝ խորհրդի անդամ
Բնակության վայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան Թումանյան 13/13
Թողարկողի կազմում զբաղեցրած պաշտոնը՝ խորհրդի անդամ,
Թողարկողի կազմից դուրս զբաղեցրած պաշտոնը՝ «Քարդ»
ունիվերսալ
վարկային
կազմակերպություն
փակ
բաժնետիրական ընկերության գործադիր տնօրեն և վարչության
նախագահ,
4. Լուիզա Իգրարյան՝ խորհրդի անդամ.
Բնակության վայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Շահումյան 7 փ., առաջին
նրբ., 4 տուն
Թողարկողի կազմում զբաղեցրած պաշտոնը՝ խորհրդի անդամ,
Թողարկողի կազմից դուրս զբաղեցրած պաշտոնը՝ «Գլոբալ
կրեդիտ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ
բաժնետիրական ընկերության գործադիր տնօրեն,
5. Օնիկ Խերանյան՝ խորհրդի անդամ.
Բնակության վայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Բաշինջաղյան 1 փ., շ. 8, բն.
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Թողարկողի կազմում զբաղեցրած պաշտոնը՝ խորհրդի անդամ,
Թողարկողի կազմից դուրս զբաղեցրած պաշտոնը՝
«նոր
հորիզոն»
ունիվերսալ
վարկային
կազմակերպություն
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ներքին
աուդիտոր,
«Գլոբալ
կրեդիտ»
ունիվերսալ
վարկային
կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերության ներքին
վերստուգող:
(iii) Կառավարիչն իրականացնում է Թողարկողի գործունեության
ընթացիկ կառավարումը (տե՛ս «ԿԱՌԱՎԱՐԻՉԸ»): Կառավարիչն
իրավունք ունի երրորդ անձանց պատվիրակել Թողարկողի
կանոնադրությամբ նախտեսված իր գործառույթները: Կառավարիչը
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շարունակում է պատասխանատվություն կրել պատվիրակված
գործառույթների պատշաճ կերպով և բարեխղճորեն իրականացման
համար:
Անկախ
աուդիտոր.
Թողարկողն
իր
ֆինանuատնտեuական
գործունեության uտուգման նպատակով յուրաքանչյուր տարի պետք է
ներգրավի ՀՀ oրենքներով և այլ իրավական ակտերով uահմանված
կարգով
գործող
անկախ
աուդիտորի`
կնքելով
նրա
հետ
համապատաuխան պայմանագիր: Թողարկողի անկախ աուդիտորին
ընտրում է տնօրենների խորհուրդը` ՀՀ ԿԲ նորմատիվ իրավական
ակտերով uահմանված կարգով:
Ցանկացած ժամանակ Թողարկողի
անկախ աուդիտ կարող է հրավիրվել նաև ներդրողի պահանջով, որի
դեպքում անկախ աուդիտի անցկացման հետ կապված բոլոր ծախսերը
կրում է անկախ աուդիտ նախաձեռնող ներդրողը:
ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՂՆԵՐ

«ՔԱՐԴ ԱԳՐՈԿՐԵԻՏ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ՝ ՀՀ օրենսդրության համաձայն
հիմնադրված և գործունեություն իրականացնող փակ բաժնետիրական
ընկերություն, որը գործում է որպես ՀՀ ԿԲ կողմից գրանցված և
լիցենզավորված ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն: Հասցե՝ ՀՀ,
ք.Երևան, Ազատության պող. 1/21-40:
«ԳԱՌՆԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ՝ ՀՀ օրենսդրության համաձայն
հիմնադրված և գործունեություն իրականացնող փակ բաժնետիրական
ընկերություն, որը գործում է որպես ՀՀ ԿԲ կողմից գրանցված և
լիցենզավորված ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն: Հասցե՝ ՀՀ,
ք.Երևան, Թումանյան փող., շենք 32, բն. 17:
«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ՝ ՀՀ օրենսդրության համաձայն
հիմնադրված և գործունեություն իրականացնող փակ բաժնետիրական
ընկերություն, որը գործում է որպես ՀՀ ԿԲ կողմից գրանցված և
լիցենզավորված ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն: Հասցե՝ ՀՀ,
ք.Երևան, Սասնա Ծռեր, շենք 2, թիվ 251 տարածք:
«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, ՀՀ օրենսդրության համաձայն հիմնադրված և
գործունեություն իրականացնող փակ բաժնետիրական ընկերություն, որը
գործում է որպես ՀՀ ԿԲ կողմից գրանցված և լիցենզավորված
ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն: Հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան 0032,
Սեբաստիա 123:
«ՆՈՐ ՀՈՐԻԶՈՆ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ՝ ՀՀ օրենսդրության համաձայն
հիմնադրված և գործունեություն իրականացնող փակ բաժնետիրական
ընկերություն, որը գործում է որպես կենտրոնական բանկի կողմից
գրանցված և լիցենզավորված ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն:
Հասցե՝ ՀՀ, Երևան, Կոմիտասի փող. 54 շենք, շինություն 150:

ՍՊԱՍԱՐԿՈՂՆԵՐ

«ՔԱՐԴ ԱԳՐՈԿՐԵԻՏ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ՝ ՀՀ օրենսդրության համաձայն
հիմնադրված և գործունեություն իրականացնող փակ բաժնետիրական
ընկերություն, որը գործում է որպես ՀՀ ԿԲ կողմից գրանցված և
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լիցենզավորված ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն: Հասցե՝ ՀՀ,
ք.Երևան, Ազատության պող. 1/21-40.
«ԳԱՌՆԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ՝ ՀՀ օրենսդրության համաձայն
հիմնադրված և գործունեություն իրականացնող փակ բաժնետիրական
ընկերություն, որը գործում է որպես ՀՀ ԿԲ կողմից գրանցված և
լիցենզավորված ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն: Հասցե՝ ՀՀ,
ք.Երևան, Թումանյան փող., շենք 32, բն. 17.
«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ՝ ՀՀ օրենսդրության համաձայն
հիմնադրված և գործունեություն իրականացնող փակ բաժնետիրական
ընկերություն, որը գործում է որպես ՀՀ ԿԲ կողմից գրանցված և
լիցենզավորված ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն: Հասցե՝ ՀՀ,
ք.Երևան, Սասնա Ծռեր, շենք 2, թիվ 251 տարածք.
«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, ՀՀ օրենսդրության համաձայն հիմնադրված և
գործունեություն իրականացնող փակ բաժնետիրական ընկերություն, որը
գործում է որպես ՀՀ ԿԲ կողմից գրանցված և լիցենզավորված
ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն: Հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան 0032,
Սեբաստիա 123.
«ՆՈՐ ՀՈՐԻԶՈՆ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ՝ ՀՀ օրենսդրության համաձայն
հիմնադրված և գործունեություն իրականացնող փակ բաժնետիրական
ընկերություն, որը գործում է որպես ՀՀ ԿԲ կողմից գրանցված և
լիցենզավորված ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն: Հասցե՝ ՀՀ,
Երևան, Կոմիտասի փող. 54 շենք, շինություն 150:
ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ/ՏԵՂԱԲԱՇ
ԽՈՂ

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԻՆՎԵՍՏՄԸՆԹՍ»
Հանրապետությունում հիմնադրված
ընկերություն գործող ներդրումային
կողմից 27.06.2008թ., գրանցման
Հանրապետություն, Երևան 0010,
հարկ, գրասենյակ 6:

ՓԲԸ՝
Հայաստանի
և որպես փակ բաժնետիրական
ընկերություն՝ գրանցված ՀՀ ԿԲ
համար՝ 6, հասցե՝ Հայաստանի
Խորենացու փող., 15 շենք, 2-րդ

Կառավարիչն իրականացնելու է նաև Պարտատոմսերի տեղաբաշխումը:
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ
ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ
ԳՈՐԾԱԿԱԼ

ՀԻՄՆԱԴԻՐ

«ՄՄ ԼԻԳԱԼ ԱՈՒՏՍՈՐՍ» ՍՊԸ, Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրության
համաձայն
հիմնադրված
և
գործունեություն
իրականացնող սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն,
որը
Պարտատոմսերի
սեփականատերերի
գործակալության
պայմանագրի շրջանակներում գործում է որպես Պարտատոմսերի
սեփականատերերի գործակալ:
«ԿԱՊԻՏԱԼ ԻՆՎԵՍՏՄԸՆԹՍ»
ՓԲԸ՝
Հայաստանի
Հանրապետությունում հիմնադրված և որպես փակ բաժնետիրական
ընկերություն գործող ներդրումային ընկերություն՝ գրանցված ՀՀ ԿԲ
կողմից 27.06.2008թ., գրանցման համար՝ 6, հասցե՝ Հայաստանի
Հանրապետություն, ք. Երևան 0010, Խորենացու փող., 15 շենք, 2-րդ
28

հարկ, գրասենյակ 6:
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐ

ԱՄՆ ՄԶԳ:

ՇՈՒԿԱ ՍՏԵՂԾՈՂ

Թողարկողի հետ Շուկա ստեղծողի պայմանագիր կնքած անձ:

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼ

«ԿՈՆՎԵՐՍ
ԲԱՆԿ»
ՓԲԸ՝
Հայաստանի
Հանրապետությունում
հիմնադրված և որպես առևտրային բանկ գործող փակ բաժնետիրական
ընկերություն՝ գրանցված ՀՀ ԿԲ կողմից 1993թ. դեկտեմբերի 20-ին,
գրանցման համար՝ 0164, հասցե՝ ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան
փող., 26/1:

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐ

Սարգիս Գրիգորյան
Բնակության վայրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Որակավորումը՝ Բիզնես կառավարման մագիստրոս
Հասմիկ Բայբուրդյան
Բնակության վայրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Որակավորումը՝ Բիզնես կառավարման մագիստրոս
Վիկտորյա Քոչարյան
Բնակության վայրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Որակավորումը՝ Տնտեսագետ
Լիլիթ Ղարայան
Բնակության վայրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Որակավորումը՝ Բիզնես կառավարման մագիստրոս
Ֆինանսական փորձագետներից ներգրավվել են ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից և
վերջիններիցս որևէ մեկը փոխկապակցված չէ Թողարկողին,
Կառավարչին կամ ակտիվների արժեթղթավորման որևէ այլ հիմնական
մասնակցի:

ԻՐԱՎԱԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ

«ԹիՔեյ Էքուիթի Փարթներս» ՓԲԸ՝ Հայաստանի Հանրապետությունում
գրանցված և որպես իրավաբանական գրասենյակ գործող փակ
բաժնետիրական ընկերություն: Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Խորենացի 15,
գրասենյակ 7/2:

ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Ընդհանուր տեղեկություններ. Համաձայն Կառավարման պայմանագրի՝
Կառավարիչը Թողարկողի կողմից ներգրավվել է Թողարկողի
արժեթղթերի թողարկումը, տեղաբաշխումն ու մարումը կազմակերպելու,
Թողարկողի գույքը կառավարելու և Թողարկողի կառավարման հետ
կապված հարակից ծառայություններ տրամադրելու նպատակով:
Տրամադրվող ծառայություններ.
հետևյալ ծառայությունները.
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Կառավարիչը

պետք

է

մատուցի

1. ակտիվների ձեռքբերում ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի
թողարկման համար,
2. ակտիվներով
ապահովված
կազմակերպում,

արժեթղթերի

թողարկման

3. ակտիվների կառավարում,
4. Թողարկողի անունից սպասարկման պայմանագրերի կնքում
ակտիվների
և
ակտիվներով
ապահովված
արժեթղթերի
սպասարկման համար,
5. 1-4 ենթակետերում նշված նպատակների իրականացման համար
ՀՀ օրենսդրությամբ թույլատրված ցանկացած գործունեության
իրականացում, մասնավորապես,
ա) Թողարկողի արժեթղթերի թողարկման և մարման հետ
առնչվող գործողությունների և գործառույթների կազմակերպում և
իրականացում,
բ) Թողարկողի ակտիվների խմբի գրանցման կազմակերպում,
իրավասու
մարմիններին
անհրաժեշտ
տեղեկատվության
փոխանցման և այդ տեղեկությունների պահպանման ապահովում
նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ժամկետներում և
կարգով,
գ)
Վարկային
կազմակերպում,

գրավչության

դ)
Տնօրենների
կազմակերպում,

խորհրդի

միջոցների
որոշումների

տրամադրման
իրականացման

ե) Թողարկողի հաշվապահական հաշվառման կազմակերպում,
զ) Թողարկողի գույքի, հասույթի տնօրինում, Թողարկողի անունից
գործառնությունների կնքում և իրականացում,
է) Թողարկողի քաղաքականությունների, ռազմավարական և
բիզնես (տնտեսական) ծրագրերի, կանոնների և ներքին
կանոնակարգերի
մշակում,
ինչպես
նաև
դրանցում
փոփոխությունների ներմուծում և ներկայացում Տնօրենների
խորհդի հաստատմանը,
ը)
Թողարկողի
շահերի
ներկայացում
Հանրապետությունում և արտասահմանում,

Հայաստանի

թ) անհրաժեշտության դեպքում լիազորագրերի տրամադրում,
ժ) պայմանագրերի կնքում, Թողարկողի հաշվարկային և այլ
հաշիվների բացում բանկերում, պահառու և ավանդառու
կազմակերպություններում,
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ի)
Տնօրենների
խորհրդին
և
տեղեկատվության տրամադրում:

Հիմնադրին

անհրաժեշտ

Երրորդ կողմերի ներգրավում. Ի լրումն իր սեփական անձնակազմի
ուժերով
ծառայությունների
տրամադրմանը,
Կառավարիչը,
Կառավարման
պայմանագրով
սահմանված
ծառայությունները
Թողարկողին պատշաճ տրամադրելու նպատակով, կարող է իր կողմից
անհրաժեշտ կամ ցանկալի համարվող դեպքերում կազմակերպել
համապատասխան ծառայությունների տրամադրման համար երրորդ
կողմերի (իրավախորհրդատուներ, հաշվապահներ) ներգրավումը և
նրանց վարձատրել մատուցված ծառայությունների դիմաց: Համաձայն
Կառավարման
պայմանագրի՝
Կառավարիչը,
այնուամենայնիվ,
Թողարկողի առջև պատասխանատվություն է կրում (բացառությամբ
ստորև
նկարագրված
դեպքերի)
ցանկացած
փոխանցված
պարտավորությունների համար, և Կառավարչի կրած բոլոր ծախսերը՝
կապված իր բոլոր պարտավորությունների կամ դրանցից որևէ մեկի
փոխանցման հետ, վճարում է Կառավարիչը:
Կառավարչի լիազորությունների դադարեցում. Տնօրենների խորհրդի
անդամների միաձայն քվեարկությամբ Կառավարչի լիազորությունները
կարող են դադարեցվել, և նրա փոխարեն կարող է նշանակվել
Երաշխավորի համար ընդունելի նոր կառավարիչ: Լիազորությունների
դադարեցման համար հիմք կարող են հանդիսանալ հետևյալ դեպքերը.
ա) Կառավարիչը խախտել է Կառավարման պայմանագրի պայմանները,
և այդ խախտումը չի վերացվել (նման հնարավորության առկայության
դեպքում) դրա վերաբերյալ Թողարկողի ծանուցումը ստանալու պահից
30 օրվա ընթացքում,
բ) Կառավարիչը ներգրավվել է կեղծիքի մեջ կամ թույլ է տվել կոպիտ
անփութություն կամ կանխամտածված իրավախախտում,
գ) Կառավարչի համար
դարձել է անօրինական,

Թողարկողի

կառավարման

շարունակումը

դ) Կառավարիչը անվճարունակ է դարձել կամ քայլեր է ձեռնարկում իր
ինքնալուծարման,
կազմալուծման,
դատական
կառավարման,
վերակազմակերպման կամ իր բոլոր եկամուտների և ակտիվների համար
սնանկության գործերով կառավարչի նշանակման ուղղությամբ:
Կառավարման
պայմանագրի
դադարեցում.
Կառավարման
պայմանագիրը կարող է դադարեցվել Կառավարչի կողմից Թողարկողին
գրավոր ծանուցում տալու միջոցով, եթե Թողարկողը, առանց
Կառավարչի համաձայնությունը ստանալու.
ա) հաստատել է Թողարկողի կանոնադրության մեջ կատարված
փոփոխությունները
և/կամ
լրացումները
կամ
Թողարկողի
կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ,
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բ) սահմանել է ակտիվների կառավարման նոր սահմանափակումներ,
գ) հաստատել է Թողարկողի նոր բյուջեն և/կամ դրանում կատարված
փոփոխությունները,
դ) հաստատել է առևտրային ընկերությունների հիմնադրման և դրանցում
մասնակցության վերաբերյալ որոշումը:
Կառավարման վճար. Կառավարչին վճարվում է 3,600,000 ՀՀ դրամի
չափով (ներառյալ ԱԱՀ) վճար՝ Թողարկողի կազմավորման և
հիմնադրման համար, և կառավարման միջնորդավճար Թողարկողի
չմարված պարտավորությունների 0.8%-ի չափով (ներառյալ ԱԱՀ)՝
յուրաքանչյուր տարվա համար:
Կառավարման պայմանագրի ստորագրված օրինակը կցված է սույն
ազդագրին որպես Հավելված Դ:
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ
ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԵՎ
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Ընդհանուր տեղեկություններ. Համաձայն Ակտիվների ձեռքբերման և
սպասարկման պայմանագրի, Նախաձեռնողները վաճառում, զիջում և
փոխանցում են Թողարկողին, իսկ Թողարկողը Վաճառողից ձեռք է
բերում Վարկերի նկատմամբ Վաճառողի բոլոր իրավունքները,
սեփականության
իրավունքները
և
Վարկերում
նրա
ունեցած
մասնաբաժինները:
Որպես
Վարկերի
փոխանցման
դիմաց
փոխհատուցում (և կախված նախորդող պայմաններից՝ Թողարկողին
բավարարող մակարդակով կատարումից), Նախաձեռնողները պետք է
Թողարկողից ստանան ակտիվների արժեքը պայմանագրով սահմանված
կարգով և չափով:
Այն դեպքում, երբ ցանկացած արժույթով թողարկված համապատասխան
Նախաձեռնողի Մասնակցության վկայագրի հետագա ընթացիկ արժեքը
նվազի այնքան, որ կազմի այդ արժույթով Մասնակցության վկայագրի
անվանական արժեքի 30%-ից ցածր, ապա Նախաձեռնողը այդ մասին
Գնորդի կողմից Վաճառողին համապատասխան գրավոր ծանուցում
ուղարկելուց հետո 15 Աշխատանքային օրվա ընթացքում հետ կգնի
ծանուցման մեջ նշված ակտիվները (վարկերը)` վճարելով դրանց համար
այնքան գումար, որն անհրաժեշտ է տվյալ ակտիվների (ցարկերի) վրա
հիմնված
համապատասխան
ավագ
տրանշի
պարտատոմսերի
սպասարկման համար (մայր գումար և տոկոսագումարներ), և որը թույլ
կտա հետգնման օրվա դրությամբ Մասնակցության վկայագրերի
ընթացիկ արժեքը հավասարեցնել դրանց անվանական արժեքի
առնվազն 30%-ին։
Հետգնման ծանուցման մեջ նշվում են համապատասխան դասակարգված
ակտիվները (վարկերը)՝ սկսելով ուշացման առավելագույն օրերի քանակ
ունեցող ակտիվներից (վարկերից): Ընդ որում՝ հետգնման ներկայացվում
են այնքան ակտիվներ (վարկեր), որոնք բավարար կլինեն դրանց
հետգնման արդյունքում Մասնակցության վկայագրերի ընթացիկ արժեքը
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հետգնման օրվա դրությամբ դրանց անվանական արժեքի առնվազն
30%-ին հավասարեցնելու համար։
Ակտիվի (վարկի) հետգնման արժեքը հավասար է վարկի մնացորդի,
կուտակված և չվճարված տոկոսագումարների և այլ վճարների
հանրագումարին: Մասնակցության վկայագրի (ՄՎԸ) ընթացիկ արժեքը
հաշվարկվում է հետևալ կերպ՝
ՄՎԸ =ՄՎԱ –(ԺԳ + ԺՏ + ԱՎս)
որտեղ
ՄՎԸ - Մասնակցության Վկայագրի ընթացիկ արժեքն է
ՄՎԱ - Մասնակցության Վկայագրի անվանական արժեքն է
ԺԳ - Ժամկետանց գումարների հանրագումարը եռամսյակի վերջի
դրությամբ
ԺՏ - Ժամկետանց տոկոսագումարների հանրագումարը եռամսյակի
վերջի դրությամբ
ԱՎս - Անհուսալի ճանաչված այն վարկերի հաշվեկշռային արժեքն է,
որոնք անհուսալի են ճանաչվել տվյալ Վարկային Պարտապանի՝ այլ
բանկերում կամ վարկային կազմակերպություններում ունեցած վարկերի՝
271 և ավել օր ժամկետանց լինելու պատճառով:
Ակտիվների ձեռքբերման և սպասարկման պայմանագիրը վարկերի
փոխարինման դեպքեր չի նախատեսում:
Նախաձեռնողին
վճարումներ
կատարելու
և
Մասնակցության
վկայագրերը փոխանցելու՝ Թողարկողի պարտավորությունը կախված է
հետևյալ պայմաններից յուրաքանչյուրի կատարումից կամ այն բանից, որ
Թողարկողը հրաժարվի այդ պայմաններից ցանկացածի և/կամ բոլորի
կատարման պահանջ ներկայացնելուց.
(ա) Թողարկողը պետք է ստացած լինի իրեն բավարարող ձևով ու
բովանդակությամբ կազմված հետևյալ փաստաթղթերի պատշաճորեն
ստորագրված բնօրինակները կամ, եթե դա կիրառելի է, պատճենները՝
վավերացված որպես բնագրի իսկական և ճիշտ օրինակներ.
1. Ակտիվների ձեռքբերման և սպասարկման պայմանագիրը,
2. Նախաձեռնողի գործադիր մարմնի ղեկավարի (Գործադիր տնօրենի)
կողմից կազմված հավաստագիր, որը հաստատում է Նախաձեռնողի
կողմից բոլոր պարտապաններին ծանուցելու փաստը՝ Պայմանագրին և
համապատասխան:
3. Նախաձեռնողի տնօրենների խորհրդի որոշումը, որի համաձայն.
(i) տնօրենների խորհուրդը տալիս է իր համաձայնությունը Թողարկողի
կողմից գնվող բոլոր Վարկերի համար, ինչպես նաև հաստատում է այդ
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Վարկերի պայմանները
տոկոսադրույքը, գրավը).

(այդ

թվում՝

վարկի

գումարը,

ժամկետը,

(ii) տնօրենների խորհուրդը հավանություն է տալիս Ակտիվների
(Վարկերի) սպասարկման ընթացակարգին (ներքին կանոնակարգ), որը
պետք է համաձայնեցվի Թողարկողի հետ և ընդունելի լինի նրա կողմից.
(բ) Ակտիվների (Վարկերի) ցուցակը պետք է գրանցված լինի ՀՀ ԿԲ-ում.
(գ) բոլոր պարտատոմսերը պետք է հաջողությամբ տեղաբաշխված լինեն
իրենց առաջին սեփականատերերին.
Ակտիվների նկատմամբ սեփականության իրավունքը համարվում է
Թողարկողին փոխանցված Ակտիվների ձեռքբերման և սպասարկման
պայմանագրով նախատեսված՝ Ակտիվների փոխանցման ակտի
ստորագրման պահից՝ անկախ Ակտիվների ձեռքբերման համար
վճարումը կատարելու ժամկետներից: Այն դեպքերում, երբ Ակտիվների
վաճառքը ենթադրում է նաև գույքի հետ կապված իրավունքների
փոխանցում, ապա համապատասխան իրավունքը համարվում է
Թողարկողին փոխանցված այդ
իրավունքի՝ համապատասխան
պետական մարմնում պետական գրանցելու պահից:
Պայմանագրի
համաձայն,
Վարկերի
սպասարկումը
պետք
է
իրականացվի այն Նախաձեռնողի կողմից, որից Վարկերը ձեռք են
բերվել:
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Ընդհանուր տեղեկություւններ.
Համաձայն Երաշխավորության
պայմանագրի, ԱՄՆ ՄԶԳ-ն համաձայնվել է մասնակիորեն երաշխավորել
Պարտատոմսերը՝ դրանց պայմաններին համապատասխան:
Կախված դրանում սահմանված ժամկետներից ու պայմաններից, ԱՄՆ
ՄԶԳ-ն Պարտատոմսերի սեփականատերերի գործակալին՝ որպես
Պարտատոմսերի սեփականատերերի անունից հանդես եկող լիազորված
անձի, երաշխավորել է մի գումար, որը հավասար է Պարտատոմսերի
սեփականատերերի՝
մայր
գումարի
գծով
զուտ
կորուստների
Երաշխավորության մասնաբաժնին (որը կազմում է հիսուն տոկոս (50%)),
որոնք բխում են Պարտատոմսերի գծով վճարումների չկատարումից,
ինչպես նշված է Երաշխավորության պայմանագրի Հավելված 1-ում
(Պահանջի վճարման մասին հայտ, Բաժին I, Պահանջի ներկայացման
ժամկետները): Երաշխավորության պայմանագրի շրջանակներում ԱՄՆ
ՄԶԳ կողմից Պարտատոմսերի սեփականատերերի գործակալին
կատարված վճարումների ընդհանուր գումարը չպետք է գերազանցի
Երաշխավորության
Վերին
սահմանաչափը,
և
ԱՄՆ
ՄԶԳ-ն
Պարտատոմսերի տերերին ուղղակի վճարումներ կատարելու ոչ մի
պարտավորություն չի ունենա:
Երաշխավորությանը
կգործի
Երաշխավորության
ժամկետը.
Պարտատոմսերի թողարկման ամսաթվից սկսած երեք (3) տարին
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չգերազանցող ժամանակաշրջանում, որի ընթացքում պարտատոմսերի
մայր գումարը պետք է մարվի:
Ծածկույթի ժամկետը լրանալու ամսաթիվը. Երաշխավորության
շրջանակներում
մատչելի
ծածկույթի
ժամկետը
կլրանա
Երաշխավորության պայմանագրի ստորագրման օրվա չորրորդ (4)
տարեդարձին կամ, եթե դա ավելի շուտ տեղի ունենա՝ Պարտատոմսերի
ամբողջությամբ մարելու օրը:
Երաշխավորության պայմանագրի
շրջանակներում ոչ մի պահանջներ չեն կարող ներկայացվել որևէ
Պարտատոմսի գծով չկատարված վճարումների համար, եթե այդ
Պարտատոմսի ծածկույթի ժամկետը լրացել է:
Պահանջների
ներկայացման
վերջնաժամկետը.
Պահանջների
ներկայացման ժամկետը լրանում է երաշխավորության ծածկույթի
ժամկետը լրանալու ամսաթվից իննսուն (90) օր հետո:
Երաշխավորության վերին սահմանաչափը. Երաշխավորության վերին
սահմանաչափը կազմում է ընդհանուր առմամբ 2,500,000 ԱՄՆ դոլարը
չգերազանցող գումար՝ անկախ ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ ՀՀ դրամի
ամրապնդումից: Երաշխավորության Վերին սահմանաչափը իրենից
ներկայացնում է այն վճարումների ընդհանուր առավելագույն գումարը,
որը Երաշխավորության պայմանագրի շրջանակներում կարող է
կատարվել ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից՝ Պարտատոմսերի սեփականատերերի
գործակալին ներկայացված պահանջների վճարման համար: Այն պահին,
երբ նշված նպատակի համար ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից կատարված ընդհանուր
վճարումների գումարը կհավասարվի Երաշխավորության Վերին
սահմանաչափին, ԱՄՆ ՄԶԳ-ն Երաշխավորության պայմանագրի
շրջանակներում ոչ մի հետագա պարտավորություններ չի ունենա:
ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից Երաշխավորության պայմանագրի դադարեցումը
կամ կասեցումը որոշակի պատճառով. ԱՄՆ ՄԶԳ-ն իրավունք ունի
ցանկացած
ժամանակ,
Պարտատոմսերի
սեփականատերերի
գործակալին գրավոր ծանուցում ուղարկելու միջոցով, դադարեցնել կամ
կասեցնել Երաշխավորության պայմանագիրը.
(i) եթե պարզի, որ
Պարտատոմսերի սեփականատերերի գործակալը թույլ է տվել
Երաշխավորության պայմանագրի էական խախտում կամ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի
վրա բացասական ներգործություն ունեցող կեղծիք կամ փաստերի էական
խեղաթյուրում, կամ (ii) եթե Պրատատոմսերի առաջին տրանշը չի
թողարկվել 2016թ. մարտի 31-ին կամ դրանից առաջ:
Տոկոսների/տույժերի
նկատմամբ
սահմանափակում.
Ոչ
մի
պարագայում ԱՄՆ ՄԶԳ-ն Պարտատոմսերի սեփականատերերի
գործակալի կամ որևէ այլ կողմի առջև պատասխանատու չի լինի
տոկոսների,
ժամկետանցման
տույժերի,
իրավաբանական
ծառայությունների վճարների կամ Պարտատոմսերի գծով այլ տույժերի ու
տուգանքների համար:
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Պահանջների
ներկայացման
ընթացակարգը.
Պարտատոմսերի
սեփականատերերի
գործակալը՝
գործելով
Պարտատոմսերի
սեփականատերերի անունից և նրանց օգտին, կունենա Պարտատոմսերի
գծով վճարումների չկատարման արդյունքում ծագած պահանջների
ներկայացման
բացառիկ
իրավունք,
իսկ
Պարտատոմսերի
սեփականատերերը իրավունք չեն ունենա ԱՄՆ ՄԶԳ-ի նկատմամբ
պահանջներ ներկայացնել, եթե նրանք չեն գործում Պարտատոմսերի
սեփականատերերի
գործակալի
միջոցով:
Պահանջների դիմաց
վճարումները Պարտատոմսերի սեփականատերերի գործակալի կողմից
կբաշխվեն
Պարտատոմսերի
սեփականատերերին՝
իրենց
համապատասխան
մասնաբաժիններին
համամասնորեն,
ինչպես
սահմանված է Պարտատոմսերի սեփականատերերի գործակալության
պայմանագրում, և Երաշխավորության պայմանագրի շրջանակներում
Պարտատոմսերի
սեփականատերերի
գործակալին
վճարված
գումարները
կպահվեն
բացառապես
Պարտատոմսերի
սեփականատերերի օգտին, իսկ Պարտատոմսերի սեփականատերերի
գործակալը պետք է նման պահանջներից ստացված ցանկացած հասույթ
անհապաղ
փոխանցի
համապատասխան
Պարտատոմսի
սեփականատիրոջը՝
Պարտատոմսերի
և
Պարտատոմսերի
սեփականատերերի գործակալության պայմանագրի պայմաններին
համապատասխան:
ԱՄՆ ՄԶԳ-ն պատասխանատու չի լինի
ապահովելու, որ Պարտատոմսերի սեփականատերերի գործակալը
կատարի
Պարտատոմսերի
սեփականատերերի
գործակալության
պայմանագրով կամ որևիցե այլ պայմանագրով ստանձնած իր որևէ
պարտավորություն: Պարտատոմսերի սեփականատերերի գործակալը
կարող է պահանջ ներկայացնել՝ ԱՄՆ ՄԶԳ-ին Հավելված 1-ում բերված
ձևով կազմված «Պահանջների վճարման մասին հայտ» ներկայացնելու
միջոցով: Պարտատոմսերի սեփականատերերի՝ մայր գումարի հետ
կապված կորուստներին վերաբերող ոչ մի պահանջ չի բավարարվի,
քանի դեռ Պարտատոմսերի սեփականատերերի գործակալը ԱՄՆ ՄԶԳին չի հավաստել, իսկ ԱՄՆ ՄԶԳ-ն այդուհետև հիմնավոր կերպով չի
եզրակացրել,
որ
ստորև
նշված պահաջներից
յուրաքանչյուրը
բավարարվել է.
(ա) Պարտատոմսերի (ՀՀ դրամով ավագ տրանշի և ԱՄՆ դոլարով ավագ
տրանշի) գծով չվճարված ամբողջ մայր գումարը վճարման ենթակա է
դարձել Ազդագրում նկարագրված՝ վճարումների վաղաժամկետ
կատարման պահանջ ներկայացնելու կամ մարման վերջնաժամկետին
հասնելու արդյունքում, և Թողարկողը չի մարել նշված մայր գումարը
(Տե՛ս «ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ» «ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ
ԴԵՊՔ» և «ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ
ՀԵՏՎԱՆՔՆԵՐԸ»):
(բ)

Մասնակցության

մասնաբաժիններում
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առկա

պահուստները

ամբողջությամբ օգտագործվել են, և պահանջների բավարարման համար
ոչ մի միջոցներ չեն մնացել.
(գ) Թողարկողը չի կատարել Պարտատոմսերի մայր գումարի մարման
վերաբերյալ Պարտատոմսերի սեփակատերերի գործակալի գրավոր
պահանջը՝ դրա ներկայացման պահից տասնհինգ (15) օրվա ընթացքում,
և
(դ) Պարտատոմսերի սեփակատերերը իրենց գործակալին կարգադրել
են հավաքագրմանն ուղղված ողջամիտ քայլեր ձեռնարկել գործող
օրենսդրությանը և Հայաստանում կիրառվող ստանդարտ առևտրային
պրակտիկային
համապատասխան,
իսկ
Պարտատոմսերի
սեփակատերերի
գործակալը
ողջամիտ
ջանքեր
է
գործադրել
հավաքագրումն իրականացնելու համար:
Պարտատոմսերի գծով վճարումներին վերաբերող բոլոր պահանջները
Պարտատոմսերի սեփակատերերի գործակալի կողմից ԱՄՆ ՄԶԳ-ին
պետք է ներկայացվեն ոչ ավելի շուտ, քան Պարտատոմսերի
սեփակատերերի գործակալի կողմից Թողարկողին Պարտատոմսերի
գծով լրիվ վճարում կատարելու պահանջ ներկայացնելու պահից
տասնհինգ (15) օր հետո, և ոչ ավելի ուշ, քան Պահանջների
ներկայացման
համար
սահմանված
Վերջնաժամկետը,
սակայն
պայմանով, որ վճարման նման պահանջի ամսաթիվն ընկնում է
Երաշխավորության ծածկույթի դադարեցումից հետո՝ «ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից
որոշակի պատճառով դադարեցման կամ կասեցման կանոններին»
համապատասխան:
Վճարման որևէ պահանջին հավանություն տալու դեպքում և կախված
այստեղ շարադրված դրույթներից, ԱՄՆ ՄԶԳ-ն պետք է հավանություն
ստացած պահանջի գումարը Պարտատոմսերի սեփականատերերի
գործակալին վճարի Երաշխավորության պայմանագրում սահմանված
Երաշխավորության վճարման արժույթով:
ԱՄՆ ՄԶԳ-ն պարտավոր չի լինի Պարտատոմսերի սեփականատերերի
գործակալին վճարում կատարելու այնպիսի կորուստների համար, որոնք
ծագել են Պարտատոմսերի սեփականատերերի կամ նրանց գործակալի
մեղքով տեղի ունեցած որևէ կեղծիքի կամ էական խեղաթյուրման
հետևանքով, կամ այնպիսի պահանջների դիմաց, որոնք անհիմն են կամ
էականորեն անհամապատասխան են Պայմանագրի դրույթներին: Եթե
Պարտատոմսերի սեփականատերերի գործակալի կողմից ներկայացված
որևէ պահանջի բավարարումից հետո ԱՄՆ ՄԶԳ-ն պարզում է, որ նման
վճարումն արգելված էր Երախիքային պայմանագրով,
ապա
Պարտատոմսերի սեփականատերերը և նրանց գործակալը պարտավոր
կլինեն անհապաղ ԱՄՆ ՄԶԳ-ին վերադարձնելու իրենց կողմից
ստացված վճարման ամբողջ գումարը՝ տոկոսներով, որոնք կուտակվում
են սկսած վճարման ամսաթվից՝ Պարտատոմսերի համար սահմանված
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տոկոսադրույքով: Պարտատոմսերի սեփականատերերի գործակալը և
Պարտատոմսերի սեփականատերերը համաձայնվում են իրենց կողմից
ստացված ցանկացած նման վճարման գումարը անհապաղ վերադարձնել
ԱՄՆ ՄԶԳ-ին:
ԱՄՆ ՄԶԳ-ին սուբրոգացիայի (պահանջի իրավունքի փոխանցման)
կարգով կփոխանցվեն Թողարկողի նկատմամբ Պարտատոմսերի
սեփականատերերի պահանջի իրավունքները՝ կապված այն գումարների
հետ, որոնք Երաշխավորության պայմանագրի շրջանակներում ԱՄՆ ՄԶԳ
կողմից վճարվել են Պարտատոմսերի սեփականատերերի գործակալին
ներկայացված
պահանջների
դիմաց
կամ
Պարտատոմսերի
սեփականատերերի օգտին, և Թողարկողը համաձայնվում է, որ
Երաշխավորության պայմանագրի շրջանակներում ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից
որևէ պահանջի դիմաց վճարում կատարելուց հետո ԱՄՆ ՄԶԳ-ն
Պարտատոմսերի սեփականատերերի հետ հավասարության հիմունքով
կհամարվի որպես Թողարկողի պահանջատեր:
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ
ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Ընդհանուր
տեղեկություններ.
Համաձայն
Պարտատոմսերի
սեփականատերերի գործակալության պայմանագրի, Պարտատոմսերի
սեփականատերերի
գործակալը
համաձայնվել
է
ներկայացնել
Պարտատոմսերի
սեփականատերի
շահերը
Պարտատոմսերի
սեփականատերերի
գործակալության
պայմանագրի,
Ազդագրի,
Երաշխավորության պայմանագրի և այլ առնչվող պայմանագրերի ու
փաստաթղթերի շրջանակներում: Պարտատոմսերի մայր գումարի
մեծամասնությանը տիրապետող Պարտատոմսերի սեփականատերերը
կարող են հեռացնել Պարտատոմսերի սեփականատերերի գործակալին՝
նրան գրավոր ծանուցում ուղարկելուց և նախապես Երաշխավորի ու
Թողարկողի հավանությունները ստանալուց հետո: Երաշխավորի
նախնական գրավոր համաձայնությունը ստանալուց հետո Թողարկողը
կնշանակի
Պարտատոմսերի
սեփականատերերի
գործակալի
իրավահաջորդ:
Ծառայությունների տեսակները. Պարտատոմսերի սեփականատերերի
գործակալը պետք է տրամադրի ստանդարտ և հատուկ ծառայություններ,
ինչպես
նաև
Պարտատոմսերի
սեփականատերերի
ժողովի
կազմակերպման հետ կապված ծառայություններ:
Ստանդարտ ծառայությունները ներառում են.
(i) Վերջնահաշվարկի ամսաթվին.
-

Պահառուից/Օպերատորից Պարտատոմսերի սեփականատերերի
ցուցակի ստացում.

-

տեղաբաշխման
զեկուցում.

-

տեղաբաշխման վերաբերյալ Թողարկողի հաշվետվությունների

մանրամասների
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ստացում, ներառյալ, սակայն չսահմանափակվելով հետևյալ
տեղեկություններով. թողարկված պարտատոմսերի քանակը, ձեռք
բերված ակտիվների չափը, վաճառված պարտատոմսերի տեսակը
և այլն.
(ii) ամենամսյա հիմունքով.
-

Թողարկողի հաշվետվությունների ստացում.

-

Թողարկողի
հաշվետվությունների
ուսումնասիրություն՝
հավաստիանալու
համար,
Թողարկողը
գործում
է
Պարտատոմսերի
սեփականատերերի
գործակալության
պայմանագրի պահանջներին համապատասխան.

-

Պահառուից/Օպերատորից Պարտատոմսերի սեփականատերերի
ցուցակի ստացում.

(iii) եռամսյակային հիմունքով.
-

Թողարկողի՝
ՀՀ
ԿԲ-ին
ներկայացված,
հրապարակվող հաշվետվությունների ստացում.

ինչպես

-

Թողարկողի հաշվետվությունների ուսումնասիրություն.

նաև

(iv) տարեկան հիմունքով.
-

Թողարկողի՝
ՀՀ
ԿԲ-ին
ներկայացված,
հրապարակվող հաշվետվությունների ստացում.

ինչպես

-

անկախ աուդիտորների հաշվետվության ստացում.

-

Թողարկողի հաշվետվությունների ուսումնասիրություն:

նաև

Ի լրումն վերը նշվածներին, յուրաքանչյուր օրացուցային տարվա
ավարտից հետո ոչ ուշ, քան երեսուն (30) օր անց և Պարտատոմսերի
սեփականատերերի գործակալության պայմանագրի ուժի մեջ գտնվելու
ողջ ընթացքում, Պարտատոմսերի սեփականատերերի գործակալը պետք
է
Երաշխավորին
ներկայացնի
անգլերեն
լեզվով
կազմված
հաշվետվություն՝ դրանում արտացոլելով. (ա) այդ պահի դրությամբ
չմարված Պարտատոմսերի մայր գումարը, (բ) այդ Պարտատոմսերի
դիմաց
վճարված
տոկոսների
ընդհանուր
գումարները,
(գ)
Պարտատոմսերի համար ժամանակացույցով սահմանված մարման
ամսաթվերը և մարման գումարները, (դ) Պարտատոմսերի յուրաքանչյուր
տրանշի
թողարկման ամսաթիվը և սկզբնական քանակը, և (ե)
Երաշխավորի կողմից ողջամտորեն պահանջվող այլ տեղեկություններ:
(v) Պարտատոմսերի Մարման ժամկետը լրանալու ամսաթվին.
-

հսկողության իրականացում որոշակի տրանշի մարման համար
Թողարկողի կողմից Պարտատոմսերի սեփականատերերի
հաշիվներին գումարներ փոխանցելու նկատմամբ.

39

-

ՀԿԴ ԲԲԸ-ից Պարտատոմսերի սեփականատերերի ռեեստրից
քաղվածքի ստացում.

-

տրանշի մարման
զեկուցում.

-

հսկողության իրականացում Երաշխավորության պայմանագրում
թվարկված
Թողարկողի
պարտավորությունների
և
հավաստիքների կատարման նկատմամբ և Երաշխավորին
գրավոր
ծանուցում
Երաշխավորության
պայմանագրում
թվարկված այդ պարտավորությունների և հավաստիքների
չկատարման փաստերի մասին՝ Թողարկողի կողմից թույլ տրված
նման խախտումների մասին Գործակալի տեղեկանալու պահից
տաս (10) օրվա ընթացքում.

մանրամասների

մասին

Երաշխավորին

(vi) ըստ անհրաժեշտության.
-

Երաշխավորության
պայմանագրով
սովորական ծառայություններ:

նախատեսված

այլ

Հատուկ ծառայություններ.
(i) եթե տեղի է ունենում Պարտավորության խախտման դեպք և այն
շարունակվում է, Գործակալը պետք է Թողարկողին անհապաղ
գրավոր ծանուցի այդ մասին և Թողարկողից պահանջի անհապաղ
մարել բոլոր չմարված Պարտատոմսերը.
(ii) այն դեպքում, եթե Թողարկողը չի պահպանում Պայմանագրի Բաժին
12.1-ում սահմանված պահանջները, Գործակալը պետք է այդ մասին
անհապաղ գրավոր ծանուցի Պարտատոմսերի սեփականատերերին
և Երաշխավորին.
(iii) Երաշխավորության
պայմանագրում
նկարագրված
կարգով
Գործակալը Երաշխավորին ներկայացնում է չվերադարձված
գումարների մարման մասին պահանջներ.
(iv) վերը նկարագրված հավաքագրման գործընթացի արդյունքում
վերականգնված միջոցները կուտակվում են Պարտքի մարմանն
ուղղված հատկացումների հաշվի վրա, այնուհետև ամբողջությամբ
փոխանցվում են Պարտատոմսերի սեփականատերերի բանկային
հաշիվներին՝ յուրաքանչյուր Պարտատոմսերի սեփականատիրոջ
կողմից տիրապետվող Պարտատոմսերի քանակին համամասնորեն:
Պարտատոմսերի
ծառայություններ.

սեփականատերերի

ժողովի

կազմակերպման

(i) Պարտատոմսերի
սեփականատերերի
ժողովի
հրավիրում
Պարտատոմսերի այն սեփականատերերի պահանջով, որոնք
տիրապետում են թողարկված Պարտատոմսերի առնվազն հիսուն
տոկոսին (50%)՝ գումարած մեկ Պարտատոմս.
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(ii) Պարտատոմսերի բոլոր սեփականատերերին, Թողարկողին և ԱՄՆ
ՄԶԳ-ին ժողովի անցկացման վայրի, ժամի և օրակարգի մասին
ծանուցում Պարտատոմսերի սեփականատերերի ժողովի անցկացման
ամսաթվից առնվազն հինգ օր առաջ.
(iii) Պարտատոմսերի սեփականատերերի ժողովի հրավիրում և
անցկացում, որոշումների կայացման (քվեարկության և ձայների
գրանցման) գործընթացի կազմակերպում և ժողովի արդյունքների
ամփոփում.
(iv) երեք (3) օրվա ընթացքում Պարտատոմսերի սեփականատերերի
ժողովի արդյունքների ներկայացում Թողարկողին և ԱՄՆ ՄԶԳ-ին:
ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ՇՈՒԿԱ ՍՏԵՂԾՈՂԻ
ՄԱՍԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ՎՃԱՐԱՅԻՆ
ԳՈՐԾԱԿԱԼԻ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Թողարկողը 2015 թվականի դեկտմբերի 14-ին Տեղաբաշխողի հետ կնքել
է արժեթղթերի (չերաշխավորված) տեղաբաշխման (միջնորդային
ծառայությունների) իրականացման պայմանագիր №2015-12-14:
Թողարկողը կկնքի շուկա ստեղծողի մասին պայմանագիր, համաձայն
որի շուկա ստեղծողը պետք է «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ
սահմանված կարգով Պարտատոմսերի գինը պահպանելու, սահմանելու
կամ կայացնելու նպատակով իր անունից և իր հաշվին կնքի
Պարտատոմսերով գործարքներ:
Թողարկողը կկնքի վճարային գործակալի պայմանագրի, համաձայն որի
վճարային
գործակալը
պարտավոր
է
Թողարկողի
անունից
Պարտատոմսերի
սեփականատերերին
կատարել
վճարումներ
Պարտատոմսերի մայր գումարի և արժեկտրոնների գծով:

ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
ՀՀ դրամով
պարտատոմս

ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԸ

ԱՄՆ դոլարով
պարտատոմս

Պարտատոմսի
տեսակը

Ֆիքսված տոկոսադրույքով
պարտատոմս

Պարտատոմսի ձևը

Ոչ փաստաթղթային

Անվանական
արժեքը

10,000 ՀՀ դրամ

100 ԱՄՆ դոլար

Թողարկվող
պարտատոմսերի
քանակը

44,626

11,328

Պարտատոմսերի
ընդհանուր
անվանական
արժեքը

446,260,000
դրամ
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ՀՀ

արժեկտրոնային

1,132,800 ԱՄՆ դոլար

Պարտատոմսի գնի
հաշվարկման
բանաձև

Մեկ պարտատոմսի գինը որոշվում է համաձայն
հետևյալ բանաձևի`

որտեղ.
P - Պարտատոմսի գինն է,
A - Պարտատոմսի
մնացորդային
անվանական արժեքն է` ԱՄՆ դոլարով
կամ ՀՀ դրամով,
C - Տարեկան
վճարվող
արժեկտրոնային
տոկոսադրույքի բացարձակ արժեքն է`
դրամային պարտատոմսերի համար՝ 0.15,
իսկ դոլարային պարտատոմսերի համար՝
0.085:
r - մինչև մարում տարեկան
եկամտաբերությունն է,
DSC -գործարքի կատարման պահից մինչև
առաջիկա
արժեկտրոնի
վճարումը
մնացած փաստացի օրերի թիվն է,
E - գործարքին նախորդող արժեկտրոնի
վճարման օրից մինչև գործարքի
հաջորդող արժեկտրոնի վճարման օրերի
քանակն է,
N – տվյալ պահին մնացած արժեկտրոնի
վճարումների քանակն է,
i–
արժեկտրոնի տվյալ հերթական համարն
է, որը փոխվում է կախված տվյալ պահից
մինչև վերջնական մարումը մնացած
արժեկտրոնների վճարումների քանակից:
Պարտատոմսերի գինը դրանց տեղաբաշխման
օրը որոշվում է համաձայն նշված բանաձևի:
Արժեկտրոնի
տոկոսադրույքը
Արժեկտրոնի
հաշվարկման
բանաձև

15% տարեկան

8,5% տարեկան

Որտեղ՝
AՊարտատոմսի
մնացորդային
անվանական արժեքն է` ԱՄՆ դոլարով կամ ՀՀ
դրամով,
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CՏարեկան
վճարվող
արժեկտրոնային
տոկոսադրույքի բացարձակ արժեքն է` դրամային
պարտատոմսերի համար՝ 0.15, իսկ դոլարային
պարտատոմսերի համար՝ 0.085,
Արժեկտրոնների
կուտակման մեթոդը

Փաստացի/Փաստացի

Արժեկտրոնի
արժույթը

ՀՀ դրամ

Արժեկտրոնների
վճարման
ամսաթիվը

Յուրաքանչյուր տարվա մարտի 14-ին, հունիսի 14ին, սեպտեմբերի 14-ին և դեկտեմբերի 14-ին,
սակայն պայմանով, որ եթե Արժեկտրոնների
վճարման որևէ ամսաթիվ համընկնում է ոչ
Աշխատանքային Օրվա հետ, ապա Արժեկտրոնների վճարման ամսաթիվը պետք է տեղափոխվի
հաջորդ Աշխատանքային Օր: Պարտատոմսերի
արժեկտրոնների
մարման
և
վճարման
ամսաթվերը կլինեն նույնը:

ԱՄՆ
դոլոր,
որը
ենթակա է վճարման ՀՀ
դրամով՝ արժեկտրոնի
վճարումը
կատարելու
օրվան նախորդող օրվա
դրությամբ
ՀՀ
ԿԲ
պաշտոնական կայքում
հրապարակված
փոխարժեքով:

Արժեկտրոնի վճարման ամսաթվին Թողարկողը
համապատասխան գումարը փոխանցում է
Վճարային գործակալին: Արժեկտրոնի գումարը
Վճարային գործակալին
փոխանցելու
հետ
միաժամանակ հանձնում է նաև Պարտատոմսերի
սեփականատերերի
ցուցակը
Արժեկտրոնի
վճարման
ամսաթվին
նախորդող
օրվա
դրությամբ: Վճարային գործակալը արժեկտրոնի
գումարը
փոխանցում
է
Արժեկտրոն
ստացողներին:
Որոշման ամսաթիվը

Ցանկացած
Արժեկտրոնների
վճարման
ամսաթիվը: Յուրաքանչյուր Որոշման ամսաթվին
Թողարկողը որոշում է մայր գումարի չմարված
մնացորդը, որի հիման վրա հաշվարկվում է
Արժեկտրոնի գումարը ընթացիկ Արժեկտրոնային
ժամանակաշրջանի համար:
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Արժեկտրոնի
առաջին վճարման
ամսաթիվը

14 մարտի, 2016թ., սակայն պայմանով, որ եթե
Առաջին վճարման ամսաթիվը համընկնում է ոչ
Աշխատանքային
Օրվա
հետ,
ապա
Արժեկտրոնների առաջին վճարման ամսաթիվը
պետք է տեղափոխվի հաջորդ Աշխատանքային
Օր:
Արժեկտրոնի առաջին վճարման ամսաթվին
Թողարկողը
համապատասխան
գումարը
փոխանցում
է
Վճարային
գործակալին:
Արժեկտրոնի գումարը Վճարային գործակալին
փոխանցելու հետ միաժամանակ հանձնում է նաև
Պարտատոմսերի սեփականատերերի ցուցակը
Արժեկտրոնի առաջին վճարման ամսաթվին
նախորդող
օրվա
դրությամբ:
Վճարային
գործակալը արժեկտրոնի գումարը փոխանցում է
Արժեկտրոն ստացողներին:

Մարման
վերջնական
ամսաթիվը

14 դեկտեմբերի, 2018թ., սակայն պայմանով, որ
եթե
Մարման
վերջնական
ամսաթիվը
համընկնում է ոչ Աշխատանքային Օրվա հետ,
ապա Մարման վերջնական ամսաթիվը պետք է
տեղափոխվի հաջորդ Աշխատանքային Օր:

Մարման սպասվող
ամսաթիվը

14 մարտի, 2018թ.

Վճարում Մարման
ամսաթվին

Թողարկողը Պարտատոմսերի մայր գումարի
մնացորդային մասը ուղղակիորեն կփոխանցի
Վճարային Գործակալի մոտ բացված հատուկ
ընթացիկ հաշվին: Վճարային Գործակալը պետք
է
Վճարումը
կկատարվի
Թողարկողի
անհետկանչելի վճարային հանձնարարականի
հիման վրա:

14 հունիսի, 2018թ.

Թողարկողի Հաշվի օպերատորը, Վճարային
Գործակալից ստանալով հաստատում առ այն, որ
հատուկ
հաշվետհամարին
փոխանցվել
է
Պարտատոմսերի մայր գումարի մնացորդային
մասը անմիջապես մարման հանձնարարական է
հանձնում Պահառուին, որի հիման վրա
Պահառուն
մարում
է
Պարտատոմսերն
ամբողջությամբ
և
Թողարկողի
Հաշվի
օպերատորի միջոցով հաստատում է ուղարկում
Վճարային Գործակալին:
Վճարային Գործակալը, Պահառուից ստանալով
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Պարտատոմսերի
մարման
հաստատումը,
անմիջապես
միջոցները
փոխանցում
է
Թողարկողի հաշվեհամարից Պարտատոմսերի
սեփականատերերի
(անվանատերերի)
ռեեստրում Մարման վերջնական ամսաթվին
նախորդող օրվա՝ Պահառուի Աշխատանքային
Օրվա ավարտի դրությամբ գրանցված անձանց
համապատասխան բանկային հաշիվներին:
Վճարումն իրականացվում է նույն օրը՝ ոչ ուշ,
քան
Պահառուի
Աշխատանքային
Օրվա
ավարտը:
Պարտատոմսի մայր
գումարի վճարումը

Յուրաքանչյուր
Արժեկտրոնների
վճարման
ամսաթվին՝ կախված ստորև նկարագրված
«ՄԱՏՉԵԼԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄ»-ից:

Ապահովության
միջոցը

ՀՀ
դրամով
Վարկեր, որոնց մայր
գումարի մնացորդը
Սահմանման օրվա
դրությամբ կազմում
է 495,877,137.5 ՀՀ
դրամ:

Պահառուն

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան՝
որպես
գործակալ
հանդես
եկող
«ԿԱՊԻՏԱԼ ԻՆՎԵՍՏՄԸՆԹՍ» ՓԲԸ միջոցով
(Հաշվի օպերատոր):

Թողարկողի Հաշվի
օպերատորը

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԻՆՎԵՍՏՄԸՆԹՍ» ՓԲԸ

Ցուցակումը

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ավարտից
հետո մեկ ամսվա ընթացքում (հնարավոր սեղմ
ժամկետներում)
Թողարկողը
դիմելու
է
«ՆԱՍԴԱՔ
ՕԷՄԷՔՍ
ԱՐՄԵՆԻԱ»
ԲԲԸ
տեղաբաշխված Պարտատոմսերը կարգավորվող
շուկայում առևտրին թույլատրելու համար։

ԱՄՆ դոլարով Վարկեր,
որոնց
մայր
գումարի
մնացորդը Սահմանման
օրվա դրությամբ կազմում
է
1,258,974.99
ԱՄՆ
դոլար:

Համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ
օրենքի Պարտատոմսերի ցուցակումից հետո
Պարտատոմսերով
գործարքները
կիրականացվեն միայն «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ
Արմենիա»
ԲԲԸ
ֆոնդային
բարսայում
(բացառությամբ
ՀՀ
օրենսդրությամբ
նախատեսված դեպքերի):
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Տեղաբաշխման ձևը

Չերաշխավորված

Տեղաբաշխման
գործընթացը

Փակ (եվրոպական) աճուրդ «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ
Արմենիա» ԲԲԸ միջոցով, համաձայն «ՆԱՍԴԱՔ
ՕԷՄԷՔՍ
ԱՐՄԵՆԻԱ»
ԲԲԸ
արժեթղթերի
տեղաբաշխման կազմակերպման կանոնների:
(Տե՛ս
«ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ՆԿԱՐԱԳԻՐ»)

Արժեթղթի
տարբերակիչ
ծածկագիրը

AMLPSFB22ER0

Թողարկման
ամսաթիվը

14 դեկտեմբերի, 2015թ.:

Տեղաբաշխման
ամսաթիվը

Սույն ազդագիրը ՀՀ կենտրոնական բանկի
կողմից գրանցելու օրվան հաջորդող 4-րդ
(չորրորդ) Աշխատանքային Օրը:

Արժեկտրոն
ստացողները

Անձինք,
որոնք
համապատասխան
Արժեկտրոնների
վճարման
ամսաթվին
անմիջապես
նախորդող՝
Պահառուի
Աշխատանքային
Օրվա
վերջի
դրությամբ
գրանցված են Պահառուի կողմից վարվող
Պարտատոմսերի
սեփականատերերի
ռեեստրում:

Արժեկտրոնների
կուտակումը

Արժեկտրոնները հաշվեգրվում են սկսած և
ներառելով
Թողարկման
ամսաթիվը
կամ
Արժեկտրոնների առաջին վճարման ամսաթիվը՝
մինչև, սակայն չներառելով Արժեկտրոնների
վճարման ամսաթվին կամ Մարման վերջնական
ամսաթվին անմիջապես նախորդող օրը:

Առաջարկի
շրջանառության
սահմանափակումներ
Տեղաբաշխման
սահմանափակումներ
ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ

և

AMLPSFB21ER2

Թողարկողի
կողմից
չեն
սահմանվել:
Պարտատոմսերի
ցուցակումից
հետո
Պարտատոմսերով գործարքները պետք է կնքվեն
միայն
բորսայում
(բացառությամբ
ՀՀ
օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի):
Չկան

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին անմիջապես կարող են
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ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ՆԿԱՐԱԳԻՐ

մասնակցել միայն «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ անդամները,
որոնց ցանկը հասանելի է «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ
Բորսայի
անդամ
պաշտոնական
կայքում
(www.nasdaqomx.am):
չհանդիսացող ներդրողները կարող են աճուրդին մասնակցել (օգտվել
առաջարկից) «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ անդամների
միջոցով՝ վերջիններիս կողմից սահմանված կարգով և պայմաններով:
Բորսայի տարբեր մասնակիցներ կարող են սահմանել աճուրդին
մասնակցելու
(առաջարկից
օգտվելու)
տարբեր
գործընթացներ,
Պարտատոմսերի դիմաց վճարումներ կատարելու մեթոդներ և
ժամկետներ, արժեթղթերի վերաբերյալ քաղվածք ստանալու ձևեր,
ներդրողների հայտերի բավարարման արդյունքների մասին իրազեկման
կարգեր և ձևեր, ինչպես նաև սահմանել տարբեր սակագներ: Այդ իսկ
պատճառով, Թողարկողը չի կարող սպառիչ տեղեկություններ
հրապարակել նշված հարցերի վերաբերյալ և հորդորում է «ՆԱՍԴԱՔ
ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ անդամ չհանդիսացող պոտենցիալ
ներդրողներին ուսումնասիրել «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ
անդամների կողմից առաջարկվող պայմանները` իրենց համար
լավագույն տարբերակ գտնելու համար:
Աճուրդն անցկացվում է Տեղաբաշխման ամսաթվին ժամը 11:00-ից
(առաջարկի
իրականացման
սկիզբ)
մինչև
13:30
(առաջարկի
իրականացման ավարտ):
Տեղաբաշխման օրվանից առնվազն 3 Աշխատանքային օր առաջ
Թողարկողը տեղաբաշխման մասին հրապարակելու է Կառավարչի
պաշտոնական կայքում: Թողարկողը նշված տեղեկությունը կարող է
հրապարակել/տարածել նաև այլ միջոցներով:
Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին ա) չի կարող ներկայացվել
գնման ոչ մրցակցային հայտ, բ) չի կարող ներկայացվել լրիվ
բավարարմամբ հայտ:
Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդը իրականացվում է դրամական
միջոցների և Պարտատոմսերի նախնական դեպոնացմամբ՝ Պահառուի
«Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային համակարգի գործունեության
կանոններով» սահմանված կարգով:
Տեղաբաշխման աճուրդի ժամանակ գնման հայտերը ներկայացվում են
աճուրդի մասնակցի մոտ տեղակայված աշխատանքային կայանից
բորսայի
առևտրային
համակարգում
(այսուհետ`
համակարգ)
մուտքագրելու միջոցով։ Տեղաբաշխման աճուրդի ընթացքում որպես
գնորդ հանդես եկող տեղաբաշխման մասնակիցները կարող են իրենց
հայտերը ներկայացնել տեղաբաշխման համակարգ տվյալ աճուրդի
տեղաբաշխման օրվա ժամը 11:00-ից մինչև 1330։ Աճուրդի մասնակիցը
կարող է հետ կանչել կամ փոփոխել իր կողմից ներկայացրած հայտը և
նոր հայտ մուտքագրել մինչև 13:30:
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Միևնույն գին ունեցող հայտերը
տեղաբաշխման
համակարգ
առաջնահերթության: Տեղաբաշխման
վերջնահաշվարկն իրականացվում
ընթացքում:

բավարարվում են ըստ դրանց
մուտքագրման
ժամանակային
ընթացքում կնքված գործարքների
է գործարքի կնքման օրվա

Տեղաբաշխման ավարտից հետո «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ-ն
«Տեղեկատվության բացահայտման կանոններին» համապատասխան
կազմակերպում է տեղաբաշխման արդյունքների հրապարակումը իր
պաշտոնական կայքում։ Թողարկողը Պարտատոմսերի տեղաբաշխման
ավարտից հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում իր
ինտերնետային
կայքում
(www.capital.com.am)
հրապարակում
է
տեղաբաշխման արդյունքների մասին հաշվետվություն:
Աճուրդի մասնակիցները ներկայացնում են իրենց առաջարկությունները
գնի վերաբերյալ, աճուրդին մասնակցելու առաջարկությունները
ներկայացնելու միջոցով: Թողարկողը սահմանում է աճուրդի կտրման
տոկոս, որից բարձր հայտերը մերժվելու են.
(ա) ՀՀ դրամով ավագ տրանշ՝ 15%,
(բ) ԱՄՆ դոլարով ավագ տրանշ՝ 8.5%:
«ՆԱՍԴԱՔ
ՕԷՄԷՔՍ
ԱՐՄԵՆԻԱ»
ԲԲԸ
անդամ
հանդիսացող
ներդրողներից տեղաբաշխման աճուրդի ընթացքում ձեռք բերվող
Պարտատոմսերի դիմաց գանձվում են միջնորդավճարներ «ՆԱՍԴԱՔ
ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ «Սակագների մասին» կանոններով
սահմանված չափերով: «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ անդամ
չհանդիսացող
ներդրողներն
իրենց
կողմից
ձեռք
բերվող
Պարտատոմսերի դիմաց գանձվող միջնորդավճարների մասին կարող են
տեղեկանալ բորսայի այն անդամից, որի միջոցով մասնակցել են
Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին:
ՄԱՅՐ ԳՈՒՄԱՐԻ

Տես Հավելված Ը-ն:

ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ ՎՃԱՐՄԱՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ

ՊԱՐՏԱԱՄՍԵՐԻՑ ԲԽՈՂ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ
ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵ
ՐԸ

Պահառուի կողմից վարվող ռեեստրում գրանցված Պարտատոմսերի
սեփականատերերը իրավունք ունեն, իրենց կատարած ներդրումներին
համամասնորեն,
ստանալ
արժեկտրոնային
եկամուտ
և
Պարտատոմսերի մայր գումարը՝ վերոշարադրյալ «Առաջարկվող
արժեթղթերը» բաժնին համապատասխան:
Պարտատոմսերի սեփականատերերը նաև իրավունք ունեն.
(ա) ինքնուրույնաբար տնօրինել, տիրապետել և օգտագործել իր
սեփականության ներքո գտնվող Պարտատոմսերը,
(բ) Պարտատոմսերով իրականացնել ցանկացած գործառույթ, որը բխում
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է սեփականության իրավունքից,
(գ) սույն ազդագրով սահմանված կարգով և պարբերականությամբ
ստանալ արժեկտրոններ,
(դ) սույն ազդագրով սահմանված կարգով Պարտատոմսերի մարման օրը
ստանալ Պարտատոմսերի անվանական/մնացորդային արժեքը (մարման
գումարը),
(ե) գրավադրել Պարտատոմսերը՝ օրենքով սահմանված կարգով,
(զ) իր արժեթղթերի օպերատորի միջոցով Պահառուից միջոցով ստանալ
իր արժեթղթերի հաշվից քաղվածք,
(է) օրենքով նախատեսված այլ իրավունքներ:
Պարտատոմս ձեռք բերելով Պարտատոմսերի սեփականատերերը
միանում եմ Պարտատոմսերի սեփականատերերի գործակալության
պայմանագրին, նշանակում են Պարտատոմսերի սեփականատերերի
գործակալին և հետևաբար ձեռք են բերում Պարտատոմսերի
սեփականատերերի
գործակալության
պայմանագրից
բխող
իրավունքները
(մասնակցել
պարտատսոմերի
սեփականատերերի
ժողովներին,
ստանալ
տեղեկատվություն
և
պայմանագրով
նախատեսված
կարգով
Պարտատոմսերի
սեփականատերերի
գործակալին տալ կարգադրություններ և այլն):
Պարտատոմսերը ձեռք բերելով Պարտատոմսերի սեփականատերերը
միանում են Երաշխավորության պայմանագրին և ձեռք են բերում
Երաշխավորության
պայմանագրց
բխող
իրավունքները
(Երաշխավորության պայմանագրով նախատեսված դեպքերում և կարգով
ստանալ հատուցում և այլն):
Պարտատոմսերի սեփականատերը պարտավոր է.
(ա) Պարտատոմսերում պոտենցիալ ներդրողները պարտավոր են մինչև
Պարտատոմսեր ձեռք բերումը Պահառուի արժեթղթերի հաշվառման և
հաշվարկային
միասնական
համակարգում
կամ
Պահառուի
ենթապահառու
հանդիսացող
այլ
անձանց
մոտ
ունենալ
սեփականատիրոջ (անվանատիրոջ) արժեթղթերի հաշիվ,
(բ) իր հաշվին կատարել Պարտատոմսերի ձեռք բերման կամ օտարման
հետ կապված պարտադիր վճարները՝ կապված սեփականության
իրավունքի գրանցման և/կամ գործարքների ձևակերպման հետ,
(գ) կատարել Պարտատոմսերի ձեռքբերումից, օտարումից և այլ
գործառնություններից ծագող դրամային և ոչ դրամային ցանկացած
պարտավորություն:
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ
ՓՈԽԱՆՑՈՒՄԸ

Պարտատոմսերի նկատմամբ սեփականության իրավունքը փոխանցված
կհամարվի Պահառուի (կամ, եթե պարտատոմսերի սեփականատիրոջ
արժեթղթերի հաշիվը վարվում է ենթապահառուի կողմից, ապա այդ
ենթապահառուի) կողմից սեփականության իրավունքը Պարտատոմսերի
սեփականատիրոջ անունով գրանցելու պահից: Թողարկողը կարող է
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Պահառուի կողմից վարվող Պարտատոմսերի սեփականատերերի
ռեեստրի հիման վրա Պահառուի տրամադրած ցուցակում նշված
Պարտատոմսերի
սեփականատերերին
համարել
որպես
այդ
Պարտատոմսերով ներկայացված իրավունքների լիարժեք և բացարձակ
կրողներ՝ վճարումներ կատարելու և ցանկացած այլ նպատակներով:
ՎՃԱՐՄԱՆ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

Այնքան ժամանակ, քանի դեռ Պարտավորությունների խախտման դեպք
տեղի չի ունեցել, Պարտատոմսերի Արժեկտրոնների վճարումը
կիրականացվի հետևյալ աղբյուրնեից՝ հետևյալ հաջորդականությամբ.
(i) Վարկերի գծով հավաքագրումներ, որոնք Սպասարկողներից
ստացվել են Ակտիվների ձեռքբերման և սպասարկման պայմանագրի
համաձայն, բացի Արժեկտրոնների և մայր գումարի առաջին
վճարումից, որը պետք է կատարվի Սկզբնական պահուստային
հիմնադրամի միջոցներով.
(ii) Մնացրդային սպրեդի հաշիվ:

ՄԱՏՉԵԼԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
ԲԱՇԽՈՒՄ

Պարտատոմսերի սեփականատերերին վճարումները կկատարվեն
Արժեկտրոնների
վճարման յուրաքանչյուր ամսաթվին՝ Մատչելի
միջոցների հաշվին:
(i) Արժեկտրոնների
վճարումներ.
Արժեկտրոնների
վճարման
յուրաքանչյուր ամսաթվին Թողարկողը Վճարային Գործակալին
կփոխանցի Մատչելի միջոցների այն մասնաբաժինը, որն անհրաժեշտ
է Արժեկտրոնների վճարման տվյալ ամսաթվին Արժեկտրոնների
վճարումներ կատարելու համար:
(ii) Մայր
գումարի
վճարումներ.
Արժեկտրոնների
վճարման
յուրաքանչյուր ամսաթվին և Արժեկտրոնների վճարումների լիարժեք
իրականացումից հետո, ինչպես նաև կախված բավարար միջոցների
առկայությունից, Թողարկողը Վճարային գործակալին կփոխանցի
Մատչելի միջոցների այն մասնաբաժինը, որն անհրաժեշտ է սույն
ազդագրում նկարագրված՝ Մայր գումարի սպասվող վճարումների
ժամանակացույցին համապատասխան մայր գումարի մարումներ
իրականացնելու համար: Այն դեպքում, երբ Արժեկտրոնների
վճարումից հետո Մատչելի միջոցները՝ Մայր գումարի սպասվող
վճարումների ժամանակացույցով նախատեսված համապատասխան
չափից ցածր են, այդ միջոցներն ամբողջությամբ կուղղվեն
Պարտատոմսերի մայր գումարի մարմանը: Եթե Պարտատոմսերի
սահմանված մայր գումարը Մարման սպասվող ամսաթվին չվճարվի
միջոցների անբավարարության պատճառով, Պարտատոմսերի
սեփականատերերը Թողարկողի դեմ որևէ վճարման պահանջ չի
կարող ներկայացնել: Մինչև Մարման վերջնական ամսաթիվը
Պարտատոմսեր ամբողջությամբ կամ մասամբ մարելը Թողարկողի
իրավունքն է: Պարտատոմսերի սեփականատերերն իրավունք
կունենան Պարտատոմսերի մայր գումարի վճարման պահանջ
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ներկայացնել միայն սույն ազդագրով սահմանված կարգով և
դեպքերում: Այն դեպքում, եթե Մատչելի միջոցների որոշման
ամսաթվին,
համապատասխան
Արժեկտրոնային
ժամանակաշրջանում Վարկերի վաղաժամկետ մարման շնորհիվ,
Մատչելի միջոցների՝ մայր գումարի վճարմանը վերագրելի մասը
ավելի մեծ է, քան Մայր գումարի սպասվող վճարումների
ժամանակացույցում նշված համապատասխան գումարը, ապա նշված
հավելյալ գումարը կուղղվի մայր գումարի վճարմանը:
(iii) Մնացորդային
սպրեդի
հաշիվ.
Արժեկտրոնների
վճարման
յուրաքանչյուր ամսաթվին, վերոշարադրյալ (i) և (ii) ենթակետերին
համապատասխան Արժեկտրոնների և մայր գումարի վճարումներ
կատարելուց հետո, ինչպես նաև կախված միջոցների առկայությունից,
Թողարկողը Մատչելի միջոցների մնացած մասը կփոխանցի
Մնացորդային սպրեդի հաշվին:
ՍՊԱՍԱՐԿՈՂՆԵՐԻՑ
ՍՏԱՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

ՀԱՍՈՒՅԹԻ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

Սպասարկողներից ստացված միջոցների կառավարումը (մինչև դրանց
վճարումը սույն ազդագրով սահմանված կարգով) իրականացվելու է
Կառավարչի կողմից: Կառավարիչը կարող է Սպասարկողներից
ստացված միջոցները ներդնել ՀՀ պետական այնպիսի արժեթղթերում,
որոնց մարումը (ներդրում կատարելու պահին) պետք է կատարվի
առավելագույնը 60 օր հետո: Կառավարիչը կարող է նաև ստացված
միջոցները դնել ավանդ ՀՀ առևտրային բանկերում: Ստացված
միջոցների կառավարումը կիրականացվի այնպես, որ այդպսիսի
ներդրումները որևէ բացասական ազդեցություն չունենա Թողարկողի
կողմից սույն ազդագրով կամ Թողարկողի այլ պայմանագրերով
նախատեսված պարտավորությունները պատշաճ և ժամանակին
կատարելու վրա:
Պարտատոմսերի թողարկումից
հետևյալ կարգով.
(i) Ակտիվների
սահմանված
համար.

ստացված

հասույթը

կօգտագործվի

ձեռքբերման
և
սպասարկման
պայմանագրում
կարգով Վարկերի գծով վճարումներ կատարելու

(ii) ստորև սահմանված կարգով Սկզբնական պահուստային հիմնադրամ
ձևավորելու համար.
(iii) Պարտատոմսերի ձևակերպման, երաշխավորման և թողարկման հետ
կապված ծախսերի վճարման համար, ներառյալ վարկային
աջակցության ձեռքբերման ծախսերը:
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՎԿԱՅԱԳՐԵՐ

Թողարկողը կտարմադրի 8 (ութ) Մասնակցության վկայագրեր, որոնք
կբաշխվեն Նախաձեռնողների միջև և սույն ազդագրի միջոցով չեն
առաջարկվի հանրությանը:
Տրամադրվող

Մասնակցության
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վկայագրերը

ոչ

փաստաթղթային,

անվանական, ոչ բաժնային և ձայնի իրավունք չտվող 5 դասի դրամային
մասնակցության վկայագրեր են, յուրաքանչյուրը 1 (մեկ) ՀՀ դրամ
անվանական արժեքով և ոչ փաստաթղթային, անվանական, ոչ
բաժնային և ձայնի իրավունք չտվող 3 դասի դոլարային մասնակցության
վկայագրեր են, յուրաքանչյուրը 1 (մեկ) ԱՄՆ դոլար անվանական
արժեքով: Կառավարիչը, ելնելով Հիմնադրամին փաստացի վաճառվող
ակտիվների (վարկային պորտֆելի) ծավալից, որոշում է դոլարային և
դրամային մասնակցության վկայագրերի անվանական արժեքների
ընդհանուր հանրագումարի և տեղաբաշխման գնի վերջնական
մեծությունը:
Մասնակցության
վկայագրերի
թողարկման
և
տեղաբաշխման կարգն ու պայմանները (Թողարկողի տնօրենների
խորհրդի 2015 թվականի դեկտեմբերի 14-ի թիվ 14.12.15-02Լ որոշում)
ներկայացվում են սույն ազդագրի Հավելված Զ-ում:

ԱՅԼ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«ՔԱՐԴ
ԱԳՐՈԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ»
ՓԲԸ

«ԳԱՌՆԻ
ԻՆՎԵՍՏ»
ՈՒՎԿ ՓԲԸ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ
դոլար

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ
դոլար

Անվանումը

A դաս

B դաս

D դաս

B դաս

C դաս

A դաս

E դաս

C դաս

Արժեքը

16,419,621

3,526,636

19,832,183

39,401

6,761,861

27,373

3,076,836

59,401

«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ»
ՈՒՎԿ ՓԲԸ

«ՆՈՐ ՀՈՐԻԶՈՆ» ՈՒՎԿ
ՍՊԸ

Պարտատոմսերի մասին տեղեկությունների մասում ներկայացված
տեղեկությունների հետ կապված խորհրդատու հանդես չի եկել։
Պարտատոմսերի
մասում
ներկայացված
տեղեկությունները
Թողրկողի արտաքին աուդիտ իրականացնող անձի կողմից աուդիտի
չի ենթարկվել։
Պարտատոմսերի մասին տեղեկությունների մեջ երրորդ անձից
ստացված տեղեկատվություն չկա:
Թողարկողին
շնորհվել:

և

թողարկվող

պարտատոմսերին

վերկանիշ

չի

ՎԱՐԿԱՅԻՆ
ԳՐԱՎՉՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋՈՑՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՍՏՈՐԱԴԱՍՈՒՄ

Պարտատոմսերի
սեփականատերերի
օգտին
տրամադրվող
Վարկային գրավչության միջոցները կազմված են հետևյալից.
ստորադասում,
մնացորդային
սպրեդ,
երաշխիք,
գերապահովվածություն, հատգնման պարտավորություն:
Առհասարակ, Մասնակցության վկայագրերը ծառայում են որպես
վարկային գրավչության միջոց բոլոր Պրատատոմսերի համար՝
անկախ նրանից, արդյոք Մասնակցության վկայագրերը տրամադրվել
են Պարտատոմսերի թողարկումից առա՞ջ, միևնույն ժամանա՞կ, թե՞
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հետո: Պարտատոմսերը գրավչություն են ստանում Մասնակցության
վկայագրերի
գծով
վճարումների
ստորադասման
միջոցով:
Մասնակցության
վկայագրերի
ստորադասման
միջոցով
Պարտատոմսերի
սեփականատերերի
համար
ապահովված
պաշտպանությունը
իրագործվում
է
Պարտատոմսերի
սեփականատերերի նախապատվության իրավունքի միջոցով, այն է՝
Թողարկողի
ակտիվներից
հասույթի
ստացում
նախքան
Մասնակցության վկայագրերի գծով բաշխումների կատարումը՝
կախված
բաշխման
համար
միջոցների
առկայությունից:
Երկիմաստությունից խուսափելու համար հարկ է նշել, որ
Մասնակցության վկայագրերի գծով Թողարկողի ակտիվներից
բաշխումների կատարումը թույլատրվում է միայն այն բանից հետո,
երբ Թողարկողը պատշաճորեն վճարած կլինի Պարտատոմսերի
գծով վճարման ենթակա բոլոր գումարները:
ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ ՍՊՐԵԴ

Վարկերը յուրաքանչյուր ամիս տոկոսներ են բերում, և ակնկալվում է,
որ դրանք, ընհանուր առմամբ (եռամսյակային կտրվածքով),
կգերազանցեն այն գումարը, որն անհրաժեշտ է Պարտատոմսերի
գծով տոկոսագումարների վճարումների, ինչպես նաև Թողարկողի
որոշակի վճարների ու ծախսերի կատարման համար: Վարկերից
առաջացած մնացորդային սպրեդը (եռամսյակային կտրվածքով)
մատչելի կլինի ճանաչված կորուստները կլանելու և անբավարար
գումարները ծածկելու համար:
Կառավարիչը կարող է Մնացորդային սպրեդի գումարը ներդնել
միայն ՀՀ կողմից թողարկված պետական պարտատոմսերում և
որպես ավանդ ներդնել ՀՀ բանկերում:

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տե՛ս «ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ», «ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ»

ԳԵՐԱՊԱՀՈՎՎԱ-

Սովորաբար ակնկալվում է, որ Վարկերի գծով կանխատեսված
հավաքագրումների (տոկոսագումար, մայր գումար, այլ վճարներ ու
գանձումներ) միջին կշռված արժեքը ավելի բարձր կլինի, քան
Պարտատոմսերի գծով վճարման ենթակա արժեկտրոնների և մայր
գումարի միջին կշռված արժեքը: Հետևաբար ակնկալվում է, որ
Վարկերի գծով հավաքագրումները՝ կապված տոկոսագումարների,
մայր
գումարի
և
այլ
գանձումներ
հետ,
կգերազանցեն
Պարտատոմսերի
սեփականատերերին
բաշխման
ենթակա
արժեկտրոնների և մայր գումարի չափը:

ԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԵՏԳՆՄԱՆ
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տե՛ս
«ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ»,
«ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ
ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ»

ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ
ԽՈՒՄԲԸ
ԹՈՂԱՐԿՈՂԻ

Թողարկողի ակտիվները ներառում են կամ կարող են ներառել.
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ԱԿՏԻՎՆԵՐԸ

(i) Վարկերի գծով ստացվելիք գումարները,
(ii) դեբիտորական պարտքերի գծով բոլոր գումարները, որոնց
վճարման ժամկետը վրա է հասել կամ կամ վրա կհասնի,
(iii) դեբիտորական պարտքերից ստացված ամբողջ հասույթը, այդ
թվում հավաքագրումները, որոնք Թողարկողը կարող է
օգտագործել իր օգտին՝ ժամանակացույցով սահմանված
յուրաքանչյուր վճարման ամսաթվից առաջ, կախված ստորև
նկարագրված պայմանների բավարարումից,
(iv) Թողարկողի հաշվում
Մնացորդային սպրեդը,

դեպոնացված

միջոցները,

ներառյալ

(v) դեբիտորական պարտքերի գծով վերականգնված գումարներ,
որոնք դուրս էին գրվել որպես անհավաքագրելի,
(vi) վաճառքներից
ստացված
հասույթը
և
ցանկացած
այլ
վերականգնումները, որոնք Թողարկողը ստացել է դուրս գրված
դեբիտորական պարտքերից,
(vii) Թողարկողի՝ Օրենքով չարգելված բոլոր մյուս ակտիվները:
ՎԱՐԿԵՐԻ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ակտիվների
ձեռքբեման
և
սպասարկման
պայմանագրի
շրջանակներում Թողարկողը Նախաձեռնողներից ստացել է ՀՀ
դրամով և ԱՄՆ դոլարով արտահայտված ֆիքսված տոկոսադրույքով
սպառողական, գյուղատնտեսական և ՓՄՁ վարկեր («Վարկեր»):
Ձեռք բերված բոլոր Վարկերի նկատմամբ կիրառելի է բացառապես
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:
Սահմանման ամսաթվի դրությամբ վարկերի մայր գումարի մնացորդը
կազմել է 495,877,137.50 ՀՀ դրամ (ՀՀ դրամով արտահայտված
վարկերի համար) և 1,258,974.99 ԱՄՆ դոլար (ԱՄՆ դոլարով
արտահայտված վարկերի համար): Բոլոր վարկերը ապահովված են
շարժական և/կամ անշարժ գույքի գրավով կամ մեկ կամ ավելի
անկախ երաշխիքներով:
Վարկերը
տրամադրվել
են
Նախաձեռնողների
կողմից:
Նախաձեռնողներից յուրաքանչյուրը Կառավարչին ներկայացրել է
որոշակի հավաստիքներ ու երաշխիքներ՝ կապված, ի թիվս այլ
բաների, Ակտիվների ձեռքբերման և սպասարկման պայմանագրի,
վարկային պայմանագրերի, ապահովության պայմանագրերի և
առնչվող փաստաթղթերի պատշաճ կնքման և կիրարկելիության,
ինչպես նաև վարկերի որոշ առանձնահատկությունների հետ:
Ենթարկվելով
Ակտիվների
ձեռքբերման
և
սպասարկման
պայմանագրով
նախատեսված
որոշ
սահմանափակումներին,
Նախաձեռնողները վարկերը վաճառել են առանց հետպահանջի
իրավունքի և առաջարկվող Պարտատոմսերի առնչությամբ ոչ մի
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պարտավորություններ
չեն
ունենա
որպես
վաճառողներ:
Նախաձեռնողներից ոչ մեկը առաջարկվող Պարտատոմսերի
առնչությամբ չի ունենա որև պարտավորություն, բացի հետգնումից,
ինչպես նկարագրված է այստեղ և Ակտիվների ձեռքբերման և
սպասարկման պայմանագրում:
Եթե այլ կերպ նշված չէ, սույն ազդագրում ներկայացված բոլոր
տոկոսային մեծությունները և միջին կշռված նշանակությունները
հաշվարկվել են որպես Սահմանման ամսաթվի դրությամբ առկա մայր
գումարի մնացորդի տոկոսային մասնաբաժին:
Վարկերը կարող են նախքան Պարտատոմսերի թողարկումը
վաղաժամկետ մարվել/մարվել ցանկացած ժամանակ: Թողարկողի
կարծիքով, այս Ազդագրում արտացոլված՝ վարկերի վերաբերյալ
տեղեկատվությունը պատշաճ կերպով բնութագրում է ակտիվների
խմբի առանձնահատկությունները, ինչպիսիք որ դրանք եղել են
Պարտատոմսերի
թողարկման ժամանակ,
չնայած վարկերի
տոկոսադրույքների և մարման ժամկետների միջակայքը, ինչպես նաև
վարկերի որոշ այլ առանձնահատկությունները կարող են տարբերվել:
Ակտիվների ցուցանիշներ նկարագրող աղյուսակները ներկայացված
են սույն ազդագրի Հավելված Է-ում:
ՎԱՐԿԵՐԻ
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վարկերից յուրաքանչյուրն ընտրվել է Նախաձեռնողների վարկային
պորտֆելներից՝ Կառավարչի շահերից ելնելով ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից
ներգրավված
խորհրդատուների
առաջարկությունների
ու
խորհուրդների հիման վրա:
Վարկային պորտֆելների համար սահմանվել են հետևյալ սկզբնական
համապատասխանության
չափանիշները,
այսինքն՝
վարկերի
պատշաճ ուսումնասիրության (Due Diligence) անցակցնելու համար
յուրաքանչյուր Նախաձեռնողի կողմից սկզբնականում ներկայացված
բոլոր վարկերը պետք է բավարարեն այդ չափանիշներին.
-

Վարկի արժույթը. ՀՀ դրամ կամ ԱՄՆ դոլարր.

-

Վարկի տեսակը/դասը. ՓՄՁ վարկեր, գյուղատնտեսական
վարկեր և սպառողական վարկեր (ոսկյա իրերի գրավով
ապահովված).

-

Վարկային պրոդուկտի տեսակը. վարկերի բոլոր տեսակները
(մայր գումարի հավասարաչափ վճարումներ, ընդհանուր գումարի
հավասարաչափ
վճարումներ,
վճարման
արտոնյալ
ժամանակահատվածով վարկեր), բացի վարկային գծերից և
օվերդրաֆտներից.

-

Վարկի մարման ժամկետը. մարման ամենավաղ ժամկետը՝ 1
մայիսի 2016թ., և ամենաուշ ժամկետը՝ 1 նոյեմբերի, 2018թ..
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-

Վարկերի նվազագույն և առավելագույն չմարված գումարները
Սահմանման ամսաթվի դրությամբ. նվազագույնը - 1,600 ԱՄՆ
դոլոր՝ ԱՄՆ դոլարով արտահայտված վարկերի համար և
800,000 ՀՀ դրամ՝ ՀՀ դրամով արտահայտված վարկերի
համար. առավելագույնը - 100,000 ԱՄՆ դոլոր՝ ԱՄՆ դոլարով
արտահայտված վարկերի համար և 50,000,000 ՀՀ դրամ՝ ՀՀ
դրամով արտահայտված վարկերի համար.

-

Վարկի որակը. ա) 2015թ. հուլիսի 31-ի դրությամբ պետք է լինեն
ստանդարտ դասի վարկեր. բ) ժամկետանց օրերի միջին
ամսական քանակը վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում չպետք
է գերազանցի 3 օրը.
գ) ժամկետանց օրերի միջին ամսական
քանակը վերջին երեք
(3) ամիսների ընթացքում չպետք է
գերազանցի 3 օրը.

-

Վարկի մարման պատմությունը. վարկի գծով պետք է
կատարված լինի առնվազն մեկ մարում (տոկոսագումար և մայր
գումար).

-

Միջազգային ֆինանսական հաստատությունների (ՎԶԵԲ, ՄՖԿ)
արգելված գործունեության տեսակների ցուցակում ընդգրկված
ոլորտները համարվում են պահանջներին չհամապատասխանող:

«ՔԱՐԴ ԱԳՐՈԿՐԵԻՏ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ
Վարկի
տեսակը
Գյուղատնտես.
ՀՀԴ

Չմարված մնացորդը
Սահմանման ամսաթվի
դրությամբ
Գումար
Քանակ

ՈՒՎԿ կողմից
տրամադրված
Գումար

Քանակ

400,500,000

236

164,149,621.2

114

Միջին կշռված արդյունավետ տոկոսադրույքը

20.69%

«ԳԱՌՆԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
Վարկի
տեսակը
Սպառողական
ՀՀԴ
ՓՄՁ ՀՀԴ
ՓՄՁ
ԱՄՆԴ
Ընդամենը

Չմարված մնացորդը
Սահմանման ամսաթվի
դրությամբ
Գումար
Քանակ

ՈՒՎԿ կողմից
տրամադրված

Միջին կշռված
արդյունավետ
տոկոսադրույքը

Գումար

Քանակ

113,182,000

52

35,246,635.9

22

23.93%

8,218,579

2

-

1

Կիրառելի չէ
Կիրառելի չէ

171,600

7

-

-

203,474,564

61

35,246,635.9

22

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
Վարկի
տեսակը
Սպառողական
ՀՀԴ
ՓՄՁ
ԱՄՆԴ
Ընդամեն
ը ՀՀԴ-ով

ՈՒՎԿ կողմից
տրամադրված

Չմարված մնացորդը
Սահմանման ամսաթվի
դրությամբ
Գումար
Քանակ

Միջին կշռված արդյունավետ տոկոսադրույքը

Գումար

Քանակ

119,700,000

47

67,591,861.4

32

21.12%

400,000

60

272,773.1

44

18.39%

313,616,000

107

199,829,533

76

56

(484.79)

«ՆՈՐ ՀՈՐԻԶՈՆ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
Վարկի
տեսակը
Գյուղատնտես.
ՀՀԴ
ՓՄՁ ՀՀԴ
Սպառողական
ՀՀԴ
Գյուղատնտես.
ԱՄՆԴ
ՓՄՁ
ԱՄՆԴ
Ընդամեն
ը ՀՀԴ-ով
(484.79)

Չմարված մնացորդը
Սահմանաման ամսաթվի
դրությամբ

ՈՒՎԿ կողմից
տրամադրված

Միջին կշռված արդյունավետ տոկոսադրույքը

Գումար

Քանա
կ

Գումար

Քանակ

35,400,000

26

15,158,762.1

10

20.92%

26,400,000

18

-

-

N/A

80,000,000

77

17

23.58%

946,000

166

80

17.06%

295,000

68

39

16.94%

743,424,390

355

15,488,074.3

423,900.7

170,000.29
318,564,097

146

«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
Վարկի
տեսակը
ՓՄՁ ՀՀԴ
Սպառողական
ՀՀԴ
Գյուղատնտես.
ԱՄՆԴ
ՓՄՁ
ԱՄՆԴ
Սպառողական
ԱՄՆԴ
Ընդամենը
ՀՀԴ-ով
(484.79)

Չմարված մնացորդը
Սահմանման ամսաթվի
դրությամբ

ՈՒՎԿ կողմից
տրամադրված

Միջին կշռված
արդյունավետ
տոկոսադրույքը
ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար

Գումար

Քանակ

Գումար

Քանակ

161,000,000

61

124,319,529.5

53

19.84%

134,000,000

76

73,922,653.1

50

28.56%

301,000

76

60

15.02%

173,600

33

24

16.00%

137,000

34

24

15.50%

591,497,564

280

194,264.0

113,534.0

84,503.0

388,425,784

211

Վարկերն ունեն հետևյալ առանձնահակությունները.

ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ
ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒ
ՆԸ

Մինչև սահմանված մարման ամսաթիվը
մնացած ժամկետի միջակայքը.

6-36 ամիս

Մինչև սահմանված մարման ամսաթիվը
մնացած միջին կշռված ժամկետը.

21 ամիս ՀՀԴ վարկերի համար/ 27 ամիս
ԱՄՆԴ վարկերի համար

Ընթացիկ տոկոսադրույքների
միջակայքը.

15%-28.6% ՀՀԴ վարկերի համար/ 14%22% ԱՄՆԴ վարկերի համար

Միջին կշռված ընթացիկ
տոկոսադրույքները.

24.7% ՀՀԴ վարկերի համար/ 16.82%
ԱՄՆԴ վարկերի համար

Ընդհանրապես, Արժեկտրոնների վճարման ցանկացած ամսաթվին,
վարկային հավաքագրումներից ստացված՝ վճարման համար մատչելի
միջոցները բաշխվում են հետևյալ առաջնահերթությամբ.
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(i) Երկրորդը՝ Թողարկողի գործունեության համար անհրաժեշտ
բոլոր ծախսերի վճարում և այլ վճարների կատարում.
(ii) Առաջինը՝ Պարտատոմսերի արժեկտրոնների և մայր գումարի
վճարումներ՝ այստեղ սահմանված կարգով.
(iii) Երրորդը՝ ներդրում Մնացորդային սպրեդի հաշվում:
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄԸ
ՍՏԱՑՎԱԾ ՀԱՍՈՒՅԹԻ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Ակնկալվում է, որ Նախաձեռնողները Պարտատոմսերից ստացված
հասույթը կօգտագործեն Հայաստանի ոչ պետական փոքր և միջին
ձեռնարկություններին
(մասնավոր
բիզնեսներ
և
անհատ
ձեռներեցներ),
ներառյալ,
սակայն
չսահմանափակվելով
գյուղատնտեսության և ագրոբիզնեսի ոլորտներով, միկրովարկերի
տրամադրման համար: Թողարկողը ԱՄՆ ՄԶԳ-ին կտրամադրի
վերջինիս
կողմից
հիմնավոր
կերպով
պահանջված՝
Պարտատոմսերից ստացված հասույթի օգտագործմանը վերաբերող
ցանկացած տեղեկատվություն կամ հաշվետվություններ, հիմնվելով
Ակտիվների
ձեռքբերման
և
սպասարկման
շրջանակներում
Թողարկողի կողմից Նախաձեռնողներից ստացած տեղեկատվության
վրա: Ակնկալվում է, որ Պարտատոմսերից ստացված հասույթը
Նախաձեռնողների կողմից չի օգտագործվի այնպիսի վարկերի
համար, որոնց տրամադրումը Հայաստանում դասակարգված է
որպես սպառողական վարկավորում:
Համաձայն Ակտիվների ձեռքբերման և սպասարկման պայմանագրի,
Թողարկողը պետք է Նախաձեռնողներից յուրաքանչյուրին վճարման
ենթակա գնման գնից պահի որոշակի գումար, որը հավասար է մայր
գումարի
և
Արժեկտրոնների
առաջին
գումարի
իրենց
համապատասխան
մասնաբաժիններին
և
որը
պետք
է
Նախաձեռնողներին փոխհատուցվի տարաժամկետ վճարմամբ՝ մինչև
յուրաքանչյուր սպասարկման վճարի հաշվարկման օրը՝ համաձայն
Ակտիվների Առուվաճառքի և Սպասարկման Պայմանագրի:

ՎԱՐԿԵՐԻ
ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

ԴԵՖՈԼՏ ՎԱՐԿԵՐԻ
ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ

Վարկերի սպասարկումը կիրականացվի Սպասարկողների կողմից՝
Ակտիվների
ձեռքբերման
և
սպասարկման
պայմանագրին
համապատասխան:
Սպասարկողներից կպահանջվի, որ Դեֆոլտ վարկերի առնչությամբ
նրանք գործեն Ակտվիների ձեռքբերման և սպասարկման
պայմանագրում
սահմանված
իրենց
ընթացակարգերին
համապատասխան:
Դեֆոլտ
վարկերի
նկատմամբ
այդ
ընթացակարգերի կիրառումը կարող է, ի շարս այլ բաների,
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հանգեցնել.
(i) Վարկի բռնագանձմանը, (ii) բռնագանձման
փոխարեն Վարկն ապահովող գրավի ընդունմանը (առկայության
դեպքում),
(iii)
Վարկառուի
օգտին
Վարկի
պայմանների
փոփոխությանը կամ Վարկի բռնագանձմանն ուղղված հարկադիր
միջոցների կիրառումից հրաժարմանը կամ (iv) ցանկացած
գործողությունների ձեռնարկմանը, որոնք կարող են անհրաժեշտ և
պատշաճ
լինել
նման
Դեֆոլտ
վարկերի
հավաքագրում
իրականացնելու
նպատակով:
Նշված
ընթացակարգերը
նպատակաուղղված են այնպիսի այլընտրանքային միջոցների
կիրառմանը, որոնք կնպաստեն Վարկերից ստացվող Թողարկողի
հասույթի մաքսիմալացմանը: Այնուամենայնիվ, չի կարելի վստահ
լինել, որ նման ընթացակարգերի կիրառումը կհանգեցնի վերոհիշյալ
արդյունքին կամ այն այլընտրանքային միջոցի օգտագործմանը, որը
բխում է Պարտատմսերի սեփականատերերի լավագույն շահերից:
ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ
ՎՃԱՐՄԱՆ ԵՎ
ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ
ԿԱՊՎԱԾ
ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ
Պարտատոմսերի գծով վճարումները զգայուն են Վարկերի
չվերադարձման ռիսկի նկատմամբ: Վճարումների կանխատեսումը
կատարվել է ենթադրությունների և վիճակագրական տվյալների
հիման վրա, որոնք կարող են ճշգրիտ չլինել Պարտատոմեսրի
ամբողջ ժամկետի համար: Չի կարելի վստահ լինել, որ Վարկերի հետ
կապված ժամկետանցման, բռնագանձման կամ կորուստների
խնդիրներ չեն առաջանա: Վարկերի մայր գումարի վաղաժամկետ
մարումների մակարդակը և ժամանակը կարող են ներգործել
Պարտատոմսերի գծով վճարումների վրա: Քանի որ Վարկերի մայր
գումարի վաղաժամկետ մարումների մակարդակը կախված կլինի
ապագա իրադարձություններից և բազմաթիվ այլ գործոններից, ապա
նման վաղաժամկետ մարումների մակարդակի առնչությամբ ոչ մի
հավաստիացումներ չեն կարող տրվել: Վարկերի խմբի գծով մայր
գումարի վճարումների (այդ թվում՝ վաղաժամկետ) մակարդակը
կարող է ժամանակի ընթացքում էականորեն տատանվել և
ազդեցություն կրել զանազան տնտեսական, աշխարհագրական,
սոցիալական, քաղաքական և այլ գործոններից, այդ թվում՝
փոխառուի կարիքների և սպասարկման հետ կապված որոշումների
փոփոխությունից:
Առհասարակ, եթե գործող տոկոսադրույքներն
իջնում են՝ դառնալով Վարկերի տոկոսադրույքներից նշանակալիորեն
ցածր, ապա Վարկերի գծով վաղաժամկետ մարումների մակարդակը
հավանականություն ունի ավելի բարձր լինելու, քան այն դեպքում, երբ
գործող տոկոսադրույքները պահպանվում են կամ դառնում Վարկերի
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տոկոսադրույքներից բարձր: Ի հակադրություն դրան, եթե գործող
տոկոսադրույքները նշանակալիորեն բարձրանում են, սովորաբար
ակնկալվում է, որ Վարկերի գծով վաղաժամկետ մարումների
մակարդակը կնվազի: Վարկերի մայր գումարների վաղաժամկետ
մարումների մակարդակը կարող է ավելի բարձր լինել այնպիսի
միջավայրում, որտեղ գործում են ցածր տոկոսադրույքներ:
ՀԱՐԿԱՅԻՆ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ
Ընդհանրապես, Պարտատոմսերից ստացված եկամուտը ենթակա է
հարկման շահութահարկով (իրավաբանական անձանց համար) և
եկամտահարկով (ֆիզիկական անձանց համար): Կան երկու տեսակի
եկամուտներ, որոնց համար Պարտատոմսերի սեփականատերերը
կարող են վճարել հետևյալ տեսակի հարկերը.
(i) Պարտատոմսերի գծով արժեկտրոնների վճարումների դիմաց
գանձվող հարկ.
(ii) Կապիտալի աճից ստացված եկամուտների դիմաց գանձվող
հարկ:
Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք վճարում են
շահութահարկ: Հարկվող եկամուտը որոշվում է «Շահութահարկի
մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կանոններին համապատասխան:
Շահութահարկի ընթացիկ դրույքաչափը սահմանված է 20%՝
ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց համար: Ոչ ռեզիդենտ
իրավաբանական անձանց համար շահութահարկի դրույքաչափը
սահմանված է 10%: Թողարկողը ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ
հանդիսացող Պարտատոմսերի սեփականատերերի համար պետք է
գործի որպես հարկային գործակալ:
Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք վճարում են
եկամտահարկ: Ռեզիդենտությունը որոշվում է «Եկամտային հարկի
մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կանոններին համապատասխան:
Հարկվող շահույթը որոշվում է «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ
օրենքին համապատասխան: Պարտատոմսերից ստացված շահույթի
հարկման դրույքաչափը կազմում է 10%: Թողարկողը ֆիզիկական
անձ հանդիսացող Պարտատոմսերի սեփականատերերի համար
պետք է գործի որպես հարկային գործակալ:
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԽԱԽՏՄԱՆ
ԴԵՊՔԵՐԻ
ՀԵՏՎԱՆՔՆԵՐԸ
Եթե տեղի է ունենում Պարտավորությունների խախտման դեպք,
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ապա դրանից հետո ցանկացած ժամանակ, ինչպես նաև այդ
խախտումը շարունակվելու ամբողջ ընթացքում Պարտատոմսերի
սեփականատերերի
գործակալը,
Պարտատոմսերի
սեփականատերերի
գործակալության
պայմանագրին
համապատասխան, կարող է ՀՀ, ք. Երևանում գտնվող Թողարկողի
գրասենյակ գրավոր ծանուցում ուղարկել այն մասին, որ Պահառուի
կողմից վարվող ռեեստրում գրանցված այդ Պարտատոմսերի
սեփականատերը իր կողմից տիրապետվող բոլոր Պարտատոմսերի
(որոնց սերիան, հերթական համարը և անվանական արժեքը պետք է
նշված լինեն ծանուցման մեջ) մայր գումաը հայտարարում է վճարման
ենթակա, և Թողարկողին ուղարկված նման ծանուցման ամսաթվից
30 օր անց այդ Պարտատոմսերի մայր գումարի մնացորդը կդառնա
վճարման ենթակա՝ դրա վրա կուտակված բոլոր արժեկտրոնների
հետ միասին, եթե մինչև այդ ժամանակը տվյալ խախտումը
չվերացվի:
Եթե Թողարկողը չի վճարում Պարտատոմսերից բխող վճարման
ենթակա ցանկացած գումար, չվճարված գումարի նկատմամբ
հաշվարկվում է օրական տոկոսագումար, որը հավասար է.
(ա) ՀՀ դրամով ավագ տրանշի պարտատոմսերի դեպքում՝ տարեկան
15,25%,
(բ) ԱՄՆ դոլարով ավագ
տարեկան 8,75%:

տրանշի

պարտատոմսերի

դեքպում՝

Թողարկողի
կողմից
Պարտատոմսերի
հետ
կապված
իր
պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման
դեպքում
Պարտատոմսերի
սեփականատերերի
գործակալը,
Պարտատոմսերի
սեփականատերերի
գործակալության
պայմանագրին համապատասխան, կարող է Պարտատոմսերի
սեփականատերերի
անունից
հայցով
դիմել
դատարան,
ներկայացնելով Թողարկողի կողմից Պարտատոմսի մարման և
դրանով նախատեսված եկամտի, ինչպես նաև Պարտատոմսի
մարումը ուշացնելու արդյունքում կուտակված արժեկտրոնների
վճարման պահանջ: Պարտատոմսերի հետ կապված Թողարկողի
պարտավորությունների
չկատարումից
բխող
պահանջների
վաղեմության ժամկետը կազմում է երեք տարի՝ սկսած այն
ամսաթվից,
երբ
Թողարկողը
պարտավոր
էր
կատարել
Պարտատոմսերի
հետ
կապված
իր
համապատասխան
պարտավորությունները:
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Պարտատոմսերը և դրանց վերաբերող բոլոր պայմանագրերը (բացի
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Երաշխավորության
պայմանագրից),
կարգավորվում
և
մեկնաբանվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը
համապատասխան:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ա. ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
[կցվում է – 28 թերթ]
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Բ. ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
[կցվում է – 12 թերթ]
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BONDANDAGENCYAGREEMENT
by and between

"LOAN PORTFOLIO SECURITIZATION FUND I"

and

"MM LEGAL OUTSOURCE"
Limited Liability Company
in relation to Bond Issuance

28 September, 2015
Yerevan

"Loan Portfolio Securitization Fund I" (the "Issuer") represented by Mr. Tigran

Karapetyan, General Director of "Capital Investments" Closed Joint Stock Company, the
latter acting as a manager of the Fund, as one Party, and "MM LEGAL OUTSOURCE"
LLC (the "Agent) represented by Director Arthur Melikyan, acting within his capacity under
Corporate Charter, as second Party, jointly referred to as "Parties," entered the following
agreement (hereinafter "Agreement").
Whereas, the Issuer is considering to issue one or more classes of bonds for an aggregate

principal amount of up to Five Million U.S. Dollars (US$5,000,000), secured by third party
guarantee, provided by a partial guarantee from the United States Agency of International
Development (hereinafter "Guarantor"), an agency of the United States Government, of up to
a Two Million-Five Hundred Thousand U.S. Dollars (US$2,500,000) pari passu risk-sharing
guarantee of the principal amount only of the Bonds subject to terms and conditions of
Guarantee Agreement dated September 28, 2015, between Guarantor, the Issuer and the
Agent (the "Guarantee");
Whereas, under the Guarantee the Agent shall represent interests and rights of Bondholders;
Whereas, review by Bondholders of terms and conditions of the Prospectus (defined below)

and approval of such terms and conditions by signature and payment of amount for
acquisition of Bonds specified under the Prospectus shall mean that Bondholders agree,
accept and confirm that they accede to this Agreement as principal and delegate their
responsibility to pay for services rendered by the Agent to the Issuer, and the Issuer assumes
the responsibility to pay for services rendered by the Agent;
Whereas, the Agent agrees to assume the rights and responsibilities arising from acting as the

bondholders' agent;
Whereas, the Issuer will pass all proceeds, minus issuance costs and other amounts to be

specified in the Prospectus, to the Participating UCOs (defined below), with an intention to
support the increasing of lending to productive micro and small enterprises in Armenia,
including but not limited to, primary agriculture and agribusiness;
Therefore, the Parties agree on the following:

I.

The following terms shall have the following meaning:

Acceptance - review and approval by signature of terms and conditions of Prospectus by

Bondholders, as well as payment of the relevant amount required for acquiring Bonds;
Bondholders, by virtue of purchasing a legal or beneficial interest in the Bonds, are deemed to
accept and consent to the terms of the Guarantee and the rights and obligations of the Agent
thereunder, including the obligation to reimburse the Guarantor a portion of post-claim
recoveries and to obtain the Guarantor's and Guarantor's prior approval for any replacement
or successor the Agent. The Bondholders are further deemed to authorize approve and ratify
the entering into of the Guarantee by the Agent, acting on behalf of the Bondholders, and
each term and condition ofthe Guarantee.
Affiliated Parties - two or more parties, provided: a) any party directly or indirectly holds

20% and more voting equity securities of the other party (parties); b) more than half of the
members of the Board of Directors, director or other official having identical powers of
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any party is simultaneously a member of the Board of Directors, a director or an official with
identical powers with the other party (parties); c) any party having actual or contractual
power to essentially affect the decisions of the other party, or any party exercises control over
the other party or both parties are under common control; and d) both parties are members
ofthe same family or have acted in mutual consent in common economic interest.
Bankruptcy - the Issuer's bankruptcy shall be determined on grounds specified under

Armenian law, solely based on CBA Board resolution, subsequent to which CBA shall apply
to the court for recognizing the Issuer bankrupt. Issuer's bankruptcy constitutes its insolvency
as approved by the court based on the CBA claim. In the event the event the Issuer fails to
perform its obligations hereunder, as well as Guarantor fails to perform its obligations as
provided hereunder, the Agent shall be entitled to claim Issuer's bankruptcy, in the way
stipulated by Armenian legislation;
Bondholder- any person (individual, legal entity or otherwise) holding at least one Bond.
Business Day - means a day on which commercial banks are open for the transaction of

general business in New York, United States of America and in Yerevan, Armenia.;
CBA - Central Bank of Armenia, which is a legal entity empowered with government
functions, the single founder of which is the Republic of Armenia, and which among other
powers provides licensing and supervision of Armenia based banks, foreign bank branches,
credit organizations, clearing houses, securities market participants, non-government pension
organizations, insurance companies, pawnshops and other entities specified under the law;
and specifically ensures the relevant conditions for protection of investors in securities,
development and maintenance of fair pricing system at securities market, establishment and
growth of well-regulated and regular operation of fair, transparent and reliable securities
market.
CDA OJSC - Central Depository of Armenia Open Joint Stock Company that ensures

collection, processing, safekeeping and provision of information constructing the database for
securities appropriate registration and transfer services; determination of mutual liabilities
(co llection, verification of information and development of relevant accounting documents;
verification of liabilities on securities delivery; and regulation of clearing transactions. CDA
OJSC (via its account operators) shall maintain the Bondholders' Registry;
Coupon Bond - bond that has face value and for which interest payments are made as it is
stipulated in the coupon;
Events of Default- any event defined under Section 9 of this Agreement;
Exchange- means a regulated exchange operated by Nasdaq OMX Armenia open joint stock
company in accordance with applicable law and exchange regulations;
Maturity Date- shall have the meaning given to it under the Prospectus;
Bond - AMD and USD denominated coupon bonds to be issued by the Issuer pursuant to the

terms of the Prospectus.
Outstanding Bonds - all Bonds that were placed and have not reached maturity date and

have not been early redeemed;
Overdue Obligations- failure of the Issuer to make payments when due under the Bonds;
-3-

Participating UCO's - CARD AgroCredit UCO CJSC, Garni Invest UCO CJSC, Global
Credit UCO CJSC, Kamlllj UCO CJSC, and Nor Horizon UCO LLC;
Party- a party to this Agreement, jointly referred to as Parties;
Bondholders' Meeting - meeting arranged at Bondholders' request holding 50% plus one
Outstanding Bonds;
Bondholder or Bondholders- individuals and/or entities who acquire Bonds and accede to
this Agreement as Bondholder and delegate their responsibility to pay for Agent services to
the issuer;
Prospectus - all relevant documents associated with the proposed Bond transaction to be
filed by the Issuer to the CBA and the Exchange for the purpose of initial public offering of
the Bonds and trading of the Bonds on the regulated market in the Republic of Armenia.
Public Placement- sale of securities by the Issuer through public offering;
Redemption - payment to the Bondholders by the Issuer of the Bonds proportional to the
number of Bonds held by each Bondholder;
Redemption Account- account for the Issuer's accrued liabilities and redemption of tranche.
Register - database on owners (nominee holders) of the Issuer's registered securities and
righ ts certified thereby, which ensures records on registered securities owners (nominee
holders), their proxies, number and type of securities owned (held in nominee names) by
registered owners (nominee holders), as well as other information.
Settlement Date- shall have the meaning given to it in the Prospectus.
Tranche- category of Bonds with identical settlement day, maturity day and placement price;
Guarantor- United States Agency for International Development;
Use of Proceeds - the Issuer shall pass all proceeds, minus issuance costs and other
expenses specified in the Prospectus, to the Participating UCOs. It is expected that
Participating UCOs will use the proceeds from the Bonds for microcredit lending to
Armenian, non-sovereign, small and medium enterprises that are private businesses and
individuals, including but not limited to primary agriculture and agribusiness. It is expected
that the proceeds from the Bonds will not be used by the Participating UCO's for making
loans classified as consumption lending in Armenia.
2.

Definitions

2.1. Unless the context otherwise requires, terms used 1n the Prospectus have the same

meaning as defined in this Agreement.
3.

References

3.1 . Terms importing the singular shall include the plural and vice versa;
3.2 . References to time are to Yerevan time;
3.3. References to Annex are to be construed as references to the Annex in this Agreement;
3.4. References to any document and agreement shall be construed as references to that
document and agreement as amended and varied, novated or supplemented in accordance
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with this Agreement;
3.5. References to legal entity and sole proprietor shall be construed so as to include that
person's, legal entity's, sole proprietor's or individuals transferees or successors in title as
stipulated by Armenian law;
3.6. References to USD mean the official currency of the United States of America;
3.7. References to AMD mean the currency specified under Armenian law.
4.

Subject of Agreement

4.1. The Issuer shall issue and accomplish public placement of Bonds in compliance with
Armenian laws. By virtue of signing this Agreement, Parties shall be deemed to have
accepted and confirmed the terms and conditions of the Prospectus.
4.2. The Agent shall represent the interests and rights of Bondgolders within the scope of this
Agreement, the Prospectus and related agreements and other documents and the
Guarantee Agreement.
4.3. The Issuer shall pay Agent for the services rendered.
4.4. Under this Agreement, the Agent shall provide standard and special services, as well as
services with respect to organization of Bondholder Meeting.
4.4.1. Standard services are those services that are rendered by the Agent to Bondholders in
compliance with Section II presented below, in the absence of the Issuer's default
specified hereunder and the Prospectus.
4.4.2 . Special services are those services that are delivered by Agent in compliance with
Section 12 presented below, in case of Issuer's default specified in this Agreement and
in the Prospectus either on Agent's own initiative as needed or at Bondholders'
request.
4.4.3. Services with respect to organization of Bondholders' Meeting imply organization of
Bondholders' Meeting at the request of Bondholders holding at least 50% (fifty
percent) plus one Outstanding Bonds.
5.

Bonds

5.1. Prospectus: Terms and conditions of Bonds shall be specified in the Prospectus. By
signing this Agreement, Parties are deemed to have accepted terms and conditions under
set forth under the Prospectus.
5.2. Form: The form of Bonds will be specified for each tranche in the Prospectus and will be
agreed with the Guarantor before each issue.
6.

Redemption of Bonds

6.1. Bonds maturity date of any tranche wi II be specified in the Prospectus.
6.2. Each tranche shall be redeemed in the amount and in accordance with the procedure
specified in the Prospectus.
7.

Responsibilities and Rights of the Issuer

7.1. The Issuer shall:
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7.1.1. Issue Bonds in several tranches;
7.1.2. Make the payments specified in Section 14 of this Agreement;
7.1.3. Redeem Outstanding Bonds in timely and appropriate manner in accordance with the
tarms and conditions specified in the Prospectus;
7.1.4. Provide Agent with all power of attorneys and other documents necessary for rendering
standard services;
7.1 .5. Perform other obligations and responsibilities specified in this Agreement.
7.1.6. Provide Agent with copies of the reports disclosed to the CBA, as well as amendments
to the Prospectus (if any);
7.1 .7. Immediately notify the Agent on any change of its postal or bank requisites or
addresses, or any such change(s) that can otherwise bear influence on regular
performance ofthis Agreement;
7.1.8. Immediately inform the Agent of such circumstances that can prevent the regular
performance ofthis Agreement;
7.1.9. Immediately notify the Agent in writing on application of lien or seizure of Issuer's
property;
7. I. I0. Comply with the Issuer's covenants and representations set forth under the Guarantee
and notify Agent and Guarantor in writing within ten (1 0) days from the date oflssuer's
knowledge of its non-compliance with such covenants and representations listed in the
Guarantee;
7.2. Issuer shall be entitled to:
7.2.1. Participate in Bondholders' Meeting;
7.2.2. Request Guarantor's approval to remove the Agent in accordance with Section 16.1.5
of this Agreement;
7.2.3. At its discretion, demand reports from the Agent on delivery of services specified
under this Agreement;
7.2.4. Terminate Agent powers ahead of schedule by terminating this Agreement at 90-day
(ninety) prior written notice to the Guarantor and by acquiring the Guarantor's approval
within 30 (thirty) days from such notice, and notify Agent on such intention not later
than 60 (sixty) days prior to termination of Agent's powers. Furthermore, Issuer's right
set forth hereunder on termination of Agent's powers may be exercised prior to actual
hereunder, or after the
commencement by Agent of services determined
commencement and during provision of Standard Services, and may not be exercised
after the commencement by the Agent of providing Special Services set forth
hereunder.
7.2.5. In the case specified in above Section 7.2.4, Issuer - subject to Guarantor's prior
approval- shall assign the new Agent from completion of above stated 90-day (ninety)
period .
8.

Representations and Warranties
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Parties hereby represent and warrant that:

8.1. This Agreement is legally executed and is considered legal and binding obligation of
Parties and is enforceable upon bankruptcy in compliance with terms and conditions
thereof;
8.2. Parties are legal entities incorporated and operating in compliance with the laws of the
Republic of Armenia and are entitled to own property, carry out current activities and
execute transactions envisaged in this Agreement;
8.3. All permits required for activities or performance of this Agreement by Parties are valid;
8.4. No provision of this Agreement or other agreements is violated and no other obligation is
violated by execution ofthis Agreement;
8.5. No legal proceedings have been initiated or are forthcoming against Parties;
8.6. Parties are not recognized bankrupt or are not in liquidation process;
8.7. Obligations specified in this Agreement are at least identical to other unsecured
obligations of Parties by priority of their payment. No other liabilities or obligations in
relation to this agreement are carried by the Parties;
8.8. The Bonds have or shall have been duly authorized by the Issuer and when duly
registered, issued and delivered in accordance with the rules and procedures ofthe CBA,
will constitute valid and legally binding obligations of the Issuer;
8.9. The Prospectus, when registered with the CBA, shall contain all information with respect
to the Issuer and the Bonds which is material in the context of the issue and offering of
the Bonds (including all information required by applicable laws of Armenia).
9.

Events of Default

9.1. Each of the following constitutes an Event of Default;
9. 1.1. a failure by the Issuer to make a payment of the coupon and/or the Principal of the
Bonds, when such payment becomes due and such failure has continued for more than
ninety (90) days;
9.1.2. the Issuer fails to comply with any of its obligations under the Prospectus, and such
failure to comply is not remedied within 90 days of ( l) the Bondholders' Agent giving
notice thereof to the Issuer, and (2) the Issuer becoming aware of such failure to
comply.
10. The Rights and Responsibilities of the Bondholders' Agent

l 0.1. The Agent shall be entitled to:
10.1.1. Require from the Issuer all information , data and documents that are necessary for
adequate performance by Agent of its responsibilities;
I0.1.2. Terminate this Agreement by providing 90 (ninety)-day prior notice to the Issuer in
writing and subject to a replacement Agent found acceptable to the Guarantor in
writing. Subject to a replacement Agent found acceptable to the Guarantor in writing,
the termination of this Agreement by Agent shall automatically release Agent from
any and all of Agent's obligations under this Agreement and the Bondholders' Agent's
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obligations under the Guarantee.
I 0.1.3. Exercise initiative of calling Bondholders' Meeting.
10.2. Agent shall:
10.2.1. Make best efforts for representing Bondholders' interests and rights;
10.2.2. Render services specified in Sections 11, 12 and 13 of this Agreement in due time and
manner;
I0.2.3. Take all measures required for rendering of services stated in Sections II, 12, and 13
of this Agreement in due time and manner.
11. Standard Services
The Agent shall render the following standard services:
11.1. At settlement date of the Bonds:
11.1.1. Obtain extract from the Bondholders' Registry from CDA OJSC;
11.1.2. Report placement details to the Guarantor;
11.1.3. Receive Issuer's reports on placement, including but not limited to number of Bonds
issued, amount of capital raised, types of Bonds sold, etc.
11.2. On a monthly basis:
11 .2.1. Receive Issuer's reports;
11.2.2. Monitor Issuer's reports to insure that Issuer is compliant with Section 7 of this
Agreement.
11.2.3. Obtain extract from the Bondholders' Registry from CDA OJSC;
11.3. On a quarterly basis11.3.1. Receive Issuer's reports disclosed to the CBA as well as reports being published;
11 .3.2. Monitor Issuer's reports.
1 1.4.

On a yearly basis-

11.4.1. Receive Issuer's reports disclosed to CBA as well as reports being published;
11.4.2. Receive independent auditors' report;
11.4.3. Monitor Issuer's reports.
11.4.4. No later than thirty (30) days after the end of each calendar year, and for so long as
the Agreement is in effect, the Agent shall deliver to the Guarantor a report in English
that speci ties: (a)
the
principal amount of Bonds then outstanding, (b) the
cumulative amounts of interest paid on such Bonds, (c) the scheduled repayment dates
and repayment amounts for the Bonds, (d) the issuance date and original amount of
each tranche of Bonds and (e) such other information as the Guarantor may reasonably
request.
11.5. On Redemption Date of each tranche11.5.1. Oversee debiting of funds to bank accounts of the Bondholders by the Issuer for
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redemption of particular tranche;
11.5.2. Obtain extract from the Bondholders' Registry from the CDA OJSC;
11.5.3. Report Bond redemption details to the Guarantor.
11.6. Monitor Issuer's compliance with the Issuer's covenants and representations listed in the
Guarantee and notify the Guarantor in writing within ten (I 0) days from the date of
Agent's knowledge of Issuer's non-compliance with such covenants and representations
listed in the Guarantee;
11.7. As needed:
11.7.1. Other regular services envisaged under Guarantee.
12. Special Services
The Agent shall render the following special services:

12.1. If an Event of Default occurs and is continuing, the Agent shall immediately notify the
Issuer in writing and require the Issuer to immediately redeem all Outstanding Bonds
pursuant to the terms of the Prospectus.
12.2. In case the Issuer defaults in compliance with the requirements specified in Section
12 .1 of this Agreement, the Agent shall immediately inform Bondholders and the
Guarantor in writing thereon. Upon occurrence of an Event of Default the Guarantor
shall be entitled to attend all the Bondholder Meetings and the Bondholders' Agent
shall procure that the Guarantor has been notified in a timely manner about the date and
venue of such meetings.
12.3 . Agent submits claim to the Guarantor for redemption of defaulted payment as set forth
under the Guarantee. No guarantee payment shall be made by the Guarantor to the
Bondholders' Agent for any loss arising out of fraud or willful misconduct for which
the Bondholders' Agent is responsible.
12.4. The proceeds recovered as a result of collection process specified in Sections 12.1, 12.2
and 12.3 of this Agreement shall be accumulated in the Redemption Account, thereafter
entire ly transferred to the Bondholders' bank accounts proportional to the number of
Bonds held by each Bondholders . Furthermore, proceeds recovered from the Guarantor
may not be used for payment of penalties provided for in the Prospectus .
12.5. Subsequent to actions stated in Sections 12.1, 12.2, 12.3 and 12.4 of this Agreement,
the Agent shall take all measures stipulated by Armenian legislation to recover the
funds paid by the Guarantor on the Overdue Obligations. Furthermore, any amount
collected consequent to such measures shall be accumulated in the Redemption
Account, thereafter distributed according to the following priority:
12.5.1. Payment of all Agent fees envisaged in this Agreement;
12.5.2. Following a payment by the Guarantor under the Guarantee Agreement, the
Bondholders' Agent is obligated on the terms and conditions specified in the
Guarantee Agreement to reimburse the Guarantor 50% of the amount of any
recoveries obtained in connection with claims against the Issuer, whether from
judgments or decrees in insolvency proceedings, litigation, or arbitration, foreclosure
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on collateral, or any other method or means, after deducting Agent fees envisaged in
this Agreement. The Bondholders' Agent is further obligated, to the extent
commercially reasonable, to initiate, pursue and prosecute judicial actions and other
actions against the Issuer to obtain recoveries for the benefit of the Bondholders and
the Guarantor as permitted under the law of Armenia. For the avoidance of doubt, the
Bondholders' Agent shall not be responsible for the collections under the loans owned
by the Issuer.
12.5.3. Crediting Bondholders' bank accounts by repayment of the Issuer's Overdue
Obligations, proportional to the number of Bonds held by each Bondholder;
I2.6. Funds claimed from the Guarantor may be used solely for repayment of Issuer's
obligations toward principal of the Bonds as specified in the Guarantee Agreement,
the Prospectus and this Agreement, and may not be used to pay for Agent services.
13. Services for Organization of Bondholders' Meeting

13.1. Organize Bondholders' Meeting at the request of Bondholders holding at least 50%
(fifty percent) plus one Outstanding Bonds;
13.2. Notify all Bondholders, the Issuer and the Guarantor on the place, time and agenda of
such meeting at least five days prior to Bondholders' Meeting.
13.3. Organize and hold Bondholders' Meeting, arrange decision-making (voting and vote
registration) process and summarize meeting results.
13.4. Present the Issuer and Guarantor with the results of the Bondholders' Meeting within 3
(three) days.
14. Fees against services rendered

14.1.

Fees for Services

14.1.1. During the effective period of this Agreement, the Issuer shall pay Agent a monthly
service fee in an amount of AMD 70,000 (Seventy thousand Armenian drams),
exclusive of any taxes. The service fee shall be paid by the Issuer within 5 business
days from the date of receiving an invoice from the Bondholders' Agent. The Issuer's
obligation to pay the service fee shall become effective from the date when all the
Bonds shall be sold to their first investors (Settlement date).
14.1.2. Upon Issuers' bankruptcy, the Agent shall charge the Issuer the fees for its services
from the funds collected consequent to measures stated in the Section 12.5 of this
Agreement.
15. Responsibilities of the Agent

15.1. The Agent's responsibilities shall be restricted to Agent's responsibilities specified under
this Agreement.
15.2. The Agent shall in no circumstances bear responsibility for non-execution of any
responsibilities by the Issuer.
16. Rights and Responsibilities of the Bondholders

16.1. Bondholders shall be entitled to:

-I 0-

16.1.1. Take all possible steps to recover funds that are past due under the Prospectus only
through the Bondholders' Agent. Bondholders understand that the Guarantee
Agreement only provides the rights to the Bondholders' Agent and any Bondholder,
and any claims, damages, demands or causes of action, under or relating to the
Guarantee Agreement can only be made by the Bondholders' Agent.
16.1.2. Organize Bondholders' Meeting through the Bondholders' Agent at the request of
Bondholders holding at least 50% (fifty percent) plus one Outstanding Bonds.
16.1.3. Demand through the Bondholders' Agent immediate redemption of any Bond on the
terms and pursuant to the conditions set forth under the Prospectus.
16.1.4. Initi ate change of the Bondholders' Agent upon inadequate performance of the
Bondholders' Agent obligations:
16.1 .5. Bondholders holding a majority of principal amount of Bonds may remove the Agent
by notifying the Agent in writing and obtaining the Guarantor's and Issuer's approval.
The Issuer appoints a successor Agent by obtaining Guarantor's prior written
approval.
16.2. Bondholders shall:
16.2.1. Exercise their rights specified under this Agreement, the Prospectus and other
documents directly related to the Prospectus exclusively through the Bondholders'
Agent;
16.2.2. Bondholders, by virtue of purchasing a legal or beneficial interest in the Bonds, are
deemed to accept and consent to the terms of the Guarantee Agreement and the rights
and obligations of the Bondholders' Agent thereunder, including the obligation to
reimburse the Guarantor a portion of post-claim recoveries and to obtain the
Guarantor's prior approval for any replacement or successor Bondholders' Agent. The
Bondholders are further deemed to authorize, approve and ratify the entering into of
the the Guarantee Agreement by the Bondholders' Agent, acting on behalf of the
Bondholders, and each term and conditions of the Guarantee Agreement.
17. Effective Pc1·iod of Agreement

I 7 .1. This Agreement shall come into force from the day of signature by Parties.
17.2. Without prejudice to Section 10.1.2 hereof, this Agreement shall remain effective until
execution of all obligations of the Issuer and the Bondholders' Agent toward
Bondholders specified under the Pro spectus, and agreements and other documents
directly related thereto.

18. Miscellaneous
18.1. All disputes arising with respect to this Agreement shall be settled through negotiations.
Hereby Parties agree that all disputes arising in relati on with the Contract, unless settled
through negotiations , are subject to final settlement by a competent court of the
Republic of Armenia.
18.2. The terms and conditions of this Agreement can be amended or supplemented only with
written approval of 75% of the Bondholders, the Bondholders ' Agent, Issuer and the
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Guarantor. Furthermore, Bondholders' consent shall not be required in following cases:
(1) to cure any ambiguity, defect or inconsistency, provided, that such amendment or
supplement does not adversely affect the rights of the Bondholders in any material
respect; (2) to provide for the assumption of the Issuer's obligations to a Bondholder in
the case of a merger or consolidation or sale of all or substantially all of the Issuer's
assets; (3) to add to the responsibilities of the Issuer for the benefit of the Bondholders;
(4) to make any change that would provide any additional rights or benefits to the
Bondholders.
18.3. Any notice, approval, waiver and other correspondence hereunder shall be in writing
and delivered in person (with a receipt) or by facsimile (with written confirmation), or
e-mailed.
18.4. Issuer and the Bondholders' Agent shall not be entitled to delegate to third parties the
rights and responsibilities specified hereunder.
18.5. In the event any provision of this Agreement turns invalid or illegal , such invalidity or
illegality shall not affect the validity and legality of other provisions of this Agreement.
Parties cannot manipulate full or partial loss of validity or legal force of this Agreement
to evade their responsibilities. Parties shall take all required measures to achieve the
goal and intention of this Agreement in compliance with current laws.
18.6. This Agreement is executed in English in 2 (two) identical copies. Each Party is
provided with one copy.

ՀԱՎԵԼՎԱԾ Գ. ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌԲԵՐՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
[կցվում է – 196 թերթ]
Կցված փաստաթղթերում առկա է գաղտնի տեղեկատվություն: Գաղտնի տեղեկատվությունը
չի լրացվել սույն հավելվածում և այդ մասին ՀՀ ԿԲ ներկայացվել է գաղտնիությունը
հարգելու մասին դիմում:
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PORTFOLIO
SECURITIZATION
FUND I, a securitization fund organized and
existing under the ,l aws of the Republic of
Armenia and registered with the Central
Bank (as defined below), having its location
at 15, M. Khorenatsu street, Elite Plaza
Business Center, 6 office, 0010, Yerevan
(the "Fund"), represented by the chairman of
the board of directors Anahit Tadevosyan,
acting in compliance with and based on the
Charter (as defined below) and

CAPITAL INVESTMENTS CJSC, a closed
joint stock company organized and existing
under the laws of the Republic of Armenia
and registered with the Central Bank (as
defined below) as an investment company,
having its location at 15, M. Khorenatsu
street, Elite Plaza Business Center, 6 office,
0010, Yerevan (the "Fund Manager"),
represented by its general director Tigran
Karapetyan, acting in compliance with and
based on the charter of the Fund Manager

Fund and" the Fund Manager
to as the "Party" and
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wrctbral"J.l<TwqnruwtJ
u.
w4lI1pqtJbrmI.
wlljwhnqqwb
wrctbr<H')Jabrp
uwuptJ»
<WjWUlIlwtJp
<wtJrwlljblIlnLrajwtJ
orbtJQP
(wJumhbtrl' «OrbtJQ») hWUWClWJtJ utrlbllbqwb
wpctbral"J.l<Twqnruwll hpU'llwrJ.pwu t,

and
"Law"),

~U1.J:21"

<pullwrJ.rwup
~wnwqwr2p WHEREAS, the Fund Manager's business,
p rapqu wJlng, llbrwnmu t among other things, is acting as portfolio
llwu. nrlljbu lljnplII~blP U. w4 1I1 pqllbpp and
4wnwqwrp~ h

~U1.J:21"

<pu'uwrJ.rWU[! gw1l4mraJnLll mllp
'ubrqrwqblm <pu'uwrJ.rwtlp
~UHlW4.Wr~ptJ'
<pu'uwrJ.rwup
ra nIlWr4mu[!,
IIIbllwpw2tumU[! u. uwpmu[! 4wquw4bplljbtm,
<pu'uwrJ.rwuQ
(p'u~lljbu uwhuw'uqwb t
utrlnru.)
4wnwqwrblnL
u.
<pu'uwrJ.rwup Fund's
4wnwqwruw'u
hblIl
4wlljqwb hwrw4pg
bwnWJnLraJm'u'uor uWlIlmgblm hwuwr, u.
<pu'uwrJ.rwup ~wnwqwrr~[! hwuwawJ'u t
prw4w'uw9tJbl 'u2qwb qnpbwnmjra'ubr[! umj'u
lljwjuwll'ubpnq.
~U1.J:21"

Sllopb'ullbpp tunphprJ.p 2015 raqw4w'up
ublljtrlbupbrp
nrn2uw'u
hwuwawJ'u
<pu'uwrJ.rwup ~wnwqwrp~[! 'u2 wllw 4qbt t
nrlljbu <pu'uwrJ.rwup 4wnwqwrp~ u..

Fund wishes to engage the
as
manager to organize
allocation and redemption of
manage the Fund's
and to provide
with
to such engagement on
subject to conditions

~n!",QO~

pursuant to the decision,
2015, of the Board
the Fund Manager
as the manager of the Fund,

, ' - ...... LJ.

~U1.J:21",

wnbrnq qpqwb bqrmJrallbr[! WHEREAS, capitalized
umJll IT]wJuwllwqrnq WJl 4brllj uwhuwllqwb defined in this Agreement have
to them in Section 1
mllbll unLjll IT]wjuwllwqpp
apllblm
Pwctpll
1-mu
rJ.pwtJg
qbrwqpqwb
112 wtJw 4mrajmtJ[!,

nl"usI"

~nllubr[!

hwuwawj'umrajwll b'u qWlPu NOW THEREFORE, the
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as

follows:

hblllUJWlr UWUrtL

1. uU<LJU1.,n"lFLbr

1. DEFINITIONS

Umfu LYwJuw'llwq.rmu Oq.lllwq.nraLlwa hblllUJWl Wherever used in this Agreement, unless
hwuywgmra-Jm'll'llbr[! hWUWlllbpUlllnLl WJl PW'll the context otherwise requires, the following
~LYwhw'll2'llLlblm
I1bLYPnLU, m'llb'll hblllUJWl terms have the following . meanings:
'll2W'llW 4mra-J m'll [!.
'

«q,nfu4w~w4gqw6-

'll2w'llwymu t,
gw'llywgwa w'll~r wl1.'ll~mra-Jwup gw'llywgwa WJl
w'll~, nr'll m'l.'l.w4rnrb'll 4wu w'llm'l.'l.w4rnrb'll
Llbr whu 4nLu t WJI1 w'll~[!, Llbr whu 4LlnLu

"Affiliate" shall mean with respect to any
person, any other person, directly or
indirectly, controlling, controlled by, or under
common control with, such person.

wtJli»

Llbr2r'llru
Yn'l.Urg
ywu
Llbr2r'llru
hblll
[!'lll1hw'llmr LlbrwhLiyn'l.mra-Jw'll lllWY q.lll'llLlmu:

««
'l(lwlh> 'll2w'llw4nLU t <'WJWUlllW'llr IIAMD" shall mean the lawful currency of the
Republic of Armenia.
<'W'llrWLYblllmra-Jw'll orr'llwyw'll wrd"mJra-Q,
ll shall mean AMD and USD
«U4m~qtJh(l» 'll2w'llwymu t <.<. rwwunLl ywu "Assets
Ul.Jl; I1nlWrnLl WrlllwhwJlllLlwa Llwrybr, nrn'llp denominated loans to be transferred by the
LYblllP
t
"Lwtuw~bl1.'lln'l.'llbrr
yn'l.Urg Originators to the Fund.
L{lntuw'llgLlb'll <'ru'llwl1rwur'll:
«U4m~qtJh(lnq

IIAsset-backed
securityll
shall
mean
securities issued by the Fund pursuant to
the Law, which are secured by the Assets
and depend primarily for repayment on the
flow of revenues from the Assets in the
Assets pool.

wUJwhnqqw6- w(lcthraruah(l»
'll2w'llwymu t Orb'llpr hwuw~wJ'll <'ru'llwl1rwur
nrn'llp
4n'l.Urg ra-nflwryLlwa wrd"bra-'l.ra-br,
wLYwhnLlLlwa b'll U4111rLl'llbrnLl U nrn'llg I1ruwg
Llowrmu'llbr[! q.ltuwLlnrwLYbu 4wtuLlwa b'll
UYlllrLl'llbrr tuupr ub2 ulll'llnl'l U4111rLl'llb rr
I1r uw g ulllwgLlblrp Llowr'llbrrg:

tun(lhmr'l» 'll2W'll,WYnLU t IIBoard of Directors" shall mean board of
<'ru'llwl1rwur lll'llorbtJtJbrr tu nr hmrl1[!, nr[! directors of the Fund formed and acting in
~uwLlnrLlwa U q.nr anLu t Orb'llpr, WH accordance with the Law, other laws and
orb'llp'llbrr
U rrwLlwyw'll
wYlllbrr
U regulations and the Charter.
«StJO(lhtJtJhr~

Ljw'lln'llwl1rmra-Jw'll

hwuw~wJtJ:

or» 'll2w'llw4mu t wJ'llLYrur
or, brp wl1.ulllflwJr'll pw'llybr[! pwg b'll
hru'llwyw'll prqtJbu q.nrawrp'llbrr hwuwfl
('llbrwl1.JWl wrlllwrd"mJra-mu U wrlllwrd"mJra-wJr'll
wLlwul1'llbrmu
YWlllwflLln'l.
q.nrawflp'llbr[!)
«U2fuwmwtJRwJ~tJ

IIBusiness Day" means a day on which
commercial banks are open for the
transaction of general business (including
dealings in foreign exchange and foreign
currency deposits) in Yerevan, Armenia and
on which commercial banks and foreign
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btluwtmuI' <wJwuUlwtmul, u bpp uJm 3np.I2nuJ
markets
WnUUlrwJrb
pwbljb[1[!
U W[1l11wrctnyrar Dollars in New York.
2nLliwbbtl[!
t.J.6WrnllI'ubtl
bb
ljWUlWrnuJ
0- nlWr nt.J.:
«4wtlntlW'lrmapJmtl»
b2wbwllnuJ
<rt.fuwr~rwur ljwbnbwl1rmlraJmb[!.

payments

t "Charter shall mean the
ll

in

of the

Fund.

tJ2wtJwllmu
t
«<WJWUUlWtJr
<wb[1Wllj bUlm raJwb
llbtJUlrntJwljWtJ pwtJllr uwurtJ » «
tJwPJwUlbut.J.wO
<wJWul11WtJr
<wbrwlljbUlmraJWtJ llbtJUlrntJwljWtJ pwtJll:
«4litlln(1ntlw~wtl

settle

p.wtl~»

"Central Bank" shall mean
Central Bank
of the
of Armenia as provided for
in
law of the RA on the Central Bank of
the Republic of Armenia.

«bpwztuwt.J.nP» tJ2wtJwljnLU t UubrrljwJr "Guarantor" shall mean the United States
for International Development or
uwhwbq.bb[1r
Ur2wqq.WJrtJ
Ur W9J Wl
other
or institution acting on
.2wrq.wguwb
q.n[10WliwlmraJmb
ljwu
of
Government of the United
UubrrljwJr
Ur W9J Wl
uwhwtJq.tJb[1r
of America
ljwnwt.J.wrmraJwtJ wbmbr9
tl0nrt gwtJliwgwO
wH
rrwt.J.wpwtJwljwb
WtJCl
llwu
hwul11wUlmraJmtJ:
«"LliP'lpn'ltlli(1» tJ2wtJwljmu t Ut.J.wq. I11rwtJ2P "Investors" shall mean the holders of
Notes.
lljwtll11wUlnuubrr ubLPWljWtJWUlbrbtl[!:
«4wnwqw(1uwtl qW(1li» tJ2wtJwllmu t unytJ
'flwJuwtJwq.tlr
4.1.
llbl11r
hWUWClWJtJ
<putJwr~rwup
ljnrtUrg
<pt.fuwl1rwur
Lfwnwt.J.Wr2rtJ
t.J.6wrt.J.nrt
I11wtlbljwtJ
ljwnwt.J.wtl uwtJ t.J.Wtl Cl [!:

"Management
the annual
management
to be
by the Fund to
the Fund Manager pursuant to
1. of
this Agreement.

«4wnwqw(1uwtl Llw(1lip Uwhuwtluwtl 0(1)> IIManagement
Determination Datell
Business Day immediately
tJ2wtJwljnLU t JnLtlw.l2wb2jmtl Lfwnwt.J.wtl uwb mean
following the last
of each Management
LtWtlClr ctwuwbwljwhwUlt.J.WOr t.J.br2pb
WtJUr2Wllj hW2ntll1nrt U2PJWUlWb.l2wJrb Or[!:
«4wnwqw(1uwtl Llwplip Ll6w(1uwtl 0(1»
b2wtJwljmu
t
Lfwnwt.J.wr uwb
LtWtlClr
Uwhuwbuwb 0rt.J.wtJ wtJUr2Wlljbu hW2nrl1nrt
U2PJWUlWtJ.I2WJrtJ
UJtJ I1bllj.l2mu, b[1p
SW[1bljwtJ Lfwnwt.J.w[1uwtJ Ltw[1l3r Lt6wtluwtJ
Otl[! hwu[!tJljtJmu t n2 U2PJwl11wtJ.I2wJrtJ ort.J.w

IIManagement
Fee
Payment
Day immediately
shall mean the
following
the
Management
Fee
Determination
If the Management
Payment
would otherwise fall on a
which is not a Business Day, such
Management Fee Payment Date shall be
4

hblll, WI1lW Swrbywtl Ljwnwtlwruwtl llwrar changed to the next Business Day.
116wruwtl 0rQ yy,ntutlr LL yhwuwrtlr IWWtl
hW2nrll-ntl U2tu wlllwtlpWJrtl Orl[!:
«4 wnw Llwfl IIwb

4.WflCi~

"Management Fee Period" shall mean the
d"wlIwbw~whwmLlw6'»
tl2wtlWYnLU
t period beginning on the Settlement Date
ctwuwtlWYWhWllltlWO, nrQ uyutlnLU t 116wruwtl and ending three months ' thereafter and
0rQ LL wtlwrllltlnLu Il-rwtlrg brbp wur u hbllln, each period of three months thereafter ..
rtl~l1Ibu

tlwLL Il-rwtl hW2nrll-nll.
bnwuuJw ctwuwtlWYWhWllltlWO:

JnLrWpwtl~nLr

«"LwluwMmbnrl'> tl2wtlwYnLU t.

"Originator" shall mean:

(i)

«.gur'l- Uq.rnLjrbll-rlll» nr.llLj ct>PC' (i) CARD AGROCREDIT UCO CJSC, a
<WJWUlllwtlr
<wtlr Wl1l blllnL rcJwtl
closed joint stock company organised
orbtlptlbrr hwuwawJtI ulllbll.otlwo LL
and existing under the laws of Armenia
q.nJmrcJnLtI mtlbgnll. LL nrl1l bu mtlrLlbruWL
and operating as a universal credit
tlwrywJrtl ywquwybrl1lmrcJmtl q.nronll.
organization
registered
with
and
y,wy
pwcttlblllrrwywtl
QtlybrnLrcJmtl'
licensed by the Central Bank and having
q.rwtlgtlwo
LL
I.rgbtlqwtlnrtlwo
its address at 1/21 Azatutyan ave., 40,
Ljbtllllrntlwywtl PwtlYr Ynll.Urg, nrr
Yerevan, RA;
n
nlllw
hwugbtl t UqwlllmrcJwtl I1I ll.
1/21, 40, (ii) Gami Invest UCO CJSC, a closed joint
brLLwtl, «,
stock company organised and existing
under the laws of Armenia and
(ii) «q.wntlr
!JtltlbUlll»
nr.llLj
ct>PC'
operating as a universal
credit
<WJWUlllWtlp
<wtlrWl1lblllmrcJwtl
organization
registered
with
and
orbtlptlbrr hwuwawJtI ulllbll.0tlwo LL
licensed by the Central Bank and having
q.nJmrcJmtl mtlbgnll. LL nrl1lbu mtlptlbruwL
its address at 32, Tumanyan street, apt.
tlwr~wJrtl
ywquwybrl1lmrcJmtl q.nronll.
17, Yerevan, RA;
y,wy
pwcttlblllrrwywtl
QtlybrmrcJmtl'
q.rwtlgtlwo
LLLrgbtlqwtlnrtlwo (iii) GLOBAL CREDIT UCO CJSC, a closed
Ljbtllllrntlwywtl PwtlYr yntlurg, nrp
joint stock company organised and
existing under the laws of Armenia and
hwugbtl t IO-nLuwtlJwtl y,nll.ng, 2btlp 32,
ptl. 17, brLLwtl, «,
credit
operating as a universal
and
organization
registered
with
(iii) «q.LnpwL
Ljrbll-plll»
nr.llLj
ct>PC'
licensed by the Central Bank and having
<WJWUlllwtlr
<wtlrWl1lblllmrcJwtl
its address at 2, Sasna Tsrer street,
orbtlptlbrr hwuwawJtI ulllbll.0tlwo LL
area 251, Yerevan, RA;
q.nJmrcJmtl mtlbgnll. LL nrl1l bu mtlrtlbruwL
tlwrywJr tl ywquwybrl1lmrcJmtl q.nronll. (iv) Kamurj UCO CJSC, a closed joint stock
company organised and existing under
y,wy
pwcttlblllprwywtl
QtlybrmrcJmtl'
the laws of Armenia and operating as a
q.rwtlgtlwo
LL
Lrgbtlqwtlnrtlwo
universal credit organization registered
Ljbtllllrntlwywtl Pwtlyp Ynll.Urg, nrr
with and licensed by the Central Bank
hwugbtl t Uwutlw bnbr y, . 2, lllWrWO!2
and having its address at 123, Sebastia,
251, brLLwtl, «,
5

(iv) «YULrnr.r'£h> nr.LlY CPP(!' <wJWUlI1wtJp
<wtJrw~bll1mraJwtJ orbtJptJbrp hWUWClWjtJ
ulI1brJ.at.!.wa lL q.nJmraJmtJ mtJbgnrJ. lL nr~bu
mtJ~t.!.bruwl
t.!.wrljwJptJ
4wquwljbr~mraJmtJ
q.nranrJ.
l{1wlj
pwd-tJbll1prwljwtJ
[!tJljbrmraJmtJ'
lL
Lb9btJqwt.!.nrt.!.wa
ljn'lupg, npp
, brlLwtJ, «,
(v)

UCO LLC collectively. a
company organised
laws of Armenia
universal credit
with
and
Bank
having
building

rlr.LlY UITI(!' <WjWUlI1wtJp
<wtJrw~bll1mrajwtJ orbtJptJbrp hwuw6wJtJ
lL q.nJnLraJmtJ mtJbgn'l lL nr~bu
mtJpt.!.bruwl
t.!.wr4 wJptJ
4wquw4br~mraJmtJ
q.nran'l
uwhuwtJWl{1w4 ~wll1wutuwtJwll1t.!.mraJwup
q.rwtJgt.!.wa
lL
lPgbtJqwt.!.nrt.!.wa YbtJlI1rntJwywtJ PwtJyp
yn'lupg, nrr hwugbtJ t Ynurll1WU 54, 2rtJ.
150, brlLwtJ,

«Quwpqwb

fJ)wpmwqnpmtaJmbbbp» "Outstanding Liability"

tJ2wtJwymu t jmrwpwtJijnLr Ywnwt.!.wruwtJ
LlwrCip d-wuwtJwYwhwlI1t.!.wap hwuwr lI14J wl
Ywnwt.!.wruwtJ
d-wuwtJwywhwll1t.!.wamu
iUwrt.!.wb
SrWtJ2P ITIwrll1wll1nuubrp «
Iwwunt.!. wpll1whwJlI1t.!.wb ul1211tJ uWJP q.muwpp
lL
lI14Jwl
LlwflClP
2UW rt.!.wa
LlywJWq.flbrp
rJ.rwunt.!.
ul1211tJ
uWJr
q.muwrp
hwtJpwq.muwpo:
bpy~uwull1mraJmtJtJbr~g
tumuwl{1bLnL
tJ~wll1wYnt.!.,
Quwrt.!.wa
ITIwrll1wt.!.npmraJmtJtJbrp
hwuw~wll1wutuwtJ
pWrJ.wrJ.r~2tJbpp
q.muwro
« rJ.flw un t.!.
uwhuwtJblnL tJ~wll1wYnt.!., 4n'lubr[! hW2tll1 btJ
wntJmu hwuwUjwll1wutuwtJ Ywnwt.!.wruwtJ
LlWrClr UwhuwtJuwtJ Oro 4btJlI1flntJwywtJ
PwtJYr yn'luj1g t.!.br2~bru ~w2111ntJwljwtJ
YWJpmu hrwUjwflwYt.!.wa
rJ.rwul1 lL UlJL
rJ.nlwrr l{1ntuwpd-bpo:

Management
nrU'\l"lr,,-,

Senior
Period
amount
Certificates during
Period expressed in
avoidance of doubt,
the
of
determining the AMD equivalent of
respective components of the
into account
Liability the Parties shall
the AMD/USD exchange
the official web-page of the
Management
the
respective
Determination Date.
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«q.mJR» b2wbw~mu t .(rubwr~rwur q.mJ.I2Q, "Property" shall mean the property of the
nrQ
bbr wnmu
t
.(rubw~rr
~nl1urg Fund, which may include contributions
and/or financial investments provided by the
.(rubw~rwur ull1bl1cuwb ~whrb LPntuwbgtlwc
founder during the foundation of the Fund,
bJnqaw~wb
It
(~wu)
~rbwbuw~wb
the Assets and other resources provided by
bbr~rmubbrQ,
U~ll1rtlbbrQ
It
Orbb.l2ntl the Law.
uwhuwbtlwc w.ll ur2 ngbb r:
b2 wbw ljmu t «Urd"brartrabrr
2m~Wjr uwurtm .(.( or bb .l2r It ~rw hr uwu l{rW
Qu~mbtlwc
ljwunbwljwrq.brr
hwuwdwJb
hrw~wrw~tlwc
t[!WUll1Wra mI1fO:Q,
nrQ
ll1bl1bljmraJmbubr
t
~wrmuwljmu
.(rubw~rwur, Utlwq. Srwb2r rflwrll1wll1nuubrr
It LJwubw~gmraJwb Ll~wJwq.rbrr tlbrwpbrJWllt
nrn hr uwb tlr w rrwljwbwgtlmu t Utlwq.
Srwb2n rflwrll1wll1nuubrr hrw~wrw~wJrb
wnw2wr~Q l.l ramjlwll1tlmraJmbQ wnltll1rrb:
«Uqf}wq~l1»

"Prospectus" shall mean the document
issued in accordance with the law of the RA
On Securities Markets and the regulations
to
it,
containing
adopted
pursuant
information regarding the Fund, Senior
Notes and Participation Certificates, on the
basis of which shall be effected the public
offering and admission to trade of Senior
Notes.

u2wbwljmu t U~ll1rtlbbrntl 'Purpose" shall mean issuance of Asset
w~whntltlwc wrd"bral1fO:brr ranl1WrljmuQ It backed
securities and completion of
wrd"bral1fO:wtlnruwu rrwljwbwgmuQ:
securitization

«1."llIwmw4»

«4.tiw('IIIwtJ Op» b2wbw4mu t wJb 0rQ, brp "Settlement Date" shall mean such date at
pnlnr
Utlwq.
Srwb2r
rflwrll1wll1nuubrQ which all the Senior Notes have been
41l1bl1wpw2tutlbu
rrbug
wnw2rb allocated to their first Investors.
1Jbr~rml1bbrrb:

«Uqwq

mpwtJ2~

Uq~wq.rntl

I'f\wpl11wl11mJuh(1» mbbb "Senior Notes" shall have the meaning
rrbbg
Llbrwq.rtlwc ascribed to them in the Prospectus.

b2wbwljmraJmbQ:
«lJwutJw4gmpjwtJ
Uq~wq.rntl

b2wbwljmraJmbQ:

q4wjwql1hp»
mbbb 'Participation Certificates!! shall have the
rrbbg
Llbrwq.rtlwc meaning ascribed to them
in
the
Prospectus.

«bl1pnpf}
wtJl'i~tJR»
b2wbw4mu
t "Third Parties" shall mean professionals,
uwubwq.bll1bbr,
LPnrdwq.bll1bbr
It experts and consultants other than the Fund
tunrhr~wll1mbbr,
pwgwnmraJwup Manager .
.(rubw~rwur

LtwnwtlWrir:

2. <i"'IJ1."U'lrUIJi"'

~U~U4.urQi"'

2.
SERVICES
MANAGER

uu~uan~@an~1."1."brC
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OF

THE

FUND

2.1.

,quThwll(lwlI~ 4wnw4.w(l1~

2.1. Appointment of th~. Fund Manager

bZWbw4mlI[!

<rutJwrJ.l1wur!
unLjtJn4.
hWUUlWUlnLU
t
<rutJwrJ.l1wur 4wl1w4.wl1~P tJ2wtJwYnLUr! nl1LlJbu
rl1 upwy yWl1w4.WI1P~' LPwqnpnLJaJmtJtJbl1P It
LlJw UlWU tuWtJWUl4.nL IOJWtJ
aw4.wL/l
LlJWUl4.flI1WYuWUP It tPntuwtJguwup,
nl1tJ
wtJhl1wctb2Ul
t
<putJwrJ.l1wurtJ
yWl1w4.wl1~wYwtJ, tJbl1rJ.l1nLuwjrtJ YWI1W4.Wl1uwtJ
It LlJnl1Ul~bLr YWl1w4.Wl1uwtJ aWl1wjnLlOJnLtJtJbl1
uWUlmgblm
hwuwl1.
puy
<rutJwr~l1wur
4wl1w4.wl1r~r!
unLjtJn4.
hwuwowjtJ4.mu
t
WjrJ.LlJrUr tJ2WtJwyuWtJr!. lrwqnrJnllOJnLtJtJbl1fl
LlJWUl4.nI1WYUWtJr!
tPntuwtJguwtJr!
It
LlJWUlwutuWtJWUl4.nLraJWtJ
tPntuwtJguwtJl}
It
hwuUlwUlnul t. nl1 hwuwowJtJ t hwtJrJ.bu q.wl
wJrJ. YWI1q. w4.n 6w yn4. It uWUlmgbl wJrJ.LlJpUr
yWI1W4.WI12WyWtJ, tJbl1rJ.l1nLUWJrtJ YWl1w4.Wl1uwtJ
It LlJnI1Ul~bL/l yWl1w4.wpuwtJ aWl1wjmrajmtJtJbl11}
UnlJtJ
t1)WjUwtJwq.l1n4.
tJwtuwUlbu4.wa
rJ.pnLjratJbl1rtJ
It
LlJwjuwtJtJbprtJ
hWUWLlJWUlwutuWtJ:
2.2. <~lIbwl'}rwlIr 4wnw4.wr2~
UwnwJmraJmbbbrr LJwmmgnuI[!

confirms
as its
appointment of the Fund
sole manager with full authority
responsibility to provide to the
administrative, investment management and
management
and
Fund Manager hereby confirms it
accepted such appointment, delegation of
authority and responsibility and confirms it
agreed to act in such
and to
provide such administrative,
and portfolio management
services upon the terms and subject to the
a
conditions
forth in this Agreement.
greater certainty, the Fund hereby confirms
that it has granted to the Fund Manager the
exclusive
authority to
the
operations and affairs of
Fund and to
make all decisions regarding the activity of
the
including the full power and
authority to bind the Fund, safe for
decisions, which are, pursuant to the
exclusive
of
Directors.

4n'llI~g

2.2. Provision of Services by the Fund
Manager

<rutJwrJ.l1wur 4wl1w4.wl1r~r! LlJbUlp t, UnLjtJ
t1)wJuwtJwq.pr
LlJwjuwtJtJbl1rtJ
hWUWLlJWUlwutuWtJ, <rutJWrJ.nWUfltJ uWUlmgr
YWI1W4.wruwtJ,
tJbprJ.rnLUwJrtJ,
ltwl1w4.Wn~wywtJ
It
WH
WjtJLlJrur
awnwjmrajnLtJtJbn, nrntJp YWl1n'l btJ LlJwhwtJ24.bl
<rutJwrJ.nwur
q.nl1anLtJbmraJmtJr!
llI WUl2W6
YbpLlJn4. rl1 wywtJw9 tJb lnL hwuwl1, tJbrwl1JWl,
n~ urwJtJ, hbUlltJWlQ..

Subject to
Fund Manager shall
management, investment, administrative
and other
to
Fund as may
required by the Fund to properly conduct its
business, including, without limitation, the
following:

(1) ULlJWUlwltr
rl1wywtJwguwtJ
UYUlr4.tJbrfl obnppbnnLur!,

(1) acquiring the Assets for attainment of

hwuwn

the Purpose;
(2) arranging the issuance of
securities;

(2) UYUlrlltJbnn4.

wllIwhn4.4.wa wrctbraruabnr
ranrtWryuwtJ ywquwybnlllmul},

8

(3) Uymtll{ubl1r YWrLwLlwl1nuJI},

(3) managing the

(4) wymrLlubl1r Lt wymrLlubrnLl wlljwhnLlLlwo
wr ctb rarua bl1r ulljwuwryuwu ulljwmwynLl
<rUUWtl-rwur wumurg oWrLwJmraJmuubl1r
uwmmguwu lljwJuwuwq.rbrr YU2muQ,

(4) signing

(5) <wJwumwur
<wurwlljbmmraJwu
orbuutl-rmraJwup ramJLwmpblf1 gwuywgwo
q.nponrtmraJwu
rrwywuwgmul},
npu
wuhrwctbzm
t unyu ybmr
burawybmbrmu
lljwl1mwywumraJmuubrr
rrwywuwguwu
hwuwr,

out any activity permitted by the
legislation of the Republic of Armenia,
for meeting the obligations
provided for in sub-clauses 1-4 hereof;'
in particular:

organizing and carrying out the actions
functions related to issuance and
of Fund's securities;

w) <rUUWtl-I1Wur Wl1ctbra'lrabl1r
UWl1uwu
hbm
q.n 11 On rtmraJ muubl1 r
ywquwybl1lljmul} Lt
p)

contracts for servicing
Asset-backed securities
the Fund, and

<r UUW tl-I1 Wu r
UymrLlubl1r
q.l1wuguwu
ywquwybrlljmul},
wuhl1wctbzm
lrwqnr
uwruruubrru
mbrtbywmLlmraJwu
L/lntuwuguwu
ywquwy bl1lljmul} Lt unruwmrLl rl1wLlwywu
wymbl1nLl uwhuwuLlwa
YWI1q.nLl u
ctwuybmubrmu WJtl- mbflby
lljwhlljwumul},

registration of the Fund's
providing transfer of
information to competent
and storing that information
and within
by normative legal

q.) <ruuwtl-rwuru LlwrywJr u q.r wt.!1 mraJwu
ur2ngubrr
mI1WUWtl-I1UWu
ywquwy bl1lljnuJI},
tl-)

Suorbuubrr
runrhrtl-r
nrnz muu
YWlllWrUWU ywquwybrlljmul},

b)

<rUUWtl-rWUr
hwZLlwlljwhwywu
hW2LlwrLUWU ywquwy bl1lljmul}

c) orgamzlng the provision
enhancement of the Fund;

of

d) organizing implementation of resolutions
of the Board of Directors;

r

e) organizing the Fund's accounting;
f) disposing the Property, the
concluding and executing
on behalf of the Fund;

!l>ruwuuwywu
<rUUWtl-rWUr

u

DroceE!GS.

g) developing the Fund's policies,
and business (economic) plans,
and internal regulations, as well as
amendments thereto and submits to

u
q.nrowpwp
(lllUlllbuwywu) 0rwq.rbrr, ywunuubpr,
ubr2ru rrwLlwywu wYlllbrr.
uwu
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approval of

rJ.pwug 41m{lntumraJmuubpr u2w4nu.I[! ll.
'tlbr4wJwgmu[! hmphprJ.r hwutnwtnuWU[!,
[!)

.(wJWUtnWUr .(wupwll.jbtnmraJmumu ll.
wrUlwuwhuwumu
qllJUWrJ.PWUr
ubp4wJwgmu[!

ra)

UuhpwcH12tnmraJWU
lrwqnpwg,pbrr UlrWUWrJ.rnuJ[!

a)

uwhuwuL!.wCY 4wpg,nL!. ll.jwJuwuwg,pbpr
(wJrJ. raL!.mu, pWJ9 ni urwJu, wU2wpa
g,mJQr
wnmL!.wownQr,
hWUQUUWU,
L!.wpaw4WlmraJwu, g,pwt.J.r ll. wU2wpa
g,mJQ~ L!.bpwpbrJw[ wJt ll.jwJuwuwg,pbpr)
4uQmu[!,
pwu4bpmu,
ll.jwhwnm
4wquw4bpll.jnLrrJmuubpmu
ll.
I1bll.jnqrUlwprwubpmu
.(ruuwrJ.pwu~
hW2L!.WP4wJru
{wJrJ.
rrL!.mu'
WpUlWpcrmrrWJru} ll.
hW2~L!.ubpr

aw) wuhpwab2Ul
Ulpwuwlwmu
hruuwrJ.rr u ,

h) representing the Fund in the
Armenia
abroad;

rJ.buu;~mu

i) issuing, when
attorney;
j)

iJ1wjuwbwq.~p

of

powers of

entering
a prescribed manner into
contracts (including, but not limited
sale and purchase, delivery,
pledge
agreements
real
and
related to real estate), opening Fund's
settlement
(including foreign
currency accounts) and other C:".J~,,""'U
in banks,
and

Ulbl1b4wtnL!.mraJmu
t
.(ruuwr~rwur runphrrJ.ru ll.
k) providing necessary information
the
Board Directors and to the founder.

ap) .(ruuwrJ.pwur runrhprJ.ru ll. .(ruuwrJ.rwuru
wuhpwab2Ul
Ulbl1b4wtnL!.mraJwu
UlpWUWrJ.rmu[!:
2.3.

Board of

4b.l!bLm

~pwqwuml'3'Jmb

Authority to Contract

.(ruuwrJ.pwur ~wnwL!.wpriu rrwL!.wUnL t
&nurJ.r wumurg rpw4wuwgubl gwu4wgwcy
g,npcynl1mrrJmu
4wu 4uJ2bt gwu4wgwcy
41WUUlWramrucr,
ll.jwJuwuwg,rr
4wu
hwuwQwJuwg,rp,
npu
wuhrwab2tn
4wU
9 wu 4wlr
t
hwuwrmu
Ull.j WUlW 4r
rpw4wuw9uwu hwuwp ll. np[! 4wll.jL!.wCY t umJu
ff}wJuwuwg,rnL!.
uwtuwUlbuL!.wCY
rp
ll.jWrUlW4wumrrJnLuubr[! 4wUlwpblm hbUl:
bnwuuJw4Wj~b

ll.

The Fund Manager is hereby authorized, on
behalf of the Fund, to do any act or to
execute any document or to enter into any
contract or agreement it deems necessary
or desirable for the attainment of the
Purpose and which is incidental to the
performance of its duties under this
Agreement.
Quarterly Reports and Annual Reports

mwpb4wb

hW2qbmqml'3'Jmbbbp

.(ruuwrJ.pwur
~wnwL!.wpri[!
ll.jbUlJ2
t The Fund Manager shall prepare and
ll.jWUlpWUUlr ll. JmpwQWUiJmr opwgmgwJru submit to the review of the Board of
bnwuuJw4r wL!.wptnrg hbUln 30 (bpbumu) Directors quarterly management reports
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U2tu wUlWU !Jw.lPu

[!Urawgpml1 discussing the revenue and operations of
the Fund, within 30 (thirty) Business Days
end of each quarterly calendar
ubr4WJwgbp
bn.wuuJwllwJru after
Within 150 days
the end of
{being 31 st
~puwuuwllwu UlwpLtw WLtWpUljlU (fl.bllUlbl1pbpr each
the members of the
)
hW2npllnl1
1
opLtw
(!Urawg~nLU each
Jmpw!JwbhlnLP
runphpfl.p
jnLPW!Jwuhlmp Directors shall be fu'rnished with duly
wUllwUP LlJbUl!J t UlpwuwllPLtbu ~ruuwIlPwup' audited annual accounts and financial
Fund.
IlIWUl2W6 WnLllPUlP burawr4Ltwb Ulwpbllwu statements of
hW2PLtubpu
m
~puwuuwllwu
hW2LtbUlLtmraJmbubp(!:
~puuwt).pwur

°PLtw
h..mphpt).r
llwn.wLtwpl1wu

3. ""'lfLWlPUlf'"
fl) US
r UIt nf\.lf (!

q'"

3.1.

~uuwplll1wu(!

ltUfl.UqUPQ",

DELEGATION
MANAGER

ltWllf"'S

bppnplJ. wbl'ipba

In addition to
of
own
the Fund
shall,
the
extent that it determines that it would be
or
in
to perform
the services for the Fund required
permitted by the Charter,
arrange for and coordinate
of Third
and the Fund Manager may
compensate such Third
for such
services.
(a)

~pl1uwrwwl1p ltwn.wLtwpr~[!

(b) The Fund Manager shall remain
responsible
the Fund for any delegated
obligations and save as otherwise provided
in this Agreement, all expenses and
incurred by the Fund Manager in connection
with delegation of any
its obligations
under this clause 3.1. (a) of this Agreement
shall be borne by the Fund Manager.

2wpmuw4ml1
wn.2LL IlIWUlwutuwuwUlLtmraJmu
llpbl
IlIwUl4.rpw4Ltwb
gwullwgwb
IlIwpUlw4wumraJwu hwl1wp. LL rp 4n'1l1l1g
LlJwUl4.rpw4Ltwb
gwu4wgwb
IlIwpUlw4wUmrajWU
hbUl
4wIlILtwb
~ruuwfl.pwI1P
ltwn.wLtwp~r
awtuubpu
m
Lt6wrubpn UnLJu
. 4bUll1
hwl1w~wJb
t 4pjl ~jll1uwlwwur
ltwn.wLtwpjl~(!'
pwgwn.nLraJwl1p
umJu
ITIwJl1wuwq.pnLt WJL pwu uwtuwUlbuLtwa tpubtm
t).i:mH;lbrr:

t

FUND

1. Third Parties

(w)
"lpnu.n.l pr wu~uw~wql1p I1p2ngmt
I1wUlnLgLtwb bwn.wjnLrajnLuubrp' ~rl1uwt).pwl1r
ltwn.wLtwflr~(! ~pl1uwrwwl1pu UWUlnLgLtn'1 umju
ITIwJl1wuwq.pnLt
uwtuwUlbuLtwb
LL
ltwunuwfl.pnLraJwup
ranYlWUlpLtwb
bwn.wjnLrajmuubpp 'tH-4WUlw4nLt wuhpwab2Ul LL
gwu4wLP hwl1wpbtnL uwhl1wuubpml1 LlJbUl!J t
4wql1w4bpIlIr LL hwl1w4wpq.r brrnpt). Uu~wug
4n'1l1pg I1wUlmgLtn'1 bwn.wJmrajmuubp(! LL 4wpn'1
t wJt). bwn.wjmrajnLuubpp t).pl1wg hWUlmgbt
Ltbp2puubp[1U:
(p)

BY

~rl1Uwt).rwl1r

(q.)
~pl1Uwt).pwl1p ltwn.wLtwpp~b rrwLtmup (c) The Fund Manager shall be entitled to
on the
mbjl n'12wl1Ulnpbu LtuUlwhbl llwl1 q.npabl reasonably rely or
gwb4wgwa bppnrt). UU~P 4n'1upg UlpLtwa information provided by any Third
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tunrhrl1r 4wu ll1bl1b4wll14.mrajWU hr uwu 4.rw u
<ruuwI1rwur
~wl1w4.wr~r
4nl1urg
WUt{lmramrajWU
U
tuwrl1wtumrajWU
pwgw4wjmrajwU
Ujwrwq.wjmu ~Ujbll1p t
UjWll1Wutuwuwll1m ltlur uuwu 4wrarpr,
tunrhrl1r 4wu ll1bl1b4wll14.mrajWU hr uwu 4.r w
nfl2wull1nrbu
q.nrabLm
4wu
4.ull1whbLm
Wrl1Jmupmu <ruuwI1rwur 4rwa 4.uwuubrr
hwuwr:

and shall not, in the absence of gross
negligence or fraud on part of the Fund
Manager be respohsible for any loss
incurred by the Fund occasioned as a result
of or arising from reasonably acting or
relying on such opinion, advice or
information.

(11)
<ruuwI1rwur ~wI1W4.WrrH! 4wrnl1 t,
wl1wug
Suorbuubrr
tunrhrl1r
hwuw~wjumrajmuQ Ull1wuWLm, <ruuwI1rwur
wumurg UjWjUWuwq.rbr 4upbL u q.nrawrpubrr
ub2 ull1ubL ~wl1w4.wr~r hbll1 c):>ntu4wUjw494.wa
gwu4wgwa Uu~r hbll1' Ujwjuwun4., nr WJI1
UjwJuwuwq.rbrr u q.nrawrpubrr UjwjuwuubrQ
wrl1wr u nl12WUrll1 bu <ruuwl1rwur
~wl1w4.wr~r u <ruuwl1rwur hwuwr u n~
Ujw4wu
pwrbuuUjWUll1,
pwu
4Lrubru
~t{lntu4wUjw4g4.wa
brrnrl1 Uu~wug hbll1
hwuwuuwu
aWl1wjmrajmuubrr
hwuwr
pwuw4gmrajmuubrr Wrl1jnLupmu 4up4.bLm
I1bUjpmu:

(d) The Fund Manager may enter into
contracts and transactions on behalf of the
Fund with any Affiliate of the Fund Manager,
without seeking the consent of the Board of
Directors, provided that the terms of any
such contract or transaction are fair and
reasonable to the Fund Manager and the
Fund and are not less favorable that could
be obtained in arm's length negotiations
with unrelated Third Parties for similar
services.

4. ltun-U4.urLJU1..

4.ur~1..

ni' UUtuUbr~

4.MANAGEMENT FEES AND EXPENSES

4.1. ltwnw4.wIlllwb 4.wpii(!

4.1. Management Fee

(w)
<ruuwrWwuQ umjun4. hwuw~wju4.mu t
<ruuwl1rwur
~wl1w4.wr~ru
4.6wrbL
4wquw4brUjuwu 4.wr~' 3,600,000 (brbp
UrLrnu 4.bg hwrjmr hwqwr) « I1rwur ~wt{ln4.,
ubrwl1jWL UU<, nrQ 4wUj4.wa t <ruuwl1rwur
ull1bl1auwu u hruuwl1rUWU hbll1, rU~Ujbu uwu
<ruuwl1rwur ull1bl1auwu uwuru «~WUjrll1WL
t"1u4.bull1uQurau» C):>PC q.LtuW4.nr ll1uorbur 2015
ra4.w4wur oq.null1nUr 31-r rar4. ~/1 hrwuwur 3
rl1
4bll1 r
hwuw~wJu
<ruuwl1rwur
~wl1w4.wr~ru
t{lntuhwll1mgbL brwztuw4.nrr
4nl1urg <ruuwl1rwur ranl1wr4wa wrd-bWlrabrr
hwuwr 4.wr4wjrU q.rw~mrajWU ur2ngubrr
ll1rWUWl1rUWu
I1ruwg
<ruuwl1rwur
~wl1w4.wr~r
4wll1wrwa
awtuuQ:
Ljwquw4brUjuwu 4.wr~Q Ujbll1p t 4.6wr4./1

(a) The Fund hereby agrees to pay to the
Fund Manager in AMD an arrangement fee
of 3,600,000 (three million six hundred
thousand), inclusive of VAT, associated with
the formation and incorporation of the Fund,
as well as to compensate the expenses
incurred by the the Fund Manager in
connenction with making available by the
Guarantor of credit enhancement for the
securities issued by the Fund as set forth
under section 3 of the order NQKl1 of the
General Director of Capital Investments
CJSC on August 31, 2015 in connection
with the incorporation of the Fund. Such
arrangement fee shall be due and payable
not later than 10 (ten) Business Days
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Ll6wrllJwtI

Ofll{wtI~9

U2tuWllIWtlSJWJ~tI

(p.)

10
Ofll{w Qtl ra w9SJnuJ:

.(~utlWI1I1WUQ

(llIWUQ) following

unLJtlnl{ hwuwawJtll{nLU

Date.

t

(b) The
agrees to pay to the
.(~utlwl1rwu~
Ljwnwl{wl1~~tI
Fund
a Management
payable
Ljwnwl{wruwtI
I1flwunl{, in AMD, at a
of 0,8 (zero point eight)
qHJtlwl1flWU~
QUWfll{wb percent
annum. of the Fund's
VAT),
IT)wrlllwl{nrnLraJnL'utlbrr llIwr b4wtl 0,8 (ql1n Outstanding Liability (inclusive
wup.nfJ.2 mra llIwu'i:mrl1 w4wtl ) llIn4 nu r ~Wltlnl{ which shall:

{tlbflwnJwl
(1)

U nl1Q.

hW2l{bq.fll{nLU
Ljwnwl{wpuwtl
c.twuwtlw4whwllll{wb~

hWUWfl,

(2) be
on the last day of each
calendar
month
during
Management
Period, excluding the
d ate
which this Agreement
be
terminated, on the basis of the
number of
elapsed in
period
year;

(2) hW2l{wr4l{nLU
t
JnLflWSJwtl~nLfl
Ljwnwl{wruwtl
Llwpar
c.twuwtlw4whwLnl{wbr
QtlraW9SJmu
tl
w
m
w
0l1 g g Jr
wuut{w
l{bp2rtl
oro'
P.w9wnblnl{
UnLJtI
IT) wJuwtlwq.l1r
I1 WI1Wpuwtl
ol1Q,
hWUWLllWlllwutuwtl
d-wuwtlw4w2112wtlnLU ~WULnwgr
orbr~ U
llIwrl{w h~uwtl
(3) l{6wl1l{nLU t
Ll6wl1uwtl °rQ:

Ljwnwl{wpuwtl

(3) be
payable
Management Fee Payment

on

Llwra~

(q.) PwgwnmraJwup. UnLJtI IT)wJuwtlwq.l1 nl{ wJl
p.wtl
tlwtuwLnbul{wb
l~tlblnL
I1bLllSJbr~,
.(rUDwrl-l1wur hW2l{WLll whm rajwtl, rrwl{w4wtl
uLlIwuwr4uwtl u gwtlljwgwb wJl WJtlLlI~u~
q.nrbwrmyrar hblll 4WLlll{wb p.nlnr
u
bwtuSJbl10,
LlIWLnl{~l1wljmuQ
.(~utlwrwwur Ljwnwl{wl1~h 4ntlUrg bfll1 nfll1
Utlawtlg ramJLWLnl{rl{nLU t LjwtlntlWl1l1 mraJWup.,
LlIblllSJ t 411~ '(~UDwr].!1wuh Ljwnwl{wl1h~[!:
5.~USUUruu~us~n~@su~

(c) Except as otherwise provided
and
Agreement all
to the accounting,
any other function, which
pursuant to the
may be
by the Fund Manager to a Third Party,
be borne by the Fund Manager .

5.
LIMITATION
INDEMNITY

UU(lfU~U4>Ultn~lfc.

OF

LIABILITY

4>nru(usn ~sn ~lf c.

5.1.
IT)wU1wutuwbwlmlmpJwb
UwhU'wbwtj1wLi nuf n

5.1. Limitation of Liability

.(hutlwrwwuh
Ljwnwl{wl1h~[!
.(hutlwl1rwuh
wn2u LlIWLnWutuwtlwllIl{mrajnLtI ~h 4r mu umJtI
IT)wJUwtlwq.flrg
p.tuntl
gwtlljwg
q.nl1bntlmraJwtl ljwu wtlq.nl1omraJwtl hwuwr,

The Fund Manager
not be liable
Fund for any
or omission pursuant
this Agreement if committed by any
officer, employee,
or representative
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&

fl-W ~wUlwr4.bL t Ljwl1w4.wr~r ~n'1Urg n'12 WU r Ul the Fund Manager who has been selected
2r2WhwJwgmraJwup 'u2w'uw~4.wa Ul'u0rb'ur, with reasonable care by the Fund Manager
aWl1wJn'1r, W2tuWUlW~gr, q.nraw~WLr ~wu unless:
'ubr~wJwgmg~r ~n'1Urg\ pwg wl1m raJwup wJ'u
fl-b~J2brr, brp·
(1) 'uuw'u
q.nran'1mraJm'u'ubrQ
~wu
w'uq.nramraJm'uQ ~wJuw'uw4.nfl4.wa b'u WJfl
w'uar
~n'1Urg
w'uLflmramraJw'u,
m
w'uwq'u4. raJw'u,
tuwrfl-wtumraJw'u,
w'upwrbtu'16m raJw'u
~wu
fl-rUlW4.nrJWL
utuwL q.nrabLm, ~wu

(1) such acts or omissions are attributable
to the gross negligence, dishonesty,
fraud, bad faith or wilful misconduct of
such person; or

(2) 'uuw'u
q.n ran '1mraJ m'u'u brQ
~wu
w'uq.nramraJm'uQ
~wJuw'uw4.nr4.wa
b'u
LjwI1W4.Wr~r ~n'1Urg umJ'u rJ'lwJuw'uwq.rr
nrut fl-rmJrar tw~w'u tuWtuUlUWUp:

(2) caused by any material breach by the
Fund Manager of this Agreement.

5.2.

ct>ntuhwl.I1mgnuI

5.2. Indemnity

'::::rutJWfl-rWuQ
~bUlJ2
t
LflntuhwUlmgr
'::::ru'uWfl-rWUr Ljwl1w4.wr~r'u u '::::ru'uWfl-rWUr
Ljwl1w4.wr~r
pnLnr
Ul'u0rb'u'ubrr'u,
aWl1wJn'1'ubrr'u,
w2tuwUlw~rg'ubrr'u,
q.nraw~wL'ubrr'u
u
'ubr~wJwgmgr~'ubrr'u
Llbr2r'u'ubrru
~rwa
~nrmuUl'ubrr,
~WUlwutuw'uwUl4.mraJW'u, 4.'uwu'ubrr ('ubrwI1JwL
rrw4.wpw'uw~w'u
4.6wr'ubrr u fl-WUlW~W'u
awtuubrr) hwuwr, nrn'uJ2 awq.mu b'u umJ'u
rJ'lwJuw'uwq.rn4.
'uwtuwUlbu4.wa
aWl1wJmraJm'u'ubrQ '::::ru'uWfl-rWUr Ljwl1w4.wr~r
~n'1Urg uWUlmgbLm Q'urawgJ2mu: '::::wUlmgmuQ ~r
4.brwpbrmu wJ'u fl-b~J2brr'u, brp (w) 'uUw'u
q.nran'1mraJm'u'ubrQ
~wu
w'uq.nramraJm'uQ
~wJuw'uw4.nr4.wa b'u
WJfl- w'uar ~n'1Urg
w'uLflmramraJwup,
w'uwq'u4.mraJwup,
tuwrfl-wtumraJwup, w'upwrbtu'16mraJwup ~wu
fl-r Ulw 4.nrJWL
utuwL q.nrabLn4.,
~wu
(p)
'::::ru'uwfl-rWUr
Ljwl1w4.Wr~r
~n'1urg
umJ'u
rJ'lwJuw'uwq.rr
nrut
fl-rmJrar
tw~w'u
tuwtuUlUWUp:

(a) The Fund shall indemnify and hold
harmless the Fund Manager and each of its
directors, officers, employees, agents and
representatives from any loss, liability, claim
or damage (including attorney fees and
judicial expenses) arising as a result of or in
connection with the Fund Manager's
services rendered under this Agreement.
This indemnity shall not apply to any losses
or liabilities which are attributable to (i) the
gross negligence, dishonesty, fraud, bad
faith or wilful misconduct of any director,
officer, employee, agent or representative of
the Fund Manager; (ii) any material breach
of the Fund Manager of this Agreement.

(p)
'::::ru'uwr~rwur Ljwl1w4.wr~r ~n'1Urg n~ ur (b) No warranty or undertaking is given by
brw2turJ2 ~r Ulr4.mU WI1 wJ'u, nr nrut U~Ulr4.r the Fund Manager as to the performance or
~WUlWrn'1W~w'umraJm'u'u
m profitability of any Assets or that the
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Purpose will be successfully attained and
the Fund Manager will not be liable for any
losses suffered by the Fund or lack of
profitability except as a result of gross
negligence, dishonesty, fraud, bad faith or
wilful misconduct of the funq Manager.

2whmfGwpbrmfGjm'U[!
hW2nllmfGjwuP
w
w
WU
4rr 4 'Uwg4.r
4
nr
<ru'UwIWWU[!
hW2nllmfGjWuP
4hwu'Ur
lJ14WlI1W4r'U,
II
<ru'Uwlwwur
~WYlw4.Wrr~[!
14WlI1Wutuw'UwlI14.mfGjm'U
~r
4r mu
<ru'Uwr~rwur
4r Wa nrllt 4.'Uwur 4wU
2whmfGwpbrmfGjw'U
14W4wur
hwuwr,
pwgwYlmfGjWUp
Wj'U
I).b14J2r,
brp . I).w
wa
W
n
t <ru'UwI).rwur ~WYlw4.wr~r
14 jUw'Uw4. r4.
4nllurg w'U41mfGmfGjwup, w'Uwq'U4.mfGjWUp,
tuwrl).wtumfGjWUp, w'UpwrbtullomfGjWUP 4wU
I).rlI1w4.nrjWl q.nr awa utuwlr hblI1:

6.

6. d-ULJltbS

Unless earlier terminated in accordance with
Section 7 below, this Agreement shall take
effect from the signing date and shall
continue for as long as the Fund exists.

PwgwYlmfGjwup 'UbrJ2nhr2JWl PWcTr'U 7-r'U
hwuw14wlI1wutuw'U 4.wllWcTWU4blI1 I).wI).wrblm
I).b14J2brr' umj'U fT)WjUw'Uwq.rrQ U4 umu t q.nrabl
ulI1nrwq.ruw'U or4.w'Urg II 2Wrm'Uw4mu t
q.n ran IlmfGjm'UQ
Wj'UJ2w'U,
J2w'Ur
I).bYl
<ru'UwI).rwuQ q.njmfGjm'U m'Ur:
7. f).Uf).urni'LJ

7.1.

<tllrbWflPWu~ 4nflu~g

TERM

7.

TERMINATION

7.1. Termination by the Fund

flwflwpmu

by
(a) The
Fund
may
determine,
unanimous vote of the members of the
Board of Directors to terminate the
appointment of the Fund Manager in
accordance with the terms of this
Agreement, and, if considered appropriate,
to appoint a new fund manager, acceptable
to the Guarantor, in its place. The
termination of the Fund
Manager's
appointment shall become effective from the
date of appointment of the new fund
manager.

(w)
<ru'UwI).rWU[!
4wrnll t
tunrhrl).r
w'UI).wubbrr
UrW~Wj'U
nrn2uwup
umJb
fT)wjuwbwq.r n4.
bwtuwlI1bu4.wa
4Wrq.n4.
I).wI).wrbgbbl
<rubwI).rwur
~WYlw4.wr~r
IJlwqnrmfGjmbbbrQ II 14W1I12WO hwuwrblm
I).b14J2nLU b2Wbw 4bl brw2tuw4.nrr hwuwr
Qbl).mbbLr <rubwI).rwur bnr 4WYlW4.wrr~:
<rubwI).rwur ~WYlw4.Wr~r lrwqnrmfGjnLbbbrr
I).wI).wrnLub mcTr ub2 t UlI1'UnLU <rubwI).rwur
bnr 4WYlW4.Wr~r b2Wbw4uwb or4.wb rg:

(p) '1-wI).wruwb n~ U14WYlr~ hruJ2br bb hblI111jWl (b) Cause for termination shall include,
without limitation, the following events:
rrWI).Wr~nLfGj m'U'Ubr[!·
(1) <ru'Uwl).rwurb ~WYlw4.wrr~Q tu wtu lI1b l t
unLjb
fT)wjuwbwq.rr
I).rmjfGbbrQ II
<rubwl).rwur 4nll urg Wj'1- tu w tulI1uwb
4.brwpbrjWl aWbnLgmu ulI1wbwlmg hblI1n
30 or4.w [!bfGwgJ2nLU ur2 ngbb r ~r
~bYl'UWr4bl
tuwtu lI1uw b
Llbrwguwb

(1) The Fund Manager is in breach of the
terms of this Agreement and (if
capable of remedy) such default is not
remedied within 30 days after receipt
of notice to that effect from the Fund;
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mrVlmraJwup, 4WU
(2) (,\lUUWI1Pwu\l LJwnwqwfl~\l 4nFlu\l9 ramj! t
Ulpqbl tuwfll1wtu mrajmu, wulf1mra mraJmu
4wU 4WUlW flqbL t I1rUlwqn flJwl utuWt

(2) in the event of fraud, gross negligence
or wilful misconduct of the Fund
Manager;

q.nfl~mrlnLrajnLU,

(3) (,rUUWl1flWur
LJwnwqwfl~r
4nFlurg
(,ruuWl1flwu\l 4wnwqwflnLUn I1Wpobl t
WUOflruW4Wu, 4wu

(3) it

(4) (,ruuWl1flwur LJwnwqwflrm I1wrobL t
wuqowr muw 4 4wu
t obnuwfl4bl
rUS2UWlnLOWrUWU
mFlFlmraJwup.
4WU
rflwqwp.wuw4wu q.nflonFlmraJnLuubfl bu
u4uqbL uflW lnLOWPUWU, lmoWpWjrU
I1WUlW4wU
l.jwnwqwfluwu,
4wnwqwfluwu
4WU
wU
w
w
qbfl 4 quw4bflU.jUWU 4
n'12 hwumjrar
m w4Ulrqubp\l hwul1bU.j uUWu4mrajWU
4wnwqwflir U2wuw4uWU mFlFlnLraJWup,

(4) the Fund Manager becomes insolvent

becomes
for the Fund
Manager to continue to manage the
Fund; or

own
or
any action for
winding-up or
proceedings are
for its winding-up, dissolution,
administration, judicial management or
re-organization or
appointment
of a bankruptcy administrator of
of
its revenues and

(q.) UnLjU' 7.1. 4bUlnq uwtuwUlbuqwo hrUS2brnq (c) In
event of termination of
nl"oOl'Ylonr on
grounds of
clause
umJu fTJwJUWUUJq.p\l I1 WI1WJ1uWu I1blllS2nLU
and
payable shall
(,ruuwl1rwur LJwnwqWJ1iru qowpuwu buraw4w
Fund
pnlnp qwpobfl[l II owtuubJ1n
t qowpqbu remain payable and due to
UnLJu fTJwJuwuwq.pr I1WI1Wrmu\lg WuUr2WU.jbu Manager immediately upon termination.
hOUln:

7.2. t::piThw'lpwdp
'lw'lwpntd

4wnwqwplP

~n'ldpg

7.2. Termination by the Fund Manager

(W) (,ruuwl1pwur l;wnwqwpr~[l 4wpnFl t
I1Wl1wpbgubt
UnLJu
fTJwJuwuwq.\lpn'
(,[lUUWl1rWUrU q.pwqnJ1 owumgmu nLFlWp4blnq,
wJu I1bU.jS2bflmu, bJ1p. (,rUUWI1PWun, wnwug
(,rUuwl1flWur
LJwnwqwJ1~r
uwtuuw4WU
hwuwowjumraJmun uUlwuwlm.

(a) The Fund Manager may terminate this
Agreement, by giving the Fund a written
notice if the Fund, if the Fund, without
seeking the prior
the Fund
Manager:

(1) hwuUlwUlmu
t
LJwunuwl1flmraJWu
lfmlf1ntumraJmuubpniLflwgnLuubfln
4wU
LJwunuwrwmraJwu unp tuupwq.pmraJmun.

(1) approves
amendments
and/or
additions to
Charter, or a new
edition the Charter;

(2) uwtuwUlbumu
t
4wnwqwpuuw
uwhuwu wlf1w4n llJubJ1,

(2) introduces new
restrictions;

U4Ulrquopr
unfl

(3) hwuUlwUlmu t (,[,UUUJl1flWUr
(4 wu ) l1[lw l{lnl{lntumraJnLuub[ln,

management

(3) approves the Fund budget and/or
amendments thereto;

II
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(4) nfln2mu t 4wJwgtlmu <:::putlW'1I1WUr
ptlJ2tl Wlmow 11 uwtl
4wU
lmOWrWjptl
tlwtuwqop hWUlllWlllUWtl qOl1wphl1J Wb
4wU
(5) nl1nzmu t 4wJwgtlmu llltllllhuW4wtl
[!tl40l1nLraJmtltlhl1r
ulllh'lCfuwtl
4wU
'1r wtl gmu uwutlwl~gmraJwtl qOflwphrJWl:

approves a resolution of self
liquidation of the Fund or a liquidation
plan; or
(5) approves
a
resolution
on
establishment of and participation in
commercial companies.

(p) UmJtl'
4hlllnl{ tlwtuwlllhuqwCf hruJ20flnq (b) In the event
termination of this
UnLJtl I1lWjUwtlwqrp '1W'1Wl1uwtl '10Ummu Agreement on the grounds of this clause
all
and
payable shall
<:::rUtlW'1I1WUP 4wnwqwfl~ptl qDwfluwtl otlraw4w
payable and
to
Fund
pnlnr qwrClhr[! It owtuuhr[! lLjhlllJ2 t q6wflqhtl
unytl I1lWjUwtlwql1r '1W'1wrmurg wtluP2WlLjhu Manager immediately upon termination.
hhllln:

ltwnwqwpuwb
qbutRnLU

qwpli[!

Management Fee upon Termination

qwqwpbguwb

Umj'u
Pwctptl
hWUWlLjWlllWUtuWtl Upon termination under this Section 7. the
under
'1W'1Wruwtl
'1tilljJ2mU
4hlll
4.2-mi Management
4.1
tlwtuwlllhUltwCf
4wnwl{wruwtl
cease with effect from
date of
'1W'1Wfluwtl OI1l{wtlpg
t ~hW2l{Wr44.r'
to the
pwgwnmraJwup wJtl '1 hlLjJ2P, hrp 4wnwqwfl~ptl
qDwflqwCf nrltt qDwr (umJtl f1)wJuwtlwqrr
4hlllnq
tlwtuwlllhul{wb
4wquw4hfllLjuwtl
qwrCln)
t l{hrW'1WrCl4.r <:::putlW'1rwuptl:
8. ltun.UqUrn'l f"lPUqm"lJ.f!C It qtt15bPf"l
Ln f'\.l:m f'\.lf C

a.GOVERNING
RESOLUTION

LAW

AND

Unytl
I1lWjUwtlwqrrn
4wl1qwqnl1l{nLU
It This Agreement
be governed by and
uh4tlwpwtlqmu
t
<:::WJWUlllWtlp construed in accordance with
laws of
<:::wtll1WlLjhlllmraJwtl OrhtlU'1l1nQaJWtl hWUWClWJtl: Republic of Armenia.
Any dispute, controversy or claim arising out
of or relating to (1) this Agreement, (2) the
breach, termination or invalidity of this
Agreement, or (3) any non-contractual
obligations arising
of or in connection
with this Agreement
be
by
negotiations. In cases where no agreement
is reached the settlement of the disputes
shall
transferred
the competent courts
in accordance with the legislation of RA.

(1) Unytl I1lWjUwtlwqrp, (2) unytl I1lwJuwtlwqrr
tuWtulllUWtl,
'1w'1wrhguwtl
4wU
wtlqwl{hrmrajwtl 4wu (3) unytl I1lWjUwtlwqrpg
ptun'l 4wU unytl lLjWjUwtlwqrr
4WlLjqwCf
gwtl4wgwo
n~
lLjWjUwtlwqrwJptl
lLjWrlllwqnrmraJwtl hhlll 4WlLjl{WCf gwtl4wgwo
qh6, lllWrWClWjtlnLraJmtl, 4wU lLjwhwtl2 lmoqmu
t
pwtlw4gmraJmtltlhrr
up2ngnq:
Uj'1
6wtlwlLjwI1hnq hWuwClwj'lImrajwtl ~hwutlhlnL
'1hlLjJ2nLU qh6hl1P lnLOmUn
OrhtlU'1flmraJwtl
hWUWClWJtl hwtlatlqmu t <:::<::: rl1wqwum
'1Wlllwrwtltlhrp J2tltlm raJwtln:
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9. U3L f).pn"3f<fLhP

10.

(w) UmJu fT)wJuwuwq.rr hwuw<':lwJu lIlr4.nll
gwu~wgwa awumgmu UjblIlp t Lrur q.rW4.nr It
hwuwr4.l1 wn.wP4.wa' wn.<':lbn.u, of').wJru Lj1nulIln4.
~wu
!pwpururLwJru Lj1ntuwuguwup' umJu
fT)wJuwuwqrr ulIlnrwq.rmraJmuubrr ubrpn
u24.Wa hwugbn4. ~wu Ljnllubrr Lj1ntuwuw~wa
wJL hwugbn4. LjnllUru hwu<':lubLn4.:

(a) Any notice to be . given under this
Agreement shall be in writing and deemed
to have been given when it its delivered by
hand, airmail or facsimile transmission to
the Party to which it is to be given at such
Party's address specified below its signature
to this Agreement or at such other address
as such Party has notified to the other Party.

OTHER PROVISIONS

(p) UmJu fT)wJuwuwq.rrQ ~wrnll t Lj1nLj1ntu4.bL (b) This Agreement shall not be modified
uwtuuw~wu
q.rw4.nr or amended except with prior consent in
urwJu
Ljnllubrr
writing of the Parties hereto.
hwuw<':lwJumraJwup:
(q.) Ljnllubrrg Jmrwpwu~mrQ hwuw<':lwJumu t
Ujwhbl turulIl q.WlllIlUr It nrltt Ujwrwq.wJmu
LjnllU ~hwuf').ruwgnll nrltt !Prqr~w~wu ~wu
rrW4.WpWUW~wu wu<':lr ~pWgWhWJlIlbL nrltt
q.WlllIlUr lIlbllb~wlIl4.mraJmu, nrQ ptumu t ~wu
~wUj4.wa t umJu fT)wJuwuwq.rr hblIl, brab uuwu
lIlbllb~wlIl4.mraJWU
pwgwhwJlIlmuQ
m
mllllW~rnrbu ra JlWlIlr4.wa ~t ~rUUWf').rWUr
Ljwn.W4.Wr~r
uwtuuw~wu
q.rW4.nr
hwuw<':lwJumraJwup:
UmJu' pwctru 10-mu
uwtuwlIlbu4.wa
UjwrlIlw4.nrmraJmuubrQ
2Wrmuw~mu bu q.nrabl umJu fT)wJuwuwq.rr
W4.WrlIlrg hblIln :

(c) Each of the Parties agrees to keep
strictly secret and confidential, and under no
circumstances to disclose to any person or
entity which is not a Party, any confidential
information, arising from or in connection
with this Agreement unless disclosure of
such information is expressly permitted by
the prior written consent of the Fund
Manager. The obligations set forth in this
section 10 shall survive the termination of
this Agreement.

(f').) UmJu fT)wJuwuwq.rrQ UjWrlIlWf').rr t
hWUWUjWlIlWUtuWU
Ljnllubrr,
urwug
rrw4.whw2nrf').ubrr It nrltt LjnrtUr' umJu
fT)wJuwuwq.rrg ptunll pnLnr rrw4.nLupubrr m
UjwrlIlw~wumraJmuubrr ~wu f').rwug ur uwur
~wu
Lj1ntuwuguwu
f').bUjpmu
qr2uwu
hWUWUjWlIlWUtuWU rrw4.whw2nrf').ubrr 4.rw:
UmJu
fT)wJuwuwq.rmu
nrltt
LjnllUru
~WlIlWr4.Wa hllmuQ UjblIlp t ub~uwpwu4.l1
hWUWUjWlIlwutuwuwpwr:

(d) This Agreement shall benefit and be
binding on the Parties, their respective
successors and any permitted assignee or
transferee of some or all of any Party's
rights or obligations under this Agreement.
Any reference in this Agreement to any
Party shall be construed accordingly.

(b) UmJu fT)wJuwuwq.rrQ It f').rWurg ptunll pnlnr
rrw4.mupubru
m UjwrlIlw~wumraJmu'(jbrQ
4.brwpbrmu bu Ljnllubrru wU<':luwUjbu, It LjnllUQ
~r ~wrnll UnLJu fT)wJuwuwq.rrg ptunll pnlnr
rrw4.mupubru m UjwrlIlw~wumraJmuubrQ ~wu
f')./1wug ur uwuQ qr2bL ~wu Lj1ntuwugbl wn.wug

(e) This Agreement, and all rights and
obligations hereunder, are personal to the
Parties and, a Party may not assign or
transfer all or part of its rights or obligations
under this Agreement without the prior
written consent of the other Parties.
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ujmu

Ljnllubrr

bwtubwywb

q.rwLlnr

hwuw~wjbmrojwb:

(q) Umjb fTlwjuwbwq.rr ynllu ~hwb'l-ruwgnll (f) A person or entity who is not a Party to
~rqrywywb Ltwu rrwLlwpwbwyw'u wb~rbQ this Agreement has no right to enforce any
rrwLlmbQ
~mbbb
IllWrlIlw'l-rbL
umjb term of this Agreement, but this does not
fTlwjuwbwq.rr nrut '1r mjro, uwywj'u 'l-w ~r affect any right or reme,dy .of a third party
wq'l-nLU brrnr'l- wb~wbg' umjb fTlwjuwbwq.rrg which exists or is available apart from this
'l-mr u q.njmrojmb mbbgnll nrut rrwLlmbQr ywu Agreement.

ur2ngr wl1ywj mrojwb Llrw :
(t) Umjb fTlwjuwbwq.rrg ptunll nrut Ljnllur
nrut rrwLlmbQ ~rrwywbwgbbLD ywu ur2ngr
~'l-rubLQ ywu 'l-rw m2wgmu ~r ubybwpwb4J1
nrlll bu 'l-rwbgrg hrwd-wr mu , ruy Wj'l
rrwLlmbQbbrr ywu ur2ngbbrr ubywbq.wujw
ywu uwubwyr rrwywbwgn~Q ~r pwgwl1r
'l-rwbg hblIlWq.W rrwywbwgmuQ ywu wJL
rrwLlmbQbbrr rrwywbwgmuQ ywu ur2ngbbrr
'l-rubLQ: UnLjb fTlWjUWbwq.rnLl bwtuwlIlbuLlwa
rrwLlmbQbbrb m ur2ngbbrQ hwLlwQwywb bb u
~bb pwgwl1nLU orbbQnLl uwhuwbLlwa nrut
rrwLlmbQ ywu ur2ng:

(g) No failure on the part of any Party to
exercise, and no delay on its part in
exercising any right or remedy under this
Agreement will operate as a waiver thereof,
nor will any single or partial exercise of any
right or remedy preclude any other or further
exercise thereof or the exercise of any other
right or remedy. The rights and remedies
provided in this Agreement are cumulative
and not exclusive of any rights or remedies
provided by law.

(Q)

(h) The
illegality,
invalidity,
or
unenforceability of any provision of this
Agreement under the law of any jurisdiction
shall not affect its legality, validity or
enforceability of any other provision.

nrut

III blIlmroJwb
orbbu'l-rmroJwb
hwuw~wj'u umJb fTlwjuwbwq.rr nrut 'l-rn~lror
hwyworrbwywb LflbbLQ, wbLlwLlbrmroJmbQ ywu
YWlIlwruwb bbrowyw HrbbLQ ~r wq'l-mu wJL
Ill blIlm roJwb
orbbu'l-rmroJwup
'l-rw
orrbwywbmrojwtl,
Llw LlbrmroJ wb
ywu
YWlIlwruwb bbrowyw LrbbLm Llrw ywu WJL
'l-rmjrobbrr orrbwywbmroJwb, LlwLlbrmroJwb
ywu YWlIlwruwb bbrowyw lrbbLm Llrw:

(ro) UmJ'u fTlwJuwbwq.rrQ ulIlnrwq.rLlbL t brym (i) This Agreement is signed in two equal
originals.
hwLlwuwrwqnr pborrbwybbrnLl:

U) This Agreement sets forth the entire
understanding between the Parties in
connection with the matters dealt with and
described herein, and supersedes all prior
oral and written agreements, memoranda,
understandings and undertakings between
the Parties in connection with the matters
dealt with and described herein.

(d-) Umjb fTlwJuwbwq.rrQ hwb'l-ruwbmu t umJb
fTlwjuwbwq.rr wl1wrywJr LlbrwpbrJllJL Ljnllubrr
ur2u
q.nJmroJmb
mbbgnll
wupnll2wywb
hwuw~wJbnLroJmbQ U q.brwywJmu t Ljnllubrr
ur2u wl1yw U umJb fTlwJuw'uwq.rr wl1wrywJrb
Llbrwpbrnll 'uwtuYr'u pnLnr pw'uwLlnr u q.rwLlnr
Ill wJuwbwq.r brr,
hm2Wq.rbrr,
hwuw~wJbnLroJm'ubbrr
nL
hwb~bwl1bnLroJm'ubbrr 'uYWlIlUWUp:
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.

IN WITNESS WHEREOF,

f'l <UqUUSnf\.LJ1.. qbrnq.r3ULf'l, Lmllubrtl,

the Parties,
q.nrabLn4.
rrbug
Llj w1Il 2w6
tb wqnr4.wa acting through th~ir duly authorised
representatives,
ha've
caused
this
ubr4Wjwgmgr~ubrr ur2ngn4., rrbug wumurg
Agreement to be signed in their respective
ulIlnrwq.rmu bu unLJu fT)WjUWuwq.rrD. 4.brtl
names as of the date first above written.

u24.Wa or4.w u. lIlWfl4.W Iwm[i1jwup:

LOAN PORTFOLIO SECURITIZATION
FUND I

qu.rltU3f'l1..
tf'JnrSfubLf'l
Urd"bfcT'lfcTUqnrLJU"L <f'lLJ"LUfl-rULJ I

By'

ego ~
~

Uumu' Uuwhrlll ro-wl).u.nu wu

Name: Anahit Tadev

fT) w211lnu ' Suorbuubrr tunrhrl).r uwtuwq.wh

Title: Chairman of the board of directors

CAPITAL INVESTM

BY: ________~
+.=___n~~~~~
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ե. ՖԻՆԱՆԱՍԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
[կցվում է – 34 թերթ]

Ե-1

ՀԱՎԵԼՎԱԾ Զ. ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐԵՐԻ
ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
[կցվում է- 13 թերթ]

Զ-1

ՀԱՎԵԼՎԱԾ Է. ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
[կցվում է – 10 թերթ]

Է-1

#2 Effective Interest Rates
Effective interest rate
14%‐15%
15%‐16%
16%‐17%
17%‐18%
18%‐19%
19%‐20%
20%‐21%
21%‐22%
22%‐23%
23%‐24%
24%‐25%
25%‐26%
26%‐27%
27%‐28%
28%‐29%
29%‐30%
30% and above
Total

Aggregate Outstanding
Principal
54,823
274,965
331,195
31,205
465,534
‐
98,995
‐
2,258
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1,258,975

% of Pool
4%
22%
26%
2%
37%
0%
8%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

Number of loans
12
83
69
4
82
0
20
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
271

% of Pool
4%
31%
25%
1%
30%
0%
7%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

#3 Portfolio by the loan outstanding balance
Size of Outstanding Loan
(AMD)
1,600 ‐ 3,000
3,000 ‐ 5,000
5,000 ‐ 10,000
10,000 ‐ 15,000
15,000 ‐ 20,000
Total

Aggregate Outstanding
Principal
234,195
287,502
515,396
173,719
48,163
1,258,975

% of Pool
19%
23%
14%
4%
100%

Number of loans
105
75
73
15
3
271

% of Pool
39%
28%
27%
6%
1%
100%

#4 LTV at origination
Original LTV %
0 (No collateral)
0.0%‐ 10%
10%‐20%
20%‐30%
30%‐40%
40%‐50%
50%‐60%
60%‐70%
70%‐80%
80% and over
Total

Aggregate Outstanding
Principal
507,858
‐
‐
10,274
50,769
102,135
97,482
138,706
104,891
246,862
1,258,975

% of Pool
40%
0%
0%
1%
4%
8%
8%
11%
8%
20%
100%

Number of loans
141
0
0
2
6
13
13
27
20
49
271

% of Pool
52%
0%
0%
1%
2%
5%
5%
10%
7%
18%
100%

#5 LTV as of 14/12/15
Current LTV %
0 (No collateral)
0.0%‐ 10%
10%‐20%
20%‐30%
30%‐40%
40%‐50%
50%‐60%
60%‐70%
70%‐80%
80% and over
Total

Aggregate Outstanding
Principal
507,858
‐
12,826
72,179
138,672
218,210
161,303
22,417
14,966
110,544
1,258,975

% of Pool
40%
0%
1%
6%
11%
17%
13%
2%
1%
9%
100%

Number of loans
141
0
4
12
18
38
32
3
3
20
271

% of Pool
52%
0%
1%
4%
7%
14%
12%
1%
1%
7%
100%

#6 Consumer loan OTI (overall payment to net income ratio)
Overall Payment to Net
Income Ratio
N/A
0.0%‐ 10%
10%‐20%
20%‐35%
35%‐45%
45%‐55%
55% and over
Total

Aggregate Outstanding
Principal
‐
‐
5,538
22,656
24,371
13,593
18,345
84,503

% of Pool
0%
0%
0%
2%
2%
1%
1%
7%

Number of loans
0
0
2
7
7
4
4
24

% of Pool
0%
0%
1%
3%
3%
1%
1%
9%

#7 SME and Agribusiness loan DSCR (debt service coverage ratio)
Debt Service Coverege Ratio
N/A
0.00%‐ 100%
100%‐120%
120%‐150%
150%‐200%
200% and over
Total

Aggregate Outstanding
Principal
144,819
‐
65,410
100,467
209,413
654,363
1,174,472

% of Pool
12%
0%
5%
8%
17%
52%
93%

Number of loans
32
0
6
16
45
148
247

% of Pool
12%
0%
2%
6%
17%
55%
91%

#8 Portfolio distribution by regions
Geographic Region
1
9
#
6
2
#
4
3
7
8
5

Yerevan
Aragatsotn
Ararat
Armavir
Gegharkunik
Kotayk
Lori
Shirak
Syunik
Tavush
Vayots Dzor
Total

Aggregate Outstanding
Principal
354,034
55,532
362,560
42,512
54,289
86,876
72,776
4,461
136,186
59,997
29,751
1,258,975

% of Pool
28%
4%
29%
3%
4%
7%
6%
0%
11%
5%
2%
100%

Number of loans
66
15
60
6
12
16
20
1
42
24
9
271

% of Pool
24%
6%
22%
2%
4%
6%
7%
0%
15%
9%
3%
100%

#9 Portfolio breakdown by the average monthly overdue days
Average Monthly Days
Overdue
0
0 ‐ 0.5
0.5 ‐ 1
1‐2
2‐3
3 and over
Total

Aggregate Outstanding
Principal
767,476
247,251
107,531
79,117
57,599
18,653
1,277,628

% of Pool
61%
20%
9%
6%
5%
1%
101%

Number of loans
175
52
18
15
11
0
271

% of Pool
65%
19%
7%
6%
4%
0%
100%

#10 Uncollaterized loans guaranteed by third party
Size of Outstanding Loan
(AMD)
1,600 ‐ 3,000
3,000 ‐ 5,000
5,000 ‐ 10,000
10,000 ‐ 15,000
Total

Aggregate Outstanding
Principal
144,357
186,090
177,411
‐
507,858

% of Pool
11%
15%
14%
0%
40%

#11 Total number of collaterals by the types of property
Size of Outstanding Loan
(AMD)
1,600 ‐ 3,000
3,000 ‐ 5,000
5,000 ‐ 10,000
10,000 ‐ 15,000
15,000 ‐ 20,000
Total

Real Estate

Auto

6
8
20
14
2

5
13
16
2
1
50

37

Number of loans
65
48
27
0
140

% of Pool
24%
18%
10%
0%
52%

#13 Scheduled Principal payments according to loan agreements
Date
12/14/2015
1/14/2016
2/14/2016
3/14/2016
4/14/2016
5/14/2016
6/14/2016
7/14/2016
8/14/2016
9/14/2016
10/14/2016
11/14/2016
12/14/2016
1/14/2017
2/14/2017
3/14/2017
4/14/2017
5/14/2017
6/14/2017
7/14/2017
8/14/2017
9/14/2017
10/14/2017
11/14/2017
12/14/2017
1/14/2018
2/14/2018
3/14/2018
4/14/2018
5/14/2018
6/14/2018
7/14/2018
8/14/2018
9/14/2018
10/14/2018
11/14/2018
12/14/2018
Total

Principal amount repaid
36,329.5
36,294.1
39,828.5
43,021.3
46,277.5
45,238.7
44,721.8
45,348.4
50,471.3
50,093.0
45,458.4
51,039.1
43,389.5
41,513.5
44,239.6
43,247.2
45,349.2
46,314.7
40,922.7
40,147.8
46,061.6
41,970.1
37,036.5
37,846.2
29,897.8
29,793.2
30,809.1
38,267.2
28,752.1
23,036.0
11,574.2
8,599.2
6,454.0
4,854.3
3,347.1
1,431.0
1,258,975.0

% Pool
3%
3%
3%
3%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
4%
3%
4%
4%
3%
3%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
100%

Consolidated USD Portfolio Stratification Tables as of 14/12/2015
Portfolio Key Characteristics
Loan portfolio as of date
Outstanding principal (AMD)
Average outstanding principal by loans
Median outstanding principal by loans
Maximum loan value
Minimum loan value
Number of loans
Weighted average seasoning (months)
Weighted average remaining months
Weighted average current yield
Weighted average LTV at origination
Weighted average current LTV

14/12/15
1,258,974.99
4,646
3,500
16,431
1,600
271
11
27
16.82%
83.5%
59.1%

#1 Aggregate outstanding principal amount for each corresponding loan group in terms of months remaining to maturity and origination quarter and year

Months
Remaining
07‐10
10‐12
12‐15
15‐18
18‐21
21‐24
24‐27
27‐30
30‐33
33‐36
36‐39
39‐40
Total

Q3 2015
Aggregate
Number
Outstanding
of loans
Principal
‐
0
‐
0
10,249
2
‐
0
18,043
7
2,524
1
11,718
5
51,091
13
106,211
19
‐
0
‐
0
‐
0
47
199,836

Q2 2015
Aggregate
Number
Outstanding
of loans
Principal
‐
0
‐
0
‐
0
8,096
4
5,259
1
26,780
12
‐
0
392,542
102
‐
0
25,731
2
‐
0
‐
0
458,408
121

Q1 2015
Aggregate
Number
Outstanding
of loans
Principal
‐
0
‐
0
13,851
7
‐
0
10
23,224
2,221
1
27,817
4
‐
0
10,340
1
‐
0
‐
0
‐
0
77,452
23

Origination quarter and year
Q4 2014
Q3 2014
Q2 2014
Q1 2014
Aggregate
Aggregate
Aggregate
Aggregate
Number
Number of
Number
Number
Outstanding
Outstanding
Outstanding
Outstanding
of loans
loans
of loans
of loans
Principal
Principal
Principal
Principal
1,835
1
1,698
1
2,662
1
‐
0
3,934
2
‐
0
‐
0
‐
0
2,903
1
7,005
3
‐
0
9,970
3
‐
0
‐
0
33,699
8
‐
0
‐
0
53,476
10
‐
0
‐
0
57,516
10
‐
0
14,728
3
‐
0
4,040
1
‐
0
‐
0
17,861
2
3
‐
0
10,515
1
‐
0
27,454
‐
0
89,511
8
‐
0
‐
0
96,597
8
11,855
1
‐
0
‐
0
‐
0
‐
0
‐
0
‐
0
‐
0
‐
0
‐
0
‐
0
194,279
26
163,545
23
61,604
13
27,831
5

2013 and before
Total
Aggregate
Aggregate
Number
Number
Outstanding
Outstanding
of loans
of loans
Principal
Principal
4
2,385
1
8,580
4,916
2
16
‐
0
43,978
14
9,232
2
51,027
3,968
1
103,970
29
35,716
5
139,485
32
‐
0
61,435
12
9,603
1
491,205
120
28
‐
0
206,062
12
10,200
1
144,383
‐
0
‐
0
‐
0
‐
0
76,020
13
1,258,975
271

#2 Effective Interest Rates
Effective interest rate
14%‐15%
15%‐16%
16%‐17%
17%‐18%
18%‐19%
19%‐20%
20%‐21%
21%‐22%
22%‐23%
23%‐24%
24%‐25%
25%‐26%
26%‐27%
27%‐28%
28%‐29%
29%‐30%
30% and above
Total

Aggregate Outstanding
Principal
‐
3,666,188
9,871,200
‐
17,704,828
8,617,971
217,211,225
9,893,487
115,142,048
‐
49,718,737
‐
‐
‐
‐
‐
64,051,453
495,877,138

% of Pool
0%
1%
2%
0%
4%
2%
44%
2%
23%
0%
10%
0%
0%
0%
0%
0%
13%
100%

Number of loans
0
2
7
0
7
5
115
7
73
0
39
0
0
0
0
0
43
298

% of Pool
0%
1%
2%
0%
2%
2%
39%
2%
24%
0%
13%
0%
0%
0%
0%
0%
14%
100%

#3 Portfolio by the loan outstanding balance
Size of Outstanding Loan
(AMD)
800,000 ‐ 3,000,000
3,000,000 ‐ 5,000,000
5,000,000 ‐ 10,000,000
10,000,000 ‐ 15,000,000
Total

Aggregate Outstanding
Principal
437,736,083
58,141,054
‐
‐
495,877,138

% of Pool
88%
12%
0%
0%
100%

Number of loans
280
18
0
0
298

% of Pool
94%
6%
0%
0%
100%

#4 LTV at origination
Original LTV %
0 (No collateral)
0.0%‐ 10%
10%‐20%
20%‐30%
30%‐40%
40%‐50%
50%‐60%
60%‐70%
70%‐80%
80% and over
Total

Aggregate Outstanding
Principal
385,116,400
2,116,767
21,096,203
52,841,467
2,222,890
7,618,848
9,817,005
12,989,606
1,027,425
1,030,527
495,877,138

% of Pool
78%
0%
4%
11%
0%
2%
2%
3%
0%
0%
100%

Number of loans
239
1
12
21
1
3
6
13
1
1
298

% of Pool
80%
0%
4%
7%
0%
1%
2%
4%
0%
0%
100%

#5 LTV as of 14/12/15
Current LTV %
0 (No collateral)
0.0%‐ 10%
10%‐20%
20%‐30%
30%‐40%
40%‐50%
50%‐60%
60%‐70%
70%‐80%
80% and over
Total

Aggregate Outstanding
Principal
385,116,400
2,116,767
21,096,203
52,841,467
2,222,890
7,618,848
9,817,005
12,989,606
1,027,425
1,030,527
495,877,138

% of Pool
78%
0%
4%
11%
0%
2%
2%
3%
0%
0%
100%

Number of loans
239
6
29
5
5
4
8
2
0
0
298

% of Pool
80%
2%
10%
2%
2%
1%
3%
1%
0%
0%
100%

#6 Consumer loan OTI (overall payment to net income ratio)
Overall Payment to Net
Income Ratio
N/A
0.0%‐ 10%
10%‐20%
20%‐35%
35%‐45%
45%‐55%
55% and over
Total

Aggregate Outstanding
Principal
70,458,444
13,642,931
28,347,140
39,370,499
26,886,649
13,543,561
192,249,225

% of Pool
14%
0%
3%
6%
8%
5%
3%
39%

Number of loans
38
0
10
19
25
19
10
121

% of Pool
13%
0%
3%
6%
8%
6%
3%
41%

#7 SME and Agribusiness loan DSCR (debt service coverage ratio)
Debt Service Cover Ratio
N/A
0.00%‐ 100%
100%‐120%
120%‐150%
150%‐200%
200% and over
Total

Aggregate Outstanding
Principal
4,591,712
‐
1,000,000
44,588,674
82,183,982
171,263,544
303,627,913

% of Pool
1%
0%
0%
9%
17%
35%
61%

Number of loans
4
0
1
27
52
93
177

% of Pool
1%
0%
0%
9%
17%
31%
59%

#8 Portfolio distribution by regions
Geographic Region
1
9
#
6
2
#
4
3
7
8
5

Yerevan
Aragatsotn
Ararat
Armavir
Gegharkunik
Kotayk
Lori
Shirak
Syunik
Tavush
Vayots Dzor
Total

Aggregate Outstanding
Principal
138,748,422
19,417,189
32,694,374
74,444,564
48,273,135
24,173,711
45,137,964
20,414,591
46,216,130
33,979,220
12,377,837
495,877,138

% of Pool
28%
4%
7%
15%
10%
5%
9%
4%
9%
7%
2%
100%

Number of loans
72
15
22
49
29
16
26
14
27
21
7
298

% of Pool
24%
5%
7%
16%
10%
5%
9%
5%
9%
7%
2%
100%

#9 Portfolio breakdown by the average monthly overdue days
Average Monthly Days
Overdue
0
0 ‐ 0.5
0.5 ‐ 1
1‐2
2‐3
3 and over
Total

Aggregate Outstanding
Principal
306,009,450
116,595,819
38,636,928
19,791,841
14,843,100
‐
495,877,138

% of Pool
62%
24%
8%
4%
3%
0%
100%

Number of loans
185
68
23
12
10
0
298

% of Pool
62%
23%
8%
4%
3%
0%
100%

#10 Uncollaterized loans guaranteed by third party
Size of Outstanding Loan
(AMD)
800,000 ‐ 3,000,000
3,000,000 ‐ 5,000,000
5,000,000 ‐ 10,000,000
10,000,000 ‐ 15,000,000
Total

Aggregate Outstanding
Principal
348,280,090
36,836,310
‐
‐
385,116,400

% of Pool
70%
7%
0%
0%
78%

#11 Total number of collaterals by the types of property
Size of Outstanding Loan
(AMD)
800,000 ‐ 3,000,000
3,000,000 ‐ 5,000,000
5,000,000 ‐ 10,000,000
10,000,000 ‐ 15,000,000
Total

Real Estate

Auto

32
4
0
0

8
2
0
0
36

10

Number of loans
227
12
0
0
239

% of Pool
76%
4%
0%
0%
80%

#13 Scheduled Principal payments according to loan agreements
Date
12/14/2015
1/14/2016
2/14/2016
3/14/2016
4/14/2016
5/14/2016
6/14/2016
7/14/2016
8/14/2016
9/14/2016
10/14/2016
11/14/2016
12/14/2016
1/14/2017
2/14/2017
3/14/2017
4/14/2017
5/14/2017
6/14/2017
7/14/2017
8/14/2017
9/14/2017
10/14/2017
11/14/2017
12/14/2017
1/14/2018
2/14/2018
3/14/2018
4/14/2018
5/14/2018
6/14/2018
7/14/2018
8/14/2018
9/14/2018
10/14/2018
11/14/2018
12/14/2018
Total

Principal amount repaid
15,480,564.3
13,221,068.1
14,559,219.7
18,577,378.7
18,670,334.2
22,512,570.8
27,332,391.0
27,465,327.7
29,890,853.2
28,232,341.9
27,900,423.8
23,455,938.4
19,249,657.8
15,885,649.9
15,234,947.9
17,332,218.5
16,432,558.0
20,019,630.8
24,457,142.6
19,911,830.4
20,614,524.3
17,265,507.7
15,802,788.3
12,372,367.3
4,938,075.5
3,977,503.0
1,402,128.7
681,754.9
598,476.1
626,827.6
507,688.7
353,519.2
359,985.8
275,035.5
118,710.0
160,197.2
495,877,137.5

% Pool
3%
3%
3%
4%
4%
5%
6%
6%
6%
6%
6%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
4%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

Consolidated AMD Portfolio Stratification Tables as of 14/12/2015
Portfolio Key Characteristics
Loan portfolio as of date
Outstanding principal (AMD)
Average outstanding principal by loans
Median outstanding principal by loans
Maximum loan value
Minimum loan value
Number of loans
Weighted average seasoning (months)
Weighted average remaining months
Weighted average current yield
Weighted average LTV at origination
Weighted average current LTV

14/12/15
495,877,138
1,664,017
1,500,000
4,401,043
801,000
298
13
21
22.04%
33.0%
21.6%

#1 Aggregate outstanding principal amount for each corresponding loan group in terms of months remaining to maturity and origination quarter and year

Months
Remaining
07‐10
10‐12
12‐15
15‐18
18‐21
21‐24
24‐27
27‐30
30‐33
33‐36
36‐39
39‐40
Total

Q3 2015
Aggregate
Number
Outstanding
of loans
Principal
1
1,097,930
‐
0
3,144,579
3
906,877
1
9,412,551
11
3,631,651
4
‐
0
1
889,500
893,237
1
‐
0
‐
0
‐
0
22
19,976,326

Q2 2015
Aggregate
Number
Outstanding
of loans
Principal
2,016,409
2
1,406,352
1
‐
0
‐
0
‐
0
‐
0
7
11,436,800
8,496,970
5
‐
0
‐
0
‐
0
‐
0
23,356,531
15

Q1 2015
Aggregate
Outstanding
Principal
844,312
1,500,000
27,406,889
‐
‐
62,241,265
116,672,034
‐
‐
‐
‐
‐
208,664,500

Number
of loans
1
1
23
0
0
33
58
0
0
0
0
0
116

Origination quarter and year
Q4 2014
Q3 2014
Aggregate
Aggregate
Number
Outstanding
Outstanding
of loans
Principal
Principal
8,598,138
6
2,651,741
20,324,899
19
‐
‐
0
3,198,982
1
‐
1,892,000
1
52,051,485
2,260,000
110,315,437
60
865,229
‐
0
‐
‐
0
‐
‐
0
4,009,729
3,189,505
1
‐
‐
0
‐
‐
0
‐
146,579,980
88
62,777,165

Number of
loans
2
0
2
0
33
1
0
0
2
0
0
0
40

Q2 2014
Aggregate
Outstanding
Principal
‐
‐
‐
20,249,913
‐
‐
‐
‐
‐
4,401,043
‐
‐
24,650,956

Number
of loans
0
0
0
10
0
0
0
0
0
1
0
0
11

Q1 2014
Aggregate
Outstanding
Principal
‐
‐
‐
1,030,527
1,085,850
‐
1,980,264
‐
‐
‐
‐
‐
4,096,640

2013 and before
Total
Aggregate
Aggregate
Number
Number
Outstanding
Outstanding
of loans
of loans
Principal
Principal
0
‐
0
15,208,530
12
0
2,576,188
1
25,807,439
22
0
1,238,440
1
34,988,890
29
1
‐
0
24,079,317
13
1
‐
0
64,809,887
46
0
‐
0 177,053,583
98
1
‐
0 130,089,098
66
0
1,960,412
1
11,346,882
7
3
0
‐
0
4,902,966
2
0
‐
0
7,590,548
0
‐
0
‐
0
0
‐
0
‐
0
3
5,775,040
3
495,877,138
298

Number
of loans

ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ը. ՄԱՅՐ ԳՈՒՄԱՐԻ ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՅ
ՀՀ դրամով ավագ տրանշ
Օր

Արժեկտրոն

Մայր գումար

ԱՄՆ դոլարով ավագ տրանշ

Ընդամենը

Արժեկտրոն

Մայր գումար

Ընդամենը

03/14/16

16,643,303.3

50,386,779.4

67,030,082.6

23,940.46

136,093.18

160,033.63

06/14/16

14,926,367.3

64,659,471.5

79,585,838.9

21,295.76

152,097.29

173,393.04

09/14/16

12,488,387.3

87,072,380.4

99,560,767.7

18,046.03

151,913.51

169,959.54

12/14/16

9,105,272.4

79,810,588.6

88,915,860.9

14,639.35

151,641.10

166,280.45

03/14/17

6,077,987.8

49,247,553.9

55,325,541.6

11,339.92

129,406.33

140,746.24

06/14/17

4,351,091.8

49,779,137.4

54,130,229.2

8,819.43

130,260.86

139,080.29

09/14/17

2,469,031.3

49,783,096.3

52,252,127.6

6,028.64

119,040.72

125,069.36

12/14/17

580,442.6

14,731,848.2

15,312,290.8

3,440.42

104,314.64

107,755.07

03/14/18

29,187.5

789,144.3

818,331.9

1,216.30

55,315.29

56,531.58

06/14/18

-

-

-

58.21

2,717.10

2,775.31

Ը-1

