
Հավելված 1.2 
«ՀԱԱԳ-ԳՀԾՁԲ-22/60» ծածկագրով 

բաց մրցույթի հրավերի 
 
 

 ՁԵՎ 
ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ 

 
1. Կազմակերպությունը 

1.1. Կազմակերպության տվյալները 

1.1.1. Անվանումը Գրանթ Թորնթոն ՓԲԸ 
1.1.2. Անվանումը լատինատառ Grant Thornton CJSC  
1.1.3. Պետական գրանցման համարը 264.120.09235 
1.1.4. Գրանցման օրը, ամիսը, տարին 17.07.1997 

1.1.5. Գրանցման հասցեն 
ՀՀ, 0015, Երևան, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի փող., 9 
շենք 

1.1.6. Գրանցման պետությունը ՀՀ 
1.1.7. Գործադիր մարմնի ղեկավարի 
անունը և ազգանունը 

Արմեն Հովհաննիսյան 

1.2. Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը 

1.2.1. Հայտարարագիրը ներկայացնող 
անձի անունը և ազգանունը Արմեն Հովհաննիսյան 

1.2.2. Հայտարարագիրը ներկայացնող 
անձի պաշտոնը Տնօրեն 

1.3. Հայտարարագրի ներկայացումը 

1.3.1. Հայտարարագրի ստորագրման 
օրը, ամիսը, տարին 02.12.2022թ. 

1.3.2. Հայտարարագրի էջերի քանակը 12 
1.3.3. Հայտարարագիրը ներկայացնող 
անձի ստորագրությունը  

 
  



2. Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները 

2.1. Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները 

2.1.1. Ֆոնդային բորսայի անվանումը - 
2.1.2. Հղումը բորսայում առկա 
փաստաթղթերին - 

2.2. Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները 

2.2.1. Անվանումը - 
2.2.2. Անվանումը լատինատառ - 
2.2.3. Պետական գրանցման համարը - 
2.2.4. Գրանցման օրը, ամիսը, տարին - 
2.2.5. Գրանցման հասցեն - 
2.2.6. Գրանցման պետությունը - 
2.2.7. Գործադիր մարմնի ղեկավարի 
անունը և ազգանունը 

- 

2.3. Վերահսկողության մակարդակը 

2.3.1. Մասնակցության չափը (%) - 

2.3.2. Մասնակցության տեսակը 
☐ Ուղղակի մասնակցություն 
☐ Անուղղակի մասնակցություն 

 
3. Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը 

3.1. Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը 

3.1.1. Պետության անվանումը - 
3.1.2. Համայնքի անվանումը - 
3.1.3. Մասնակցության չափը (%) - 

3.1.4. Մասնակցության տեսակը 
☐ Ուղղակի մասնակցություն 
☐ Անուղղակի մասնակցություն 

3.2. Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը 

3.2.1. Միջազգային կազմակերպության 
անվանումը 

- 

3.2.2. Միջազգային կազմակերպության 
անվանումը լատինատառ 

- 

3.2.3. Մասնակցության չափը (%) - 

3.2.4. Մասնակցության տեսակը 
☐ Ուղղակի մասնակցություն 
☐ Անուղղակի մասնակցություն 

  



4. Իրական շահառուի տվյալները 

4.1. Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները 

4.1.1. Անունը Արմեն 
4.1.2. Ազգանունը Հովհաննիսյան  
4.1.3. Անունը (լատինատառ) Armen  
4.1.4. Ազգանունը (լատինատառ) Hovhannisyan  
4.1.5. Քաղաքացիությունը ՀՀ 
4.1.6. Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին 26.04.1964 

4.2. Անձը հաստատող փաստաթուղթը 

4.2.1. Փաստաթղթի տեսակը Նույնականացման քարտ  
4.2.2. Փաստաթղթի համարը 000920009 
4.2.3. Տրամադրման օրը, ամիսը, 
տարին 31.01.2013 

4.2.4. Տրամադրող մարմինը 004 
4.2.5. ՀԾՀ կամ համարժեք համարը 3604640121 

4.3. Անձի հաշվառման հասցեն 

4.3.1. Պետությունը ՀՀ 
4.3.2. Համայնքը ք. Երևան  
4.3.3. Վարչատարածքային միավորը Արաբկիր, 0033 
4.3.4. Փողոցի անվանումը, շենքը 
(տունը), բնակարանը 

Հրաչյա Քոչարի փ./ շ. 7/ բն. 51 

4.4. Անձի բնակության հասցեն 

4.4.1. Պետությունը ՀՀ 
4.4.2. Համայնքը ք. Երևան  
4.4.3. Վարչատարածքային միավորը Արաբկիր, 0033 
4.4.4. Փողոցի անվանումը, շենքը 
(տունը), բնակարանը Հրաչյա Քոչարի փ./ շ. 7/ բն. 51 

4.5. Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ` 
ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների) 

☒   ա․ ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի 
իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի 
կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի 
կանոնադրական կապիտալում 

4.5.1. Մասնակցության չափը (%) 20% 



4.5.2. Մասնակցության տեսակը ☒ Ուղղակի մասնակցություն 
☐ Անուղղակի մասնակցություն 

☐ բ․ տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) 
վերահսկողություն այլ միջոցներով 
☐ գ․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ 
ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա» և 
«բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ 

4.6. Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի 
հաշվետու կազմակերպությունների համար) 

☐ ա․ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` 
ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ 
ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական 
անձի կանոնադրական կապիտալում 

4.6.1. Մասնակցության չափը (%) - 

4.6.2. Մասնակցության տեսակը ☐ Ուղղակի մասնակցություն 
☐ Անուղղակի մասնակցություն 

☐ բ․ իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման 
մարմինների անդամների մեծամասնությանը 
☐ գ․ իրավաբանական անձից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող 
տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի 
չափով օգուտ 
☐ դ․ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) 
վերահսկողություն այլ միջոցներով 
☐ ե․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ 
ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա»-
«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ 

4.7. Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները 

4.7.1. Իրական շահառու դառնալու 
օրը, ամիսը, տարին 22.11.2016թ. 

4.7.2. Կազմակերպության նկատմամբ 
վերահսկողության իրականացումը 

☒ Առանձին  
☐ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ 

4.7.3. Ընդերքօգտագործման ոլորտի 
հաշվետու կազմակերպության իրական 
շահառուն հանդիսանում է 
պաշտոնատար անձ կամ նրա 
ընտանիքի անդամ 

☐ Այո 
☐ Ոչ 



4.8. Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները 

4.8.1. Էլ․ փոստի հասցեն armen.hovhannisyan@am.gt.com 
4.8.2. Հեռախոսահամարը +374 93403089 
 
5. Միջանկյալ իրավաբանական անձինք 

5.1. Կազմակերպության տվյալները 

5.1.1. Անվանումը - 
5.1.2. Անվանումը լատինատառ - 
5.1.3. Պետական գրանցման համարը - 
5.1.4. Գրանցման օրը, ամիսը, տարին - 
5.1.5. Գրանցման հասցեն - 
5.1.6. Գրանցման պետությունը - 
5.1.7. Գործադիր մարմնի ղեկավարի 
անունը և ազգանունը 

- 

5.2. Իրական շահառուի տվյալները 

5.2.1. Իրական շահառու(ներ)ի անունը 
և ազգանունը, ում համար 
կազմակերպությունը հանդիսանում է 
միջանկյալ իրավաբանական անձ 

- 
- 
- 
- 
- 

5.3.Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները 

5.3.1. Ֆոնդային բորսայի անվանումը - 
5.3.2. Հղումը բորսայում առկա 
փաստաթղթերին 

- 

 
6. Լրացուցիչ նշումներ 
 
Լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են 
հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Իրական շահառուի տվյալները 

7.1. Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները 

7.1.1. Անունը Էմիլ  
7.1.2. Ազգանունը Վասիլյան  
7.1.3. Անունը (լատինատառ) Emil   
7.1.4. Ազգանունը (լատինատառ) Vasilyan  
7.1.5. Քաղաքացիությունը ՀՀ 
7.1.6. Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին 19.01.1973 

7.2. Անձը հաստատող փաստաթուղթը 

7.2.1. Փաստաթղթի տեսակը Անձնագիր 
7.2.2. Փաստաթղթի համարը AP0644645 
7.2.3. Տրամադրման օրը, ամիսը, 
տարին 06.12.2016 

7.2.4. Տրամադրող մարմինը 001 
7.2.5. ՀԾՀ կամ համարժեք համարը 2901730108 

7.3. Անձի հաշվառման հասցեն 

7.3.1. Պետությունը ՀՀ 
7.3.2. Համայնքը ք. Արմավիր  
7.3.3. Վարչատարածքային միավորը Արմավիրի մարզ 
7.3.4. Փողոցի անվանումը, շենքը 
(տունը), բնակարանը 

Շահումյան փ., շ. 39, բն 20 

7.4. Անձի բնակության հասցեն 

7.4.1. Պետությունը ՀՀ 
7.4.2. Համայնքը ք. Արմավիր  
7.4.3. Վարչատարածքային միավորը Արմավիրի մարզ 
7.4.4. Փողոցի անվանումը, շենքը 
(տունը), բնակարանը Շահումյան փ., շ. 39, բն 20 

7.5. Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ` 
ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների) 

☒   ա․ ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի 
իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի 
կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի 
կանոնադրական կապիտալում 

7.5.1. Մասնակցության չափը (%) 20% 



7.5.2. Մասնակցության տեսակը ☒ Ուղղակի մասնակցություն 
☐ Անուղղակի մասնակցություն 

☐ բ․ տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) 
վերահսկողություն այլ միջոցներով 
☐ գ․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ 
ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա» և 
«բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ 

7.6. Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի 
հաշվետու կազմակերպությունների համար) 

☐ ա․ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` 
ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ 
ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական 
անձի կանոնադրական կապիտալում 

7.6.1. Մասնակցության չափը (%) - 

7.6.2. Մասնակցության տեսակը ☐ Ուղղակի մասնակցություն 
☐ Անուղղակի մասնակցություն 

☐ բ․ իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման 
մարմինների անդամների մեծամասնությանը 
☐ գ․ իրավաբանական անձից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող 
տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի 
չափով օգուտ 
☐ դ․ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) 
վերահսկողություն այլ միջոցներով 
☐ ե․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ 
ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա»-
«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ 

7.7. Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները 

7.7.1. Իրական շահառու դառնալու 
օրը, ամիսը, տարին 22.11.2016թ. 

7.7.2. Կազմակերպության նկատմամբ 
վերահսկողության իրականացումը 

☒ Առանձին  
☐ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ 

7.7.3. Ընդերքօգտագործման ոլորտի 
հաշվետու կազմակերպության իրական 
շահառուն հանդիսանում է 
պաշտոնատար անձ կամ նրա 
ընտանիքի անդամ 

☐ Այո 
☐ Ոչ 



7.8. Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները 

7.8.1. Էլ․ փոստի հասցեն emil.vassilyan@am.gt.com 
7.8.2. Հեռախոսահամարը +374 93420917 
 
8. Իրական շահառուի տվյալները 

8.1. Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները 

8.1.1. Անունը Գուրգեն  
8.1.2. Ազգանունը Հակոբյան 
8.1.3. Անունը (լատինատառ) Gurgen   
8.1.4. Ազգանունը (լատինատառ) Hakobyan 
8.1.5. Քաղաքացիությունը ՀՀ 
8.1.6. Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին 27.07.1978 

8.2. Անձը հաստատող փաստաթուղթը 

8.2.1. Փաստաթղթի տեսակը Անձնագիր 
8.2.2. Փաստաթղթի համարը AR0629901 
8.2.3. Տրամադրման օրը, ամիսը, 
տարին 17.03.2018 

8.2.4. Տրամադրող մարմինը 004 
8.2.5. ՀԾՀ կամ համարժեք համարը 3707780155 

8.3. Անձի հաշվառման հասցեն 

8.3.1. Պետությունը ՀՀ 
8.3.2. Համայնքը ք. Երևան 
8.3.3. Վարչատարածքային միավորը Արաբկիր 
8.3.4. Փողոցի անվանումը, շենքը 
(տունը), բնակարանը Կիևյան 1շ., բն. 51 

8.4. Անձի բնակության հասցեն 

8.4.1. Պետությունը ՀՀ 
8.4.2. Համայնքը ք. Երևան 
8.4.3. Վարչատարածքային միավորը Արաբկիր 
8.4.4. Փողոցի անվանումը, շենքը 
(տունը), բնակարանը Կիևյան 1շ., բն. 51 

 

 

 



 

8.5. Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ` 
ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների) 

☒   ա․ ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի 
իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի 
կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի 
կանոնադրական կապիտալում 

8.5.1. Մասնակցության չափը (%) 20% 

8.5.2. Մասնակցության տեսակը ☒ Ուղղակի մասնակցություն 
☐ Անուղղակի մասնակցություն 

☐ բ․ տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) 
վերահսկողություն այլ միջոցներով 
☐ գ․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ 
ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա» և 
«բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ 

8.6. Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի 
հաշվետու կազմակերպությունների համար) 

☐ ա․ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` 
ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ 
ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական 
անձի կանոնադրական կապիտալում 

8.6.1. Մասնակցության չափը (%) - 

8.6.2. Մասնակցության տեսակը ☐ Ուղղակի մասնակցություն 
☐ Անուղղակի մասնակցություն 

☐ բ․ իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման 
մարմինների անդամների մեծամասնությանը 
☐ գ․ իրավաբանական անձից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող 
տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի 
չափով օգուտ 
☐ դ․ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) 
վերահսկողություն այլ միջոցներով 
☐ ե․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ 
ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա»-
«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ 

 



 

 

8.7. Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները 

8.7.1. Իրական շահառու դառնալու 
օրը, ամիսը, տարին 22.11.2016թ. 

8.7.2. Կազմակերպության նկատմամբ 
վերահսկողության իրականացումը 

☒ Առանձին  
☐ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ 

8.7.3. Ընդերքօգտագործման ոլորտի 
հաշվետու կազմակերպության իրական 
շահառուն հանդիսանում է 
պաշտոնատար անձ կամ նրա 
ընտանիքի անդամ 

☐ Այո 
☐ Ոչ 

8.8. Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները 

8.8.1. Էլ․ փոստի հասցեն gurgen.hakobyan@am.gt.com 
8.8.2. Հեռախոսահամարը +374 93401472 
 
 
9. Իրական շահառուի տվյալները 

9.1. Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները 

9.1.1. Անունը Գագիկ  
9.1.2. Ազգանունը Գյուլբուդաղյան 
9.1.3. Անունը (լատինատառ) Gagik  
9.1.4. Ազգանունը (լատինատառ) Gyulbudaghyan 
9.1.5. Քաղաքացիությունը ՀՀ 
9.1.6. Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին 04.03.1963 

9.2. Անձը հաստատող փաստաթուղթը 

9.2.1. Փաստաթղթի տեսակը Անձնագիր 
9.2.2. Փաստաթղթի համարը AS0525554 
9.2.3. Տրամադրման օրը, ամիսը, 
տարին 

28.02.2019 

9.2.4. Տրամադրող մարմինը 012 
9.2.5. ՀԾՀ կամ համարժեք համարը 1403630194 

 

 

 



9.3. Անձի հաշվառման հասցեն 

9.3.1. Պետությունը ՀՀ 
9.3.2. Համայնքը ք. Երևան  
9.3.3. Վարչատարածքային միավորը Աջափնյակ  
9.3.4. Փողոցի անվանումը, շենքը 
(տունը), բնակարանը Վահագնի թաղ. Արա լեռ փող., 16տ. 

9.4. Անձի բնակության հասցեն 

9.4.1. Պետությունը ՀՀ 
9.4.2. Համայնքը ք. Երևան  
9.4.3. Վարչատարածքային միավորը Աջափնյակ  
9.4.4. Փողոցի անվանումը, շենքը 
(տունը), բնակարանը Վահագնի թաղ. Արա լեռ փող., 16տ. 

9.5 . Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ` ընդերքօգտագործման 
ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների) 

☒   ա․ ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի 
իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի 
կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի 
կանոնադրական կապիտալում 

9.4.5. Մասնակցության չափը (%) 20% 

9.4.6. Մասնակցության տեսակը ☒ Ուղղակի մասնակցություն 
☐ Անուղղակի մասնակցություն 

☐ բ․ տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) 
վերահսկողություն այլ միջոցներով 
☐ գ․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ 
ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա» և 
«բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ 

9.5.Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի 
հաշվետու կազմակերպությունների համար) 

☐ ա․ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` 
ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ 
ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական 
անձի կանոնադրական կապիտալում 

9.5.1. Մասնակցության չափը (%) - 



9.5.2. Մասնակցության տեսակը ☐ Ուղղակի մասնակցություն 
☐ Անուղղակի մասնակցություն 

☐ բ․ իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման 
մարմինների անդամների մեծամասնությանը 
☐ գ․ իրավաբանական անձից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող 
տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի 
չափով օգուտ 
☐ դ․ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) 
վերահսկողություն այլ միջոցներով 
☐ ե․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ 
ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա»-
«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ 

9.6. Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները 

9.6.1. Իրական շահառու դառնալու 
օրը, ամիսը, տարին 22.11.2016թ. 

9.6.2. Կազմակերպության նկատմամբ 
վերահսկողության իրականացումը 

☒ Առանձին  
☐ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ 

9.6.3. Ընդերքօգտագործման ոլորտի 
հաշվետու կազմակերպության իրական 
շահառուն հանդիսանում է 
պաշտոնատար անձ կամ նրա 
ընտանիքի անդամ 

☐ Այո 
☐ Ոչ 

9.7. Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները 

9.7.1. Էլ․ փոստի հասցեն gagik.gyulbudaghyan@am.gt.com 
9.7.2. Հեռախոսահամարը +374 91402766   
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