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ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

 

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ 

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1.1. «-----------------------------------------------------------------------------------------------» փակ բաժնետիրական 

ընկերությունը (հետագայում՝ Ընկերություն) համարվում է շահույթ ստանալու նպատակով հիմնադրված 

առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ, որի կանոնադրական կապիտալը 

բաժանված է ընկերության նկատմամբ բաժնետերերի պարտավորական իրավունքը հավաստիացնող 

որոշակի թվով բաժնետոմսերի։ 

Ընկերութ ւնը հանդիսանամ է       «-------------------------------------------------------------------------------» պետական 

փակ բաժնետիրական ընկերության (ստեղծíսծ հիմնադիր հանդիսացող պետական կառավարման լիագորված 

մարմնի՝ Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզպետի ---------------------- թ. թիվ --------- որոշման 

համաձայն «---------------------------------------------------------------» պետական ձեոնարկության վերակազմավորման 

ճանապարհով վերակազմակ»րպման արդյունքում) իրավահաջորդը։ 

Ընկերության  հիմնադիր հանդիսացող  պետական կաոավարման լիազորված մարմինն    Հայաստանի 

Հանրապետության Արարատի Մարզպետարանը (այսուհետ՝ Հիմնադիր)։ 

1.2. Ընկերության իրավունակությունը ծագում է նրա ստեղծման (պետական գրանցման) և դադարում է 

լուծարման ավարտի (լուծարման մասին պետական գրանցամատյանում գրաéման) պահից: 

1.3. Ընկերությռւնը իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության 

Քաղաքացիական Օրենսգրքով (այսուհետ՝ Օրենսգիրք), «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով (այսուհետ՝ Օրենք), Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական այլ  

ակտերով և սույն կանոնադրությամբ։ 

1.4. Բաժնետիրոջ (Հիմնադրի) և Ընկերության միջև հարաբ»րությունները կարգավորվում են սույն 

կանոնադրությամբ: 

1.5. Ընկերությունը պատասխանատու չէ բաժնետիրոջ պարտավորությունների համար։ 

Ընկերության  բաժնետերը   Ընկերության   պարտավորությունն»րի  համար  պատասխանատվություն չի 

կրում ¨ իրեն պատկանող բաժնետոմսերի արժեքի սահմաններում կրում է Ընկերության գործունեության 

հետ կապված վնասնեñի ոիսկը։ 

Պետական կաոավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները պատասխա-                 

նատվության չեն կրում Ընկերության պարտավորություննհրի համար։ 

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում պետական կաոավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների պարտավորությունների համար։ 

1.6. Ընկերության ֆիրմային անվանումն է՝ 

հայերեն  լրիվ՝   «--------------------------------------------------------------------------------»  

                            փակ բաժնետիրական ընկերություն 

կրճատ՝   «--------------------------------------------------------------------------------»  

1.7. Ընկերության գտնվելու վայրը և իրավաբանական (փաստային) հասցեն է՝ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ՈՒ ՆՊԱՏԱԿԸ 
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2.1. Ընկերության ստեղծման նպատակն է տնտեսական գործունեություն (այդ թվում՝               Հայաստանի 

Հանրապետության առողջապահության համակարգի բարեփոխումների շրջանակներում, զարգացման 

ժամանակակից պահանջներին համապատասխան` բժշկագիտության նվաճումների ու տնտեսագիտական 

մեխանիզմների ներդրման միջոցով բնակչությանը բարձրորակ բժշկական օգնության և սպասարկման 

կազմակերպում) իրականացնելու ճանապարհով շահույթի ստացումը։ 

 

2.2.Ընկերության գործունեության հիմնական տեսակներն են՝ 

- Բնակչությանը բարձրորակ հիվանդանոցային և ամբուլատոր բժշկական օգնության և սպասարկման 

կագմակերպում, 

- Համալիր   բուժկանխարգելիչ   միջոցաոումների   իրականացում`   ուղղված   հիվանդությունների, 

հաշմանդամության և մահացության դեպքերի նվազեցմանը,  

- Առողջ անձանց, ինչպես նաև խրոնիկ հիվանդություններով տառապողների նկատմամբ բժշկական   հսկողության 

իրականացում, 

- Դժբախտ դեպքերի, վնասվածքների, թունավորումների, սուր և հանկարծակի հիվանդությունների 

ժամանակ առաջին և անհետաձգելի բժշկական օգնության ցուցաբերում,  

- ժամանակավոր և կայուն անաշխատունակության փորձաքննության իրականացում, 

Իր առջև դրված նպատակների արդյունավետ կատարումն ապահովելու համար Ընկերությունը՝ 

• Նեղ մասնագիտական կոնսուլտացիայի և մասնագիտացված բուժման կարիք ունեցող անձանց ժամանակին 

ուղարկում է համապատասխան բժշկական հիմնարկներ կամ մասնագետների մոտ, 

• Մասնակցում Է բժշկական ստանդարտների մշակմանն ու ներդրմանը, 

• Իրականացնում բնակչության բժշկահիգիենիկ դաստիարակություն և Հայաստանի Հանրապետության 

Առողջապահության նախարարության կոդմից արտոնված այլ  կանխարգելիչ միջոցաոումներ։ 

» Ըստ սահմանված կարգի մասնակցում Է բժիշկների և միջին բուժ. անձնակազմի որակավորման բարձրացման, 

հետդիպլոմային վերապատրաստմանը, 

• Հայաստանի  Հանրապետության   օրենսդրությամբ   սահմանված  կարգով  համագործակցում   Է 

առողջապահական և այլ հիմնարկների, իրավաբանական անձանց հետ։ 

2.3.Հիմնադրի համաձայնությամբ Ընկերությունը կարող է իրականացնել նաև Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված ցանկացած այլ արտադրատնտեսական գործարարա– 

կան և այլ գործունեություն, որը հարակից Է աոողջապահությանը կամ նպաստում ¿ նրա զարգացմանը։ 

  Օրենքով սահմանված գործունեության առանձին տեսակներով Ընկերությունը կարող Է գբաղվել միայն 

լիցենզիայի առկայության դեպքում՝ լիցենզիա ստանալու պահից կամ նրանում նշված ժամկետում։ Եթե լիցենզիայի 

հատկացման պայմաններում նախատեսված է, որ Ընկերությունը բացի լիցենզավորվող գործունեությունից այլ 

գործունեությամբ զբաղվել չի կարող, կամ սահմանափակումներ են դրվում գործունեության առանձին 

տեսակներով զբաղվելու վրա, ապա Ընկերությունը լիցենզիայի գործոÕության ժամկետում իրավունք չունի 

զբաղվել այլ գործունեությամբ` բացառությամբ լիցենզիայով նախատեսվածների կամ այն գործունեություններով, 

որոնց մասին նշված Է լիցենզիայի մեջ։ 

 

 

3. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ, ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ     
ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

3.1. Ընկերությունը առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ Է։ 

Ընկերությունը, որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների համար 

պատասխանատու է այդ գույքով, կարող է իր անունից կնքել պայմանագրեր, ձեռք բերել ու իրականացնել 

գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ 

որպես հայցվոր կամ պատասխանող։ 
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Ընկերությունն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, օրենքով սահմանված կարգով բացված բանկային հաշիվներ 

Հայաստանի Հանրապետության ե օտարերկրյա պետությունների բանկերում` ինչպես Հայաստանի 

Հանրապետության, այնպես էլ արտարժույթով։ 

3.2. Ընկերությունն ունի իր ֆիրմային անվանմամբ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն գրառումնեոով, ՀՀ 

զինանշանի պատկերով կլոր կնիք , դրոշմներ և բլանկներ, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով գրանցված 

խորհրդանիշ, ապրանքային, առևտրային և այլ նշաններ։ 

3.3. Ընկերությունն  իրավունք չունի անցկացնել իր թողարկած բաժնետոմսերի բաց բաժանորդագրության 

կամ  սահմանափակ թվով անձանց առաջարկել այլ կերպ ձեռք բերել դրանք։ 

 

3.4. Ընկերությունը կարող է լինել այլ ընկերության (այդ թվում՝ դուստր ու կախյալ) հիմնադիր մասնակից)` 

բացառությամբ Օրենսգրքով, Օրենքով և այլ օրենքներով նախատասված դեպքերի։ 

3.5. Ընկերությունն րրավունք ունի սույն կանոնադրության դրույթների` Օրենքի և այլ իրավական ակտերի 

համաձայն, ստեղծել աոանձնացված ստորաբաժանումներ (մասնաճյուղեր և ներկայացուց– չություններ), ինչպես 

Հայաստանի Հանրապետության, այնպես էլ այլ պետությունների տարածքում։ 

Կառավարչական, սոցիալ-մշակութային, կրթական կամ ոչ աոետրային բնույթի այլ գործունեություն 

իրականացնելու համար Ընկերությունը կարող է ստեղծել հիմնարկ։ 

Ընկերության աոանձնացված ստորաբաժանումները և հիմնարկները իրավաբանական անձինք չեն և 

գործում են Ընկերության հաստատած կանոնադրությունների հիման վրա, իսկ նրանց ղեկավարները գործում են  

Ընկերության լիազորագրի հիման վրա։ 

3.6. Ընկերությունն իրավունք ունի. 

- Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված բոլոր ձևերով ձեոք բերել գույք, այդ թվում՝ 

արժեթղթեր, տիրապետել, օգտագործել ու տնօրինել դրանք և դրանցից ստացված եկամուտը կամ այլ 

օգտակար արդյունքը, 

- ինքնուրույն կազմավորել իր ֆինանսական ռեսուրսները, այդ թվում՝ փոխառու միջոցների ներգրավմամբ, 

Հայաստանի Հանրապետությունում և այլ պետություններում ստանալ բանկային և աոևտրային վարկեր, այդ 

թվում՝ արտարժույթով, 

- Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իր անունից թողարկել և տարածել 

արժեթղթեր։ 

- Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքել պայմանագրեր և կրել 

պարտավորություններ։ 

- ինքնուրույն ընտրել իր արտաքին տնտեսական գործունեության վարման կարգը, այն իրականացնել 

անմիջականորեն, առանց միջնորդի կամ այլ կազմակերպության միջոցով՝ նրա հետ մտնելով պայմանագրային 

հարաբերությունների մեջ։ 

- ունենալ միջոցներ արտարժույթով։ Օրենսդրությամբ չարգելված բոլոր միջոցներով ձեռք բերել (այդ թվում՝ 

ստանալ որպես արտաքին տնտեսական գործունեության արդյունք) արտարժույթով միջոցներ և ինքնուրույն 

տնօրինել, այդ թվում՝ վաճառել պետությանը, իրավաբանական անձանց և (կամ) ձեռնարկություններին, 

կազմակերպություններին կամ քաղաքացիներին, 

- օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահանել և ներմուծել գույքի օբյեկտներ, արտադրված, գնված և 

այլ օրինական ձևով ստացված արտադրանք, ծառայություններ մատուցել և աշխատանքներ կատարել 

օտարերկրյա իրավաբանական անձանց և (կամ) ձեռնարկությունների, կազմակերպությունների և 

քաղաքացիների համար, օգտվել նրանց կատարած աշխատանքներից և մատուցած ծառայություններից, այլ 

պետություններում նրանց օրենսդրությանը համապատասխան` իրականացնել ներդրումներ, ստեղծել 

իրավաբանական անձինք և (կամ) ձեռնարկություններ և անդամակցել իրավաբանական անձանց և (կամ) 

ձեռնարկությունների, 

- ինքնուրույն պլանավորել իր գործունեությունը, որոշել թողարկվող արտադրանքի, կատարվող 

աշխատանքների և մատուցվող ծաոայությունների ծավալը, գները իրենց մատակարարներին և արտադրանքը 

սպառողներին, 

- ձեռք բերել իր կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի մի մասը, 

- օգտվել օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ սահմանված այլ իրավունքներից։ 
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3.7. Ընկերությունը պարտավոր է. 

- Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով վարել 

հաշվապահական հաշվառում և ներկայացնել ֆինանսական ու վիճակագրական հաշվետվություն, 

- Օրենքով նախատեսված դեպքերում ամեն տարի` ի գիտություն բոլորի, հրապարակել իր տարեկան 

հաշվետվությունը և հաշվապահական հաշվեկշիռը, 

- աշխատանքային պայմանագրեր կնքել Ընկերության աշխատակիցների հետ, 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հայտարարել Ընկերության սնանկացման մասին այն դեպքում, երբ 

հնարավոր չէ բավարարել պարտապանների օրինական գույքային պահանջները,  

ապահովել Ընկերության փաստաթղթերի (Ընկերության կանոնադրության, գույքի նկատմամբ գույքային 

իրավունքները հաստատող փաստաթղթերի, Ընկերության ներքին փաստաթղթերի, առանձնացված 

ստորաբաժանումների ու հիմնարկների կանոնադրությունների, տարեկան հաշվետվությունների, 

հաշվապահական հաշվաոման փաստաթղթերի, կառավարման մարմինների նիստերի արձանա– զրությունների, 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ փաստաթղթերի) 

պահպանումը,  

Պետական գրանցումն իրականացնող մարմիններին ծանուցել մասնաճյուղերի և ներկայացուց– չությունների 

ստեղծման մասին, 

անհապաղ տեղեկություններ հրապարակել սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 

կանոնաղրական կապիտալի կամ բաժնետիրական ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի ավելի քան քսան 

տոկոսը ձեռք բերելու մասին։ 

կրել  օրենսղրությամբ և սույն կանոնադրությամբ սահմանված այլ  պարտավորություններ։ 

 

 

4. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ 

 

4.1. Կանոնաղրական կապիտալը սահմանում Է պարտատերերի շահերը երաշխավորող 

ընկերության գույքի նվազագույն չափը։ Ընկերության կանոնաղրական կապիտալը չի կարող պակաս  լինել 

Օրենքով սահմանված չափից։ 

4.2. Ընկերության կանոնաղրական կապիտալը կազմում Է ---------------------- (----------------) դրամ , որը 

կազմում Է ------------ հատ սովորական անվանական բաժնետոմս, մեկ բաժնետոմսի անվանական  արժեքը   

կազմում Է ------------------- ղրամ։ 

Ընկերության կողմից թոդարկված բոլոր -----------------բաժնետոմսերը տեղաբաշխված են, 

սեփականության իրավունքով պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը և լրիվ վճարված են նրա կողմից։ 

Ընկերության բոլոր բաժնետոմսերը սովորական են։ 

4.3. Ընկերությունը կարող է կանոնաղրական կապիտալի չափը փոխել բաժնետերերի ընդհանուր 

ժողովի որոշմամբ, որն ուժի մեջ է մտնում սույն կանոնադրւթյան մեջ համապատասխան փոփոխություն- 

ներ կատարելուց` և օրենքով, և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով գրանցելու պահից։ 

Ընկերության կանոնաղրական կապիտալի չափը կարող Է մեծացվել Ընկերության բաժնետոմսերի 

անվանական արժեքի ավելացմամբ կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխմամբ, եթե նախկինում 

տեղաբաշխված բաժնետոմսերը լրիվ իրացված և վաճառված են։ 

Ընկերությունը կարող Է որոշում ընդունհլ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման մասին միայն 

Ընկերության կանոնադրության մեջ հայտարարված բաժնետոմսերի քանակի սահմաններում և միայն նախկինում 

տեղաբաշխված բաժնետոմսերի լրիվ վճարված լինելու ղեպքում։ 

Եթե նախկինում տեղաբաշխված բաժնետոմսերի արժեքի գումարը լրիվ վճարված չէ, ապա 

Ընկերությունն  իր  կանոնաղրական  կապիտալը չի  կարող մեծացնել ֆինանսական  միջոցների ներգրավման 

հաշվին։ 

Ընկերությունը չի կարող բաժնետոմսեր թողարկել իր տնտեսական գործունեությամբ առաջացած 

պարտքերի մարման համար։ 
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Ընկերությունն իր ամենամյա գործունեության ֆինանսական արղյունքներն ամփոփելուց հետո կարող  է՝ 

-շահույթի մի մասը ներդնել կանոնաղրական կապիտալում՝ տեղաբաշխելով նոր բաժնետոմսեր 

-իրեն պատկանող կանոնաղրական կապիտալի  չափից ավելի գույքը կամ դրա մասը փոխանցել 

կանոնաղրական կապիտալ։ 

Ընկերության կանոնաղրական կապիտալի չափի փոքրացումը կարող է կատարվել՝  

-բաժնետոմսերի անվանական արժեքի նվազեցմամբ, 

բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակի կրճատմամբ, այդ թվում Օրենքով նախատեսված դեպքերում դրանց մի մասի 

ձեոքբերմամբ և մարմամբ։ 

Ընկերության կանոնադրական կապիտալը  թույլատրվում է նվազեցնել Օրենքով սահմանված 

կարգով՝ նրա բոլոր պարտատերերին տեղեկացնելուց հետո։ Այդ դեպքում ընկերության պարտատերերն 

իրավունք ունեն պահանջել՝ վաղաժամկետ կատարելու կամ դադարեցնելու ընկերության 

պարտավորությունները և հատուցելու իրենց պատճաոած վնասները։ 

Ընկերությունն իրավունք չունի փոքրացնել կանոնադրական կապիտալը, եթե դրա հետեանքով նրա  չափը 

կդաոնա ավեփ փոքր Օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված Ընկերության նվազագույն 

կանոնադրական կապիտալից։ 

Ընկերության կանոնադրական կապիտալի փոքրացման պատճառով բաժնետիրոջ վճարումները 

կատարվում են Ընկերության կանոնադրության փոփոխությունների պետական գրանցումից հետո։ 

 

 

5. ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ 

5.1. Ընկերությունը կարող է թողարկել և տեղաբաշխել օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված 

արժեթղթեր։ 

5.2. Ընկերությունն իրավունք ունի թողարկել և տեղաբաշխել միայն փաստաթղթային ձևի հասարակ 

(սովորական) անվանական բաժնետոմսեր։ 

Ընկերության կողմից թողարկված սովորական բաժնետոմսերի անվանական արժեքը պետք է լինի  

միևնույնը։ 

5.3. Ընկերության բաժնետոմսերը տեղաբաշխվում են Ընկերության բաժնետերերի ոեեստրում` 
բաժնետիրոջ անձնական հաշվում գրանցման տեսքով։ 

5.4.Ընկերության  Հիմնադրին   Ընկերության  պետական  գրանցումն  իրականացնելուց  և 

բաժնետոմսերի արժեքը լրիվ վճարելուց հետո Ընկերության կողմից տրվում է բաժնետոմսերի 

հավաստագիր (սերտիֆիկատ)։ Հավաստագիր տալու, այն փոխարինելու և չեղյալ ճանաչելու 

կարգը սահմանվում է օրենքով և այլ իրավական ակտերով։ 

Հավաստագիրը պատրաստվում է տպագրական եղանակով և պետք է պարունակի Օրենքով 

սահմանված  ռեկվիզիտներ։ 

Հավաստագիրը պետք է համապատասխանի օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված 

արժեթղթերի պաշտպանվածության պահանջներին։ 

5.5. Բաժնետոմսն անբաժանելի է։ 

5.6. Ընկերության լրացուցիչ տեղաբաշխված բաժնետոմսերը պետք է վճարվեն դրանց 
տեղաբաշխման մասին որոշմամբ սահմանված ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան դրանց տեղաբաշխման  
պահից  1 տարվա ընթացքում։ 

Ընկերության բաժնետոմսերի և այլ արժեթղթերի դիմաց վճարումը կարող է իրականացվել դրամով, 

արժեթդթերով, այլ գույքով կամ գույքային իրավունքներով, ինչպես նաև դրամական գնահատում ունեցող 

այլ  իրավունքներով։ 

Ընկերության բաժնետոմսերը և այլ արժեթդթերը, որոնց դիմաց վճարումը նախատեսված է ոչ դրամական 

միջոցներով, դրանց ձեոքբերման ժամանակ վճարում են լրիվ արժեքով։ 

Ինչպես Ընկերության հիմնադրման, այնպես էլ բաժնետոմսերի լրացուցիչ տեղաբաշխման ժամանակ 

բաժնետոմսերի դիմաց  վճարվող գույքի դրամական գնահատականը սահմանվում է պետական 

կաոավարման լիազորված մարմնի կողմից և ենթակա է անկախ փորձագիտական վերստուգման (աուդիտի)։ 
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Մինչև բաժնետոմսի արժեքի լրիվ վճարումը, բաժնհտոմսի սեփականանատերը զրկվում է ձայնի 

իրավունքից։ 

Ընկերության տրամադրության տակ փոխանցված բաժնետոմսերը (չվճարված կամ հետ վերադարձված) 

չեն տալիս ձայնի իրավունք, հաշվի չեն առնվամ ձայների հաշվարկման ժամանակ, այդ բաժնետոմսերով 

շահութաբաժիններ չեն հաշվարկվում։ Այդ բաժնետոմսերը պետք է իրացվեն Ընկերության կողմից՝ դրանք 

Ընկերությանը փոխանցելու պահից մեկ տարվա ժամկետում։ Հակառակ  դեպքում` Ընկերության բաժնետերերի 

ընդհանուր ժողովը պետք է որոշում ընդունի նշված բաժնետոմսերի մարման ճանապարհով Ընկերության 

կանոնադրական կապիտալի փոփոխման մասին։ 

5.7.Ընկերությունն ունի պահուստային կապիտալ։ 

Ընկերության շահույթից մասհանումների հաշվին ստեղծվում է պահուստային կապիտալ` կանոնադրական 

կապիտալի 15 տոկոսի չափով։ 

Եթե պահոատային կապիտալը կազմում է Ընկերության կանոնադրությամբ սահմանվածին  ավելի փոքր 
մեծություն, հատկացումներն այդ կապիտալին կատարվում են շահույթի 5 տոկոսի չափով ինչպես  նաև 
Ընկերության նոր արժեթղթերի թողարկման արժեքի և դրանց անվանական արժեքի միջև  եղած տարբերությունից 
ստացվող միջոցներից: 

Պահուստային կապիտալն օգտագործվում է Ընկերության կորուստները ծածկելու, ինչպես նաև Ընկերության 

պարտատոմսերը մարելու և Ընկերության բաժնետոմսերը հետ գնելու համար, եթե   Ընկերության շահույթն այդ 

նպատակին չի բավարարում։ 

Պահուստային կապիտալը չի կարող օգտագործվել այլ նպատակների համար (բացի օրենքով սահմանված 

դեպքերից)։ 

5.8. Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ Ընկերությունը կարող Է ստեղծել նաև 

սպառման, կուտակման, սոցիալական զարգացման և այլ կապիտալներ։ 

5.9. Ընկերության զուտ ակտիվների արժեքը գնահատվում Է հաշվապահական հաշվետվության 

տվյալներով՝  ՀՀ իրավական ակտերով սահմանված կարգով։ 

Եթե Ընկերության գոյության երկրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ ֆինանսական տարվա ավարտից  հետո պարզվի, 
որ Ընկերության զուտ ակտիվների արժեքն Ընկերության կանոնադրական կապիտալից փոքր  է, ապա 
Ընկերությունը պարտավոր Է հայտարարել և սահմանված կարգով գրանցել  իր  կանոնադրական կապիտալի 
չափի նվազեցումը։  
Ընկերության կոդմից կանոնադրական կապիտալն օրենքով սահմանված նվազագույն չափից  նվազեցնելը 
հանգեցնում Է ընկերության լուծարման։ 
Եթե   սույն  կանոնադրությամբ   նախատեսված  դեպքերում   Ընկերության  կանոնադրական կապիտալի   չափի 
փոքրացման կամ Ընկերության լուծարման մասին որոշում չի ընդունվել, ապա  Ընկերության բաժնետերերը, 
պարտատերերը, ինչպես նաև պետության կողմից լիազորագրված մարմիններն իրավունք ունեն պահանջել 
Ընկերության լուծարումը դատական կարգով։ 

 

 

6. ՀԻՍՆԱԴՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

6.1.  Ընկերության յուրաքանչյուր սովորական բաժնետոմս տալիս է իր սեփականատեր  հանդիսացող 

 բաժնետիրոջը միևնույն իրավունքներ։  

Սովորական բաժնետոմսի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերը իրավունք ունի՝  

-մասնակցել Ընկերության կաոավարմանը. 

-ստանալ  շահութաբաժիններ Ընկերության գործունեությունից առաջացած շահույթից.  

-ստանալ Ընկերության գործունեության վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվություն, այդ թվում ծանոթանալ 

հաշվապահական հաշվեկշոին, հաշվետվություններին, հաշվապահական գրքերին Ընկերության 

արտադրատնտեսական գործունեությանը. 

-պահանջել փորձագետ կամ փորձագետների խումբ՝ Ընկերության գործունեությանը վերաբերող 

հաշվետվությունները և գաղտնիք ներկայացնող փատոաթդթերը ստուգելու նպատակով։ Ստուգման հետ 

կապված ծախսերը փոխհատուցում է ստուգում պահանջող բաժնետերը. 

     Ըսկերության ընդհանուր ժողովներում իր իրավունքները ներկայացնելու համար լիազորել երրորդ անձի. 

      Ըսկերության լուծարման դեպքում ստանալ պարտատերերի հետ կատարված հաշվարկներից հետո մնացած 

Ընկերության զույքի իր հասանելիք մասը կամ դրա արժեքը 
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      Ընկերության միջոցների հաշվին Ընկերության կանոնադրական կապիտալի ավելացման դեպքում անվճար 

ստանալ համապատասխան քանակությամբ սովորական բաժնետոմսեր. 

-աոաջնահերթ կարգով ձեռբ բերել Ընկերության կողմից տեղաբաշխվող բաժնետոմսերը, եթե օրենքով և  

Ընկերության կանոնադրությամբ այլ բան չի նախատեսված 

օտարել կամ այլ ձևով այլ անձանց փոխանցել իր սեփականությունը հանդիսացող բաժնետոմսը  

-օգտվել  օրենքով և Ընկերության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ  իրավունքներից։ 

6.2.Բաժնետերը պարտավոր է՝  

մասնակցել Ընկերության ընդհանուր ժողովին՝ վերջինիս իրավասությանը պատկանող բոլոր հարցերի 

նկատմամբ ձայնի իրավունքով.  

Ընկերության   կանոնադրությամբ   սահմանված   կարգով   կատարել  դրամական   և  գույքային ՚ներդրումներ.   

չհրապարակել Ընկերության գործունեության վերաբերյալ գաղտնիք ներկայացնող տեղեկություններ։ 

           6.3.Բաժնետերը 6.1. կետով սահմանված իր իրավունքներն իրականացնում է հիմնադիր հանդիսացող 

           պետական կաոավարման մարմնի՝ հիմնադրի միջոցով, բացի օրենքով, այլ իրավական  ակտերով և սույն 

           կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերի։ 

 

 

7. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒԹԱԲԱԺԻՆՆԵՐԻ   ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 
 

7.1.Ընկերությունն   իրավունք   ունի   հայտարարել   (որոշում   ընդունել)   տեղաբաշխված 

բաժնետոմսերի դիմաց  եռամսյակային, կիսամյակային և (կամ) տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին։ 

      Շահութաբաժինները վճարվում են Ընկերության տվյալ տարվա ընթացիկ զուտ շահույթից։  

Ինչպես տարեկան, այնպես էլ Եռամսյակային և կիսամյակային շահութաբաժինների վճարման, շահութաբաժնի 

չափի և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունվում է Ընկերության բաժնետերերի   ընդհանուր  ժողովի 

կողմից։ 

Ընկերության   բաժնետերերի   ընդհանուր   ժողովն   իրավունք   ունի   որոշում   ընդունել շահութաժիններ 

չվճարելու կամ ոչ լրիվ չափով վճարելու մասին։ Այդ որոշումների գործունեության ժամկետը սահմանվում է 

Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից, բայց չի կարող մեկ տարուց  ավելի լինել։ 

Շահութաբաժինների վճարման ամսաթիվը սահմանվում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի 

շահութաբաժիններ վճարելու մասին ոռոշմամբ։ 

7.2. Ընկերությունն իրավունք չունի շահութաբաժիններ հայտարարել և վճարել, եթե՝ 

-լրիվ  չի  վճարվել Ընկերության կանոնադրական կասլիտալը. 

-շահութաբաժիններ վճարելու որոշումն ընդունելու պահի դրությամբ Ընկերության տնտեսական վիճակը 

համապատասխանում է օրենքով սահմանված անվճարունակության (սննկացման) հայտանիշներին, կամ նշված 

հայտանիշները ի հայտ կգան շահութաբաժինների վճարման հետևանքով.  

-Ընկերության զուտ ակտիվների արժեքը պակաս է Ընկերության կանոնադրական կապիտալից, կամ դրանից փոքր 

կդառնա շահութաբաժինների վճարման հետևանքով։ 

 

 

8. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ 
 

8.1. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն Ընկերության կաոավարման բարձրագույն  մարմինն է։ 

Ընկերությունը  պարտավոր  է  ամեն  տարի  գումարել  բաժնետերերի  ընդհանուր  ժոդով՝ բաժնետերերի 

ընդհանուր տարեկան ժողով։ 

     Ընկերության   բաժնետերերի   ընդհանուր   տարեկան   ժողովը   գումարվում   է   հերթական ֆիսանսական 

տարվա ավարտից 2 ամիս հհտո 1 ամսվա ընթացքում։ 

Բաժնետերերի տարեկան ժողովից բացի գումարվող Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովները 

համարվում են արտահերթ։ Ընկերության արտահերթ ժողովներ գումարվում են անհետաձգելի հարցերի 

քննարկման համար։  
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Ընկերության ինչպես տարեկան, այնպես էլ արտահերթ ընդհանուր ժողովները գումարվում են Հիմնադրի կողմից 
(բացառությամբ Օրենքի 77-րդ հոդվածի 6-րդ կետով նախատեսված դեպքերի), որը  որոշում  է`   
-Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի գումարման ամսաթիվը, տեղը և ժամանակը.  
- Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի օրակարգը։ 

Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովներում նախագահում է Հիմնադրի կողմից նշանակված անձը։ 

8. 8.2 Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի իրավասությանն են պատկանում՝  

9. 1.Ընկերության կանոնադրության մեջ փոփոխությունների և լրացումների կատարումը, Ընկերության 

կանոնադրության հաստատումը նոր խմբագրությամբ,  

10. 2.Ընկերության վերակազմակերպումը, 

3.Ընկերության լուծարումը, լուծարային հանձնաժողովի նշանակումը, ամփոփ, միջանկյալ և լուծարային 

հաշվեկշիռների հաստատումը, 

    4.Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշումը. 

    5. Հայտարարված բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանումը. 

    6.Բաժնետոմսերի անվանական արժեքի ավելացման կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման 

    ճանապարհով Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափի մեծացումը. 

   7.Բաժնետոմսերի հետ գնման և մարման միջոցով Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափի փոքրացումը. 

   8. Բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացումը և մեծացումը 

   9.Ընկերության կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերումը և հետգնումը. 

  10. Ընկերության պահուստային կապիտալի օգտագործումը. 

  11.Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի (վերստուգողի) ընտրությունը և նրա լիազորությունների 

    վաղաժամկետ դադարեցումը, 

  12. Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը. 

  13.Ընկերության ամենամյա ծաիաերի նախահաշվի, տարեկան հաշվետվությունների, հաշվապահական 

հաշվեկշիոների, շահույթների և վնասների հաշվի, շահույթների և վնասների բաշխման հաստատումը, 

շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունումը և շահութաբաժինների չափի հաստատումը, ինչպհս 

նաև մասնաճյուդերի, ներկայացուցչությունների և հիմնարկների աշխատանքի տարեկան արղյունքների 

հաստատումը, 

  14.Ընկերության գույքի շուկայական արժեքի որոշումը, օտարման և ձեռքբերման հետ կապված խոշոր  

գործարքների կնքումը, այդ թվում այլ կազմակերպություններին մասնակցելը,  

  15.Ընկերության    գվսավոր   տնօրենի    նշանակումը,    նրա    լիազորությունների    վաղաժամկետ դադարեցումը, 

   16.Ընկերության գործադիր մարմնի (տնօրինության՝ գլխավոր տնօրեն, գլխավոր խմբագիր, փոխտնօրեն, 

տպարանի տնօրեն, գլխավոր հաշվապահ) ձևավորումը, նրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը, 

գլխավոր տնօրենի, տնօրինության անդամների վարձատրության և ծախսերի փոխհատուցումների վճարման 

կարգը և պայմանները 

   17.Ընկերության կառավարման մարմինների գործունեությունը կանոնակարգող ներքին փաստաթղթերի 

հաստատումը. 

    18.Ղեկավար պաշտոնատար անձանց, աուդիտն իրականացնող անձի աշխատանքի վարձատրման պայմանների 

որոշումը. 

    19. Ընկերության վարչակազմակերպական կաոուցվածքի և հաստիքացուցակի հաստատումը.  

   20.Ընկերության կողմից դուստր ընկերությունների ստեղծումը, դուստր և կախյալ ընկերություններում 

մասնակցությունը. 

 

  21.Ընկերության առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների ստեղծումը, գործունեության 

  դադարեցումը, դրանց կանոնադրությունների հաստատումը 

22.Այլ կազմակերպություններին մասնակցելը. 

23.Այլ հարցեր, որոնք Օրենքով սահմանված են որպես բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կամ Ընկերության 

տնօրենների խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) իրավասության հարցեր։ 

8.3.Սույն կանոնադրության 8.2. կետի 4, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22 ենթակետերով  նախատեսված 

դեպքերում որոշումներն ընդունվում են բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից`  գլխավոր տնօրենի 

ներկայացմամբ։ 
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8.4.Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշումներն ընդունվում են ժողովին  մասնակցող ձայնի 

իրավունք տվող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ, բացի 8.5. կետում 

սահմանված դեպքերից։ 

8.5.Սույն կանոնադրության 8.2. կետի 1, 2, 3, 5, 7, 14  ենթակետերով սահմանված հարցերի մասին 

որոշումներն ընդունվում են Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից ժողովին մասնակցող  

ձայնի  իրավունք տվող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների երեք քառորդով։ 

8.6.8.2. կետի 11-րդ հնթակետով սահմանված հարցերի վերաբերյալ Ընկերության բաժնետերերի   

ժողովի որոշումներն ընդունվում են Հիմնադրի կողմից սահմանված կարգի համաձայն։ 

8.7. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշումները (բացի 8.2. կետի 11-րդ   

սահմանված հարցերի վերաբերյալ որոշումներից) կարող են ընդունվել առանց ժողովի  հեռակա կարգով 

քվեարկությամբ (Հիմնադրին հաñցման միջոցով) կամ Հիմնադրի որոշմամբ։ 

8.8.8.2. կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված հարցերի վերաբերյալ Ընկերության բաժնետերերի   ժողովի 

որոշումներն ընդունվում են սույն կանոնադրության 12.1. կետում սահմանված   

8.9.Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեն Ընկերության   կամ 

նրա կողմից լիագորված անձը՝ Հիմնադրի կողմից սահմանված լիագոñությունների   Ընկերության 

գլխավոր տնօրենը, ինչպես նաև վերստուգող հանձնաժողովի անդամները և իրականացնող անձը։ 

Ընկերության գլխավոր տնօրենը, ինչպես նաև վերստուգող հանձնաժողովի անդամները և ա ն 

իրականացնող անձը Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին մասնակցում են ակցական ձայնի 

իրավունքով։ 

8.10. Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում Է Ընկերության 

ր տնօրենը։ 

Գլխավոր տնօրենը լուծում Է բոլոր հարցերը, բացի Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր  

իրավասությանը վերաբերվող հարցերից։ Գլխավոր տնօրենը կազմակերպում Է Ընկերության ի 

ընդհանուր ժողովի ոñոշումների կատարումը, հաշվետու նրան և իրավունք չունի թյան բաժնետերերի 

ընդհանուր ժողովի համար պարտադիր որոշումներ կայացնելու։ 

 Ընկերության գլխավոր տնօրենը պետք Է գործի բարեխղճորեն և ողջամիտ՝ ի շահ իր կողմից յացվող  

Ընկերության։  Նա  պարտավոր  Է  Ընկերության  հիմնաղիրների  (մասնակիցների) նջով հատուցել իր 

կողմից  Ընկերությանը անձին պատճառած վնասները, հթե այլ բան սված չէ օրենքով կամ 

պայմանագրով։  

Ընկերության գլխավոր տնօրենը՝  

1.Տնօրինում է Ընկերության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է կատարում Ընկերության 

անռւնից. 

     2.Ներկայացնում է Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանում 

     3. Գործում է առանց լիազորագրի.  

    4.Տա ս է լիազորագրեր. 

    5.Սահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր, այդ թվում՝ աշխատանքային.  

    6.Բանկերում բացում է Ընկերության հաշվարկային (այդ թվում՝ տարադրամային) և այլ հաշիվներ. 

    7.Առաջարկություններ  է  նախապատրաստում  Ընկերության  բաժնետոմսերի  դիմաց  վճարվոդ 

շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի վերաբերյալ. 

8. կերության Ընդհանուր ժողովի հաստատմանն Է ներկայացնում Ընկերության աշխատանքսւյին 
ա ոնակարգը  աոանձնացված ստորաբաժանումների ¨ հիմնարկների կանոնադրությունները, Ընկերության 

վարչակազմակերպական կառուցվածքը 

9. ր վասության սահմաններում արձակում հրամաններ, հրահանգներ, տա ս  կատարման համար 
պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը. 

10. անված կարգով աշխատանքի Է ընդունում և աշխատանք ց ազատում Ընկերության ա ակիցներին

11 շ ատակցի նկատմամբ կիրառում Է խրախուսման և կարգապահական պատասխանատվության նհր։

Ը կերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ Ընկերության գործադիր մարմնի  Ùիանձնյա, 
այնպես Էլ կոլեգիալ) լիազո աթյունները պայմանագñով կարող են տրվել այլ յին կազմակերպության կամ 
անհատ ձեոնարկատիրոջ (կառավարչի)։ 
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9. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ 

9.1.Ընկերության ֆինանսատնï»ëսական գործուն»ության վերահսկումն իրականացնելու համար թյան 
բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն ընտրում է Ընկերության վերստուգող հանձնաժ վ  

Վերստուգող հանձնաժողովը (վերստուգողը) հետևում է Ընկերության կառաíարման մարմինների ների 
կատարմանը, ստուգում է  Ընկերության փաստաթղթերի համապատասխանությունը  ին, այլ իրավական 
ակտերին և Ընկերության կանոնադրությանը։  

Վերստուգող հանձնաժողովի վերստուգոդի գործունհության կարգը սահմանվում է Ընկերության երի
ընդհանուր ժողովի կողմից հաստատվող ներքին փաստաթղթերով՝ վերստուգող ժողովի
վերստուգոդի կանոնակարգով։

Վերստուգող հանձնաժողովը իրականացնում է Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեու արեկան
արդյունքների ստուգումը ստուգում է Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեու սեփական
նախաձեռնությամբ ինչպես նաև Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի ինչպես նաև
Հրմնադրի պահանջով։

֊Վերստուգող հանձնաժողովը ստուգումների ա դյունքն րն ուղարկում է Ընկերության ընդհանուր

Վերստուգող հանձնաժողովն ըստ տարեկան հաշվետվության և հաշվեկշոի կազմում է ցություն։
Առանց այդ եզրակացության Ընկերության հաշվեկշիոը ենթակա չէ հաստատման ժողովի կողմից։

Վերստուգող հանձնաժողով վերստուգողը իրավունք նի պահանջել Ընկերության երերի արտահհրթ
ընդհանուր ժողովի գումարում։

Վերստուգող հանձնաժողովի վերստուգո ի պահանջով նրան պհտք է ներկայացվեն յան դրա
աոանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների ֆինանսատնտեսական եաթյանը վերաբերող բոլոր
անհրաժեշտ փաստաթղթե ը նյութերը և բացատրությունները։

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամները վերստուգողը ընտրվում են Ընկերության ե երի
ընդհանուր ժողովի կողմից տարի ժամկետով։

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամները վերստուգողը հաշվետու են Ընկերության երերի
ընդհանուր ժողովին։

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների վերստուգո ի վարձատրության կամ վճարվող ցման
չափերը և պայմանները սահմանվում են Ընկերության բաժնետերերի Ընդհանուր որոշմամբ։

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ վերստուգող կարող են լինել Ընկերության կառավարման ններում
չընդգրկված բաժնհտիրոջ կամ հիմնադրի կողմից լիազորված ֆի իկական անձինք։

հանձնաժողովի նախագահն ընտրվում է վերստուգող հանձնաժողովի անդամների

մեծամասնությամբ

կերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ վերստուգիչ հանձնաժողովի թյուններր

կարող են դրվել վ րստուգողի վրա։

Ընկերաթյան ամենամյա ֆինանսական հաշվետվության հավաստիությունը վերստուգելու

Ը կերությունը պարտավոր է ներգրավել Ընկերության հետ գույքային շահերով չկապված

վերստուգիչի կազմակերպության կամ ֆիզիկական անձի ՝ աուդիտորի արտաքին կերության

աուղիտն իրականացնող անձն Ընկերության ֆինանսատնտեսական ո թյան ստո ման արդյունքում

ներկայացնում է գրավոր եզրակացություն։

թյան աուղիտն իրականացնող անձը հաստատվում է Ընկերության բաժնետերերի ժողովի

կողմից։ Ընկերության աուղիտն իրականացնող անձի հետ պայմանադիրը կն վում է յան գլխավոր

տնօրենի կողմից իսկ աուղիտն իրականացնող անձի ծառայությունների համար գումարի չափը

որոշվում բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից։

Ընկերության ֆինանսական և տնտեսական գործունեության ստուգումը կարող է հլ նաև

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական և այլ ազորված մարմինների ծառայությունների

կողմից՝ իրենց իրավասության սահմաններում։

ՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՄՆԱՃՅՈՒՂԵՐ ԵՎ Ե ԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և նրանից դուրս Ընկհրությունը չունի

ներկայացուցչություններ։

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

Ընկերության կանոնադրության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կա արելը ինչպես

Ը կե ության նոր խմբագրությամբ կանոնադրության հաստատե տեղի է ունենում Ընկերության րերի

ընդհանուր ժողովի որոշմամբ որն ընդունվում է ժողովին մասնակցած քվեարկող րերի ձայների ով

իսկ կանոնաղրական կապիտալի չափի մեծացման հետ կապված մ՝ ձայների մեծ մասնությամբ։

Մասնաճյուղի և կամ ներկայացուցչության ստեղծման կամ գործունեության դադարեցման

ապված տեղեկությունները մտցվում են Ընկերության կանոնադրության մեջ։ Այդ տեղեկությունների

խությունների հետ կապված կանոնադրության փոփոխությունները ուժի մեջ են մտնում պետական

ցումն իրականցնող մարմիններին ծանուցելու պահից։

Ընկերության կանոնադրության մեջ կատարված փոփոխությունները և լրացումները ինչպես

Ընկերության նոր խմբագրությամբ կանոնադրութ նը րրորդ անձանց համար ուժի մեջ են մտնում

պետական գրանցման պահից իսկ սույն կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերո պետական

ցումն իրականացնող մարմնին ծանուցելու պահից։ Սակայն Ընկհրությունը և նրա բաժնետերը

փոփոխությունները հաշվի աոած եր որդ անձանց հետ ունեցած հարաբերություններում իրավունք են

վկայակոչել այդ փոփոխություննե ի գրանցման բացակայությունը։

12. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ 
 

12.1.   Ընկերությունը  բաժնետերերի   ընդհանուր   ժողովի   որոշմամբ,   կարող  է   կամովին 

վերակա½մակերպվել կամ ծարվել։

Եթե լուծարվող ընկերության գույքի արժեքն անբավարար է պարտատեñերի պահանջները բավարարելու 

համար, ապա այն կարող է լուծարվել միայն սնանկության հետևանքով։ 

Ընկերության վերակազմակերպման և լուծարման այլ հիմքերը, ինչպես նաև նրա վերակազմակերպման ու 

լուծարման կարգը սահմանվում են Օրենսգրքով, Օրենքով և այլ  օրենքնեñով։ 

12.2. Ընկերությունը կարող է վերակազմակերպվել Օրենքով սահմանված կարգով միաձուլման, 

միացման, բաժանման, առանձնացման և վերակազմավորման միջոցով։ 

Ընկերության վերակազմավորումը ոչ պետական կամ պետական մասնակցությամբ ընկերության 

(ընկերությունների) իրականացվում է պետական գույքի մասնավորեցումը (սեփականաշնոñհումը) կարգավորող 

օրենքին և այլ  իրավական ակտերին համապատասխան։ 

Ընկերության միացումը կամ միաձուլումը ոչ պետական ընկերությունների հետ համարվում է 

մասնավորեցում և իրականացվում է պետական գույքի մասնավորեցումը սեփականաշնո հումը  կարգավորող 

օրենքին և այլ  իրավական ակտերին համապատասխան։ 

Բացի վերը նշված ղեպքերից, Ընկերությունը կարող է վերակազմակերպվել Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշմամբ։ 

12.3. Ընկերության լուծարումը հանգեցնում է Ընկերության դա¹արմանը` աոանց Ընկերության 

իրավունքների և պարտականությունների իրավահաջորդության կարգով այլ անձանց փոխանցման։ 

Ընկերության լուծարման և լուծարային հանձնաժողովի ստեղծման մասին որոշումը կայացնում է 

ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի սեփականատերերի 

ձայների ոչ պակաս, քան 2/3-ով։ 

Լուծարային հանձնաժողովի կազմում պետք է ընդգրկվեն Հիմնաղրի ներկայացուցիչներ։ 
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Լուծարման հանձնաժողով կազմելու պահից նրան են անցնում Ընկերության գործերի կառավարման բոլոր 

լիազորությունները։ Լուծարվող Ընկերության անունից դատարանում հանղես է գալիս լուծարման հանձնաժողովը։ 

Նախքան լուծարման մասին որոշում ընդունելը` Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը պետք է 

հաստատի գլխավոր տնօրենի կողմից ներկայացված ամփոփիչ հաշվեկշիոը ու Ընկերության լուծարման 

նախագիծը։ 

Ընկերության լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին տեղեկությունները (այդ թվում՝ լուծարման 

հանձնաժողովի կազմը) ենթակա են գրանցման իրավաբանական անձանց պետական գրանցամատյանում։ 

Լուծարումն իրականացվում է Օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով։ 

12.4. Ընկերությունը, բացառությամբ այլ իրավաբանական անձի միացման ձևով 

վերակազմակերպման դեպքի, վերակազմակերպված է համարվում նոր ստեղծված իրավաբանական 

անձանց պետական գրանցման պահից։ 

Ընկերությունն այլ իրավաբանական անձի հետ միացման ձևով վերակազմակերպվե ս  

վերակազմակերպված է համարվում Ընկերության գործունեությունը դադարելու վերաբերյալ իրավաբանական 

անձանց պետական գրանցամատյանում գրառման պահից։ 

12.5. Ընկերության լուծարումը համարվում է ավարտված, իսկ նրա գոյությունը՝ դադարած այդ 

մասին իրավաբանական անձանց պետական գրանցամատյանում համապատասխան գրանցում 

կատարելու պահից: 

 

 


