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2016 թվականին « Վարկային Պորտֆելի Արժեթղթավորման Հիմնադրամ I» 

արժեթղթավորման հիմնադրամի (այսուհետ՝Հիմնադրամ) կողմից հրապարակվել 
են հետևյալ  

էական փաստերն ու տեղեկությունները՝ 
 

I. էական փաստի և տեղեկատվության բացահայտման գրություն 18.01.2016թ. 

1. 29.12.2015թ. ՀՀ կենտրոնական բանկում գրանցվել Հիմնադրամի 
կանոնադրության փոփոխությունը, համաձայն որի Հիմնադրամի 
խորհրդի կազմում ընդգրկվել են Սամսոն Ավետյանը և Արթուր 
Մելիքյանը: 

2. Հիմնադրամի կողմից թողարկված պարտատոմսերը 27.01.2016թ. 
ցուցակվել են «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ԲԲԸ ֆոնդային բորսայում 
և ընդգրկվել են պարտատոմսերի երկրորդային (Bbond) ցուցակում: 
Դրամային և դոլարային պարտատոմսերին տրվել է 
համապատասխանաբար LPSFB2 և LPSFB1 բորսայական հապավումը:: 

II. էական փաստի և տեղեկատվության բացահայտման գրություն 15.03.2016թ. 

1. Հիմնադրամի կառավարիչ «Կապիտալ Ինվեստմընթս» ՓԲԸ-ի գլխավոր 
տնօրենի թիվ Կ/3 որոշման համաձայն՝ Հիմնադրամը 2016 թվականի 
մարտի 14-ին կատարեց դրամային և դոլարային պարտատոմսերի 
արժեկտրոնի վճարում և մայր գումարի մասնակի վճարում 
ներդրողներին: 

III. էական փաստի և տեղեկատվության բացահայտման գրություն 15.06.2016թ. 

1. Հիմնադրամի կառավարիչ «Կապիտալ Ինվեստմընթս» ՓԲԸ-ի գլխավոր 
տնօրենի թիվ Կ/4 որոշման համաձայն՝ Հիմնադրամը 2016 թվականի 
հունիսի 14-ին կատարեց դրամային և դոլարային պարտատոմսերի 
արժեկտրոնի վճարում և մայր գումարի մասնակի վճարում 
ներդրողներին: 

IV. էական փաստի և տեղեկատվության բացահայտման գրություն 15.09.2016թ. 

1. Հիմնադրամի կառավարիչ «Կապիտալ Ինվեստմընթս» ՓԲԸ-ի գլխավոր 
տնօրենի թիվ Կ/6 որոշման համաձայն՝ Հիմնադրամը 2016 թվականի 
սեպտեմբերի 14-ին կատարեց դրամային և դոլարային պարտատոմսերի 
արժեկտրոնի վճարում և մայր գումարի մասնակի վճարում 
ներդրողներին: 

V. էական փաստի և տեղեկատվության բացահայտման գրություն 02.12.2016թ. 

1. Հիմնադրամի տնօրենների խորհրդի` 2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ի 
թիվ 01.12.2016-01 Ա որոշումով հիմնադրամի 2016-2018 թվականների 
ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտ իրականացնող անձ 
ընտրվեց «Գրանթ Թորնթոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը 
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