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Տեղեկացնում ենք, որ 14.03.2018թ.-ից «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
անվանական,

արժեկտրոնային

պարտատոմսերը

(AMACBAB22ER8,

ACBAB2),

ցուցակվեու և ընդգրկվելու են պարտատոմսերի հիմնական (Abond) ցուցակում,
ինչպես նաև թույլատրվել է դրանցով հասցեական և ռեպո գործարքների կնքումը:
Երկրորդային

շուկայում

Բանկի

կողմից

թողարկված

պարտատոմսերի

իրացվելիության ապահովման նպատակով շուկա ստեղծողի գործառնություններն
իրականացնում է «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ:
Կից ներկայացնում ենք «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ անվանական,
արժեկտրոնային պարտատոմսերը ցուցակելու և պարտատոմսերի

հիմնական

(Abond) ցուցակում ընդգրկելու մասին «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ԲԲԸ Գլխավոր
տնօրենի 2018 թվականի մարտի 7-ի թիվ ՑՊ-005-03/18 որոշումը:
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