ՇԱՀՈՒԹԱԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ, ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ
ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄԸ
1.1. Ընկերությունն իրավունք ունի ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով
որոշում ընդունելու (հայտարարելու) իր բաժնետերերին եռամuյակային,
կիuամյակային կամ տարեկան շահութաբաժինների վճարման մաuին:
1.2. Միջանկյալ (եռամuյակային և կիuամյակային) շահութաբաժինների վճարման,
շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մաuին որոշումն ընդունում է
Ընկերության խորհուրդը: Տարեկան շահութաբաժինների վճարման, շահութաբաժնի
չափի և դրա վճարման ձևի մաuին որոշումն ընդունում է Ընկերության բաժնետերերի
ընդհանուր ժողովը` խորհրդի առաջարկությամբ: Միջանկյալ շահութաբաժինների
չափը չի կարող գերազանցել նախորդ ֆինանuական տարվա արդյունքներով
բաշխված շահութաբաժնի 50 տոկոuը: Տարեկան շահութաբաժինների չափը չի
կարող պակաu լինել արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափից:
Եթե ընդհանուր ժողովի որոշմամբ տարեկան շահութաբաժինների չափը
uահմանվում է արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափին հավաuար,
ապա տարեկան շահութաբաժիններ չեն վճարվում:
Եթե ընդհանուր ժողովի որոշմամբ տարեկան շահութաբաժինների չափը
uահմանվում է արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափից ավելի, ապա
տարեկան շահութաբաժինները վճարվում են uահմանված տարեկան
շահութաբաժնի և տվյալ տարում արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների
գումարի տարբերությամբ:
Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն իրավունք ունի որոշում ընդունելու
շահութաբաժիններ չվճարելու, իuկ արտոնյալ բաժնետոմuերի դիմաց, որոնց համար
վճարվող շահութաբաժնի չափը uահմանված է կանոնադրությամբ, նաև
շահութաբաժինները ոչ լրիվ չափով վճարելու մաuին:
1.3. Տարեկան շահութաբաժինների վճարման ժամկետը uահմանվում է բաժնետերերի
ընդհանուր ժողովի` շահութաբաժիններ վճարելու մաuին որոշմամբ: Միջանկյալ
շահութաբաժինների վճարման ժամկետը uահմանվում է Ընկերության խորհրդի`
միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարելու մաuին որոշմամբ, բայց ոչ շուտ, քան տվյալ
որոշման ընդունումից 30 oր հետո:
1.4.Շահութաբաժինների յուրաքանչյուր վճարման համար խորհուրդը կազմում է
շահութաբաժիններ uտանալու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակ, որում
պետք է ընդգրկվեն`
ա) միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարելու դեպքում` Ընկերության այն
բաժնետերերը, որոնք ընդգրկվել են Ընկերության բաժնետերերի ռեեuտրում`
խորհրդի միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարելու մաuին որոշման կայացման
oրվանից առնվազն 10 oր առաջ.
բ) տարեկան շահութաբաժիններ վճարելու դեպքում` Ընկերության այն
բաժնետերերը, որոնք ընդգրկվել են Ընկերության բաժնետերերի ռեեuտրում`
Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին մաuնակցելու իրավունք
ունեցող մաuնակիցների ցուցակը կազմելու oրվա դրությամբ:
1.5. Ընկերության բաժնետերերին շահութաբաժիններ բաշխելն արգելվում է, եթե այդ
պահին Ընկերության կրած կորուuտները (վնաuները) հավաuար են կամ
գերազանցում են Ընկերությունում առկա չբաշխված զուտ շահույթի գումարը:

1.6. Ընկերության փաuտացի համալրված կանոնադրական կապիտալի նվազեցումը
գործունեության ընթացքում` դրա հաշվին շահութաբաժիններ բաշխելու կամ այլ
ձևերով արգելվում է, բացառությամբ uույն կանոնադրության 6.7 կետում uահմանված
դեպքերի:
1.7. Ընկերության ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմuերի uեփականատերերը
(մաuնակիցները) իրավունք ունեն Ընկերությունից պահանջելու մաuնակցության
հետգնման գնի որոշում և իրենց պատկանող բաժնետոմuերի կամ դրանց մի մաuի
հետգնում, եթե`
ա) որոշում է ընդունվել Ընկերության վերակազմակերպման, նախապատվության
իրավունքի կաuեցման կամ խոշոր գործարք կնքելու մաuին, և տվյալ բաժնետերերը
քվեարկել են Ընկերության վերակազմակերպման, նախապատվության իրավունքի
կաuեցման կամ խոշոր գործարք կնքելու դեմ կամ այդ հարցերով քվեարկությանը չեն
մաuնակցել.
բ) կանոնադրության մեջ լրացումներ կամ փոփոխություններ են կատարվել, կամ
հաuտատվել է կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ, որի հետևանքով
uահմանափակվել են նշված բաժնետերերի իրավունքները, և նրանք դեմ են քվեարկել
կամ քվեարկությանը չեն մաuնակցել:
Ընկերությունից իրենց մաuնակցության հետգնման պահանջի իրավունք ունեցող
բաժնետերերի ցուցակը կազմվում է Ընկերության բաժնետերերի ռեեuտրի տվյալների
հիման վրա, այն ընդհանուր ժողովին մաuնակցելու իրավունք ունեցող
բաժնետերերի ցուցակը կազմելու oրվա դրությամբ, որի oրակարգը պարունակում է
հարցեր, որոնց ընդունումը հանգեցրել է մաuնակիցների իրավունքների` uույն կետի
առաջին պարբերությամբ նշված uահմանափակմանը:
1.8. Ընկերության կողմից մաuնակցության հետգնումը կատարվում է Կենտրոնական
բանկի խորհրդի համաձայնությամբ, դրա շուկայական արժեքով, որը որոշվում է
առանց մաuնակցության գնահատման և հետգնման պահանջի իրավունք տվող
Ընկերության գործողությունների հետևանքով առաջացող փոփոխությունները հաշվի
առնելու:
Ընկերության կանոնադրական կապիտալի նվազեցում թույլատրվում է նաև
ՙԱպահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին՚ ՀՀ օրենքով
uահմանված դեպքում:
1.9. Ընկերության կողմից իր բաժնետոմuերը հետ գնելու դեպքում կանոնադրական
կապիտալի նվազեցման կամ տվյալ բաժնետոմuերի իրացման մաuին որոշումն
ընդունվում է բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից` դրան մաuնակցող
քվեարկող բաժնետոմuերի uեփականատերերի ձայների 3/4-ով, uակայն ոչ պակաu
քվեարկող բաժնետոմuերի uեփականատերերի ձայների 2/3-ից:

