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Որոշում 

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի 
արտահերթ ընդհանուր ժողով 

հրավիրելու մասին 

Կոդ: ՀՎԾ/ՈՐԽ0102 – 01 

Դաս: ՀՊ 

Ամսաթիվ: «09» սեպտեմբերի 2019թ. 

 

Հավելված 1 

 

 

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ 

2019 թվականի սեպտեմբերի 27-ին կայանալիք ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց 

բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի 

 

 

1. Որպես ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 2019 թվականի 
ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն իրականացնող անձ 
«ԳՐԱՆԹ ԹՈՐՆԹՈՆ» ՓԲԸ աուդիտորական կազմակերպությանը 
հաստատելու մասին: 

2. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության կանոնադրությունը 
փոփոխելու և նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին: 

 



 

Որոշում 

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի 
արտահերթ ընդհանուր ժողով 

հրավիրելու մասին 

Կոդ: ՀՎԾ/ՈՐԽ0102 – 02 

Դաս: ՀՊ 

Ամսաթիվ: «09» սեպտեմբերի 

2019թ. 

 

 

Հավելված 2 

 

 

Ց Ա Ն Կ 

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերին 

տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի  

 

 

1. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 2019 թվականի ֆինանսական գործունեության 
արտաքին աուդիտն իրականացնելու համար ներկայացված ընկերության 
վերաբերյալ տեղեկություններ: 
2. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ իրավաբանական հասցեի փոփոխության 
կապակցությամբ կանոնադրության 1.10. կետը փոփոխել և շարադրել 
հետևյալ բովանդակությամբ՝ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կանոնադրությունը 
հաստատելով նոր խմբագրությամբ․ 
«1.10. Բանկի իրավաբանական հասցեն է՝  Երևան, Կենտրոն, Բուզանդի 

փողոց, 87-րդ շենք, թիվ 85։»։ 
3. Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկը: 

 
 


