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  های سهامی تکقانون جمهوری ارمنستان پيرامون شر

  )٠٣/٠٧/١٣٨٠( ٢٠٠١سپتامبر سال  ٢۵مصوب 

  

  ١فصل 

  لیکمفاد 

  مسائل و زمينه عملکرد قانون .١ماده 

های  تکوضعيت حقوقی شرمدنی) آيين (منبعد: مدنی جمهوری ارمنستان با آيين اين قانون مطابق  .١

و  هدونم را وضع سهامداران  وظايفاليت و توقف فعاليت، حقوق و سهامی، ايجاد آنها، مقررات انجام فع

  نمايد. میرا تامين اران کسهامداران و طلب یو منافع قانوناز حقوق حمايت 

  باشد. ايجاد در جمهوری ارمنستان میحال های سهامی موجود و در  تکاين قانون شامل حال شر .٢

  شود. ن قانون، ديگر قوانين و اسناد حقوقی تنظيم میمدنی، اي آيين طبقهای سهامی  تکفعاليت شر .٣

سازمان ی، کبان  ه فعاليتهای سهامی در زمين تکشر ، سازماندهی مجدد و انحاللمقررات ايجاد .۴

ل کهای ش و ويژگی ...  وای، شرکت های راديو و تلويزيون عمومی سرمايه گذاری، بيمه های اعتباری، 

   شود. اد حقوقی ديگر وضع میقوانين و اسنحقوقی آنها برحسب 

۴ تنظيم ديگری پيش » پيرامون صندوق های سرمايه گذاری«اگر طبق قانون جمهوری ارمنستان  .١

  .شدخواهد شامل حال روابط مربوط به صندوق های سرمايه گذاری نيز ضوابط اين قانون بينی نشده باشد، 

۴ تنظيم ديگری پيش بينی نشده » تلويزيونپيرامون راديو و «. اگر طبق قانون جمهوری ارمنستان ٢

خواهد عمومی ی و شرکت های راديو عمومیشرکت های تلويزيون باشد، ضوابط اين قانون نيز شامل حال 

  شد.

های سهامی دارای اوراق  تکشرتجديد سازمان و ايجاد های  به منظور خصوصی سازی، ويژگی .۵

خصوصی سازی  ۀنندکطبق قوانين تنظيم  ،مکمل رضهو اوراق ق، صدور اوراق سهام متعلق به دولت سهام

  شود. ديگر اسناد حقوقی وضع میو 

اين آنچه که در بغير از هنجارهای ديگری اگر طبق قراردادهای بين المللی جمهوری ارمنستان  .۶

 هنجارهایصورت  وضع شده باشد، در اين پيش بينی شده اند های سهامی تکقانون جهت تنظيم فعاليت شر

  شد. خواهد اعمال دادها قرار

  مورد استفاده در اين قانون بشرح زير می باشند:و . تعاريف اصلی ٧

قانون جمهوری ارمنستان  ١٩٧ماده  ١دارندگان اسمی و ذيصالح مندرج در بند  دارنده اسمی:) ١

اشد، در صورتی که در اين قانون مورد غير از اين پيش بينی نشده ب». پيرامون بازار اوراق بهادار«

  د بود،تعريف دارنده اسمی شامل دارندگان اسمی ارمنستانی و دارندگان اسمی خارجی خواه



٢ 

 

ماده  ٣ارمنستانی مندرج در بند  عبارت است از امانت دار (دارنده اسمی) دارنده اسمی ارمنستانی:) ٢

  ،»پيرامون بازار اوراق بهادار«قانون جمهوری ارمنستان  ١٩٧

 ١٩٧ماده  ٣عبارت است از امانت دار (دارنده اسمی) خارجی مندرج در بند  دارنده اسمی خارجی:) ٣

  ،»پيرامون بازار اوراق بهادار«قانون جمهوری ارمنستان 

عبارت است از شخص اداره کنندۀ فهرست سهامداران (دارندگان اسمی)  :متصدی دفتر ثبت فهرست) ۴

  اين قانون. ۵١شرکت طبق ماده 

ن،  -٣۶۶) شماره ٠٨/٠٣/١٣٨١( ٢٩/٠۵/٢٠٠٢انون اصالحی مورخه به موجب ق ١(اصالح ماده 

ن، قانون اصالحی مورخه  -٢٧٣) شماره ٠١/١٠/١٣٨٩( ٢٢/١٢/٢٠١٠قانون اصالحی مورخه 

) ٠٣/٠١/١٣٩٧( ٢٣/٠٣/٢٠١٨ن، قانون اصالحی مورخه  -٢۴) شماره ٣٠/٠٩/١٣٩۴( ٢١/١٢/٢٠١۵

  ن)-١۵۴شماره 

  

  ت سهامیکحقوقی شروضعيت  .٢ماده 

بوده و سرمايۀ اوليۀ آن به تعداد اوراق سهام سازمان تجاری  که معرف يکت اقتصادی کآن شر .١

 :ت سهامی (منبعدکشرت باشد، کنندۀ حق تعهدی سهامداران در قبال شرکمشخص تقسيم شده باشد و تأييد 

  شود. ت) محسوب میکشر

ه در کباشد  هامداران خود میو دارای اموال مجزا شده از اموال ساست شخص حقوقی يک ت کشر .٢

  رسد. ثبت میه ترازنامه مستقل ب

ی و خصوصی غير ت مجاز است بنام خود اموال بدست آورد و دارای حقوق و اختيارات اموالکشر

  ی حضور يابد.کی و متشاکو در دادگاه بعنوان شا داشته باشدی را بر عهده اموالی باشد، وظايف

که برحسب قانون های مجاز دلخواه  زم جهت انجام انواع فعاليتحقوق مدنی الاز تواند  ت میکشر .٣

  عهده داشته باشد.ر و وظائف مدنی بممنوع نباشد برخوردار باشد 

فقط باشد قانون به موجب تعيين شده  ه وه شامل فهرست جداگانکهايی  تواند در زمينه فعاليت ت میکشر

  سب مجوز مختص آن فعاليت داشته باشد.کبا 

بغير از موارد پيش بينی شده به موجب  .شود ايجاد شده محسوب میدولتی آن ثبت مان از زت کشر .۴

  .اساسنامه شرکت، آن برای مهلت نامحدود ايجاد می شود

افتتاح نمايد و های داخلی و خارجی  ی در بانککهای بان حساب قانون مقرربه ت مجاز است کشر .۵

ً ی يا جامعه محلی يا سهام دولتی و جامعه محلی (درصد سهام دولت ۵٠شرکتی که دارای بيش از   )مجموعا

باشد و همچنين شرکت تاسيس شده از سوی شرکت دارای سهم دولتی يا جامعه محلی يا سهام دولتی و جامعه 

محلی (مجموعاً) می تواند حساب هايی را نيز در خزانه داری نهاد اداره دولتی و تام االختيار از سوی دولت 

  .ستان در زمينه مديريت مالی دولتی (منبعد: خزانه داری) افتتاح نمايدجمهوری ارمن



٣ 

 

 )ن -۵٣) شماره ٢٩/١٢/١٣٩٠( ١٩/٠٣/٢٠١٢قانون اصالحی مورخه (اين بند به موجب  .۶

همچنين دارای و تجاری خود نام شامل  ها و فرم های سربرگمهرانواع دارای می تواند ت کشر. ٧

  .ساير عالئمی که به مقرر قانون به ثبت رسيده اند، باشد، تجاری و االيیکم ئعالنماد و 

، ن -۴٠) شماره ٠۶/١٠/١٣٨٧( ٢۶/١٢/٢٠٠٨به موجب قانون اصالحی مورخه  ٢(اصالح ماده 

ن، قانون اصالحی مورخه  -۵٣) شماره ٢٩/١٢/١٣٩٠( ١٩/٠٣/٢٠١٢قانون اصالحی مورخه 

  )ن -٣٠٨) شماره ٢٣/٠٩/١٣٩۶( ١٢/٢٠١٧/١۴

  

  ت و اشخاص ديگرکبگوئی شرجوا .٣ماده 

  باشد. ت در برابر تعهدات خود با تمامی اموال متعلق بخود جوابگو میکشر .١

  باشد. ت در برابر تعهدات سهامداران خود جوابگو نمیکشر .٢

ارزش سهام متعلق  ۀباشند و در محدود ت جوابگو نمیکدر برابر تعهدات شرشرکت سهامداران  .٣

  عهده دارند.بر ت را کبوط به فعايت شرضرر و زيان مر کبخود ريس

ناتوانی در پرداخت ديون (عدم فعاليت) سهامداران يا ديگر اشخاص باعث  عملکرداگر  .۴

يا دارای اجرا ت جهت کرهنمودهای اجباری به شرارائه ت باشد و آنان دارای حق کشر )ستگیکورش(

اموال  بودن فیاکعدم در اين صورت د، ت بوده باشنکشرغير از سوی فعاليت انجام انات پيش بينی کام

برای (مسئوليت تابعه) مل کجوابگوئی مديگر سهامداران يا اشخاص  ایبرمی تواند ت کمتعلق به شر

  .داشته باشدت کتعهدات شر

 در پرداخت ديون ناتوانی فقط در صورتی علت ديگرسهامداران و اشخاص  (عدم فعاليت)عملکرد 

ر شده به منظور مجبور کانات ذکو يا امخود آنان از حق که شد  ت محسوب خواهدکشر )ستگیکورش(

ه سبب ه بکد و از قبل آگاه بوده باشند نرده باشکت به انجام يا عدم انجام عمليات مشخص استفاده کنمودن شر

  مواجه خواهد شد. )ستگیکورشتوانايی در پرداخت ديون (فاقد وضعيت با ت کآن شر

خود  ۀت بنوبکباشند. شر ت جوابگو نمیکدر قبال تعهدات شرآن محلی جمهوری ارمنستان و جوامع  .۵

  باشد. در قبال تعهدات جمهوری ارمنستان و جوامع جوابگو نمی

  

  تکنام و محل شر .۴ماده 

اسم  )يا(بايستی شامل اسم خاص، عام و می باشد که می به زبان ارمنی دارای نام تجاری ت کشر .١

  باشد.نيز  »ت سهامی عامکشر«يا  »ت سهامی خاصکشر«مل عبارات و شا ديگر و قابل تمايز باشد

شامل عبارات نيز ت بايستی شامل اسم خاص، عام و يا غيره جهت تشخيص دادن باشد و کنام شر

  باشد. »ت سهامی عامکشر«(يا)  »ت سهامی خاصکشر«



٤ 

 

ه در آن واقع کلی ت، نام محکرفعاليت ش ۀنندکهای مشخص  تواند شامل واژه ت نيز میکشرتجاری نام 

  بدانند، باشد.الزم ت يا مؤسسين که شرکو همچنين مشخصات ديگری  است

  داشته باشد.ديگر نيز های  امل خود و (يا) اختصار آن را به زبانکتجاری تواند نام  ت میکشر .٢

 قانون و ديگر اسناد حقوقیبه موجب ت کشرتجاری مقررات ثبت، استفاده و حمايت حقوقی از نام  .٣

  شود. وضع می

اجرايی فعال و دائمی آن که به موجب  هاینهاديکی از استقرار محل  ،تکشراستقرار محل  .۴

  د.دگر ت انجام میکثبت دولتی شر ،تکشراستقرار بر حسب محل اساسنامه وضع شده است، می باشد. 

 باشد.هد ساخت، را فراهم خوابا آن برقراری ارتباط  که امکانآدرس پستی دارای تواند  ت میکشر .۵

ارسال پست و ساير مکاتبات به آدرس پستی شرکت يا محل استقرار آن، ارسال درست و شايسته محسوب 

  خواهد شد.

  

 ی شرکتها شعب و نمايندگی .۵ماده 

شعب زيربخش های مجزای خود را به صورت ديگر اسناد حقوقی  ت مجاز است طبق قانون وکشر .١

  ها دائر نمايد. و نمايندگی

که کليه عملکردهای آن يا بخشی از آن؛ بوده در خارج از محل شرکت مستقر  مجزایبخش  شاملبه شع

  به انضمام عملکردهای نمايندگی را اجرا می نمايد.

شرکت و حامی آن که معرف منافع بوده در خارج از محل شرکت مستقر مجزای بخش شامل نمايندگی 

  .باشد  منافع می

ديگر اسناد حقوقی  قوانين وبا شورهای خارجی مطابق کت در کشرای ايجاد شعب و نمايندگی ه

گيرد، اگر طبق قراردادهای بين المللی جمهوری ارمنستان مورد ديگر  شورهای مورد نظر صورت میک

  پيش بينی نشده باشد.

 ت (منبعد:کظر) شران هيئت(هيئت مديره ت از طرف کهای شر ايجاد شعب و نمايندگیمصوبات  .٢

  بخش مجزای شرکت از زمان اخذ تصميم مربوطه تاسيس شده محسوب می شود. .گردد  اذ می) اتخهيئت

ت که از طرف شرکهايی  و بر اساس اساسنامهنبوده ت اشخاص حقوقی کهای شر شعب و نمايندگی .٣

اختصاص موسس آنها ت کها از طرف شر اموال شعب و نمايندگی نمايند. فعاليت میرسيده است به تأييد 

  شود. میداده 

  رسد. ثبت میه ت بکهای مجزای خود و هم در ترازنامه شر اموال شعب و نمايندگی ها هم در ترازنامه

شده از صادر  ه هاینامالتکشوند و بر اساس و ت منصوب میکاز طرف شر ه و نمايندگیرؤسای شعب

  نمايند. ت فعاليت میکطرف شر

  .شودقيد خش های مجزای شرکت بپيرامون  یاطالعات دتوان ت میکشر ۀدر اساسنام .۴



٥ 

 

ها  شعب و نمايندگیفعاليت در قبال شرکت نمايند.  ت فعاليت میکها به نام شر شعب و نمايندگی .۵

  باشد. می مسئول

  

  تکشر موسسات .۶ماده 

  دائر نمايد.را  د نظرروم موسساتت مجاز است طبق قانون و ديگر اسناد حقوقی کشر .١

ساير اجتماعی، آموزشی و  -فرهنگیاداری، های  انجام فعاليتجهت سازمانی که از سوی شرکت 

  شود. محسوب میموسسه  ايجاد شده است، غير تجاریدارای ماهيت های  فعاليت

انجام های مورد نظر  شورکقوانين و ديگر اسناد حقوقی با شورهای خارجی مطابق کدر موسسات ايجاد 

  ری ارمنستان مورد ديگری پيش بينی نشده باشد.، اگر طبق قراردادهای بين المللی جمهومی پذيرد

  شود. اتخاذ میهيئت مديره از طرف موسسات ايجاد مصوبات  .٢

از طرف به تصويب رسيده های  و بر اساس اساسنامه نبودهت اشخاص حقوقی کشرموسسات  .٣

  نمايند. ت فعاليت میکشر

وضع در چارچوب مذکور را موسسه اموال شود.  ت اختصاص داده میکاز طرف شرموسسات اموال 

 اهداف فعاليت خودکاربری آنها و  ،تکشرسوی های ابالغ شده از  فعاليتمتناسب با ، شده به موجب قانون

ت کهم در ترازنامه مجزای خود و هم در ترازنامه شرموسسه . اموال تحت استفاده و مديريت قرار می دهد

  شوند. میت منصوب کاز طرف شرموسسات رؤسای  رسد. ثبت میه ب

  .گرددقيد موسسات پيرامون  یاطالعات دتوان ت میکدر اساسنامه شر .۴

در شرکت نمايند.  فعاليت می ی که آنها را تاسيس نموده استتکشرنمايندگی از طرف به موسسات  .۵

  باشد. میعملکرد موسسات مسئول قبال 

  

  و وابسته  تابعههای  تکشر .٧ماده 

 و وابسته دارای هويت شخص حقوقی داشته باشد.تابعه اقتصادی  های تکه شرکت مجاز است کشر .١

شورهای کقوانين و ديگر اسناد حقوقی با شورهای خارجی مطابق کو وابسته در تابعه های  تکايجاد شر

گيرد، اگر طبق قراردادهای بين المللی جمهوری ارمنستان مورد ديگری پيش بينی  مورد نظر صورت می

  نشده باشد.

قوت با يا شرکت شريک ت اصلی) کت ديگر (شرکه اگر شرکشود  محسوب می تابعهتی کشر .٢

مجاز قانون طبق ه کلی کبين و يا به شما فی ۀق قرارداد منعقدطبيا  مشارکت غالب خود در سرمايه اوليه آن

  ت را داشته باشد.کتصميمات آن شرتعيين کردن پيش از ان کام باشد؛



٦ 

 

ت ديگر کشر اگر هکشود  محسوب میيا شرکت شريک وابسته  ديگر (اصلی)نسبت به شرکت تی کشر

را در اختيار مذکور ت کاوراق سهام دارای حق رأی شراز ) بيشتر از بيست درصد غالب، شريک تک(شر

  داشته باشد.

ت که آن نيز بنوبه خود شرکيا وابسته محسوب شود تابعه ت ديگر کشر کتی نسبت به يکاگر شر .٣

ت سوم کنيز نسبت به شر ت اولکدر اين صورت شرسوم باشد، اقتصادی ت کبه شر يا وابسته نسبت تابعه

ت کبين شرکه بعدها  یروابطکليه در قبال موارد متوالی ضابطه شد. اين خواهد يا وابسته شناخته  تابعه

  شود. ار گرفته میکبايجاد خواهد شد، يا وابسته  تابعهت کو شر) (مشارکتاقتصادی اصلی 

  باشد. جوابگو نمی(مشارکت) ت اصلی کبرای تعهدات شر تابعهت کشر .۴

آن  تابعه می باشد، به اتفاقت که دارای حق دادن دستورات اجباری به شرک) (مشارکتت اصلی کشر

 کجوابگوئی مشتراست، شده  ی که از سوی خود صادردستوراتبر اساس ه شد در قبال انجام معامالت منعقد

  دارد.

ه اگر کباشد  می تابعهت کبه شرو دستورات ق اجباری ارائه رهنمودها ت اصلی موقعی دارای حکشر

  .ناشی شودقانون و به مقرر ل ديگر کبين تثبيت شده باشد و يا به شما فیاين حق در قرارداد منعقده 

تقاضای جبران ضرر و ) (مشارکتت اصلی کند از شرمجاز تابعهت ک) شرشرکایسهامداران ( .۵

  د.نوارد آمده است بنماي تابعهت کشر بهه به سبب آن کزيانی 

ه ک شود محسوب می(مشارکت) ت اصلی کشر تقصيربه  تابعهت کزمانی ضرر و زيان وارده به شر

، تابعهت کشر توسطت اصلی کشراز سوی اجباری ارائه شده  اگر آن در پی اجرای رهنمودها و دستورات

  صورت گرفته باشد.

مسئوليت ت اصلی ک، شرت اصلی (مشارکت)کسبب شرتابعه به  تکستگی شرکدر صورت ورش .۶

(مشارکت) ت اصلی کبه سبب شرزمانی  تابعهت کبر عهده خواهد داشت. شررا های آن  بدهیتابعه در قبال 

ت اصلی کاجباری شر ه اگر آن در پی اجرای رهنمودها و دستوراتک شود سته شناخته میکورش

  ، صورت گرفته باشد.تابعهت کشر (مشارکت) توسط

صورتی  در(مشارکت) ت اصلی کاين ماده، شر ۴-۶بندهای به موجب در موارد پيش بينی شده  .٧

  توانست آگاه بوده باشد. ايجاد عواقب مربوطه آگاه بوده و يا می ۀه اگر آن در بارکجوابگو خواهد بود 

يا سهام ت مسئوليت محدود کشراوليه ه بيش از بيست درصد سرمايه کاقتصادی يا مشارکت ت کشر .٨

ت سهامی را بدست آورده باشد موظف است طبق مقررات قانون در اين باره اطالعات کشردهندۀ رای 

  نتشر نمايد.م

  

  ها تکشر عانوا .٨ماده 

  ت بيان شوند.کشرتجاری ه بايستی در اساسنامه و نام کتوانند عام و خاص باشند  ها می تکشر .١



٧ 

 

آن مجازند بدون موافقت ديگر سهامداران اوراق سهام ه سهامداران کشود  تی عام محسوب میکشر .٢

قانون و ديگر اسناد شرايط وضع شده به موجب تی مجاز است طبق ک. چنين شرواگذار نمايندبخود را 

ت کد. شريانمخود ب صادرهاوراق سهام عرضه عمومی و فروش آزاد اشتراک گذاری و اقدام به  ،حقوقی

  خاص بگذارد. کرا به اشتراسهام خود اوراق تواند  عام نيز می

  باشد. های عام محدود نمی تکتعداد سهامداران شر

شرکت عام که دارای سرمايه ثابت نبوده و سرمايۀ آن در هر لحظه دلخواه معادل ارزش دارايی های 

 .خالص آن می باشد

و  ت بين سهامداران آن (از جمله مؤسسين آن)کسهام شراوراق ه کشود  تی خاص محسوب میکشر .٣

ت خاص مجاز نيست اوراق سهام خود را در معرض کشود. شربتقسيم اند از قبل تعيين شده  ی کهيا اشخاص

  نمايد.بآنها را کسب به تعداد اشخاص نامحدود پيشنهاد به شکلی قرار دهد و يا عمومی  کاشترا

نفر  ۴٩ز سهامدار باشد. اگر تعداد سهامداران بيشتر ا ۴٩می بايستی حداکثر دارای ت خاص کشر

ً تناسبمو يا تجديد سازمان يابد سال کبايستی در عرض يمی ت کصورت شر در اين ،دوشب تعداد سهامداران  ا

  ت منحل خواهد شد.کشربا ارجاع به دادگاه صورت  . در غير ايننمايدحذف خود را 

شد. با خريد سهام مورد فروش از طرف سهامداران ديگر میاولويت ت خاص دارای حق کسهامدار شر

اولويت ت از حق کاز سهامداران شر کي ت هيچکشر ۀاگر طی مهلت درنظر گرفته شده بر اساس اساسنام

ه با کور را به قيمتی کسهام مذتا ت مجاز خواهد بود کصورت شر خود در خريد سهام استفاده ننمايد، در اين

ت يا عدم کز طرف شرور اکآن به توافق آمده باشد بدست آورد. در صورت عدم خريد سهام مذ کمال

بغير از موارد تعيين شده . واگذار گرددبه اشخاص ثالث می تواند حصول توافق بر سر قيمت آن، اين سهام 

عمومی  مجمع ،تکخريد سهام از طرف شرامتناع از تصميم مربوط به خريد يا به موجب اساسنامه شرکت، 

  نمايد. ) اتخاذ میمجمع (منبعد:سهامداران شرکت 

ت خاص کخريد سهام مورد فروش از طرف سهامداران شراولويت حق اجرای های  مهلت مقررات و

و  ٣٠متر از کنبايد از زمان پيشنهاد خريد سهام اولويت شوند. مهلت حق  ت وضع میکشر ۀطبق اساسنام

  روز باشد. ۶٠بيشتر از 

  ن) -٢٧٣) شماره ٠١/١٠/١٣٨٩( ٢٢/١٢/٢٠١٠به موجب قانون اصالحی مورخه  ٨(اصالح ماده 

  

  ٢فصل 

  آن، سازماندهی مجدد و انحالل شرکت ايجاد

  تکايجاد شر .٩ماده 

ت جديد و از طريق سازماندهی مجدد شخص حقوقی (ادغام، تقسيم، کبا تأسيس شر دتوان ت میکشر

  ثبت دولتی آن ايجاد شده محسوب خواهد شد.زمان ت از کشر .گردديل مجدد) ايجاد ک، تشتفکيک



٨ 

 

  تکتأسيس شر .١٠ماده 

  .پذيرد می انجام  تکمؤسس شرمجمع  طبق مصوبهت از طريق تأسيس آن کايجاد شر .١

سهام اوراق  ۀليک کسبنفر؛ در صورت  کل از يکشخص يا متش کتواند از طرف ي ت میکشر

گنجانده ت کاطالعات پيرامون آن در اساسنامه شربايستی  میه ک ،ايجاد شود سهامدار کتوسط ي تکشر

تبی) پيرامون ک(مصوبه شخص، يک ت از طرف کو منتشر شود. درصورت تأسيس شرد برسثبت به ، شود

  د.رس میبه تصويب ور کتأسيس آن از طرف شخص مذ

  ه شامل موارد ذيل خواهد بود:کنمايند  ت منعقد میکتبی پيرامون ايجاد شرکت قرارداد کمؤسسين شر .٢

  الف) اطالعات پيرامون مؤسسين:

  انات ارتباطی،کاره تلفن و ديگر امونت، شمک، محل سگذرنامه، مشخصات برای اشخاص حقيقی: نام -

(آدرس پستی)، نام استقرار ، مشخصات ثبت دولتی، محل تجاریامل کبرای اشخاص حقوقی: نام  -

  انات ارتباطی،کاره تلفن و ديگر امشخص حقوقی، شم ۀرئيس يا نمايند

  ت،کد شرمؤسسين در ارتباط با ايجا کب) مقررات فعاليت مشتر

  ت،کميزان سرمايه اوليه شر پ)

  ،بين مؤسسين، مقررات و ميزان پرداخت آنهاپذيره نويسی های اوراق سهام مشمول  السکت) اقسام و 

  سهام خريداری شده از طرف هر مؤسس،ث) تعداد 

  ت،کيف مؤسسين در رابطه با ايجاد شرج) اختيارات و وظا

  ت،کؤسسين تا برگزاری مجمع مؤسس شری مجهت معرف تام االختيارچ) نام شخص حقيقی 

عدم رضايت فعاليت مؤسسين در صورت اعالم در صورتی که شرکت ايجاد نشده محسوب بشود يا ح) 

آن؛ تقسيم مسئوليت در قبال تعهدات ايجاد شده در پی فعاليت مؤسسين در فرآيند  مؤسسمجمع از طرف 

  ت در سطح مؤسسين،کايجاد شر

يجاد نشده محسوب بشود يا در صورت اعالم عدم رضايت فعاليت مؤسسين در صورتی که شرکت اخ) 

اوراق ازای های انجام شده از طرف مؤسسين در  مقررات عودت پرداختاز طرف مجمع مؤسس آن؛ 

  سهام.

  شود. ت سند مؤسس محسوب نمیکقرارداد ايجاد شر

  گردد.پذيره نويسی بايستی بين مؤسسين  ت تمامی اوراق سهام آن میکدر موقع تأسيس شر .٣

دولت و يا به  ۀجوامع طبق مصوب يات با اوراق سهام متعلق به جمهوری ارمنستان کتأسيس شر .۴

  پذيرد. آن انجام می هيئت مديرۀتصميم رئيس جامعه با موافقت 

  

  تکمؤسسين شر .١١ماده 



٩ 

 

ه کر از اشخاصی ، بغياند ت را اتخاذ نمودهکر تأسيس شره تصميم مبنی بکاشخاص حقيقی و حقوقی  .١

ت محسوب ک، می توانند بعنوان مؤسسين شرت طبق قانون ممنوع و يا محدود شده باشدکآنان در شرشراکت 

  بشوند.

شهروندان و اشخاص حقوقی  بر اساس اصل برابری باتوانند  جمهوری ارمنستان و جوامع آن می .٢

  .باشندت کند سهامدار شرنهادهای دولتی يا خودگردان محلی حق ندار شند.بات کسهامدار شر

ه تا ثبت دولتی آن بوجود آمده باشد کت کت در قبال تعهدات مربوط به ايجاد شرکمؤسسين شر .٣

  دارند. کپاسخگويی مشتر

ه اگر کباشد  ت جوابگو میکت فقط در صورتی در قبال تعهدات مؤسسين در رابطه با ايجاد شرکشر

  .باشد مجمعورد رضايت رد مؤسسين در قبال ايجاد آن مکفعاليت و عمل

با شهروندان و بر اساس اصل برابری ت تأسيس نمايند و در آن کتوانند شر اشخاص خارجی می .۴

ويژگی های ايجاد شرکت ها با مشارکت اشخاص  ت داشته باشند.کاشخاص حقوقی جمهوری ارمنستان شر

  خارجی و فعاليت آنها برحسب قانون و ديگر اسناد حقوقی وضع می شود.

  

  تکمؤسس سهامداران شر مجمع .١٢اده م

 پذيره نويسیطی مدت سه ماه پس از در مؤسس)  مجمعت (منبعد: کمؤسس سهامداران شرمجمع  .١

  شود. ها از طرف سهامداران در ازای آنها، برگزار می اوراق سهام و انجام پرداخت

 سهامحبان اوراق صاآرای که سه چهارم در صورتی صالحيت قانونی خواهد داشت مؤسس مجمع  .٢

  .و همچنين سه چهارم سهامداران در آن حضورداشته باشند پذيره نويسی شده

  :عبارت است از مؤسسدايرۀ عملکرد مجمع  .٣

  ،اوراق سهامذيره نويسی نتايج پتصويب الف) 

  ت،کب) اتخاذ تصميم پيرامون تأسيس شر

  ،)وليهت (منبعد: سرمايه اکشراوليه پ) تصويب ميزان سرمايه 

  ت،کشر ۀ) تصويب اساسنامت

  ت،کهيئت مديره شرث) انتخاب 

 ت،کميسيون بازرسی (بازرس) شرکخاب ج) انت

  يا انتصاب قائم مقام موقت نهاد اجرايی،يل نهاد اجرايی کچ) تش

وضع مسائل  هبمربوط تصميمات  ار آنان.يت) شخص تام االخيا(حسابدهی مؤسسين وگزارش ح) سمع 

مجمع نندگان در کت کاين بند با سه چهارم آرای شر »ح«و  »پ«، »لفا«های  تبصرهشده به موجب 

ثريت قريب به کبا ا »ت«و  »ب«های  ه مسائل مندرج در تبصرهب طوبمرتصميمات  شود. مؤسس اتخاذ می

ثريت کائل ديگر با اتصميمات در رابطه با مس شود. مؤسس اتخاذ میمجمع نندگان در کت کاتفاق آرای شر



١٠ 

 

ه طبق کمؤسس همچنين مجاز به انجام بررسی و اتخاذ تصميم در رابطه با مسائلی مجمع  ود.شآرا اتخاذ می 

  باشد. میت در صالحيت آن است، کاساسنامه شر

بايستی شامل مفادی در می مؤسس مصوبه کتبی شخص،  کت از طرف يکدر صورت تأسيس شر .۴

  د.اين ماده باش ٣بند  »چ-الف«قبال مسائل تعيين شده در بندهای 

بايستی شامل مفادی  ت با سهام متعلق به جمهوری ارمنستان میکدولت پيرامون تأسيس شر ۀمصوب .۵

سهامی بسته اوراق ه معرف مؤسس باشند و کدولتی  ۀو همچنين نهاد (نهادهای) ادارت کتأسيس شر ۀدر بار

تيارات وضع شده مطابق دام از آنها قرار گذاشته شده است، باشد. ديگر اخکدر اختيار هر مديريته جهت ک

و همچنين نهاد (نهادهای) اداره دولتی مربوطه در صالحيت تواند از سوی دولت  ماده جاری می ٣بند با 

  .قرار داده شودبر رئيس جامعه؛ منبعد: نهاد تام االختيار، بعنوان اختيارات برون سپاری شده 

 یبايستی شامل مفاد علق به جامعه میسهام متاوراق ت با کرئيس جامعه پيرامون تأسيس شر ۀمصوب .۶

  ماده جاری باشد. ٣بند  »چ-الف«های  مسائل وضع شده در تبصره ۀدر بار

يل مجدد) ايجاد ک، تشتفکيکسازماندهی مجدد (ادغام، تقسيم، نتيجۀ  . مجمع مؤسس شرکت که در٨

درصد آرای  ۵٠ز سهامدارانی که بر بيش ادر صورتی صالحيت قانونی خواهد داشت که در آن شود   می

  حضورداشته باشند.صاحبان اوراق سهام پذيره نويسی شده در نتيجه تبديل مسلط باشند، 

يل مجدد) ايجاد شده ک، تشتفکيکدر مجمع مؤسس شرکتی که در نتيجۀ سازماندهی مجدد (ادغام، تقسيم، 

رد قبول واقع اين ماده می تواند مو ٣بند » ح«و » ب«است مصوبات وضع شده به موجب تبصره های 

  نگردد.

اين ماده با  ٣بند » ت«و » پ«، »الف«مصوبات مربوط به مسائل وضع شده به موجب تبصره های 

  آرای شرکت کنندگان در مجمع موسس به تصويب می رسند. ٣/۴

ن،  - ١۶٧) شماره ٢٠/٠١/١٣٨۶( ٠٩/٠۴/٢٠٠٧به موجب قانون اصالحی مورخه  ١٢(اصالح ماده 

ن، قانون اصالحی مورخه  -۴٠) شماره ٠۶/١٠/١٣٨٧( ٢۶/١٢/٢٠٠٨قانون اصالحی مورخه 

) ٠٣/٠١/١٣٩٧( ٢٣/٠٣/٢٠١٨ن، قانون اصالحی مورخه  -١٩) شماره ٢٩/٠٢/١٣٨٨( ٢٠٠٩/١٩/٠۵

  ن) -١۵۴شماره 

  

  ت ايجاد نشدهکشر .١٣ماده 

  ه اگر:کشود  تی ايجاد نشده محسوب میکشر -١

  ،قانون جاری برگزار نشده باشد ١٢ماده  ٢بند وجب به متعيين شده مهلت در  آن مجمع مؤسسالف) 

  ت، به مقرر قانون به ثبت نرسيده باشد،کرطی شش ماه پس از اتخاذ تصميم پيرامون تأسيس شدر ب) 

طی سه ماه در دادگاه عليه رد درخواست در ت (اگر کثبت دولتی شر  درخواستدر صورت رد پ) 

  ايت در دادگاه صادر شده باشد).کم رد شکيا ح ايتی ارائه نشده باشد وکت شکثبت دولتی شر



١١ 

 

م از طرف مؤسسين های انجام شده در ازای اوراق سها پرداخت ،تکقرارداد ايجاد شربا مطابق  .٢

ت، ک، پس از تقسيم جوابگوئی بر حسب مؤسسين در قبال تعهدات مربوط به ايجاد شرت ايجاد نشدهکشر

  شود. عودت داده می

  

  تکشر ۀاساسنام .١۴ماده 

 که از طرف يکتی ک. طبق اين قانون شر(منبعد: اساسنامه) باشد ت میکسند مؤسس شر هاساسنام .١

رسيده باشد فعاليت خواهد مذکور ه به تأييد و تصويب مؤسس کای  مؤسس ايجاد شده باشد بر اساس اساسنامه

  .استلزامی ت اکنهادهای شر ۀليکرعايت مفاد اساسنامه از طرف سهامداران و  رد.ک

  نمايد: اساسنامه موارد ذيل را وضع می .٢

  ،تکشر یاختصارکامل و الف) نام 

  ،تکشراستقرار ب) محل 

  اوليه، ۀپ) ميزان سرماي

ت و کشده از طرف شر پذيره نويسیارزش اسمی اوراق سهام  و )، تعدادترجيحیت) انواع (عادی و 

  ترجيحی،های اوراق سهام  السکهمچنين 

های اوراق سهام  السکو همچنين )، تعداد، ارزش اسمی ترجيحیعادی و (اوراق سهام ث) انواع 

  ،تک(اعالم شده) از طرف شر ترجيحی تحت پذيره نويسی

  ق سهام،الس اوراکنوع و هر حقوق و اختيارات  ج)

  الس آنها،کصاحبان اوراق سهام در نوع و چ) حقوق و اختيارات 

، مقررات اتخاذ تصميمات از هاآن و صالحيتيب کت، ترکشرمديريتی يل نهادهای کمقررات تش ح)

يفی آراء کثريت کادر مورد آنها به صورت هم رای يا  اته اتخاذ تصميمکطرف آنها به انضمام مسائلی 

  پذيرد، انجام می

  و برگزاری مجمع، کمقررات تدار خ)

  شود. ه طبق اين قانون پيش بينی میکمفادی  سايرد) 

ان آشنايی وی با اساسنامه، کروز امپنج آن موظف است در مهلت  ت بنا به درخواست سهامدارکشر .٣

ور کت موظف است بنا به درخواست شخص مذک. شرنمايددر آن را فراهم انجام شده تغييرات و اصالحات 

پی نبايد از هزينه کفتو هپی اساسنامه در اختيار وی بگذارد. وجه وصولی در ازای ارائه نسخکفتو هنسخيک 

  باشد. آن بيشتر ۀتهي

  

  اساسنامه ويرايش جديد انجام تغييرات و اصالحات در اساسنامه. تصويب  .١۵ماده 



١٢ 

 

به تصميم بنا اساسنامه ويرايش جديد انجام تغييرات و اصالحات در اساسنامه و همچنين تصويب  .١

ايش در صورت افز و در آنحاضر رای دهنده  صاحبان اوراق سهامسه چهارم آراء يا سه چهارم با  مجمع

يا تصميم هم  مجمعحاضر در اوراق سهام رای دهنده ثريت صاحبان کااکثريت آراء يا با با اوليه سرمايه 

اتخاذ تصميمات مربوط به مسائل پيش بينی شده به موجب اين بند جهت  پذيرد. انجام میهيئت مديره رای 

 تعداد آرای بيشتری وضع بشود.برحسب اساسنامه می تواند 

حقوق و اساسنامه ويرايش جديد تصويب با ام اصالحات و تغييرات در اساسنامه و همچنين اگر با انج .٢

يا اند داده مذکور تصميم به ه رای مخالف کصورت سهامدارانی  ، در اينبشوداختيارات سهامداران محدود 

از اين قانون مجازند  ۵٨ماده برحسب مقررات وضع شده به موجب ، اندرده کت نکگيری شر  در رای

  نمايند.بدرخواست باز خريد اوراق سهام خود شرکت 

ن،  - ٢٧٣) شماره ٠١/١٠/١٣٨٩( ٢٢/١٢/٢٠١٠به موجب قانون اصالحی مورخه  ١۵(اصالح ماده 

  ن) -٢۴) شماره ٣٠/٠۴/١٣٩۴( ٢١/١٢/٢٠١۵قانون اصالحی مورخه 

  

  تکثبت دولتی شر .١۶ماده 

و مقررات وضع شده به » لتی اشخاص حقوقیپيرامون ثبت دو«ت طبق قانون جمهوری ارمنستان کشر

  باشد. اشخاص حقوقی می ۀنندکمشمول ثبت دولتی از سوی نهاد ثبت  موجب اين قانون

  

 آن و ويرايش جديدانجام شده در اساسنامه ثبت دولتی اصالحات و تغييرات  .١٧ماده 

مقررات وضع شده به بق اصالحات و تغييرات انجام شده در اساسنامه و همچنين ويرايش جديد آن ط .١

و اين قانون مشمول ثبت دولتی  »پيرامون ثبت دولتی اشخاص حقوقی«قانون جمهوری ارمنستان موجب 

  د.نباش  می

ثبت زمان اصالحات و تغييرات انجام شده در اساسنامه و همچنين ويرايش جديد آن از تصويب  .٢

  اشخاص ثالث معتبر شناخته خواهد شد.برای دولتی آن 

  

  تکسازماندهی مجدد شر .١٨ ماده

مجمع تصميم اتخاذ يل مجدد) بر حسب ک، تشتفکيک، تقسيم، الحاقت (ادغام، کسازماندهی مجدد شر .١

  صورت خواهد گرفت.

آن  تفکيکيا  شرکت ل تقسيمکشه ت بکقانون، سازماندهی مجدد شربه موجب در موارد تعيين شده  .٢

در موارد تعيين شده در  .می شودم دادگاه انجام کسب حيب آن بر حکيا چند شخص حقوقی از تربه يک 

می تواند انجام نهاد ذيصالح دولتی  اجازۀفقط با  الحاقل ادغام يا کت به شکقانون، سازماندهی مجدد شر

  .شود



١٣ 

 

ه کقی وثبت دولتی اشخاص حقزمان از  ت بغير از موارد سازماندهی مجدد به شکل الحاق،کشر .٣

  سازمان يافته محسوب خواهد شد.جديد تاند  جديداً ايجاد شده

پيرامون توقف ، از موقع ثبت دولتی ت ديگرکه شربل الحاق کبه شت کسازماندهی مجدد شردر موقع 

  محسوب خواهد شد.تجديد سازمان يافته ، ملحق شونده تکفعاليت شر

ت ت، موظف اسکت طی مهلت سی روز پس از اتخاذ تصميم پيرامون سازماندهی مجدد شرکشر .۴

ً به اطالع کمراتب را  بايستی شامل اطالعاتی پيرامون  میاطالع رسانی برساند. خود اران کطلب ۀليکتبا

پيرامون نندگان در آن و همچنين کت کل سازماندهی و شرکسازماندهی مجدد، ش پيرامونتاريخ اتخاذ تصميم 

  باشد. تکحقوقی تعهدات شرخلف 

مل در انجام کت درخواست تضامين مکجاز است از شرت در حال سازماندهی مجدد مکار شرکطلب .۵

های ذيل  در مهلتنامه و همچنين جبران خسارات با ارسال  تعهدات سيا انجام زودرتعهدات، توقف انجام 

  بنمايد:

ل ادغام، کارسال اطالعيه پيرامون سازماندهی مجدد بشزمان روز پس از  ٣٠طی مهلت در الف) 

  ،يل مجددکيا تش الحاق

ل تقسيم يا کارسال اطالعيه پيرامون سازماندهی مجدد بشزمان روز پس از  ۶٠طی مهلت در ب) 

  .تفکيک

  )ن -١۵۴) شماره ٠٣/٠١/١٣٩٧( ٢٣/٠٣/٢٠١٨به موجب قانون اصالحی مورخه  ١٨(اصالح ماده 

  

  ها تکادغام شر .١٩ماده 

به آن و توقف شونده ادغام  تکف دو يا بيشتر از دو شرت جديد با انتقال اختيارات و وظايکايجاد شر .١

  شود. ، ادغام محسوب میی مذکورها تکار شرک

سازماندهی  ۀدر بار گيری مايند. تصميمن ادغام منعقد می ی پيرامونهای تحت ادغام قرارداد تکشر .٢

 که آن نيز پذيردور انجام کهای مذ تکاز شريک  هرمجمع عمومی بايستی در  می ل ادغامکه شمجدد ب

و همچنين مقررات تبديل اوراق سهام و  شرايط ادغامانتقال، مقررات و نقل و رارداد ادغام، سند بايستی ق  می

ت کيا) ديگر اوراق بهادار شرهای در حال ادغام به اوراق سهام و ( تکاز شر يک ديگر اوراق بهادار هر

  را به تصويب برساند. تاسيسالجديد

در حال ت کمؤسس شرمجمع  ،ادغامکننده در  شرکتهای  تکسهامداران شر کعمومی مشترمجمع  .٣

های ياد شده  ر شده در قرارداد ادغام و در مهلتکه از سوی نهاد ذکشود  ادغام محسوب می ۀايجاد در نتيج

اين قانون تصميم گيری  ١٢ هشود و در خصوص مسائل مندرج در ماد در آن دعوت و برگزار می

  نمايد.  می
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انتقال به نقل و از آنها متناسب با سند  يکف هر يرات و وظاها اختيا تکدر صورت ادغام شر .۴

  شود. ت جديد منتقل میکشر

تعيين  الزم که به مقرر قانون کمدارساير قرارداد ادغام، اسناد نقل و انتقال و ديگر اسناد و  .۵

  شوند. ثبت دولتی اشخاص حقوقی ارائه میاجرا کننده به نهاد ادغام ، جهت ثبت دولتی اند شده

  ن) -۴٠) شماره ٠۶/١٠/١٣٨٧( ٢۶/١٢/٢٠٠٨به موجب قانون اصالحی مورخه  ١٩(اصالح ماده 

  

  ت هاک. الحاق شر٢٠ماده 

محسوب  الحاقت ديگر کت و انتقال اختيارات و وظائف آنها به شرکيا چند شر کار يکتوقف  .١

  شود.  می

تصميم گيری در بارۀ د. نماين منعقد می الحاققرارداد  الحاقننده مورد کت کهای شر تکشر .٢

ور انجام پذيرد که کت های مذکل الحاق می بايستی در مجمع عمومی هر يک از شرکسازماندهی مجدد به ش

بايستی قرارداد الحاق، سند نقل و انتقال، مقررات و شرايط الحاق و همچنين مقررات تبديل اوراق   آن نيز می

ر حال الحاق به اوراق سهام و (يا) ديگر اوراق بهادار ت های دکسهام و ديگر اوراق بهادار هر يک از شر

  تی که ملحق می شوند را به تصويب برساند.کشر

 کعمومی مشتر مجمع(الحاق گسترش يافته است در نتيجه ی که تکعمومی سهامداران شر مجمع .٣

گسترش  تک) پيرامون انجام اصالحات و تغييرات ضروری در اساسنامه شرالحاقی های تکسهامداران شر

و سند نقل و انتقال، و در صورت لزوم در مورد مسائل و  الحاق، تصويب قرارداد الحاقيافته در نتيجه 

  نمايد. می گيری موضوعات ديگر تصميم

ها متناسب با سند نقل و  تکاز آن شر يک ف هرها اختيارات و وظاي تکشرالحاق در صورت  .۴

  شود. ، منتقل میقالحات گسترش يافته در نتيجه کانتقال به شر

به ضروری تعيين شده  ک، سند (اسناد) نقل و انتقال و ديگر اسناد و مدارالحاققرارداد (قراردادها)  .۵

  شوند. قانون، جهت ثبت دولتی به نهاد انجام دهنده ثبت دولتی اشخاص حقوقی ارائه میموجب 

  

  تک. تقسيم شر٢١ماده 

تقسيم  های جديدالتأسيس، تکف آن به شريارات و وظات با انتقال تمامی اختيک. توقف فعاليت شر١

  شود. ت محسوب میکشر

و آن  اتخاذ گرددشود  ه تقسيم میکتی کشر مجمعبايستی در می ت کتصميم پيرامون تقسيم شر .٢

مقسم و همچنين مقررات تبديل اوراق سهام  و ديگر اوراق  ترازنامه، تقسيمی مقررات و شرايط تبايس  می

به نيز  را جديدالتأسيس های تکقسيم شونده به اوراق سهام و (يا) ديگر اوراق بهادار شرت تکبهادار شر

  .تصويب برساند
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ی ها تکمؤسس شرمجمع ، در درحال ايجاد هستند در نتيجه تقسيمی که هاي تکهای شر اساسنامه .٣

 گيریتصميم نيز ن اين قانو ١٢مسائل برشمرده در ماده  پيرامونه در آنها ک، مذکور به تصويب می رسند

  .شود می

های  تکمقسم به شرترازنامه ف آن متناسب با يت اختيارات و وظاکدر صورت تقسيم شر .۴

  يابد. جديدالتأسيس منتقل می

که به مقرر قانون وضع الزم  کمقسم و ديگر اسناد و مدارترازنامه  ،به منظور انجام ثبت دولتی .۵

ت تقسيم شونده کشود. ثبت دولتی توقف فعاليت شر ی ارائه میبه نهاد ثبت دولتی اشخاص حقوقشده است 

  .پذيرد میايجاد می شوند، انجام ت کدر نتيجه تقسيم شر ی کههاي تکپس از ثبت دولتی شر

  ن) -۴٠) شماره ٠۶/١٠/١٣٨٧( ٢۶/١٢/٢٠٠٨به موجب قانون اصالحی مورخه  ٢١(اصالح ماده 

  

  تک. تفکيک شر٢٢ماده 

ت تحت سازماندهی مجدد کا) جديد با انتقال بخشی از اختيارات و وظايف شرت هکت (شرک. ايجاد شر١

  ت محسوب می شود.کت تحت سازماندهی مجدد، تفکيک شرکبه آن (آنها) بدون توقف فعاليت شر

که آن  به تصويب برسدت تحت انجام سازماندهی مجدد ک. مصوبه تفکيک می بايستی در مجمع شر٢

فکيک، ترازنامه مقسم و همچنين مقررات تبديل اوراق سهام و ديگر اوراق می بايستی مقررات و شرايط ت

ت های جديدالتأسيس را کت تحت سازماندهی مجدد به اوراق سهام و (يا) ديگر اوراق بهادار شرکبهادار شر

  .برساندتصويب به نيز 

جديداً ايجاد  ی کههاي تکمؤسس شرمجمع در  نتيجۀ تفکيکهای ايجاد شده در  تکهای شر اساسنامه .٣

نيز اين قانون  ١٢در ماده مندرج ه در آن در خصوص مسائل کرسد،  به تصويب میمی گردند 

  .شود گيری می تصميم

های  تکمقسم به شربا ترازنامه ف آن مطابق يت بخشی از اختيارات و وظاکشر تفکيکدر صورت  .۴

  يابد. جديدالتأسيس انتقال می

و وضع شده مقسم و ديگر اسناد ضروری ترازنامه  مورد تفکيک، مشروط به به منظور ثبت دولتی .۵

  شوند. ثبت دولتی اشخاص حقوقی ارائه میاجرا کننده قانون به نهاد به موجب 

  ن) -۴٠) شماره ٠۶/١٠/١٣٨٧( ٢۶/١٢/٢٠٠٨به موجب قانون اصالحی مورخه  ٢٢(اصالح ماده 

  

  تکيل مجدد شرک. تش٢٣ماده 

  شود. يل مجدد محسوب میکت تشکقی شرحقو -ل سازمانیکتغيير ش .١

  ل يابد.کت با مسئوليت محدود يا تعاونی تجاری تغيير شکتواند به شر ت میکشر .٢
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که بصورت تشکيل مجدد تجديد  یتکشرمجمع بايستی در  يل مجدد میکمصوبه مربوط به تش .٣

اوراق ، مقررات تبديل يل مجددکبايستی مقررات و شرايط تش میدر آن ه ک سازمان می يابد اتخاذ شود،

به اوراق سهام و يا ديگر به صورت تشکيل مجدد مجدد سازماندهی ت تحت کسهام و ديگر اوراق بهادار شر

تصويب نيز به انتقال نقل و و همچنين سند می شود ايجاد  جديداً که شخص حقوقی (سهام) اوراق بهادار 

  .رسدب

مؤسس شخص حقوقی مجمع است در ايجاد شده يل مجدد که در نتيجه تشکاساسنامه شخص حقوقی  .۴

اتخاذ مجمع نيز در آن در خصوص ديگر مسائل مربوط به اختيارات رسد که  میتصويب به مذکور 

  .شود  می

که انتقال به شخص حقوقی نقل و سند  طبقف آن ياختيارات و وظا ،تکيل مجدد شرکدر صورت تش .۵

  يابد. انتقال می شده است ايجاد جديداً 

که به موجب انتقال و ديگر اسناد الزم نقل و سند  يل مجدد،که تشمنظور ثبت دولتی مشروط ببه  .۶

  شود. ثبت دولتی اشخاص حقوقی ارائه میاجرا کنندۀ به نهاد قانون وضع شده است 

  

  . قرارداد ادغام (الحاق)٢۴ماده 

به همراه ديگر رسيده است به تصويب اين قانون  ٢٠و  ١٩مواد که به مقرر . قرارداد ادغام (الحاق) ١

ثبت دولتی اشخاص حقوقی ارائه انجام دهنده به نهاد وضع شده است قانون به موجب ه کاسناد الزم 

  شود.  می

از طرف نهاد اجرايی  ،) منعقدالحاقننده در ادغام (کت کهای شر تک) بين شرالحاققرارداد ادغام ( .٢

) الحاققرارداد ادغام ( .يد و تصويب قرار می گيردمورد تايعمومی آنها مجمع ت امضاء و از طرف کشر

  باشد: زيرموارد  متشکل ازبايستی می 

  مشخصات ثبت دولتی،، محل استقرارننده، کت کطرفين شرتجاری الف) نام 

  الحاق)،ها، مقررات و شرايط ادغام ( ب) مهلت

يا  یل فرمولکشه ) بحاقال( در حال ادغامت کپ) مقررات تبديل اوراق سهام و ديگر اوراق بهادار شر

  ،استاندارد ديگربرحسب 

  الحاق)،های ادغامی ( تکت) مقررات و شرايط دريافت سود سهام در ازای اوراق سهام شر

  ،کمجمع مشترگيری در   رایو نحوه ث) مقررات 

  الحاق) و مقررات دعوت و برگزاری آن،های ادغامی ( تکشر کمشترتشکيل مجمع  مهلتج) 

  ).الحاقادغام (شرکت کننده در طرفين و تشخيص بر حسب نظر  ديگراطالعات چ) 

  

  . سند نقل و انتقال و ترازنامه مقسم٢۵ماده 



١٧ 

 

. سند نقل و انتقال و ترازنامه مقسم می بايستی شامل مفادی پيرامون اموال و خلف حقوقی کليه ١

به انضمام تعهدات تحت ت ها) تجديد سازمان يافته، کت (شرکارن شرکاران و طلبکتعهدات مربوط به بده

  منازعه، باشد.

در سرمايه اوليه سهامداران سهام  ابمتناسب تعهدات تناسبی اموال و بايستی تقسيم می مقسم ترازنامه . ٢

  تأمين نمايد.ايجاد شده اند مجدد بين شرکت هايی که در نتيجه سازماندهی  هشدايجاد  جديداً  تکشر

 در اين فراهم ننمايد،سازمان يافته را تجديد ت کحقوقی شر فخلان تعيين کمقسم امترازنامه اگر  .٣

سازمان يافته در تجديد ت کسازماندهی مجدد برای تعهدات شرنتيجه صورت اشخاص حقوقی ايجاد شده در 

  خواهند داشت. کاران آن مسئوليت مشترکطلب برابر

 عدم وجودو همچنين  اسنامهسند نقل و انتقال و ترازنامه مقسم به همراه اسعدم ارائه در صورت  .۴

ها) تجديد سازمان يافته در آنها يا تقسيم غير  تکت (شرکحقوقی تعهدات شر خلفمفاد مربوط به اموال و 

  تجديد سازمان خواهد بود.مشروط به ثبت دولتی رد  اساس ،تناسبی اموال و تعهدات

  

  . اختيارات سهامداران در صورت سازماندهی مجدد٢۶ماده 

ت رای داده که رای مخالف به تصميم تجديد سازمان شرکصاحب اوراق سهام رای دهنده . سهامدار ١

رده باشد، مجاز به درخواست تعيين ارزش بازاری سهام  و بازخريد کت نکباشد و يا در رای گيری شر

اين قانون خواهد  ۵٨و  ۵٧تمامی يا بخشی از سهام متعلق بخود برحسب مقررات وضع شده به موجب مواد 

اطالعيه ارسالی سهام نخواهد بود، اگر ارزش بازاری تعيين درخواست ود. سهامدار در صورتی مجاز به ب

ی در خصوص تعيين ارزش ه اضابطاين قانون حاوی  ۵٨ماده  ١بند به موجب مقررات وضع شده برحسب 

  اين قانون باشد.به موجب شده وضع مقررات بازخريد برحسب 

در حال ت کسهامدار به شرسوی اين ماده از  ١بند اساس مندرج در  برمتکی بازخريد درخواست  .٢

حقوقی تعيين شده بر حسب مصوبه تجديد سازمان، جهت خلف ه آن به کشود،  تجديد سازمان ارائه می

  نمايد. اجرای بازخريد ارجاع می

به يا الحاق  از طريق سازماندهی مجددآن اوراق سهام (سهام) شرکت در حال توسعه در نتيجه ايجاد . ٣

شکل تبديلی بطور تناسبی بين کليه شرکت کنندگان اشخاص حقوقی که در موقع اتخاذ مصوبه پيرامون 

پذيره نويسی اوراق سهام  به ارزش بازاری ،سازماندهی مجدد مصوبه مذکور را به تصويب رسانده اند

ظر اوراق سهام (سهم) يکسان . به نحوی که نسبت تبديل می بايستی برای هر نوع (کالس) مورد ندنشو  می

 ۵٠باشد. اگر تعداد صاحبان اوراق بهادار نوع (کالس) مشابه يکی از شرکت های درحال سازماندهی مجدد 

يا بيشتر از آن باشد، در اين صورت تعيين ارزش بازاری اوراق بهادار هر يک از شرکت های در حال 

  د.تجديد سازمان از سوی ارزياب مستقل الزامی خواهد بو

  ن) -٩۶) شماره ١٩/٠٣/١٣٨٣( ٠٨/٠۶/٢٠٠۴به موجب قانون اصالحی مورخه  ٢۶(اصالح ماده 



١٨ 

 

  تکانحالل شر .٢٧ماده 

برحسب آن به اشخاص ديگر  وظايفبدون انتقال اختيارات و ت کشرتوقف  عبارت است از انحالل .١

  .مقررات خلف حقوقی

  تواند منحل شود: ت طبق موارد ذيل میکشر .٢

پس از  يا، مجمع به انضمام انقضای مهلتی که به موجب آن ايجاد شده بودتصميم  به اتخاذنا الف) ب

  آن ايجاد شده بود،ه در ارتباط با کرسيدن به هدفی 

ت از طرف دادگاه در ارتباط با نقض قانون در موقع کب) در صورت بی اعتبار شناخته شدن ثبت شر

  ،ايجاد آن

  ن.وقان بطبق ديگر اساس وضع شده به موج ت)

تبصره به موجب ر شده کميسيون انحالل در موارد ذکت و ايجاد کاتخاذ تصميم پيرامون انحالل شر .٣

سهام دارای حق رای حاضر در آن و صاحبان با سه چهارم آرای  مجمعاين ماده از طرف  ٢بند  »الف«

  .انجام  می پذيردحداقل با دو سوم آرای سهامداران دارای حق رای 

های انحالل  را به تصويب رسانده و تصميماتی پيرامون مقررات و مهلتترازنامه نهايی ن يهمچن مجمع

در موقع ايجاد  نمايد. اران را نيز اتخاذ میکهای طلب و مقررات تقسيم مابقی اموال پس از برآوردن خواست

يب کدر ترزند رای دهنده و پذيره نويسی شده شرکت مجاسهام صاحبان درصد  ١٠حداقل کميسيون انحالل، 

ميسيون انحالل کاعضای  تعيين نمايند.را و يا نمايندگان تام االختيار خود در آن شامل شوند ميسيون انحالل ک

  توانند حقوق دريافت نمايند. می مجمعطبق مقررات تعيين شده از سوی 

ل) بر اساس ميسيون انحالکيب کاطالعات پيرامون مراحل انحالل (ابتدا و انتهای روند انحالل، تر .۴

  شود. ميسيون انحالل در دفتر ثبت دولتی اشخاص حقوقی درج میکنامه  درخواست

ليه اسناد مربوط به انحالل کاران مجازند با کت، صاحبان اوراق بهادار و طلبکسهامداران شر .۵

  ت آشنا شوند.کشر

  ن) -٢٧٣ ) شماره٠١/١٠/١٣٨٩( ٢٢/١٢/٢٠١٠به موجب قانون اصالحی مورخه  ٢٧(اصالح ماده 

  

  . مقررات انحالل٢٨ماده 

ميسيون انحالل ک. منتقل می شودآن به ت کاختيارات اداره امور شر ،ميسيون انحاللکاز زمان تعيين  .١

  يابد. ت در دادگاه حضور میکشرنام به 

 وب سايت رسمی اطالعيه های عمومی جمهوری ارمنستان به آدرس:  ميسيون انحالل درک .٢

http://www.azdarar.am  اران کطلب مطالباتو مهلت ارائه مقررات ت، کپيرامون انحالل شرای اطالعيه

آغاز روند زمان انتشار پيرامون انحالل که از پس دو ماه تواند از  مینور کد. مهلت مذيانم میمنتشر 

  .محسوب می شود، کمتر باشد تکانحالل شر



١٩ 

 

و  ارانکطلبشناسايی در راستای اقداماتی و اجرا ت را کاموال شرمجدد ارزيابی  ،ميسيون انحاللک .٣

  .شرکت مطلع می سازددر باره انحالل را اران طلبکو همچنين در دست گرفته  دريافت مطالبات وصولی

فقط در  ؛عهده گرفتن تعهدات جديدر و بجديد ت مجاز به انجام معامالت کطی انحالل، شر . در۴

اموال و واگذاری  باشد. ت میکتعهدات شردر اجرای ی ضرورو فعاليت جاری پايان دادن به صورت لزوم 

انجام  ميسيون انحالل کموافقت  ات در حال انحالل فقط بکتسويه حساب ديون شرمربوط به عمليات کليه يا 

  .می پذيرد

را انحالل  ترازنامه موقت ميسيون انحاللک ،ارانکطلبسوی از مطالبات پس از انقضای مهلت ارائه  .۵

اران و همچنين نتايج کطلبفهرست مطالبات ارائه شده از سوی اموال، ترکيب عات پيرامون ه شامل اطالک

  نمايد. میتنظيم  ،باشد میمطالبات بررسی 

  .از سوی مجمع به تصويب می رسدانحالل  ترازنامه موقت .۶

صورت  ، در اينندهدفاف کرا اران کطلبمطالبات انحالل تحت انات نقدی شخص حقوقی کاگر ام .٧

در معرض فروش عمومی به صورت مزايده را مقرر اين قانون اموال شخص حقوقی به ميسيون انحالل ک

  .می گذارد

و توالی وضع شده به ت را طبق ترتيب کاران شرکوجوه به طلب های ميسيون انحالل پرداختک .٨

بر  .رساند نجام میانحالل از زمان تصويب آن به اترازنامه موقت و متناسب با آيين مدنی  ٧٠ماده موجب 

پرداخت آيين مدنی  ٧٠ماده وضع شده به موجب ت طبق ترتيب کمصادره شرتحت م دادگاه وجوه کاساس ح

  .گردد می

ترازنامه موقت ه در موقع تصويب کمواردی اران و همچنين در کطلب برآوردن مطالباتپس از  .٩

ماده وضع شده به موجب طبق مقررات رکت شاموال  ،اران نداشته باشدکت تعهداتی در قبال طلبکشر انحالل

  اين قانون بين سهامداران تقسيم خواهد شد. ٢٩

تحت ت کار به دادگاه در خصوص تعهدات شرکايت نامه از طرف طلبکدر صورت ارائه ش .١٠

  بين سهامداران آن تقسيم نخواهد شد. ،م دادگاهکتا وارد عمل شدن حت کاموال شرانحالل، 

که از سوی ه اديل دکتش ترازنامه انحاللاران کپس از پايان انجام محاسبات با طلبميسيون انحالل ک .١١

  .شود میتصويب مجمع 

وضع شده اند ه طبق قانون کرا به همراه ديگر اسنادی مصوب  ترازنامه انحاللميسيون انحالل ک .١٢

  نمايد. ت به نهاد ثبت دولتی اشخاص حقوقی ارائه میکجهت ثبت دولتی انحالل شر

  شود. ت و وجود آن پايان يافته محسوب میکاز تاريخ ثبت دولتی، انحالل شر .١٣

  ن) -١٣٧) شماره ٢٩/١٢/١٣٩٠( ١٩/٠٣/٢٠١٢به موجب قانون اصالحی مورخه  ٢٨(اصالح ماده 

  

  ت در حال انحالل بين سهامدارانک. تقسيم اموال شر٢٩ماده 



٢٠ 

 

اران، مابقی اموال را کانحالل در قبال طلب حال ردت کتعهدات شربرآوردن ميسيون انحالل پس از ک .١

  نمايد: بين سهامداران تقسيم می زيرهای نوبت به ترتيب 

 مجدداً  بايستی اين قانون می ۵٧ه طبق ماده کاوراق سهامی آن ها در ازای  اول، پرداخت نوبتدر 

  می گردد، انجام ،شوند اریخريد

  می گردد، پرداختپرداخت نشده ام ترجيحی ولی برای اوراق سهمحاسبه شده  دوم، سود سهام نوبتدر 

  ترجيحی انجام می گردد،سهام اوراق های ارزش انحاللی  پرداخت ،سومنوبت در 

و تمامی انواع (عادی) سهام معمولی صاحبان اوراق بين شرکت تقسيم مابقی اموال  ،چهارمنوبت در 

  انجام  می پذيرد.ترجيحی سهام اوراق 

های  پرداخت .انجام  می پذيردقبل نوبت امل کپس از پايان تقسيم نوبت يب هر تقسيم اموال به ترت .٢

نوبت ، به ترتيب وضع شده استه طبق اساسنامه کترجيحی های مجزای اوراق سهام  السکارزش انحاللی 

يک هر ترجيحی های ارزش انحاللی اوراق سهام  و پرداخت انجام  می پذيردتعيين شده در اساسنامه های 

ت کاگر اموال تحت اختيار شر .دگرد قبل انجام مینوبت امل ارزش انحاللی کها پس از پرداخت وبت ناز 

فايت کسهامداران   ليهکبه ترجيحی اوراق سهام  سهام محاسبه شده اما پرداخت نشدۀ جهت پرداخت سود

تقسيم  به آنان علقمتمشابه نوع سهام اوراق صورت اموال بين سهامداران به تناسب تعداد  ننمايد، در اين

ترجيحی که به موجب سهام اوراق ت جهت پرداخت ارزش انحاللی کاگر اموال تحت اختيار شر شود.  می

به صورت اموال بين سهامداران  فايت ننمايد، در اينکسهامداران   ليهکاست برای شده وضع اساسنامه 

  .شود تقسيم می به آنان متعلقمشابه سهام نوع اوراق تناسب تعداد 

  

  ٣فصل 

  سرمايه اوليه. اوراق سهام و ديگر اوراق بهادار شرکت. دارايی های خالص شرکت

  . سرمايه اوليه٣٠ماده 

  شود. يل میکاز ارزش اسمی اوراق سهام متعلق به سهامداران تش اوليهسرمايه  .١

  .اران آن استکت در تضمين منافع طلبکحداقل ميزان اموال شر هنندکتعيين  اوليهسرمايه  .٢

وضع نمی شود. در موارد مجزاء، بسته به زمينه فعاليت  تکشر اوليهسرمايه  ی برایحداقلمقدار  .٣

  .وضع بشود اوليهحداقل سرمايه مقادير  دتوان ، طبق قانون و ديگر اسناد حقوقی میشرکت

  باشد. بر حسب واحد پول جمهوری ارمنستان می اوليهسرمايه 

  د.نشوپذيره نويسی بايستی بين مؤسسين آن می هام اوراق سکليه ت کدر زمان تأسيس شر

  ن) -۴٠) شماره ٠۶/١٠/١٣٨٧( ٢۶/١٢/٢٠٠٨به موجب قانون اصالحی مورخه  ٣٠(اصالح ماده 

  

  تک. اوراق بهادار شر٣١ماده 



٢١ 

 

ل سندی (تهيه شده به صورت چاپی) يا کت مجاز است اوراق سهام اسمی و اوراق قرضه به شک. شر١

ل سندی اوراق سهام گواهينامه اوراق سهام محسوب که شکيره نويسی بنمايد. بنحوی غير سندی صادر و پذ

  خواهد شد.

  نمايد.صادر و پذيره نويسی ه برحسب قانون پيش بينی شده اند کت می تواند ديگر اوراق بهاداری کشر

ارزش سان (کيو تفکيک کننده ننده کهای مشخص  به تعريف اين قانون اوراق سهام دارای ويژگی .٢

رده بندی اوراق بهادار مشابه نوع در ها)  و محدوديت مزايااختيارات گواهی شده، حقوق و اسمی، 

  .شوند  می

  صادر شده از سوی شرکت بايد يکسان باشد. ارزش اسمی اوراق سهام معمولی (عادی)

  سان باشد.کارزش اسمی يدارای بايستی می ت کنوع مشخص شر ترجيحیهر سهم 

  باشند.سان کل يکش ایرادوع يکسان صادره از سوی شرکت می بايستی ناوراق سهام  .٣

  ن) -٢٠٢) شماره ١٩/٠٧/١٣٨۶( ١١/١٠/٢٠٠٧به موجب قانون اصالحی مورخه  ٣١(اصالح ماده 

  

  تک. اوراق سهام شر٣٢ماده 

ترجيحی چند نوع اوراق سهام يک يا و همچنين (عادی) تواند اوراق سهام معمولی  ت میکشر .١

  ايد.نم صادر

  .نمايدآن تجاوز اوليه درصد سرمايه  ٢۵ت نبايد از کشر ترجيحیاسمی اوراق سهام کل ارزش 

بايستی اوراق سهام سهامداران را طبق  ، میصادرهاوراق سهام پايان پذيره نويسی پس از ت کشر .٢

ل) ک(دفتر سهامداران دفتر فهرست سهامداران در شخصی  های اين قانون در حساب ۴مفاد مندرج در فصل 

ت کل سندی از طرف شرکاوراق سهام به شذيره نويسی و پ صدوره در صورت ک نحویه به ثبت برساند، ب

  گواهينامه داده شود.شخصی که اوراق سهام بدست آورده است (سهامدار) بايستی به می 

ت صور سهم باشند در اين کييک شخص صاحب يا بيشتر از  کسهم غير قابل تقسيم است. اگر ي .٣

  سهامدار محسوب خواهند شد.ک آنان ي

هايی به  شده محدوديتذيره نويسی سهام پصاحبان سه چهارم آرای  اتوان ب اساسنامه میبرحسب  .۴

سهامدار و همچنين يک و ارزش اسمی پولی به  الس) مشخصکسهام نوع (اوراق لحاظ تعلق يافتن تعداد 

، اگر برحسب اساسنامه شرکت تعداد آرای بيشتری نمودسهامدار وضع  کثر آرای داده شده به يکمقدار حدا

اوراق سهام نوع صاحبان ليه کبايستی بطور مساوی شامل حال می ور کهای مذ . محدوديتوضع نشده باشد

  تواند در قبال سهامدار مجزاء يا گروهی از سهامداران اعمال بشود. د و نمیوشمشابه الس) ک(

  )ن -٢٧٣شماره  )٠١/١٠/١٣٨٩( ٢٢/١٢/٢٠١٠حی مورخه به موجب قانون اصال ٣٢(اصالح ماده 

  

  تک. اوراق سهام پذيره نويسی شده و اعالم شدۀ شر٣٣ماده 



٢٢ 

 

شده) خريداری شده از طرف ذيره نويسی . تعداد و ارزش اسمی اوراق سهام (اوراق سهام پ١

  شود. سهامداران طبق اساسنامه وضع می

 مهااوراق س وضع نمود. اينرا نيز الم شده و ارزش اسمی توان تعداد اوراق سهام اع طبق اساسنامه می

ذيره نويسی شده، پذيره نويسی تواند بغير از اوراق سهام پ ت میکه شرکآن دسته از اوراق سهامی هستند 

  .بنمايد

ت را کشده از طرف شرذيره نويسی هر نوع سهم پصاحبان بايستی حقوق و اختيارات می اساسنامه 

به پذيره نويسی نوع مورد نظر از ت مجاز کشر ،ور در اساسنامهکنبود مفاد مذ وضع نمايد. در صورت

  .نخواهد بوداوراق سهام اعالم شده 

را ت کاوراق سهام اعالم شده از طرف شرپذيره نويسی توان مقررات و شرايط  اساسنامه میبرحسب 

  پيش بينی نمود.

ساسنامه در خصوص مفاد مربوط به اوراق اتخاذ تصميم پيرامون انجام تغييرات و اصالحات در ا .٢

  .پذيرد میمجمع انجام  سویماده پيش بينی شده است، از که به موجب اين سهام اعالم شده 

باشند ت کمشخصی از اوراق سهام شر(انواع) تبديل به نوع قابل ه کت اوراق بهاداری را کاگر شر

متر از تعداد الزم جهت کنبايد مورد نظر (انواع) صورت تعداد اوراق سهام نوع  ، در اينپذيره نويسی بنمايد

  باشد. ،باشند ه آنها در جريان گردش میکمهلتی شده در طول پذيره نويسی تبديل اوراق بهادار 

ت مجاز نيست تصميماتی در خصوص محدوديت حقوق و اختيارات داده شده بوسيله آن اوراق کشر

توانند به آنها تبديل شوند؛ بدون موافقت  ت میکف شرشده از طرذيره نويسی ه اوراق بهادار پکسهامی 

  ، اتخاذ نمايد.ورکاوراق بهادار مذصاحبان 

  

  . مقررات تغيير سرمايه اوليه٣۴ماده 

  ت بنا به تصميم مجمع می تواند مقدار سرمايه اوليه را تغيير دهد. ک. شر١

عيه پيرامون برگزاری مجمع مقررات تغيير سرمايه اوليه طبق قانون و اساسنامه وضع می شود. اطال

  ات ذيل باشد:کدر خصوص موضوع تغيير سرمايه اوليه بايد شامل ن

  الف) انگيزه ها، نحوه و مقدار تغيير سرمايه اوليه،

  ب) پيش نويس طرح تغيير اساسنامه در ارتباط با تغيير سرمايه اوليه،

تی در نتيجه تغيير سرمايه اوليه ه می بايسکل مبلغ ارزش اسمی آنها کپ) تعداد اوراق سهام و جمع 

  بدست آيد،

ت) در صورت پذيره نويسی نوع جديد اوراق سهام، مقررات و مهلت های پذيره نويسی، حقوق و 

  ه قبالً پذيره نويسی شده اند.کاختيارات اوراق سهام بر حسب اوراق سهام مذکور و اوراق سهامی 



٢٣ 

 

ثبت دولتی اجرا کننده قانون از سوی نهاد يه به مقرر اول. تغييرات اساسنامه مشروط بر تغيير سرمايه ٢

  رسد. اشخاص حقوقی به ثبت می

  

  . افزايش سرمايه اوليه٣۵ماده 

مل کت مجاز است از طريق افزايش ارزش اسمی اوراق سهام يا پذيره نويسی اوراق سهام مک. شر١

  سرمايه اوليه خود را افزايش دهد.

مل فقط در حد و حدود تعداد اوراق سهام کاوراق سهام م ه نويسیپذيرپيرامون می تواند ت عام ک. شر٢

شده اتخاذ تصميم  پذيره نويسیپيشتر امل اوراق سهام کدر صورت پرداخت  فقطاعالم شده در اساسنامه و 

  نمايد.

  شوند:وضع مل بايستی موارد ذيل کاوراق سهام م پذيره نويسیاتخاذ تصميم پيرامون  حسببر

تحت پذيره مل کماز اوراق سهام ترجيحی و هر نوع ديگر (عادی)  سهام معمولیالف) تعداد اوراق 

  ،ورکدر حد و حدود تعداد اعالم شده اوراق سهام مذ نويسی،

 دارنبين سهامی که در مل از جمله: ارزش اوراق سهامکها و شرايط پخش اوراق سهام م ب) مهلت

  .پذيره نويسی می شوند داراوراق بهاصاحبان ساير اولويت خريد آنها و حق دارای 

 امل پرداخت نشده باشد در اينکبطور  پذيره نويسی شده استه قبالً کاگر مبلغ ارزش اوراق سهامی  .٣

  .بدهدمالی افزايش موجودی های به حساب جذب را  اوليهسرمايه تواند  ت نمیکصورت شر

سهام فزايش ارزش اسمی اوراق ا از طريقتواند  ت پس از جمعبندی نتايج مالی فعاليت خود میکشر .۴

  با انجام موارد ذيل افزايش بدهد: را اوليهميزان سرمايه مقدار شده  پذيره نويسی

  اوليه،الف) با انتقال بخشی از سود به سرمايه 

سرمايه اوليه، سرمايه ذخيره  جمع کل مابه التفاوتوجه بيشتر از  ی ازقسمتبخش کامل يا با انتقال ب) 

  .اوليه) به سرمايه اموال(های خالص دارايی لی و اسمی اوراق سهام ترجيحی از ارزش و ارزش های انحال

را بيشتر از ارزش  اوليهتواند سرمايه  باال بردن ارزش اسمی اوراق سهام نمی از طريقت کشر .۵

يا آخرين نتايج مميزی سوی مجمع از ترازنامۀ آخرين تصويب خالص تعيين شده در نتيجه دارايی های 

  زايش دهد.اف

شود؛ اگر طبق اساسنامه يا  اتخاذ میهيئت مديره يا سوی مجمع از  اوليهافزايش سرمايه مصوبه  .۶

  صالحيت انجام آن را داشته باشد.مجمع تصميم برحسب 

پذيره ی که پيشتر باال بردن ارزش اسمی اوراق سهاماز طريق را  اوليهتواند سرمايه  ت میکشر .٧

تعويض جهت در صورت عدم مراجعه سال کحداقل ي مهلتطی در دهد.  افزايشاست، شده  نويسی

در اگر  ها بی اعتبار محسوب خواهند شد، مربوطه، گواهينامهمندرجات های اوراق سهام يا انجام  گواهينامه

  در اساسنامه قيد شده باشد.اين باره 



٢٤ 

 

ن فاقد اعتبار  -٢٠٢) شماره ١٠/٠٩/١٣٩٣( ٠١/١٢/٢٠١۴(اين بند به موجب قانون مصوب  .٨

  ).است

اوراق سهام  پذيره نويسی(از طريق  اوليههای افزايش سرمايه  ويژگی ،به منظور خصوصی سازی .٩

، طبق می باشد متعلق به جمهوری ارمنستانيت اوراق سهام کمالکه با حق های سهامی  تکمل) شرکم

  شود. ) وضع میسازیننده خصوصی سازی (غير دولتی کقوانين تنظيم 

، ن -٩۵) شماره ١٩/٠٣/١٣٨٣( ٠٨/٠۶/٢٠٠۴به موجب قانون اصالحی مورخه  ٣۵ح ماده (اصال

  )ن -٢٠٢) شماره ١٠/١٢/١٣٩٣( ٠١/١٢/٢٠١۴قانون اصالحی مورخه 

  

  اهش سرمايه اوليه ک. ٣۶ماده 

  :پذيرد زير انجاممی تواند به شرح  اوليهاهش سرمايه ک .١

  ،ارزش اسمی اوراق سهامبا کاهش الف) 

از طريق اين قانون موارد بيش بينی شده به موجب ل اوراق سهام از جمله: طبق کاهش تعداد کبا ب) 

  خريد بخشی از آنها.بدست آوردن و باز 

خواهد بود که مجاز در صورتی اوراق سهام خريد بدست آوردن و باز از طريق  اوليهاهش سرمايه ک

  اساسنامه پيش بينی شده باشد.طبق 

 صاحبانفقط با موافقت  اوليهاهش سرمايه کت به منظور کشرسوی ام از خريد سهبدست آوردن و 

ت جهت کخريد اوراق سهام پيشنهادی به شربدست آوردن و ه ک نحویه . بانجام پذيرداوراق سهام می تواند 

باشد. اگر تعداد اوراق سهام پيشنهادی جهت خريد بيشتر از تعداد تعيين شده بر  ت میکاين منظور وظيفه شر

صورت خريد اوراق سهام از سهامداران به تناسب پيشنهادات آنان  مربوطه باشد، در اينمصوبه ب حس

  .پذيرد میانجام 

از حداقل مقدار تعيين شده در  اوليهدر پی آن ميزان سرمايه  اوليه کهسرمايه به کاهش ت مجاز کشر .٢

سوی يزان تعيين شده در اين قانون از از حداقل م اوليهاهش سرمايه ک. ، نخواهد بودمتر خواهد شدکقانون 

  خواهد گرفت.قرارد ت کانحالل شرمبنای شرکت، 

عدم مراجعه به منظور تعويض گواهينامه اوراق سهام يا انجام  اوليه،اهش ميزان سرمايه کدر صورت 

مه ها بی اعتبار محسوب خواهند شد؛ اگر در اساسنا ، گواهينامهيک سالحداقل در مهلت  مربوطه مندرجات

  در اين باره قيد شده باشد.

با سه چهارم  مجمع، سویو انجام تغييرات مربوطه در اساسنامه از  اوليهاهش سرمايه کمصوبه  .٣

اوراق سهام  صاحباندو سوم آرای با حداقل  لیو مجمعحاضر در اوراق سهام رای دهنده  صاحبانآرای 

  شود. اتخاذ میوضع نشده باشد، رای دهنده، اگر طبق اساسنامه شرکت تعداد آرای بيشتری 



٢٥ 

 

اران خود را کتباً طلبک اوليهاهش سرمايه کروز پس از اتخاذ تصميم پيرامون  ٣٠مهلت در ت کشر .۴

ت کروز پس از دريافت اطالعيه از شر ٣٠مدت طی مجازند در اران کسازد. طلب در اين باره مطلع می

را مطالبه ها  و همچنين جبران خسارتعهدات تتعهدات، توقف يا انجام زودرس در اجرای مل کتضامين م

  .نمايند

تاريخ روز از  ۶٠بعد از پايان مدت  اوليهاهش سرمايه کثبت تغييرات در اساسنامه در ارتباط با  .۵

اين  ۴بند با اران مطابق کطلبدر صورت برآوردن کليه مطالبات اتخاذ تصميم پيرامون تغييرات مربوطه و 

  .انجام می پذيردماده، 

ارزش دارايی های خالص شرکت از مقدار سرمايه بر اساس کاهش  غير از مورد کاهش سرمايه اوليهب

پس از ثبت دولتی اساسنامه  اوليهاهش سرمايه کپرداخت وجوه به سهامداران در ارتباط با اوليه شرکت، 

  .پذيرد میانجام 

مقدار سرمايه اوليه  بر اساس کاهش ارزش دارايی های خالص شرکت از کاهش سرمايه اوليه. ۶

شرکت به شکل کاهش تناسبی ارزش اسمی کليه اوراق سهام بدون هيچ گونه پرداخت غرامت به سهامداران 

  انجام می پذيرد.

ن،  -٩۵) شماره ١٩/٠٣/١٣٨٣( ٠٨/٠۶/٢٠٠۴به موجب قانون اصالحی مورخه  ٣۶(اصالح ماده 

  ن) -٢٧٣) شماره ٠١/١٠/١٣٨٩( ٢٢/١٢/٢٠١٠قانون اصالحی مورخه 

  

  . حقوق و وظايف سهامداران صاحب اوراق سهام معمولی (عادی)٣٧ماده 

حقوق و (سهامدار)  سهامدار صاحب خودت به کشر(عادی) از اوراق سهام معمولی  يکهر  .١

مجاز طبق اين قانون و اساسنامه (عادی) معمولی اوراق سهام صاحب  دهد. سان و برابر میکاختيارات ي

  :است

  در مجمع شرکت نمايد، ای در قبال تمامی مسائل مربوط به صالحيت خودالف) با حق ر

  ،ت سهيم باشدکشرمديريت ب) در 

  ،ت سهيم باشدکپ) در سود حاصل از فعاليت شر

اگر طبق اين قانون  را بدست آورد،ت کشرسوی از مورد پذيره نويسی اوراق سهام اولويت ت) با حق 

  باشد، ش بينی نشدهو اساسنامه مورد ديگری پي

برحسب دريافت نمايد، از جمله: محرمانه ت بغير از اسناد کث) هرگونه اطالعات مربوط به فعاليت شر

فعاليت  و ها حسابدهیگزارشات حسابداری، ترازنامه با مقررات وضع شده به موجب اساسنامه آشنايی 

  ،تکاقتصادی شر -توليدی

  ،الت بدهدکو مجمعجلسات ج) به شخص ثالث جهت ارائه حقوق و اختيارات خود در 

  ،پيشنهادات ارائه نمايدمجمع چ) در جلسات 



٢٦ 

 

  ،به ميزان آرای اوراق سهام متعلق بخود رای بدهد مجمعدر جلسات  ح)

ه مغاير با قوانين جاری و ديگر ک مجمعايت در قبال تصميمات اتخاذ شده از طرف کخ) به منظور ش

  قی باشند به دادگاه مراجعه نمايد،اسناد حقو

  در شرکت را دريافت نمايد،ت قسم اموال متعلق به خود ک) در صورت انحالل شرد

  ه طبق اساسنامه وضع شده است داشته باشد.کذ) ديگر حقوق و اختياراتی 

ه ناشی از ارزش اسمی و تعداد کمل کتوان حق رای م نمی(عادی) سهام معمولی صاحب اوراق به  .٢

پرداخت سود سهام در ازای اوراق  ی نباشد، اختصاص داده شود.متعلق به و(عادی) اوراق سهام معمولی 

  شود. ت تضمين داده نمیکاز طرف شر سهام معمولی (عادی)

مربوط به فعاليت محرمانه موظف به عدم انتشار اطالعات  معمولی (عادی)اوراق سهام صاحبان  .٣

  شود. يين میتعهيئت مديره از طرف محرمانه ت هستند. فهرست مربوط به اطالعات کشر

ه طبق اساسنامه پيش بينی شده باشد و مغاير با قانون و ديگر کف ديگری را يتوانند وظا سهامداران می

ملی را کف متوانند وظاي می معمولی (عادی)اوراق سهام صاحبان اسناد حقوقی نباشد بر عهده داشته باشند. 

گيری موضوع مربوطه رای مخالف  ر رایه طبق اساسنامه تعيين شده است بر عهده نگيرند اگر آنان دک

  رده باشند.کت نکگيری شر داده يا در رای

  

  . حقوق و وظايف صاحبان اوراق سهام ترجيحی٣٨ماده 

، قابل تبديل و ديگر سهام یجمعتسود تثبيت شده يا متغير،  بات مجاز است اوراق سهام کشر -١

  شده باشد. اساسنامه پيش بينیطبق اگر  ،نمايد پذيره نويسی ترجيحی

 السکحق رای ندارند، اگر طبق اين قانون و اساسنامه برای  مجمعدر ترجيحی اوراق سهام  صاحبان

  مورد ديگری پيش بينی نشده باشد. ترجيحیهای مشخص اوراق سهام 

در نظر  خودبرای سهامداران  یسانکت حقوق و اختيارات يکالس مشخص شرک ترجيحیاوراق سهام 

  .دارد

در موقع رای ، می باشدپيش بينی شده  پاراگراف دوم بند جاری که به موجبتن حق رای در موارد داش

دهد، اگر طبق اساسنامه  رای را میحق يک خود سهامدار به  گيری ها هر يک از اوراق سهام ترجيحی

  مورد ديگری پيش بينی نشده باشد.

در  شود) ت پرداخت میکالل شره در موقع انحکسود و ارزش انحاللی (بايستی  طبق اساسنامه می .٢

بشود. وضع ت کو اعالم شده از طرف شر تحت پذيره نويسی ترجيحیم اسهاز اوراق الس کازای هر نوع 

ل پولی يا بعنوان درصد تعرفه در کبه ش ترجيحیدر ازای سهم  یميزان سود سهم و ارزش انحاللی پرداخت

در ازای  یود سهام و ارزش انحاللی پرداختس مقدارشود.  قبال ارزش اسمی سهم مورد نظر تعيين می
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طبق اساسنامه مقررات تعيين آنها که تعيين شده محسوب خواهند شد نيز در صورتی  ترجيحیاوراق سهام 

  پيش بينی شده باشد.

پيش بينی نشده باشد، در  ترجيحیدر ازای اوراق سهام  یاگر طبق اساسنامه ميزان سود سهام پرداخت

متساوی  ،در دريافت سود سهام معمولی (عادی)ين دارای اوراق سهام کها با مالين آنکصورت مال اين

  الحقوق خواهند بود.

صورت  در اين ،پيش بينی شده باشد ترجيحیالس اوراق سهام کاگر طبق اساسنامه دو يا بيش از دو 

نيز  رجيحیتالس سهام کبايستی ترتيب پرداخت سود سهام و ارزش انحاللی برای هر  طبق اساسنامه می

 ترجيحیاوراق سهام الس مشخص که سود سهام در ازای کنمود وضع توان  تعيين شوند. طبق اساسنامه می

و بعدها پرداخت بشود جمع گرديده آن طبق اساسنامه تعيين شده باشد، مقدار و  امل پرداخت نشدهکه بطور ک

 ترجيحیو شرايط تبديل اوراق سهام انات کتوان ام ). طبق اساسنامه نيز میترجيحی تجمعی(اوراق سهام 

  تعيين نمود.را ت کشر ترجيحیيا ديگر اوراق سهام  معمولی (عادی)الس مشخص، اوراق سهام ک

در ت کمسائل مربوط به سازماندهی مجدد و انحالل شردر بررسی  ترجيحیاوراق سهام صاحبان  .٣

  .خواهند بودندحق رای دارای  مجمع

مربوط به انجام تغييرات  تصميمات بررسیدر صورت  الس مشخص،ک ترجيحی سهاماوراق صاحبان 

، الس مربوطهک ترجيحیاوراق سهام صاحبان حقوق و اختيارات  هاه بر حسب آنکو اصالحات در اساسنامه 

ترجيحی کالس  به انضمام محدوديت يا افزايش سود و (يا) ارزش انحاللی پرداختی در ازای اوراق سهام

اوراق سهام  صاحبانارزش انحاللی به  )يا(در ترتيب پرداخت سود سهام و مزايا دادن مشخص و همچنين 

  آورند. حق رای بدست میدر مجمع ، شود الس ديگر محدود میک ترجيحی

، می شودطبق اساسنامه تعيين آن  دريافتیه سود کهای مجزاء  السک ترجيحیاوراق سهام  صاحبان .۴

ه در آن تمامی مسائل ک جلسه مجمعبا حق رای در مجاز هستند  تجمعی ترجيحی اوراق سهام صاحبانبجزء 

ه در آن پيرامون پرداخت سود سهام در کاست ای بوده  جلسه ساالنه ۀدنبالو آن  گيرد مورد بررسی قرار می

يا پيرامون عدم پرداخت يا پرداخت غير  گرديدهناتخاذ تصميم نظر الس مورد ک ترجيحیازای اوراق سهام 

امل سود سهام در ازای کت داشته باشند. اين حق پس از اولين پرداخت کشده باشد، شراتخاذ يم امل آن تصمک

  اعتبار نخواهد داشت. نظرالس مورد ک ترجيحیاوراق سهام 

ه در آن ک مجمعیبا حق رای در مجازند های مجزاء  السک و تجمعی ترجيحیاوراق سهام  صاحبان

کامل ه در آن پيرامون پرداخت سود کبوده است ای  جلسه ساالنهلۀ دنباو آن بوده بررسی تحت تمامی مسائل 

يا پيرامون عدم  باشد نشدهاتخاذ تصميم  مذکورالس ک ترجيحی تجمعیدر ازای اوراق سهام و جمع شده 

امل کت داشته باشند. اين حق پس از پرداخت کامل آن اتخاذ تصميم شده باشد، شرکپرداخت يا پرداخت غير 

  .توقف می يابد نظرالس مورد ک ترجيحی تجمعیشده در ازای اوراق سهام  سود سهام جمع
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های مجزاء حق رای پيش  السک ترجيحی اوراق سهام صاحبانتوان برای  اساسنامه می برحسب .۵

معمولی به اوراق سهام نظر الس مورد ک ترجيحیان تبديل اوراق سهام کبينی نمود، اگر طبق اساسنامه ام

تعداد آرايی از بايستی می  ترجيحیچنين اوراق سهام  صاحبه ک نحویه ينی شده باشد. بنيز پيش ب (عادی)

معمولی به اوراق سهام  ترجيحیه در صورت تبديل اوراق سهام کاز تعداد آرايی نبايد ه کبرخوردار باشد 

  .خواهد داشت، تجاوز نمايد (عادی)

بايستی تمامی  ت میکشر ولی (عادی)معمبه اوراق سهام  ترجيحیدر موقع تبديل اوراق سهام  .۶

به موافقت آنها متعهد برحسب را تسويه حساب نمايد يا  ترجيحی اوراق سهام صاحبانها در قبال   بدهی

  .بشود ل ديگرکها به ش بدهیپرداخت 

 ،طی سه سال متوالیترجيحی در عدم پرداخت سود سهام مربوط به اوراق سهام در صورت  .٧

  .باشدت از طريق قضايی کشر تواند مبنای انحالل  می

های  تبصرهاز حقوق وضع شده به موجب ماده اين مفاد با بق اطم ترجيحیاوراق سهام  صاحبان .٨

 های تبصرهو از حقوق وضع شده به موجب اين قانون  ٣٧ماده  ١بند  »ح«و  »چ«، »ت«، »پ«، »الف«

  .استفاده نمايندمعمولی (عادی)  ماوراق سها با حقوق برابر با صاحبان» د«و » خ«، »ج«، »ث« ،»ب«

اين قانون  ٣٧ماده  ٣بند به موجب ف وضع شده يعهده دار وظا ترجيحیاوراق سهام  صاحبان .٩

  باشند.  می

  

  های اوراق سهام گواهينامه .٣٩ماده 

يا  کيت دارنده (دارندگان) در قبال يکه حق مالکسند بهادار اسمی است  کگواهينامه اوراق سهام ي .١

  نمايد. ت را تصديق میکشر اوراق سهامچند 

داده به سهامدار مجزاء های گواهينامه  و ترجيحی معمولی (عادی)برای انواع مجزای اوراق سهام  .٢

  د.نشو میدر اختيار گذاشته ها پس از پرداخت ارزش اوراق سهام  شود. گواهينامه می

برحسب قانون شناختن آنها باطل و  يضتعوهای اوراق سهام،  گواهينامهدراختيار گذاشتن مقررات  .٣

  شود. ر اسناد حقوقی وضع میگقانون و دي

  د:نزير باشاطالعات بايستی شامل   های اوراق سهام می گواهينامه .۴

  مسلسل،و شماره  »ماگواهينامه اوراق سه«الف) عنوان 

  محل استقرار، و آدرس تجاریامل کت، نام کب) مشخصات ثبت دولتی شر

  و جمع کل ارزش اسمی، مورد نظر نوعاز  صادر شده، تعداد اوراق سهام اوليهايه پ) ميزان سرم

 صدور. در صورت صدوردر صورت لزوم تاريخ  اق سهام مورد ارائه با گواهينامه وت) نوع اور

وجه  نشان دهنده عنواندارای بايستی  الس میکهر  ،تکشرسوی الس از ک ينچنددر  ترجيحیاوراق سهام 

  ،اشدتمايز خود ب
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  ،ماسهاوراق ث) شماره ثبت دولتی هر نوع 

م اسهاوراق از يک گواهينامه مورد نظر، ارزش اسمی هر  برحسبج) تعداد اوراق سهام مورد تصديق 

  ،آنها جمع کل ارزش اسمیو همچنين 

  ،گواهينامهصدور چ) تاريخ 

  اشخاص حقيقی نام آن)، ارائه شده با گواهينامه (برایسهم (اوراق سهام) مالک ثبتی امل کعنوان ح) 

و در  )يا تکثير فاکسيميله( ل يا مدير مسئول امور مالیکو حسابدار  هيئت مديرهخ) امضاهای رئيس 

رسمی سازمان مذکور امضای مقام  ؛ارشناسی باشدکسازمان فهرست بر عهده ثبت صورتی که تصدی دفتر 

  ،امل و آدرس محل آنک، عنوان ورکسازمان مذ (يا تکثير فاکسيميله) و همچنين مشخصات ثبت دولتی

 )يا(حقوق و اختيارات مورد تصديق با اوراق سهام ارائه شده با گواهينامه و پيرامون د) اطالعات 

  ،های انتقال اوراق سهام يا محدوديت مجمعحق رای در محدوديت های به انضمام  ها،های آن محدوديت

  ).فاقد اعتبار است ن -۵٣) شماره ٢٩/١٢/١٣٩٠( ١٩/٠٣/٢٠١٢(اين بند به موجب قانون مصوب ذ) 

يا در صورت تغيير  ،هابخشی از آنانتقال  در صورت انتقال اوراق سهام مورد ارائه با گواهينامه يا .۵

شود. به  شناخته میباطل و  هور عودت داده شدکمذ گواهينامه اوراق سهام ،ثبت شده(عنوان) سهامدار نام 

 جزئیشود. همچنين در صورت انتقال  ينامه جديد اوراق سهام صادر میدارنده جديد گواه(عنوان) نام 

های جديد اوراق سهام  های دارندگان جديد و قديم گواهينامه اوراق سهام مورد ارائه با گواهينامه، به نام

مه، گواهينامه سهام ثبت شده اوراق سهام مورد ارائه با گواهينا کشود. در صورت تغيير نام مال صادر می

  شود. نام جديد سهامدار به ثبت رسيده صادر می ديد اوراق سهام باج

قانون و ديگر اسناد حقوقی الزامات حفاظتی اوراق بهادار که به موجب بايستی با می گواهينامه  .۶

  باشد.وضع شده است، مطابقت داشته 

ن،  - ١١١) شماره ٢۴/٠١/١٣٩٠( ١٣/٠۴/٢٠١١به موجب قانون اصالحی مورخه  ٣٩(اصالح ماده 

  ن) -۵٣) شماره ٢٩/١٢/١٣٩٠( ١٩/٠٣/٢٠١٢قانون اصالحی مورخه 

  

  تک. اوراق قرضه و ديگر اوراق بهادار شر۴٠ماده 

وضع شده  قانونی که برحسب ت مجاز است طبق اساسنامه اوراق قرضه و ديگر اوراق بهادارک. شر١

ير از موارد تعيين شده به موجب بغاوراق قرضه و ديگر اوراق بهادار پذيره نويسی  صادر نمايد.باشد 

اوراق قرضه و ديگر صدور و پذيره نويسی . پذيرد انجام می هيئت مديرهتصميم حسب اتخاذ بر اساسنامه 

  .انجام می پذيرد »پيرامون بازار اوراق بهادار«قانون جمهوری ارمنستان  مقرربه اوراق بهادار 

دريافت ارزش اسمی ارات دارنده آن از جمله ه حقوق و اختيکشود  سندی اوراق قرضه محسوب می .٢

صادر کننده اوراق مذکور را در مهلت پيش بينی شده در آن گواهی ت کاز شريا معادل آن اموال غير نقدی 
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حقوق اموالی در ديگر بهره يا  نرخ. اوراق بهادار به دارنده آن در ازای ارزش اسمی آن حق دريافت بنمايد

  هد.د  ت را میکشر های تعيين شده از طرف مهلت

و شرايط ها بايستی نحوه، مهلت می اوراق قرضه صدور پيرامون برحسب مصوبه تصويبی 

  .گردندتعيين بازپرداخت آنها 

های اسمی تمامی اوراق قرضه  ارزشجمع کل بايستی دارای ارزش اسمی باشند.  اوراق بهادار می

اوراق قرضه به صدور ه به منظور کن مبلغ تأمينی يا آ اوليهت نبايد از سرمايه کشرتأمينی صادره از سوی 

شرکت که اين محدوديت در قبال صندوق های بهادارسازی  ت اختصاص داده شده است تجاوز نمايد.کشر

  اعمال نمی شود.محسوب می شوند، سهامی 

های  (به ترتيب نوبت مهلتبه اقساط و  بار کيبازپرداخت با مهلت را تواند اوراق قرضه  ت میکشر

اوراق قرضه  طبق مصوبه صدوراوراق قرضه باز پرداخت نمايد.  صادرت) کتعيين شده از طرف شر

  .انجام می پذيردنقدی يا اموالی بصورت 

  :صادر نمايداوراق قرضه به شرح موارد زير ت مجاز است کشر

  ت،کگذاشتن اموال شر الف) اوراق قرضه تأمين شده با به وثيقه

اوراق قرضه داده شده صدور اشخاص ثالث جهت سوی ه از کا تضمينی ب) اوراق قرضه تأمين شده ب

  ،است

  پ) اوراق قرضه غير تأمينی.

ه طبق کت و به شرطی کاز ثبت دولتی شر پسسه سال حداقل اوراق قرضه غير تأمينی صدور اجازه 

  د.شو ، داده میتصويب رسيده باشدت به کساالنه شر نامهدو ترازتعداد مقررات وضع شده حداقل 

  نمايد. صادرننده کاوراق قرضه اسمی و هم اوراق قرضه بر حسب ارائه هم تواند  ت میکشر

شده از طرف پذيره نويسی اوراق قرضه اسمی صاحبان فهرست ثبت تصدی دفتر ت موظف است کشر

 معقول مجدداً صادراوراق قرضه اسمی مفقود شده را در ازای پرداخت وجه  ،تک. شربرعهده گيردخود را 

مقررات برحسب  باشد،ه مفقود شده کننده کنمايد. حقوق و اختيارات دارنده اوراق قرضه بر حسب ارائه  یم

  شود. مدنی جمهوری ارمنستان از طريق دادگاه احياء میبه موجب آيين دادرسی وضع شده 

 ر ايننمايد. دفراهم  رسزودباز پرداخت انات کاوراق قرضه امتمايل صاحبان تواند بنا به  ت میکشر

اوراق ه کو مهلتی می بايستی مقدار مبلغ باز پرداختی اوراق قرضه مصوبه صدور بر حسب  ،صورت

  .گردد تعيين ،تسويه حساب زودرس ارائه نمودباز پرداخت و جهت پس از آن توان قرضه را ب

ه و حق تبديل اوراق قرضاز ه کی و ديگر اوراق بهادارقابل تبديل تواند اوراق قرضه  ت میکشر .٣

به نمايد. صادر ، برخوردار باشد ترجيحیاوراق سهام  کسبت به اوراق سهام يا کديگر اوراق بهادار شر

نخواهد اوراق قرضه و ديگر اوراق بهادار قابل تبديل به پذيره نويسی مجاز در صورتی ت کشرنحوی که 

 رکالس ذکراق سهام نوع و متر از تعداد اوک ،السکتعداد اوراق سهام اعالم شده بر حسب نوع و بود که 
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الزم  تکانات برای تبديل اوراق قرضه و ديگر اوراق بهادار به اوراق سهام شرکجهت تأمين امکه  شده

  است، باشد.

وضعيت مالی و صرفنظر از بار کيسالی حداقل  مهلت مندرج در آن ودرصد بهره اوراق قرضه در  .۴

شود. اگر اوراق قرضه  سود سهيم هستند) پرداخت میه در کای  ت (بغير از اوراق قرضهکسود حاصله شر

به دارنده اوراق  دتوان صورت درصد بهره ساالنه می در اين ،شوندپذيره نويسی به قيمت زير ارزش اسمی 

اوراق قرضه وضع شود  صدورمربوط به برحسب مصوبه بايستی اين مورد می ه ک، گرددقرضه پرداخت ن

  . گرددو در اوراق قرضه درج 

اوراق قرضه تسويه حساب باز پرداخت و اوراق قرضه يا عدم با صورت عدم پرداخت درصد بهره در 

  تواند منحل شود. قضايی میبرحسب مقررات ت کدر مهلت مقرر، شر

  باشد:اطالعات زير بايستی شامل می شود و  چاپی تهيه میصورت اوراق قرضه به  .۵

  مسلسل،و شماره  »اوراق قرضه«الف) عنوان 

  محل استقرار آن،و  تجاریامل کت، نام کی شردولت شخصات ثبتب) م

  ،اوليهپ) ميزان سرمايه 

  تاريخ صدور،ت) 

  ارزش اسمی اوراق قرضه، ث)

  ،ارزش اسمی جمع کلشده و  صادرج) تعداد نوع اوراق قرضه 

يا نحوه محاسبه  یو درصد بهره پرداختبازپرداخت اوراق قرضه، مبلغ مورد بازپرداخت چ) مهلت 

  ،، مقررات پرداخت درصد بهرههاآن

  ،اوراق قرضه (برای اشخاص حقيقی نام آنها) صاحبامل کح) برای اوراق قرضه اسمی؛ نام 

  (يا به صورت تکثير فاکسيميله)، ل يا مدير امور مالیکو حسابدار  هيئت مديرهخ) امضای رئيس 

ای اوراق قرضه قابل تبديل حق ل اوراق قرضه و حقوق و اختيارات مربوط به آن، از جمله: برکد) ش

  ،تکتبديل به اوراق سهام شر

ن از  -۵٣) شماره ٢٩/١٢/١٣٩٠( ١٩/٠٣/٢٠١٢(اين تبصره به موجب قانون اصالحی مورخه  ذ)

  .درجه اعتبار ساقط است)

الزامات حفاظتی و مصئونيت اوراق با  طابقبايستی ممی چاپی صورت اوراق قرضه تهيه شده به  .۶

  .است، باشدقانون و ديگر اسناد حقوقی وضع شده موجب بهادار که به 

ن،  - ٢٠٢) شماره ١٩/٠٧/١٣٨۶( ١١/١٠/٢٠٠٧به موجب قانون اصالحی مورخه  ۴٠(اصالح ماده 

ن، قانون اصالحی مورخه  -١١١) شماره ٢۴/٠١/١٣٩٠( ١٣/٠۴/٢٠١١قانون اصالحی مورخه 

) ١۴/٠٢/١٣٩٧( ٠۴/٠۵/٢٠١٨ورخه ن، قانون اصالحی م -۵٣) شماره ٢٩/١٢/١٣٩٠( ١٩/٠٣/٢٠١٢

  ن) -٣٢۵شماره 



٣٢ 

 

  ارکنانک. اختصاص اوراق سهام به ۴١ماده 

به ارمندی کت اوراق سهام کنان شرکارکتوان به  اساسنامه میبه موجب . طبق مقررات وضع شده ١

ت به کنان شرکارکارمندی بين کاوراق سهام  ه شود.داداختصاص  ترجيحیصورت معمولی (عادی) يا 

ه از طرف که بدين منظور از اوراق سهامی کنان کارکبنياد ويژه سهامدارسازی موجودی های حساب 

  شود.  میپذيره نويسی يل شده است، کخريد و تش بازت از سهامداران خود کشر

  تجاوز نمايد.صندوق اساسنامه ای ارمندی نبايد از بيست و پنج درصد کسهميه اوراق سهام 

شود.  ت فروخته میکارمند شرکبه ترجيحی ه با شرايط کمی است اسمی ارمندی سهاکاوراق سهام  .٢

سال پس  ٣ثر به مدت کحدا ،اساسنامهبه موجب تواند طبق مهلت تعيين شده  ارمندی میکگردش اوراق سهام 

  آنها محدود بشود.پذيره نويسی از تاريخ 

در  یشود. وجه پرداخت می پذيره نويسی بينفی ماموافقت حصول حسب ان برنکارکاوراق سهام  .٣

آن  بيست و پنج درصدبه ميزان ، حداقل ارزش اسمیمقدار از کمتر تواند  ارمندی میکازای اوراق سهام 

  باشد.

خريد اولويت ت حق کشر ارمندکاری با کروابط  توقفدر صورت بغير از موارد بازنشسته شدن،  .۴

  خواهد داشت.آنها را ارزش اسمی متر از کولی نه  یارمندی به نرخ بازارکمجدد اوراق سهام 

اين ماده  ٢های مندرج در بند  محدوديتدر صورتی که ارمندی کمتوفی اوراق سهام صاحب وارثين 

متر از ارزش اسمی، يا درخواست تبديل کنه ولی ت به نرخ بازار کحق خريد مجدد آنها از شرعمل بنمايند 

  .خواهند داشتت اعالم شده باشد را کرف شرت اگر چنين چيزی از طکآنها به ديگر اوراق سهام شر

ی حقوق و اختياراتهمان از  ،اين ماده ٢ارمندی بجز محدوديت مندرج در بند کاوراق سهام صاحبان  .۵

در  ترجيحیيا اوراق سهام (عادی) اوراق سهام معمولی صاحبان اين قانون و اساسنامه برای که به موجب 

  نمايند. اده می، استفکالس های متفاوت وضع شده است

الس ک ترجيحیو (عادی) ارزش اسمی اوراق سهام معمولی از ارمندی نبايد کارزش اسمی اوراق سهام 

  مربوطه متفاوت باشد.

ها در ازای آنها و تعيين  نان، انجام پرداختکارکاوراق سهام پذيره نويسی تصميم پيرامون مقررات  .۶

  شود. تخاذ میامجمع ارمندان از طرف کهای  مزايا و اولويت

  

  تک. پرداخت ها در ازای اوراق سهام و ديگر اوراق بهادار شر۴٢ماده 

ت می تواند شامل امول از قبيل موجودی نقدی، اوراق ک. وسيله پرداخت در ازای اوراق سهام شر١

  يت اموالی و مالکيت فکری باشد.کبهادار و حقوق مال

ت پرداخت کامل تا زمان ثبت دولتی شرکتی بطور ت اوراق سهام آنها می بايسک. در موقع تأسيس شر٢

  شوند.
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ت که به صورت مکمل پذيره نويسی شده اند می بايستی در مهلت تعيين شده در کاوراق سهام شر

  سال پس از پذيره نويسی پرداخت شوند.کثر در مدت يکمصوبه مربوط به پذيره نويسی آنها حدا

ت و در ازای کت طبق قرارداد تأسيس شرکتأسيس شر در موقع سهام. نحوه پرداخت در ازای اوراق ٣

ت طبق کاز طرف شرصادر شده مل و همچنين ديگر اوراق بهادار کم تحت پذيره نويسیاوراق سهام 

  .گردد آنها تعيين می مصوبه پذيره نويسی

ه وجه مورد پرداخت در ازای آنها فقط به کمل کم تحت پذيره نويسیدر موقع خريد اوراق سهام 

  بايستی حداقل بيست و پنج درصد ارزش اسمی آنها پرداخت شود.می  می باشد،نقدی در نظر صورت 

غير نقدی موجودی های ه پرداخت در ازای آنها به صورت کت کاوراق سهام و ديگر اوراق بهادار شر

اوراق  پذيره نويسیشود، اگر طبق مصوبه  امل آن پرداخت میکدر موقع خريد ارزش  می باشد،در نظر 

  بهادار مورد ديگری پيش بينی نشده باشد.

فقط به صورت می شوند،  که از طريق فروش عمومی پذيره نويسیپرداخت در ازای اوراق بهادار 

  .پذيرد انجام میو با ارزش کامل نقدی 

ت ارزيابی پولی اموال مورد پرداخت در ازای اوراق سهام از سوی مؤسسين کدر موقع تأسيس شر .۴

مل و کمتحت پذيره نويسی اوراق سهام خريد در موقع  و شود آمده بين مؤسسين تعيين می با توافق بعمل

طبق تصميم  .شدارزياب مستقل ارزيابی خواهد سوی و از هيئت مديره برحسب مصوبه ديگر اوراق بهادار 

راق بهادار در ازای اوراق سهام و ديگر او یهايی را بر انواع اموال پرداخت محدوديتهيئت مديره می توان 

  تعيين نمود.

در احتساب مطالبات ت به انضمام کسهام از وظائف پرداخت اوراق سهام شرمبرا ساختن صاحب  .۵

  باشد. ت مجاز نمیکقبال شر

به موجب مصوبه های تعيين شده  مل در مهلتکمتحت پذيره نويسی اگر در موقع خريد اوراق سهام  .۶

متر از ارزش کهام صورت نگرفته باشد و مبلغ پرداخت شده امل اوراق سکپرداخت ارزش پذيره نويسی 

سهامدارانی ت قرار خواهد گرفت و کشردر اختيار سهم مورد نظر باشد، در اين صورت اوراق سهام  کي

يت در قبال اوراق سهام محروم خواهند شد. در کند از حق مالباش  ردهکارزش آنها را پرداخت نموقع ه که ب

ه در ازای کو اموالی موجودی های نقدی . خواهد شدت قيد کسهامداران شر فهرستت ثب اين باره در دفتر

  عودت داده نخواهد شد. سهامداراند به  اوراق سهام پرداخت شده

به موجب مصوبه های تعيين شده  مل در مهلتکمتحت پذيره نويسی اگر در موقع خريد اوراق سهام 

متر از ارزش کصورت نگرفته باشد و مبلغ پرداخت شده امل اوراق سهام کپرداخت ارزش پذيره نويسی 

 نحویه سهم مورد نظر نباشد، در اين صورت محاسبه مجدد تعداد اوراق سهام صورت خواهد گرفت، ب کي

تجاوز ه در ازای آنها پرداخت شده است کتعداد اوراق سهام و مبلغ خريد آنها از مبلغی ضرب ه حاصل ک
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يت در قبال اوراق کت قرار خواهد گرفت و سهامداران از حق مالکشراختيار در . بقيه اوراق سهام ننمايد

  .گردد قيد میمندرجاتی ت کسهامداران شر فهرست محروم خواهند شد. در اين باره در دفترمذکور سهام 

در قبال عدم انجام تعهدات پرداخت در ازای اوراق سهام جرائم نقدی تعيين  دتوان طبق اساسنامه می

  .گردد

گيرند حق رای ندارند، در موقع محاسبه آرا مد نظر گرفته  ت قرار میکشردر اختيار ه کراق سهامی او

 هاوراق سهام را به تصويب رساندپذيره نويسی نتايج مجمع شود.  آنها سود سهام محاسبه نمی اشوند و ب نمی

  .رساند انجام میرا به و تغييرات مربوطه در اساسنامه 

  

  تکو دارايی های خالص شر. صندوق ها ۴٣ماده 

ت صندوق ذخيره به ميزان تعيين شده به موجب اساسنامه و حداقل به مقدار پانزده درصد ک. در شر١

متر از ميزان تعيين شده در اساسنامه باشد، در اين کايجاد می شود. اگر صندوق ذخيره  اوليهسرمايه 

دار پنج درصد و همچنين از ه مقصورت اختصاصات انجام شده به اين صندوق از سود و حداقل ب

ت و ارزش اسمی آنها انجام کهای حاصل از مابه التفاوت ارزش صدور اوراق بهادار جديد شر موجودی

  گردد.  می

ت و همچنين برای باز پردخت اوراق قرضه و باز خريد اوراق کصندوق ذخيره جهت پوشش تلفات شر

  فاف ندهد، مورد استفاده قرار می گيرد.کت و موجودی های ديگر کت، چنانچه سود شرکسهام شر

  استفاده از صندوق ذخيره برای اهداف ديگر مجاز نمی باشد.

  .پيش بينی شوندنيز ی های ديگرصندوق توان  موجب قانون يا اساسنامه میه . ب٢

قانون و ديگر اسناد حقوقی بر به موجب مقررات وضع شده طبق ت کهای خالص شرارزش دارايی  .٣

اگر پس از پايان سال دوم و هر سال  شود. مميزی ارزيابی میحسابرسی حسابداری يا ترازنامه حسب آمار 

در اين صورت  ،است اوليهمتر از سرمايه کت کای خالص شردارايی هه ارزش کمالی بعدی معلوم شود 

  . خواهد بود مقررات وضع شدهبرحسب  اوليهاهش سرمايه کملزم به اعالم و ثبت ت کشر

متر کت کخالص شردارايی های ه ارزش کپايان سال دوم و هر سال مالی بعدی معلوم شود  اگر پس از

پيرامون تصميم ملزم به اتخاذ ت کوضع شده در قانون است، در اين صورت شر اوليهاز حداقل سرمايه 

  .خواهد بود انحالل

يا انحالل  اوليهمايه اهش سرکاين ماده تصميم مربوط به  ٣بند به موجب اگر در موارد تعيين شده  .۴

ت و همچنين نهادهای دولتی ذيصالح کاران شرکت اتخاذ نشده باشد، در اين صورت سهامداران و طلبکشر

  .خواهند بود مقررات قضايیبه درخواست انحالل شرکت طبق مجاز 

  ن)-١۵۴) شماره ٠٣/٠١/١٣٩٧( ٢٣/٠٣/٢٠١٨به موجب قانون اصالحی مورخه  ۴٣(اصالح ماده 
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  ۴فصل 

  تکيره نويسی اوراق سهام و ديگر اوراق بهادار شرپذ

  تکپذيره نويسی شر تحت. قيمت اوراق سهام ۴۴ماده 

ی آنها و بازار ارزشت بر حسب کشرسوی از  تحت پذيره نويسی. پرداخت در ازای اوراق سهام ١

  .پذيرد میانجام ارزش اسمی آنها حداقل به 

بر حسب ارزش و مؤسسين  سویاز شرکت سهام پرداخت در ازای اوراق ت، کدر موقع تأسيس شر

  انجام می پذيرد.اسمی اوراق سهام 

  اگر: ،نمايد پذيره نويسی ی آنهابازار ارزشمل زير کت مجاز است اوراق سهام مکشر .٢

سهامداران دارای کليه از طرف ی اوراق سهامدر نتيجه بدست آوردن چنين آنها پذيره نويسی الف) 

  ،و با استفاده از حق اولويت خود انجام گرددت کشردی) معمولی (عااوراق سهام 

(واسطه) استفاده نمايد. در پذيره نويسی  کنندۀاجرات از خدمات کاوراق سهام شرپذيره نويسی ب) برای 

اجرا کنندۀ پذيره نويسی تواند فقط به مقدار حق الزحمه پرداختی به  میپذيره نويسی اين صورت قيمت 

تعيين بشود، از قيمت پذيره نويسی نوان درصد بهره در قبال قيمت اوراق سهام مورد ه بايستی بعک(واسطه) 

  بازاری پائين باشد.

  

  ت به اوراق سهام ک. مقررات و قيمت تبديل اوراق بهادار شر۴۵ماده 

ت به اوراق سهام کجهت تأمين تبديل اوراق بهادار شرشرکت که مل کاوراق سهام م پذيره نويسی. ١

تصميم اتخاذ شده در باره برحسب . مقررات تبديل انجام می پذيردفقط به وسيله اين تبديل ، اجرا می شود

  شود. اوراق بهادار قابل تبديل وضع می پذيره نويسی

 یبازار ارزشاوراق بهادار قابل تبديل به اوراق سهام را بجز موارد ذيل به پذيره نويسی ت کشر .٢

  دهد: انجام می

  ليهک به تکشر معمولی (عادی)اوراق بهادار قابل تبديل به اوراق سهام  ويسیپذيره نالف) در صورت 

خود برای خريد اولويت ه آنها از حق کبه شرطی  معمولی (عادی)اوراق سهام صاحب ت کسهامداران شر

تواند بر حسب ارزس اسمی آنها  اوراق بهادار می پذيره نويسیاوراق سهام استفاده بنمايند. در اين صورت 

  نجام پذيرد،ا

پذيره  اجراکنندۀ ت از خدماتکاوراق بهادار قابل تبديل به اوراق سهام شر پذيره نويسیب) اگر برای 

تواند فقط به مقدار حق الزحمه  میپذيره نويسی (واسطه) استفاده بنمايد. در اين صورت قيمت نويسی 

د بهره در قبال قيمت اوراق بهادار قابل ه بايستی بعنوان درصک(واسطه) اجراکنندۀ پذيره نويسی پرداختی به 

  باشد.کمتر تعيين بشود، از قيمت بازاری پذيره نويسی تبديل مورد 
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باز پرداخت ه طبق شرايط کت کاوراق قرضه شرپذيره نويسی مفاد اين ماده شامل حال آن مورد از 

پيش بينی شده باشد، ت کارزش اسمی آنها يا تبديل آنها به اوراق سهام شرباز پرداخت اوراق قرضه، 

  شود. نمی

  

  تکپذيره نويسی اوراق سهام و اوراق بهادار قابل تبديل به اوراق سهام شرطرق . ۴۶ماده 

اوراق سهام و اوراق بهادار قابل تبديل به اوراق سهام  پذيره نويسیت سهامی عام مجاز است ک. شر١

  عام يا خاص انجام دهد. کل اشتراکبه شرا 

از اوراق سهام و اوراق بهادار قابل تبديل به اوراق سهام به پذيره نويسی از ت سهامی خاص مجکشر

  پيشنهاد خريد آنها به اشخاص نامحدود را بنمايد.به شکلی ديگر عام يا  کاشتراطريق 

ت کت از طريق تبديل اوراق بهادار قابل تبديل به اوراق سهام شرکمل شرکاوراق سهام مپذيره نويسی 

انجام ت کاوراق بهادار قابل تبديل به اوراق سهام شرمصوبه پذيره نويسی شده بر حسب  طبق مقررات تعيين

  .می پذيرد

از عام يا خاص)  ک(اشترااوراق سهام يا اوراق بهادار قابل تبديل به اوراق سهام شکل پذيره نويسی  .٢

  شود. وضع میمجمع تصميم به ت سهامی عام بنا کطرف شر

ت طبق مقررات وضع شده کم يا اوراق بهادار قابل تبديل به اوراق سهام شراوراق سهاپذيره نويسی  .٣

  .انجام می پذيردقانون و ديگر اسناد حقوقی به موجب 

  

. تأمين منافع سهامداران در صورت پذيره نويسی اوراق سهام و اوراق بهادار قابل تبديل به ۴٧ماده 

  تکاوراق سهام شر

پيرامون «اين ماده و قانون جمهوری ارمنستان  ٢بند  . بغير از موارد وضع شده به موجب١

ت در طی مهلت تعيين شده به موجب ک، سهامداران شر»ورشکستگی بانک ها و سازمان های اعتباری

، برخوردار اوليهت خريد اوراق سهام جديد به تناسب مقدار سهام خود در سرمايه يحق اولواز اساسنامه 

  .باشند  می

به موجب ه اجازه دهنده خريد اوراق سهام هستند طی مهلت تعيين شده کت کشراوراق بهادار صاحبان 

  نمايند. از حق خود استفاده میقبل از سهامداران  ،اساسنامه

اوراق سهام رای دهنده و اوراق بهادار قابل تبديل به اوراق سهام رای پذيره نويسی در صورت  .٢

اوراق سهام رای اولويت بدست آوردن ت حق کران شر، سهامداتکاز سوی شر عام کدهنده از طريق اشترا

در ازای اوراق  . اگر پرداختنخواهند داشتدهنده و اوراق بهادار قابل تبديل به اوراق سهام رای دهنده را 

تواند برای  در اين صورت اساسنامه می پذيرد،نقدی انجام پذيره نويسی از طريق موجودی های سهام مورد 
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اوراق سهام رای دهنده و اوراق بهادار قابل اولويت کسب حق  ،تکای دهنده شراوراق سهام رصاحبان 

  پيش بينی نمايد.رای دهنده متعلق به آنان  اوراق سهامبه تناسب تعداد تبديل به اوراق سهام رای دهنده 

اوراق سهام رای دهنده مندرج در اولويت صاحبان ارگيری حق کمجاز است تصميم بر عدم بمجمع  .٣

مجمع چنين تصميماتی از سوی مذکور را اتخاذ نمايد. رد تصميم کاين ماده و همچنين تعيين مهلت عمل ٢بند 

اگر طبق اساسنامه تعداد آرای بيشتری ، رای دهنده حاضر در آن اوراق سهامصاحبان ثريت آرای کبا او 

  .شود میاتخاذ  وضع نشده باشد،

سال به مهلت يک ثر کحداولويت از سوی مجمع و اارگيری حق کتصميم پيرامون عدم ب عملکردمهلت 

  شود. تعيين می ،پس از تاريخ اتخاذ تصميم

اين  ٣٨ماده  ۴و  ٣ه طبق بندهای کت کشرمجمع اوراق سهام صاحبان مفاد اين ماده شامل حال  .۴

  باشد. ، نمیشده اندقانون از حق رای برخوردار 

ن،  -۶۶) شماره ٠٨/٠٢/١٣٨٣( ٢٧/٠۴/٢٠٠۴به موجب قانون اصالحی مورخه  ۴٧(اصالح ماده 

  ن) -٢٧٣) شماره ٠١/١٠/١٣٨٩( ٢٢/١٢/٢٠١٠قانون اصالحی مورخه 

  

  . مقررات اجرای حق اولويت کسب اوراق سهام و اوراق بهادار قابل تبديل به اوراق سهام۴٨ماده 

سب برحبايستی می شوند  ت محسوب میکاوراق سهام رای دهنده شر صاحبانه کسهامدارانی  .١

 پذيره نويسیحداقل سی روز قبل از  مجمع،قانون پيرامون برگزاری به موجب اين مقررات وضع شده 

به های نقدی  اوراق سهام رای دهنده و اوراق بهادار قابل تبديل به اوراق سهام رای دهنده تابع پرداخت

اين قانون از  ۴٧ موجب مادهه وضع شده ب اولويتان مورد اجرا گذاشته شدن حق کباره ام ت، درکشر

  رسانده شوند.ع طالبه اطرف آنان، 

  بايستی شامل اطالعات ذيل باشد:می اطالعيه مزبور 

که تحت پذيره الف) تعداد اوراق سهام رای دهنده و اوراق بهادار قابل تبديل به اوراق سهام رای دهنده 

  نويسی می باشد،

هادار قابل تبديل به اوراق سهام رای دهنده اوراق سهام رای دهنده و اوراق ب پذيره نويسیب) قيمت 

اوراق کسب  اولويتحق از که ت کبرای سهامداران شر پذيره نويسی(از جمله: قيمت مورد پذيره نويسی 

در حال پذيره نويسی برخوردار سهام رای دهنده و اوراق بهادار قابل تبديل به اوراق سهام رای دهنده 

  ،)هستند

با حق که راق سهام و اوراق بهادار قابل تبديل به اوراق سهام رای دهنده مقررات تعيين تعداد او پ)

  ور.ذکاجرای حق م های مقررات و مهلتنيز و  بدست آورده می شوند تکاز طرف سهامداران شر اولويت



٣٨ 

 

تبی به کنامه امل يا بخشی از آن از طريق ارسال ک بطورخود را با  اولويتسهامدار مجاز است حق  .٢

ه ک ،صوص خريد اوراق سهام رای دهنده يا اوراق بهادار قابل تبديل به اوراق سهام رای دهندهت در خکشر

  باشد، مورد اجرا بگذارد: ريزات کبايستی شامل نمی 

ی (مشخصات دولت سهامدار (برای شخص حقيقی نام آن)، مشخصات ثبتامل کنام تجارتی الف) 

  ،ونت)ک)، آدرس محل (سگذرنامه

  ی که بدست آورده می شود،اوراق بهادار )يا(هام و ب) تعداد اوراق س

  اوراق بهادار. )يا(پ) سند پرداخت در ازای اوراق سهام و 

اوراق سهام رای دهنده و اوراق بهادار  پذيره نويسیروز قبل از آغاز  کيحداکثر بايستی  اطالعيه می

  ت ارائه بشود.کقابل تبديل به اوراق سهام رای دهنده شر

  

  ۵فصل 

  ت کسهام شرسود 

  تک. مقررات پرداخت سود سهام از طرف شر۴٩ماده 

ت مجاز است در باره پرداخت سود سهام سه ماهه، شش ماهه يا ساالنه در ازای اوراق سهام ک. شر١

  شده تصميم اتخاذ (اعالم) نمايد. پذيره نويسی

نقدی يا در الس) اوراق سهام را بطور کت موظف است سود سهام اعالم شده برای هر نوع (کشر

نيز  اوراق سهام شرکت مذکوراز جمله با ه طبق اساسنامه تعيين شده است بوسيله اموال ديگر کمواردی 

  پرداخت نمايد.

. سود سهام در ازای اوراق (سود ذخيره شده) شود ت پرداخت میکسود سهام از سود خالص شر .٢

 ه خاص اين منظور بوجود آمدهک تکهای شرصندوق تواند از حساب  الس مشخص میک در ترجيحیسهام 

  اند پرداخت بشود.

مقدار سود سهام و نحوه  ،(سه ماهه و شش ماهه) بينابينمربوط به پرداخت سود سهام  مصوبه .٣

مربوط به مصوبه . شود اتخاذ میتوسط هيئت مديره های اوراق سهام  السکپرداخت آن بر حسب انواع و 

های اوراق سهام بنا به پيشنهاد  السکه پرداخت آن بر حسب انواع و پرداخت سود سهام ساالنه، مقدار و نحو

درصد سود سهام تقسيم  ۵٠از بينابين نمی تواند . مقدار سود سهام شود اتخاذ میهيئت مديره از سوی مجمع 

ادی تواند از مقدار سود سهام پيشنه شده در پی نتايج سال مالی قبلی تجاوز نمايد. مقدار سود سهام ساالنه نمی

  باشد. است، پرداخت شدهبينابين که تا آن متر از مقدار سود سهام کبيشتر و هيئت مديره از طرف 

های مجزاء  السکنوع و در مقدار سود سهام ساالنه بر حسب اوراق سهام مجمع اگر بنا به تصميم 

در ازای اوراق سهام شود، در اين صورت سود ساالنه بپرداخت شده تعيين بينابين برابر با مقدار سود سهام 

  شوند. میالس مزبور پرداخت نکو نوع 
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های مجزاء  السکنوع و در مقدار سود سهام ساالنه بر حسب اوراق سهام مجمع اگر بنا به تصميم 

شود، در اين صورت سود ساالنه در ازای اوراق سهام بپرداخت شده تعيين بينابين بيشتر از مقدار سود سهام 

بينابين که تا آن مابه التفاوت سود سهام ساالنه تعيين شده و مبلغ سود سهام برابر با  ،ورذکالس مکنوع و در 

  شد.خواهند پرداخت پرداخت شده است، در سال مورد نظر 

و های مجزای اوراق سهام  السکعدم پرداخت سود سهام در ازای انواع و پيرامون مجاز است مجمع 

طبق ی آنها ه مقدار سود سهام پرداختک ترجيحیراق سهام در ازای اونيز پرداخت بخشی از سود سهام 

  ، تصميم گيری نمايد.می شوداساسنامه تعيين 

پرداخت موجب مصوبه مجمع پيرامون اساسنامه يا به به موجب مهلت پرداخت سود سهام ساالنه  .۴

رامون پرداخت سود پيهيئت مديره بنا به تصميم بينابين شود. مهلت پرداخت سود سهام  سود سهام، تعيين می

  شود. تعيين می مذکورحداقل سی روز پس از اتخاذ تصميم و سهام 

ه کرا سهامداران دارای حق دريافت سود سهام ليست  ،سهاميک از هر سود برای پرداخت هيئت مديره 

  :تنظيم می نمايد بايستی شامل سهامداران ذيل باشد می

 دفتر فهرسته در ک وه از سهامداران شرکتآن گر ؛بينابينالف) در صورت پرداخت سود سهام 

پيرامون پرداخت سود هيئت مديره ، حداقل ده روز قبل از اتخاذ تصميم رسيده اندثبت به ت کسهامداران شر

  بينابين،سهام 

شرکت که بر حسب تاريخ تشکيل در صورت پرداخت سود سهام ساالنه؛ آن گروه از سهامداران  ب)

ت (منبعد: مجمع ساالنه) در کت در مجمع عمومی ساالنۀ سهامداران شرکرفهرست سهامداران دارای حق ش

  .رسيده باشندثبت ت به کفهرست سهامداران شردفتر 

  ن) -٢٠٢) شماره ١٩/٠٧/١٣٨۶( ١١/١٠/٢٠٠٧به موجب قانون اصالحی مورخه  ۴٩(اصالح ماده 

  

  . محدوديت های پرداخت سود سهام۵٠ماده 

شده تصميم گيری  پذيره نويسیاوراق سهام با داخت سود سهام پرپيرامون ت مجاز نيست کشر .١

  (اعالم) نمايد، اگر:

  ،امل پرداخت نشده باشدکبطور اوليه الف) سرمايه 

  نکرده باشد،خريد باز اين قانون تمامی اوراق سهام را  ۵٨ت طبق ماده کب) شر

 فاقد نشانه هایب با ت متناسکوضعيت شر ،پ) در زمان اتخاذ تصميم پيرامون پرداخت سود سهام

در پی پرداخت سود سهام پديدار آنها ، يا بودهقانون وضع شده در  ستگی)ک(ورشديون  توانايی پرداخت

  ،خواهند شد

اهش کدنبال پرداخت سود سهام ه يا ب ودهب اوليهمتر از سرمايه کت کخالص شردارايی های ت) ارزش 

  خواهد يافت.
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 پذيره نويسی معمولی (عادی)ود سهام در ازای اوراق سهام ت مجاز نيست پيرامون پرداخت سکشر .٢

اتخاذ (اعالم) نمايد، تصميم نشده است وضع ه مقدار سود سهام برای آنها ک ترجيحیشده و آن اوراق سهام 

مقدار سود سهام ه ک ترجيحیهای اوراق سهام  السککليه امل سود سهام در ازای کپرداخت مصوبه اگر 

  باشد.به تصويب نرسيده است، وضع شده ساسنامه ابه موجب برای آنها 

شده  پذيره نويسیترجيحی ت مجاز نيست پيرامون پرداخت سود سهام در ازای آن اوراق سهام کشر .٣

امل کپرداخت مصوبه اتخاذ (اعالم) نمايد، اگر تصميم شده است وضع ه مقدار سود آنها طبق اساسنامه ک

ر حق کفوق الذ ترجيحیاوراق سهام نسبت به ه ک ترجيحیاق سهام های اور السککليه سود سهام در ازای 

  باشد.به تصويب نرسيده ، نمايند میفراهم اولويت دريافت سود سهام را 

  

  ۶فصل 

  تکفهرست سهامداران شرثبت دفتر 

  تکفهرست سهامداران شرثبت . دفتر ۵١ماده 

اوراق سهام  صاحبانفهرست ثبت بغير از موارد پيش بينی شده به موجب اين ماده، تصدی دفتر  .١

می بايستی از سوی آنان به سازمان ممنوع می باشد و تصدی دفتر آنها  ها تکشرصادر شده توسط 

نسبتی با آنان نداشته باشد » پيرامون بازار اوراق بهادار«به تعريف قانون جمهوری ارمنستان ه کتخصصی 

فهرست ثبت د حقوقی مجاز به تصدی دفتر و برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون و ديگر اسنا

اطالعات پيرامون هر  ،دفتر فهرستدر اوراق سهام اسمی (دارندگان اسمی) هستند، واگذار شود.  صاحبان

ديگر قانون و ساير اطالعات وضع شده به موجب و همچنين  رسيدهثبت ه ب اسمی) دارنده(سهامدار، شخص 

  .گردد میقيد اسناد حقوقی 

ن از  -٢٠٢) شماره ١٩/٠٧/١٣٨۶( ١١/١٠/٢٠٠٧به موجب قانون اصالحی مورخه  (اين پارگراف

  درجه اعتبار ساقط می باشد).

ن از  -٢٠٢) شماره ١٩/٠٧/١٣٨۶( ١١/١٠/٢٠٠٧(اين بند به موجب قانون اصالحی مورخه  .٢

  درجه اعتبار ساقط می باشد).

واگذار نموده است از ارشناسی کبه سازمان فهرست را ثبت دفتر تصدی و نگهداری شرکتی که  .٣

  باشد. میمبرا آن تصدی و نگهداری جوابگوئی وضع شده در قبال 

در باره تغييرات فهرست شرکت را به موقع ثبت متصدی دفتر اسمی موظفند دارندگان و  انسهامدار .۴

ر صورت . دنماينداين ماده وضع شده است مطلع اطالعات مربوط به خود که به موجب در صورت گرفته 

دفتر  ۀنندکارشناسی اداره کت و سازمان کشر ،اسمیدارنده يا  عدم ارائه مشخصات مندرج از سوی سهامدار

  .خواهند بودسهامدار وارد آمده است جوابگو ن بره کدر قبال ضرر و زيانی فهرست ثبت 
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لزامات مرکزی نقض ا از سوی سپرده گذاری اوراق سهام متعلق به خود فهرستثبت دفتر  تصدی. ۵

  ماده جاری محسوب نمی شود.

ن،  - ٢٠٢) شماره ١٩/٠٧/١٣٨۶( ١١/١٠/٢٠٠٧به موجب قانون اصالحی مورخه  ۵١(اصالح ماده 

ن، قانون اصالحی مورخه  -١٠٧) شماره ١٩/٠٧/١٣٨۶( ٢۴/٠۶/٢٠١٠قانون اصالحی مورخه 

  ن) -٢۴) شماره ١٣٩۴/٣٠/٠۴( ٢١/١٢/٢٠١۵

  

  تکفهرست سهامدارن شرثبت  . انجام مندرجات در دفتر۵٢ماده 

اسمی دارنده ت بنا به درخواست سهامدار يا کسهامداران شرفهرست ثبت دفتر انجام مندرجات در  .١

قانون و ديگر اسناد حقوقی به موجب پيش بينی شده  کت در ظرف سه روز پس از ارائه اسناد و مدارکشر

  .انجام می پذيرد

ثبت دفتر رد انجام مندرجات در  ،ون و ديگر اسناد حقوقیقانبغير از موارد وضع شده به موجب  .٢

طی پنج روز فهرست در ثبت متصدی مديريت دفتر چنين مورد، صورت رد . در نمی باشدمجاز فهرست 

نامه  اساسی پيرامون رد درخواستاستدالل ، فهرستثبت دفتر پس از ارائه درخواستنامه انجام مندرجات در 

  د.نسار ده میننکشخص درخواست به اطالع 

قرار ايت کشمورد م قضايی کدر محا دتوان میفهرست ثبت دفتر رد درخواست انجام مندرجات در 

آن به  موظف است مندرجات مربوطه را درفهرست ثبت متصدی دفتر م دادگاه ک. پس از صدور حگيرد

  انجام برساند.

  

  تکسهامداران شرفهرست ثبت دفتر از  چکيده استخراجی. ۵٣ماده 

يت کحق مال ،تکاسمی شردارنده موظف است بنا به درخواست سهامدار و فهرست ثبت دی دفتر متص

ر کبا ذرا فهرست ثبت دفتر مربوطه از  چکيده استخراجیو به تاييد برساند اسمی را دارنده سهامدار و 

  مذکور قرار دهد:ات ذيل در اختيار شخص کن

  ،آناستقرار امل و محل کبطور تجاری ت، نام کشر دولتی الف) مشخصات ثبت

  جمع کل مقدار ارزش اسمی،و  مذکورنوع صادره در ، تعداد اوراق سهام اوليهب) ميزان سرمايه 

پيرامون بازار «طبق قانون جمهوری ارمنستان آنها پ) شماره ثبت دولتی هر نوع اوراق سهام اگر 

  ،ثبت دولتی باشندمشمول  »اوراق بهادار

  ،آنها جمع کل مقدار ارزش اسمیو همچنين  يک از اوراق سهماسمی هر  ت) تعداد اوراق سهام، ارزش

  چکيده،صدور  : روز، ماه و سال ث) تاريخ

  ،ص حقيقی: نام آن)اشخااسمی (برای  دارنده و امل سهامدارکج) نام 



٤٢ 

 

تصدی دفتر و اگر ) سيميلهکفا تکثيرل يا مدير امور مالی (يا کو حسابدار  هيئت مديرهچ) امضای رئيس 

 تکثيردر اين صورت همچنين امضای مقام مربوطه (يا  ،ارشناسی باشدکبر عهده سازمان فهرست ثبت 

  ،آناستقرار امل و محل کور، نام ذکسازمان م نيز مشخصات ثبت دولتیو  ميله)سيکفا

از درجه ن  -۵٣شماره  )٢٩/١٢/١٣٩٠( ١٩/٠٣/٢٠١٢قانون اصالحی مورخه (اين بند به موجب ح) 

  )،است ساقطاعتبار 

  متقاضی.شخص  ۀخ) اطالعات ديگر برحسب درخواست نام

  رود. ت اوراق بهادار بشمار نمیکسهامداران شرفهرست ثبت دفتر از چکيده 

ن،  -٩۵) شماره ١٩/٠٣/١٣٨٣( ٠٨/٠۶/٢٠٠۴به موجب قانون اصالحی مورخه  ٣۶(اصالح ماده 

قانون اصالحی مورخه  ن، -٢٠٢) شماره ١٩/٠٧/١٣٨۶( ١١/١٠/٢٠٠٧قانون اصالحی مورخه 

) ٢٩/١٢/١٣٩٠( ١٩/٠٣/٢٠١٢ن، قانون اصالحی مورخه  -١١١) شماره ٠١/١٣٩٠/٢۴( ٢٠١١/١٣/٠۴

  ن) -۵٣شماره 

  

  ٧فصل 

  تکشرسوی خريد آنها از باز ت و ککسب اوراق سهام پذيره نويسی شده شر

  تکشر ۀشد پذيره نويسیاوراق سهام کسب  .۵۴ماده 

ل کاهش تعداد کت مجاز است به منظور ک، شراوليهاهش سرمايه کبر مبنی  مجمعبنا به تصميم  .١

به موجب ، اگر اين عمل بدست آوردشده را  پذيره نويسیت، بخشی از اوراق سهام کاوراق سهام شر

  اساسنامه پيش بينی شده باشد.

ره پذيبخشی از اوراق سهام از طريق کسب ل اوراق سهام کاهش تعداد کت مجاز نيست به منظور کشر

های اسمی  ارزشجمع کل اتخاذ نمايد، اگر تصميم  اوليهاهش سرمايه کاز سوی خود، پيرامون شده  نويسی

  اهش خواهد يافت.کاين قانون به موجب وضع شده  اوليهاوراق سهام در گردش از حداقل سرمايه 

ين ا، اگر وردبدست آشده را  پذيره نويسیاوراق سهام  هيئت مديرهت مجاز است بنا به تصميم کشر .٢

  اساسنامه پيش بينی شده باشد.عمل به موجب 

 ارزشجمع کل ، اگر شده پذيره نويسیاوراق سهام کسب تصميم مبنی بر به اتخاذ مجاز  هيئت مديره

  .، نمی باشداهش خواهد يافتک اوليهدرصد سرمايه  ٩٠از گردش های اسمی اوراق سهام در 

اهش کمجمع پيرامون تصميم اتخاذ بر اساس که ت کشرشده از طرف  پذيره نويسیاوراق سهام  .٣

کسب آنها ، در موقع بدست آورده شده است تکل اوراق سهام شرکاهش تعداد کاز طريق  اوليهسرمايه 

  .بازپرداخت می شوند

، در موقع شمارش هستندحق رای بدست آمده است بدون  هيئت مديرهبنا به تصميم ی که اوراق سهام

سال پس ی مدت يک شود. اين اوراق سهام ط شوند و با آنها سود سهام محاسبه نمی نمی هسباحمآراء تعداد 



٤٣ 

 

اهش کپيرامون  می بايستی مجمعبر خالف اين امر، فروش برسند. ه ببايستی بدست آوردن آنها می از 

م افزايش ارزش اسمی بقيه اوراق سهاپيرامون ور يا کاوراق سهام مذاز طريق بازپرداخت  اوليهسرمايه 

ه وضع شده ب اوليهميزان سرمايه  دادن ، بدون تغييربدست آمدهاوراق سهام به حساب بازپرداخت ت کشر

  نمايد.بموجب اساسنامه، اتخاذ 

  ات ذيل وضع شوند:کبايستی نمی اوراق سهام در مصوبه کسب  .۴

  ی که بدست آورده خواهند شد،های اوراق سهام السکالف) انواع و 

  های آنها، السکبرحسب انواع و  ب) تعداد اوراق سهام

  ،های پرداخت پ) قيمت، نحوه و مهلت

  .بدست آورده خواهد شدطی آن اوراق سهام در ه کت) مهلتی 

شود.  نقدی پرداخت میوجوه اوراق سهام در ازای  ،اساسنامهبغير از موارد پيش بينی شده به موجب 

روز باشد. قيمت خريد اوراق  ٣٠متر از کيد نبا بدست آورده می شوندطی آن اوراق سهام در ه کمهلتی 

وضع اين قانون  ۵٩ماده به موجب مقررات وضع شده برحسب ت کاز طرف شر معمولی (عادی)سهام 

  شود.  می

اوراق سهام بدست آوردن اگر درباره  ،اوراق سهام متعلق بخود را بفروشدمجاز است تا هر سهامدار 

ت موظف به خريد آنها باشد. اگر تعداد اوراق سهام کد و شرباششده اتخاذ تصميم مذکور الس کنوع يا 

از طرف اری شده از تعداد اوراق سهام خريدجهت فروش برحسب درخواست های سهامداران  یپيشنهاد

های مندرج دراين ماده بيشتر باشد، در اين صورت اوراق سهام  محدوديت حسبمحاسبه شده بر و تکشر

  د.نشو میه بدست آورده ارائه شدهای  درخواستمطابق با 

الس مربوطه را در اختيار دارند حداقل که اوراق سهام نوع و کرا  ت موظف است سهامدارانیکشر .۵

ذکر ور مطلع سازد. اطالعيه ذکمهلت خريد آنها درباره تصميم خريد اوراق سهام مآغاز روز قبل از  ٣٠

  اين ماده باشد. ۴د بنبه موجب قسمت اول بايستی شامل اطالعات وضع شده شده می 

اساسنامه يا به قيمت بازاری تعيين شده برحسب به قيمت پيش بينی شده  ترجيحیخريد اوراق سهام  .۶

  .انجام می پذيرداين قانون  ۵٩به موجب ماده 

  

  تک. محدوديت ها در بدست آوردن اوراق سهام پذيره نويسی شدۀ شر۵۵ماده 

ق سهام معمولی (عادی) که از طرف خود پذيره نويسی ت در موارد زير مجاز به خريد اوراک. شر١

  :، اگر، نمی باشداندشده 

  امل پرداخت نشده باشد،کبطور  اوليهالف) سرمايه 



٤٤ 

 

ديون  عدم توانايی پرداختمطابق با نشانه های ت کوضعيت شر ،قع خريد اوراق سهاموب) در م

خواهند  در پی خريد اوراق سهام پديدارور کمذنشانه های يا  بودهقانون به موجب وضع شده  ستگی)ک(ورش

  شد،

سرمايه مبلغ کل مابه التفاوت بين ت از کخالص شر ارزش دارايی های در موقع خريد اوراق سهام،پ) 

وضع که به موجب اساسنامه پذيره نويسی شده  ترجيحی اوراق سهامانحاللی ارزش  ،ذخيرهصندوق ، اوليه

   .خواهد يافتکاهش يا در پی خريد اوراق سهام  ،متر باشدکآنها اسمی شده است و ارزش 

از طرف خود الس مشخص ک که در ترجيحیمجاز به خريد اوراق سهام در موارد زير ت کشر .٢

  ، اگر:اند نمی باشدشده  پذيره نويسی

  امل پرداخت نشده باشد،کبطور  اوليهالف) سرمايه 

های عدم توانايی پرداخت ديون  ت مطابق با نشانهکدر موقع خريد اوراق سهام، وضعيت شرب) 

ور در پی خريد اوراق سهام پديدار خواهند کستگی) وضع شده به موجب قانون بوده يا نشانه های مذک(ورش

  شد،

ت از مبلغ کل مابه التفاوت بين سرمايه کدر موقع خريد اوراق سهام، ارزش دارايی های خالص شر پ)

پذيره نويسی شده که به موجب اساسنامه وضع  ام ترجيحیسهاوراق ، صندوق ذخيره، ارزش انحاللی اوليه

ی که اوراق سهاممذکور نسبت به صاحبان  اوراق سهامصاحبان  متر باشد وکشده است و ارزش اسمی آنها 

کاهش يا در پی خريد اوراق سهام بوده، دريافت ارزش انحاللی خريداری می شود دارای حق اولويت 

  .يافت خواهد

، اگر از طرف نمی باشدشده از طرف خود  پذيره نويسیاوراق سهام بدست آوردن ت مجاز به کشر .٣

اين  ۵٨ماده به موجب مقررات وضع شده  ها برحسبخريد آنباز ه درخواست کآن تمامی اوراق سهامی 

  ی نشده باشد.رقانون ارائه شده است مجدداً خريدا

  

  تکو تقسيم اوراق سهام شراتحاد (ادغام) . ۵۶ماده 

متحد سازی (ادغام) شده را پذيره نويسی اوراق سهام بر اساس مصوبه مجمع ت مجاز است کشر .١

الس) تبديل کهمان نوع (در سهم جديد  ت به يککآن دو يا بيش از دو اوراق سهام شر ه در نتيجهکنمايد 

و اعالم  شدهپذيره نويسی خواهند شد. در اين صورت تغييرات مربوط به تعداد و ارزش اسمی اوراق سهام 

  ت در اساسنامه انجام خواهد گرفت.کشده شر

آنها تابع خريد مجدد از طرف  متحد سازی (ادغام)،در پی  اعشاریدر صورت ايجاد اوراق سهام 

محاسبه شده اند، خواهند اين قانون  ۵٩ماده به موجب طبق مقررات وضع شده  ی که ت به قيمت بازارکشر

  .بود



٤٥ 

 

آن  ۀه در نتيجکشده را تقسيم نمايد پذيره نويسی اوراق سهام مجمع يم ت مجاز است بنا به تصمکشر .٢

شود. در  الس) تبديل میکت به دو يا بيشتر از دو اوراق سهام همان نوع (کشر ۀشدپذيره نويسی سهم  کي

و اعالم شده پذيره نويسی تغييرات مربوط به تعداد و ارزش اسمی اوراق سهام در اساسنامه  ،اين صورت

  نجام خواهد گرفت.ت اکشر

  

  ت بنا به درخواست سهامدارانک. باز خريد اوراق سهام شر۵٧ماده 

خريد اوراق باز ت درخواست تعيين قيمت کاوراق سهام دارای حق رای مجازند از شر صاحبان .١

  خريد اوراق سهام متعلق بخود يا بخشی از آنرا بنمايند، اگر:باز سهام و 

يا انعقاد  اولويتحق تعليق ت، کسازماندهی مجدد شرپيرامون انون اين ق ۶١ماده  ٢بند طبق الف) 

حق تعليق ت، کور مخالف سازماندهی مجدد شرکمعامله عمده تصميم گيری شده باشد و سهامداران مذ

  ،رده باشندکت نکشرمذکور مسائل رای گيری رای داده باشند يا در مندرج يا انعقاد معامله عمده  اولويت

تغييرات و اصالحاتی انجام شده باشد و يا اساسنامه با ويرايش جديد به تصويب رسيده ب) در اساسنامه 

ور محدود شده باشد و آنان رای مخالف داده يا در که در نتيجه آن حقوق و اختيارات سهامداران مذکباشد 

  رده باشند.کت نکگيری شر رای

بر اساس ت کخود از شره متعلق بخريد اوراق سهام باز فهرست سهامداران دارای حق درخواست  .٢

آن ت در کفهرست سهامداران دارای حق شرتنظيم برحسب زمان  و سهامداران فهرست اطالعات دفتر

تواند منجر به محدوديت حقوق و اختيارات  ه تصويب آنها میکار آن شامل مسائلی باشد که دستور ک مجمع

  د.شو میتنظيم اين ماده شود،  ١سهامداران مندرج در بند 

ه بدون در نظر گرفتن ک انجام می پذيردت به قيمت بازاری آنها کشرسوی خريد اوراق سهام از باز  .٣

خريد اوراق سهام باز ت مبنی بر دادن حق درخواست ارزيابی و کدر پی عمليات شرقابل بروز تغييرات 

  شود. تعيين می

  

  تک. مقررات اجرای حق درخواست باز خريد اوراق سهام شر۵٨ماده 

خود و ه خريد اوراق سهام متعلق بباز ت موظف است سهامداران را در باره حق درخواست کشر .١

  مقررات اجرای آن مطلع سازد.

تواند  گيری در قبال آنها می ه رایکار آن شامل مسائلی است که دستور ک مجمعمربوط به  ۀاطالعي .٢

بايستی شامل اطالعات  راق سهام شود، میخريد اوباز حق درخواست بروز مقرر اين قانون منجر به به 

خريد اوراق باز بايستی شامل اطالعاتی پيرامون قيمت می اين ماده باشد. اطالعيه همچنين  ١مندرج در بند 

  ، اگر تا آن موقع طبق مقررات وضع شده تعيين نشده باشد.باشد سهام



٤٦ 

 

خريد را بازران دارای حق ت موظف است سهامداکور شرکروز پس از اتخاذ تصميمات مذ ٧در مهلت 

  .نمايدخريد مطلع باز ت و مقررات کخريد اوراق سهام از شرباز حق درخواست بروز پيرامون 

اطالعات پيرامون حاوی ه کخريد اوراق سهام متعلق بخود بازتبی سهامدار مبنی بر کدرخواست  .٣

طی در باشد،  سهامدار می) سکونت (استقرارخريد و آدرس محل بازتعداد اوراق سهام ارائه شده جهت 

  شود. ت ارائه میکبه شر مجمع،سوی از اتخاذ تصميمات مربوطه از پس روز  ۴۵حداکثر 

روز  ٣٠طی در ت موظف است کشر ،اين ماده ٣بند به موجب پس از انقضای مهلت تعيين شده  .۴

  ريد نمايد.خنموده اند، بازارائه خريد بازتبی کدرخواست ی که اوراق سهام را از سهامداران

انجام اين ماده  ٢خريد اوراق سهام به قيمت تعيين شده در اطالعيه مندرج در پاراگراف اول بند باز .۵

ماده  ١، آن برحسب زمان اتخاذ تصميمات مندرج در بند ی تعيين نشده باشدقيمتی که در صورتو ، می پذيرد

  شود. اين قانون تعيين می ۵٧

ت کهای خالص شردارايی درصد ارزش  ١٠ريد اوراق سهام نبايد از خبازانات مالی در جهت کاممبلغ 

اين قانون  ۵٧ماده  ١های خالص بر حسب زمان اتخاذ تصميمات مندرج در بند دارايی تجاوز نمايد. ارزش 

ه کدرخواست سهامداران از آن مبلغی  برحسبخريد بازاوراق سهام تابع کل تعيين می شود. اگر ارزش 

، در اين صورت اوراق سهام به تجاوز نمايد دمی تواند در اختيار بگذارد اوراق سهام خريبازت برای کشر

  شوند. های ارائه شده سهامداران باز خريد می تناسب درخواست

طی سه ماه پس در خواهد بود وی مجاز خريد نباشد در اين صورت بازاگر سهامدار موافق با قيمت  .۶

ت، درخواست ارزيابی مجدد اوراق سهام به کامداران از طرف شراز روز تعيين شده جهت پرداخت به سه

  دادگاه ارائه نمايد.

گيرند.  ت قرار میکاين قانون تحت مديريت شر ۵٧ماده  ١اوراق سهام باز خريد شده مبتنی بر بند  .٧

د سهام ور فاقد حق رای هستند، در موقع شمارش آرا در نظر گرفته نمی شوند، و با آنها سوکاوراق سهام مذ

به موظف  مجمعبر خالف اين امر،  .شوند پذيره نويسیسال شود. آنها می بايستی طی يک  محاسبه نمی

  خواهد بود. ورکاوراق سهام مذبازپرداخت از طريق  اوليهسرمايه  مقداراهش کپيرامون اتخاذ تصميم 

  

  تک. مقررات تعيين ارزش بازاری اموال شر۵٩ماده 

آن ت؛ کاوراق بهادار شرارزش ساير ارزش اوراق سهام و به انضمام ت کارزش بازاری اموال شر .١

نسبت به  ،ارزش اموال و فاقد تعهد فروش آن اطالعات الزم در بارهکليه دارای  ۀه فروشندکاست قيمتی 

اطالعات الزم در باره ارزش اموال و فاقد کليه و خريدار دارای  می نمود،موافقت  ذکورفروش اموال م

  .می نمودور موافقت ذکاموال منسبت به بدست آوردن  ،آن تعهد خريد

  :شود تعيين می هيئت مديرهارزش بازاری اموال بنا به تصميم  ر،يز موارد ه غير ازب .٢



٤٧ 

 

و معامالت در چارچوب برآورد هزينه ها و  با فعاليت عادی شرکت در ارتباط باشد هکالف) مواردی 

  ، درآمدهای شرکت منعقد می شود

دادگاه، نهاد يا شخص سوی ارزش بازاری از وارد وضع شده به موجب اين قانون که در آن ب) در م

  شود. ديگر تعيين می

 هيئت مديرهباشد و عضو الزم ه برای آنها تعيين ارزش بازاری اموال کيا چند معامله  کاگر در ي

اتخاذ  هيئت مديرهشخص ذينفع بشمار برود، در اين صورت ارزش بازاری اموال به تصميم آن اعضای 

ه دارای پنجاه سهامدار و بيشتر کتی کور ذينفع نباشند. ارزش بازاری اموال شرکمذ ه در معاملهکشود   می

ه در انعقاد معامله ذينفع ک هيئت مديرهاعضای مستقل سوی اوراق سهام رای دهنده) باشد از  صاحباز آن (

  شود. ، تعيين مینباشند

از خدمات ارزياب مستقل جهت تعيين ارزش بازاری  هيئت مديرهميم تصبر اساس تواند  ت میکشر .٣

  اموال استفاده نمايد.

خريد اوراق سهام متعلق به بازارزياب مستقل در موارد سوی تعيين ارزش بازاری اموال از  .۴

  اين قانون وضع شده است، الزامی است. ۵٨موجب ماده ه ه بکت کسهامداران شر

اطالعات مربوط  ،تکرزش بازاری اوراق سهام يا ديگر اوراق بهادار شردر صورت لزوم تعيين ا .۵

های خبری جمعی   ه در رسانهکی آنها ور و همچنين قيمت عرضه و تقاضاکبه قيمت خريد اوراق سهام مذ

  شود. در نظر گرفته می هستند،ر انتشمرتباً در حال امربوطه 

ه ارزش کالزم است  ،تکشر دی)معمولی (عادر صورت تعيين ارزش بازاری اوراق سهام 

موافق و ت کامل درباره اموال شرکه خريدار دارای اطالعات کو همچنين قيمتی  تکهای خالص شر  دارايی

ديگر ت باشد و همچنين کشر شده  پذيره نويسی معمولی (عادی)پرداخت در ازای تمامی اوراق بهادار 

، در نظر شدت مهم تلقی خواهد کری اموال شرننده ارزش بازاکنهاد (شخص) تعيين از سوی ه کعواملی 

  گرفته بشود.

تواند از آن قيمتی  شود نمی اين بند تعيين میبه موجب ه ک معمولی (عادی)ارزش بازاری اوراق سهام 

  متر باشد.کهای خالص محاسبه شده است دارايی ه بر مبنای ارزش ک

  ن) -٢١٠) شماره ٠۴/٠٣/١٣٩٠( ٢۵/٠۵/٢٠١١به موجب قانون اصالحی مورخه  ۵٩(اصالح ماده 

  

  ٨فصل 

  معامالت عمده

  تک. معامالت عمده در ارتباط با خريد و واگذاری اموال شر۶٠ماده 

  :عبارتند ازمعامالت عمده  .١



٤٨ 

 

معامالت در حال انجام در چارچوب فعاليت  بجزءه به کبا وابستگی متقابل الف). يک يا چند معامله 

اموال از بدست آوردن، واگذاری يا امکان واگذاری يا غير مستقيم با ت، بطور مستقيم کاقتصادی عادی شر

مذکور اتخاذ تصميم پيرامون انعقاد معامله تاريخ و روز و ارزش آنها بر حسب  داشتهت ارتباط کشرسوی 

  ،يل بدهدکرا تش ت و بيشتر از آنکشر دارايی هایترازنامه ای درصد ارزش  ٢۵

يا اوراق سهام  معمولی (عادی)اوراق سهام پذيره نويسی موضوع آن ه کوابسته يا چند معامله  کب) ي

 معمولی (عادی)قابل تبديل به اوراق سهام (به غير از اوراق سهام صندوق های سرمايه گذاری)  ترجيحی

پذيره ت که تا آن زمان از طرف شرکو بيشتر از آن  معمولی (عادی)درصد اوراق سهام  ٢۵که شامل 

  .شدشده است، با نويسی

به موجب طبق مقررات وضع شده  محسوب شودموضوع معامله عمده به عنوان ه کارزش اموالی  .٢

  اين قانون تعيين خواهد شد. ۵٩بند 

  ن) -٢٧٣) شماره ٠١/١٠/١٣٨٩( ٢٢/١٢/٢٠١٠به موجب قانون اصالحی مورخه  ۶٠(اصالح ماده 

  

  تکاموال شر . انعقاد معامالت عمده در ارتباط با خريد و واگذاری۶١ماده 

ه موضوع آن اموال بشمار برود و ارزش آن بر حسب کعمده  هانعقاد معاملپيرامون تصميم اتخاذ  -١

ت را کشر ترازنامه ای دارايی هایدرصد ارزش  ۵٠الی  ٢۵بين زمان اتخاذ تصميم پيرامون انعقاد معامله 

در اين صورت آرای اعضای خارج شده اتخاذ بشود.  هيئت مديرهاز سوی به اتفاق آرا يل بدهد، بايستی کتش

  د آمد.نبحساب نخواه هيئت مديرهاز 

مجاز است  هيئت مديرهاتخاذ نشده باشد در اين صورت  هيئت مديرهاگر تصميم انعقاد معامله از طرف 

  نمايد. گيریتصميم  مجمعور در کبررسی موضوع مذدر خصوص 

و همچنين اگر ارزش اموال  جاری هماد ١پاراگراف دوم بند به موجب مورد وضع شده  حالتدر  .٢

درصد ارزش  ۵٠موضوع مورد معامله بر حسب زمان اتخاذ تصميم پيرامون انعقاد معامله بيشتر از 

يل بدهد، در اين صورت اتخاذ تصميم پيرامون انعقاد معامله از کت را تشکشر ترازنامه ای دارايی های

  .انجام می پذيرد) حاضر در آن دهنده اوراق سهام رای نصاحبابا سه چهارم آرای سهامداران ( مجمعطرف 

با  هشخص طرف معاملدر صورتی که اين ماده در موقع انعقاد معامالت عمده، الزامات عدم رعايت  .٣

يا بوده ت بی اطالع کور از طرف شرکمذالزامات عدم رعايت  هرده و در بارکت بطور صادقانه عمل کشر

  .منجر به بی اعتبار بودن آن نخواهد شد ،باشدبوده آن مطلع  هتوانست دربار نمی

  ن) -٢٧٣) شماره ٠١/١٠/١٣٨٩( ٢٢/١٢/٢٠١٠به موجب قانون اصالحی مورخه  ۶١(اصالح ماده 

  

  

  



٤٩ 

 

  ٩فصل 

  تکذينفع بودن در معامالت شر

  تک. ذينفع بودن در معامالت شر۶٢ماده 

  که:می شود  در معامالت شرکت بعنوان ذينفع محسوبآن شخص وابسته به شرکت 

  شته باشد،داحضور يا در معامله بعنوان واسطه يا نماينده  محسوب بشودطرف معامله الف) بعنوان 

  شخص وابسته به شخص، واسط يا نمايندۀ طرف معامله باشد.ب) 

حقوقی اجرا کنندۀ شخص اعضای نهاد اجرايی، ، . به تعريف اين قانون اعضای هيئت مديره٢

عملکردهای  کنندۀ اجرا ساير اشخاصی يا مدير آن يا اعضای هيئت مديرۀ آن يا های نهاد اجراي صالحيت

)، بازرس( بازرسیبه موجب اساسنامه يا قرارداد پيش بينی شده باشد، اعضای کميسيون که مديريت آن 

ديگر اشخاص دارای صالحيت انجام عمليات از طرف و به نام شرکت و ديگر اشخاصی که به موجب 

  .وابسته شناخته می شونداشخاص » دارپيرامون بازار اوراق بها«ارمنستان  قانون جمهوری

ن،  - ٢٠٢) شماره ١٩/٠٧/١٣٨۶( ١١/١٠/٢٠٠٧به موجب قانون اصالحی مورخه  ۶٢(اصالح ماده 

  ن) -٢١٠) شماره ٠۴/٠٣/١٣٩٠( ٢۵/٠۵/٢٠١١قانون اصالحی مورخه 

  

  تکشر . اطالع رسانی پيرامون ذينفع بودن در معامالت۶٣ماده 

  )ن - ٢١٠) شماره ٠۴/٠٣/١٣٩٠( ٢۵/٠۵/٢٠١١(ويرايش عنوان ماده به موجب قانون اصالحی 

نهاد در اختيار  خصوص موارد زيردر  یاطالعاتدارای وابستگی متقابل موظف هستند اشخاص . ١

  بگذارند: اجرايی شرکت يا نهاد ديگری که به موجب اساسنامه وضع شده باشد

که آنان بعنوان طرف معامله، واسط يا نماينده بوده ضمن اينکه موارد مربوط آن  هدر باراطالعات الف) 

  باشند، هبه وابستگی متقابل را تا انعقاد معامله مورد شناسايی قرار داد

و از آنها  معامالت منعقد شده يا معامالتی که جهت انعقاد پيش بينی شده باشند آن هدر بارب) اطالعات 

آنها می توانند شخص ذينفع محسوب بشوند، در مهلت سه روز پس از اين که آنان از مطلع شده باشند و در 

  اطالعات پيش بينی شده به موجب اين بند آگاه شدند. 

شناسايی ضمن هر گونه معاملۀ شرکت که با ذينفع بودن همراه باشد در گزارش حسابدهی ساالنه . ٢

به انضمام نتيجه  ط، ماهيت و دايرۀ ذينفع بودناطالعات کامل و جامع در خصوص طرفين معامله، شراي

  .ارائه می شودشرکت  گيری ارزياب مستقل پيرامون مطابقت معامله با ارزش بازاری

. نهاد اجرايی شرکت با نهاد ديگری که برحسب اساسنامه پيش بينی شده است، موظف است بر اساس ٣

دفتر فهرست اشخاص دارای وابستگی متقابل  ماده جاری مديريت ١اطالعات پيش بينی شده به موجب بند 

  شرکت را اجرا نمايد.



٥٠ 

 

ن،  - ٢١٠) شماره ٠۴/٠٣/١٣٩٠( ٢۵/٠۵/٢٠١١به موجب قانون اصالحی مورخه  ۶٣(اصالح ماده 

  ن) -٣١٨) شماره ٢٣/٠٩/١٣٩۶( ١۴/١٢/٢٠١٧قانون اصالحی مورخه 

  

  ت در صورت وجود ذينفع بودنک. مقررات انعقاد معامالت شر۶۴ماده 

اوراق سهام دارای حق  صاحبانسهامدار ( ۵٠٠ه تا کتی کاتخاذ تصميم پيرامون انعقاد معامله در شر .١

هيئت ثريت آرای اعضای کبا ا سوی هيئت مديرهباشد، از مطرح ذينفع بودن آن در داشته باشد و رای) 

 .نباشند انجام می پذيرده در انعقاد معامله ذينفع ک مديره

اوراق  صاحبان( آن بيشتر ازو سهامدار  ۵٠٠ه کتی کامون انعقاد معامله در شراتخاذ تصميم پير .٢

ثريت آرای کبا ا سوی هيئت مديرهباشد، از مطرح ذينفع بودن آن در  و داشته باشدسهام دارای حق رای) 

  .نباشند انجام می پذيرده در انعقاد معامله ذينفع ک هيئت مديرهاعضای مستقل 

ت يعنی مدير، کشر انفرادیه بعنوان نهاد اجرايی کشود  شخصی محسوب می هيئت مديرهعضو مستقل 

ت (منبعد: کنهاد اجرايی جمعی شرعضو هيئت مديره و مديريت يا  )انفرادی(منبعد: نهاد اجرايی کل مدير 

ت کدهای مديريت شردر نهاوی و همسر، والدين، اوالد، خواهران و برادران  نبودهنهاد اجرايی جمعی) 

  .دباشنداشته سمتی ن

بايستی می ه در آن ذينفع بودن مطرح باشد کای  جهت اتخاذ تصميم پيرامون انعقاد معامله هيئت مديره

  ه:کبه آن نتيجه گيری برسد 

های فعاليت ، ز ارزش بازاری اموال مورد انتقالمتر اکت در پی انعقاد معامله کوجه دريافتی شر -

اين قانون محاسبه  ۵٩ هموجب ماده ه بکبه طرف ديگر معامله ت کاز سوی شرخدمات يا عرضه انجام شده 

  شود نباشد، يا: می

فعاليت های و ت کاز سوی شردريافت شده ، خدمات وجه پرداخت شده در ازای اموال خريداری شده -

اين  ۵٩ هموجب ماده ه بکور کمذهای فعاليت خدمات يا  برای شرکت از ارزش بازاری اموال،انجام شده 

  تجاوز ننمايد. ،شود محاسبه میقانون 

با  مجمعباشد از طرف  ه در آن ذينفع بودن مطرح میکای  اتخاذ تصميم پيرامون انعقاد معامله .٣

انجام باشند  ه در انجام معامله ذينفع نمیکاوراق سهام دارای حق رای  صاحبانثريت آرای سهامداران کا

  ، اگر:پذيرد  می

 ۵٩ هه طبق مقررات مادکو ارزش بازاری اموال موضوع معامله  هموجب معامله الف) وجه پرداختی ب

  ،ت تجاوز نمايدکهای شردارايی درصد ارزش  ١٠شود از  اين قانون محاسبه می

رای  اوراق سهام پذيره نويسیه به منظور کدارای وابستگی متقابل سلسله معامالت  کيا ي/ب) معامله و

 ٢شوند و تعداد آنها از  بديل به اوراق سهام رای دهنده منعقد میت يا ديگر اوراق بهادار قابل تکشر هدهند

  بيشتر باشد.اند شده  که تا آن پذيره نويسیدرصد اوراق سهام رای دهنده 



٥١ 

 

طبق اساسنامه شرکت برای تصويب مصوبه پيش بينی شده به موجب اين بند می تواند تعداد آرای 

  بيشتری وضع بشود.

به تصميم تواند  میدارد  تاين ماده مطابق ٣ی وضع شده به موجب بند با ويژگی هاه کای معامله  .۴

  مذکور استقراض اختصاص داده شده به شرکت باشد.منعقد بشود، اگر معامله  هيئت مديره

از تصميم پيرامون انعقاد قرارداد اگر کليه اعضای هيئت مديره اشخاص ذينفع شناخته شده باشند، . ۵

اتخاذ می شود، اگر طبق اساسنامه  سهامدارانی که در معامله ذينفع نمی باشندسوی مجمع با اکثريت آرای 

  تعداد آرای بيشتری وضع نشده باشد. شرکت

در واگذاری يا بدست  هعمد هه در آن ذينفع بودن وجود داشته باشد و بعنوان معاملکای  اگر معامله -۶

اين قانون نيز به  ٨در نظر گرفتن مفاد فصل ت بشمار برود، در اين صورت انعقاد آن با کاموال شر آوردن

  اجرا در خواهد آمد.

ن،  - ٢٧٣) شماره ٠١/١٠/١٣٨٩( ٢٢/١٢/٢٠١٠به موجب قانون اصالحی مورخه  ۶۴(اصالح ماده 

  ن) -٢١٠) شماره ٠۴/٠٣/١٣٩٠( ٢۵/٠۵/٢٠١١قانون اصالحی مورخه 

  

  ذينفع بودن ایرا. پيامدهای معامالت د۶۵ماده 

  )ن - ٢١٠) شماره ٠۴/٠٣/١٣٩٠( ٢۵/٠۵/٢٠١١اده به موجب قانون اصالحی (ويرايش عنوان م

ت کت به ميزان خسارات وارده بر شرکشربرابر در شناخته شده است ذينفع ی که در معامله شخص .١

  باشد.  جوابگو میدر پی معامله دارای ذينفع بودن که با نقض اين قانون منعقد شده است، 

از  بدست آورده که ناخته شده است نيز موظف است هرگونه سودشذينفع ی که در معامله شخص

  است به شرکت بازگرداند.شده قد عمعامالت دارای ذينفع بودن با نقض اين قانون من

يا اين قانون را نقض نمايند برای خساراتی که در پی نقض آن بر شرکت  ۶٣اشخاصی که الزامات ماده 

  ند.اشخاص ديگر وارد می شود جوابگو می باش

 و اشخاص ذينفع ديگر مسئوليتت کدر قبال شرآنان در اين صورت  ،اگر چند شخص جوابگو باشند. ٢

  خواهند داشت. کمشتر

نخواهند شد، ت اعمال کفصل جاری در قبال انعقاد معامالت شرالزامات در صورت ذينفع بودن  .٣

  اگر:

  اجرا گردد،ن سهامدارا هليکسوی از اوراق سهام بدست آوردن  اولويتالف) حق 

  اجرا گردد،ب) تبديل ديگر اوراق سهام قابل تبديل به اوراق سهام 

 صاحبان هليک و در صورتی که ت،کسوی شرشده از  پذيره نويسیاوراق سهام بدست آوردن پ) در 

(کالس) مذکور و در فروش تناسبی اوراق سهام نوع برابر حقوق از مورد نظر (کالس) اوراق سهام نوع 

  باشند.برخوردار خود ه متعلق ب



٥٢ 

 

يا فقط يک شخص دارنده اسمی ت باشد کاوراق سهام دارای حق رای شرصاحب نفر  کاگر فقط ي .۴

  شد.اعمال نخواهند فصل جاری در خصوص ذينفع بودن الزامات در اين صورت محسوب بشود، 

مورد  ١٠ز اوراق سهام دارای حق رای بيشتر ا صاحبانه تعداد کت سهامی خاص (کشر هاساسنام .۵

  فصل جاری پيش بينی نمود.جزئی يا کامل الزامات مفاد ارگيری کبعدم مفادی پيرامون  دتوان نباشد) می

  . سهامداران شرکت مجازند:۶

  درخواست بی اعتبار شناختن معاملۀ دارای ذينفع را که با نقض اين قانون منعقد گرديده است بنمايند، -

يجۀ معامله از سوی اشخاصی که در معامله ذينفع شناخته شده اند درخواست جبران زيان وارده در نت -

  بنمايند،

  عودت سود حاصله از معامله را بنمايند.درخواست  -

تصويب معاملۀ دارای ذينفع و منعقد شده از سوی مجمع عمومی سهامداران شرکت، شخصی را که . ٧

  .ساختخواهد نمبرا  رکت يا سهامدارانه بر شخسارات وارددر معامله تخلف کرده است از وطيفه جبران 

  ن) -٢١٠) شماره ٠۴/٠٣/١٣٩٠( ٢۵/٠۵/٢٠١١به موجب قانون اصالحی مورخه  ۶۵(اصالح ماده 

  

   ١٠فصل 

  مجمع عمومی

  . مجمع عمومی۶۶ماده 

  .باشد می مجمعت کشرمديريت نهاد عالی  .١

ساالنه پس از پايان  مجمع سهامداران برگزار نمايد. اولين هساالن مجمعت موظف است هر سال کشر

  شود.  نخستين سال مالی برگزار می

ثر تا شش ماه پس از پايان سال مالی ادواری کهای تعيين شده در اساسنامه، حدا مهلتدر ساالنه  مجمع

  گردد. برگزار میشرکت 

جهت  فوق العادهمجامع روند.  فوق العاده بشمار میمع امجساالنه، مجمع برگزار شده بغير از مع امج

  شوند. ول برگزار میکغير قابل موفوری و بررسی مسائل 

همچنين مقررات مطلع ساختن سهامداران در و مجمع برگزاری  مقررات و تاريخ؛ سال، ماه و روز .٢

مطابق  سوی هيئت مديرهاز  گذاشته می شوده در اختيار سهامداران کفهرست مطالبی باره برگزاری مجمع، 

  شود. وضع میاين قانون با الزامات 

  

  های مجمع . صالحيت۶٧ماده 

  :عبارتند ازمجمع های  صالحيت .١

  ،الف) تصويب اساسنامه، انجام تغييرات و اصالحات در آن، تصويب اساسنامه با ويرايش جديد



٥٣ 

 

  ،تکب) سازماندهی مجدد شر

  ،تکپ) انحالل شر

  ،لميسيون انحالکو انحالل، انتصاب  موقت، ترازنامه های نهايیت) تصويب 

، انتخاب اعضای آن و اعالم پايان زودرس اختيارات آنان. هيئت مديرهيب نفرات کث) تصويب تر

ساالنه بررسی مجامع در  منحصراً و انتخاب اعضای آن  هيئت مديرهيب نفرات کموضوعات تصويب تر

اده فوق الع هيئت مديرهتواند در  در صورتی می هيئت مديرهشوند. بررسی موضوع انتخاب اعضای   می

برخی از اختيارات يا پايان زودرس  هيئت مديرهپيرامون پايان زودرس اختيارات  مجمعاگر  انجام پذيرد

  ،اعضای آن تصميم اتخاذ نموده باشد

  مقدار حجم اوراق سهام اعالم شده، ثرکج) تعيين حدا

اوراق سهام  یپذيره نويسطريق از  اوليهيا افزايش مقدار سرمايه  اوراق سهامارزش اسمی چ) افزايش 

  ،ملکم

اوراق سهام بدست آوردن اهش ارزش اسمی اوراق سهام، کاز طريق  اوليهاهش مقدار سرمايه ک - ح)

بازپرداخت طريق از ل اوراق سهام و همچنين کتعداد کاهش ت به منظور کشرسوی شده از  پذيره نويسی

  اری شده يا بدست آورده شده،خريدباز اوراق سهام

اگر طبق اساسنامه  ،يا جمعی) و توقف زودرس اختيارات آن انفرادیت (کيی شرل نهاد اجرايکشتخ) 

  برخوردار نباشد،اين حق از  هيئت مديره

مسائل . بررسی (آن) ت و توقف زودرس اختيارات آنانکميسيون بازرسی (بازرس) شرکد) انتخاب 

. بررسی جام می پذيردانساالنه  مجامعدر منحصراً ت کميسيون بازرسی (بازرس) شرکانتخاب اعضای 

د فوق العاده انجام گرد مجمعتواند در  ميسيون بازرسی (بازرس) در صورتی میکموضوع انتخاب اعضای 

ميسيون بازرسی (بازرس) يا توقف زودرس برخی از اعضای کپيرامون توقف زودرس اختيارات  مجمع که

  ،آن تصميم اتخاذ نموده باشد

  ،تکمميزی شراجرا کنندۀ ذ) تأييد شخص 

، زيانحساب سود و تصويب های حسابداری، نامه ت، ترازکشر هحسابدهی ساالنگزارشات ر) تصويب 

، اتخاذ تصميم پيرامون پرداخت سود سهام ساالنه و تصويب مقدار سود سهام ساالنه. زيانتقسيم سود و 

ساالنه  مجمعين شده گيرد. اگر در مهلت تعي ساالنه مورد بررسی قرار می مجامعدر  منحصراً ور کمسائل مذ

 مجمعت يا بررسی مسائل مندرج در اين تبصره کبرگزار نشده باشد، در اين صورت فقط برای انحالل شر

يل شده باشد مسائل ديگر کر تشکه جهت مسائل فوق الذکفوق العاده  مجمعشد. در خواهد يل کفوق العاده تش

در مورد مسائل مندرج در اين تبصره اتخاذ  هکمشروط بر تصميماتی  اوليهاهش سرمايه کموارد بغير از 

  شد.بررسی نخواهند  ،شده باشد



٥٤ 

 

ت در تبديل اوراق سهام يا اوراق کسهامداران شر اولويتحق اعمال ز) اتخاذ تصميم پيرامون عدم 

  اين قانون، ۴٧ هماد ٣بند با مطابق  تکبهادار قابل تبديل به ديگر اوراق بهادار شر

  مجمع، هادار هژ) نحو

  شگر،ميسيون شمارکيل کتشس) 

جمعی  هت، شامل: انتخاب رسانکشرسوی ل گزارش اطالعات و مطالب به سهامداران از کشتعيين ش) 

  انجام پذيرد،عمومی  هل اطالعيکبايستی به شمی ور کاگر گزارش مذ ،مربوطهخبری 

  ،اوراق سهام، تقسيم آنهاادغام ص) 

  اين قانون، ۶۴ همادبه موجب وارد پيش بينی شده ض) اتخاذ تصميم پيرامون انعقاد معامالت در م

  ، اين قانون،۶١ هماد ٢بند به موجب ط) اتخاذ تصميم پيرامون انعقاد معامالت در موارد پيش بينی شده 

پيش بينی در موارد از سوی شرکت، خريد آنها باز شده و  پذيره نويسیاوراق سهام بدست آوردن  -ظ)

  شده به موجب اين قانون،

يا  کل، مدير، مدير هيئت مديرهت (رئيس يا عضو کعيين شرايط حقوق استخدامی مقامات شرت -ع)

  ،، مديريت)اجرايیهيئت عضو 

  های تابعه يا وابسته، تکايجاد شر غ)

  ،و وابستهتابعه های  تکت در شرکف) شر

  ی ديگر،ها اتحاديهو  های تجاری های هلدينگ، سازمان تکق) تأسيس شر

  ی ديگر،ها اتحاديهو  های تجاری سازمانای هلدينگ، ه تکت در شرک) شرک

  باشد،بق اين قانون و اساسنامه پيش بينی شده ی که طگ) اتخاذ ديگر تصميمات

تصويب مصوبات برحسب موارد و مقررات وضع شده به موجب قانون جمهوری ارمنستان ل) 

  .»پيرامون بازار اوراق بهادار«

در صورتی اجرا می شوند که اگر آنها » گ-غ«های صالحيت های وضع شده به موجب تبصره 

  برحسب اساسنامه يا مصوبه مجمع در صالحيت هيئت مديره نباشند.

 انحصاری مجمعصالحيت در اين ماده  ١بند به موجب اتخاذ تصميميات مربوط به مسائل وضع شده  .٢

يا نهاد  هيئت مديرهتواند به  نمیپاراگراف دوم اين بند به موجب تعيين شده وضع بجز مسائل باشد و  می

  اجرايی منتقل شود.

و  »ف«های  تبصرهاتخاذ تصميمات مربوط به مسائل وضع شده به موجب  ،بر حسب مصوبه مجمع

اتخاذ تصميمات مربوط به مسائل وضع و نهاد اجرايی به  مجمعبنا به تصميم می تواند اين ماده  ١بند  »ک«

  منتقل شود. هيئت مديرهبه  »ک-غ«، و »ظ«، »خ«، »چ«های  تبصرهبه موجب شده 

های  ه طبق اين قانون بعنوان صالحيتکمسائلی و اتخاذ تصميمات پيرامون بررسی به مجاز  مجمع .٣

  .نمی باشد آن وضع نشده است



٥٥ 

 

  ن) -٢٠٢) شماره ١٩/٠٧/١٣٨۶( ١١/١٠/٢٠٠٧به موجب قانون اصالحی مورخه  ۶٧(اصالح ماده 

  

  . مصوبات مجمع۶٨ماده 

  عبارتند از: مجمعحق رای در دارندگان  ،اين قانونبه موجب شده وضع جز موارد ب .١

  ،تکشرمعمولی (عادی) اوراق سهام  صاحبالف) سهامداران 

به موجب اين قانون و ت در موارد وضع شده کشر ترجيحیاوراق سهام  صاحبب) سهامداران 

  اساسنامه.

 صاحبه به کشوند  هام رای دهنده محسوب میاوراق س ترجيحیيا معمولی (عادی) آن اوراق سهام 

به  ترجيحیدهد. اگر اوراق سهام بگيری را  گيری مربوط به موضوع مورد رای ت در رایکخود حق شر

دهد، در اين صورت در موقع شمارش تعداد اوراق سهام رای دهنده برای را  کخود حق بيشتر از ي صاحب

  شود.خواهد سهم رای دهنده جداگانه حساب  کي بعنوان ترجيحیاوراق سهام  ههر رای داده شد

اوراق سهام رای دهنده حاضر در جلسه به تصويب  صاحبانثر آرای کبا حدا مصوبات مجمع .٢

  اين قانون تعداد آرای بيشتری وضع نشده باشد.برحسب رسد، اگر   می

 ۶٧ هدما ١بند  »ظ-ص«، »ش«، »ز«، »ب«های  مربوط به مسائل مندرج در تبصرهمصوبات  .٣

اين قانون و برحسب رسد، اگر  به تصويب می از سوی هيئت مديره هو فقط با ارائ سوی مجمعاين قانون از 

  ديگری پيش بينی نشده باشد.مورد اساسنامه 

 هماد ١بند  »ط«و  »ج«، »ت«، »ب«، »الف«های  مربوط به مسائل مندرج در تبصرهمصوبات  .۴

اگر طبق  ،اوراق سهام رای دهنده حاضر در آن صاحبانرم آرای با سه چها سوی مجمعاين قانون از  ۶٧

  رسد. به تصويب مینشده باشد،  عاساسنامه شرکت تعداد آرای بيشتری وض

سوی اين قانون از  ۶٧ هماد ١بند  »ح«و  »پ«های  مربوط به مسائل مندرج در تبصرهمصوبات  .۵

 صاحباندو سوم آرای  حداقل با اضر در آناوراق سهام رای دهنده ح صاحبانبا سه چهارم آرای  مجمع

به تصويب  ، اگر طبق اساسنامه شرکت تعداد آرای بيشتری وضع نشده باشد،اوراق سهام رای دهنده

  رسد.  می

در اين صورت  ،ت باشدکشر هاسمی اوراق سهام رای دهنددارنده يا  صاحبشخص  کاگر فقط ي .۶

شخص حقوقی سهامدار مصوبه د. نور اتخاذ شوکمذ تبی شخصکتواند بنا به تصميم  می مصوبات مجمع

ور تعيين شده است کشخص حقوقی مذ هاساسنامبرحسب که بايستی از طرف نهاد دارای چنين صالحيتی   می

  اتخاذ شود.

عمومی مجامع ور در کنهاد مذتام االختيار ای) دولتی ذيصالح يا شخص (اشخاص) نهاد (نهاد ه .٧

های  در اتخاذ تصميمات پيرامون مسائل مندرج در تبصره ،متعلق به دولت ها بر مبنای اوراق سهام تکشر

  نمايند. ت میکدولت شرمصوبه اين قانون، فقط در صورت وجود  ۶٧ هماد ١بند  »ح«و  »پ«، »ب«



٥٦ 

 

ها بر مبنای اوراق سهام متعلق به  تکعمومی شر مجامعدر  تام االختيار وی هرئيس جامعه يا نمايند .٨

اين  ۶٧ هماد ١بند  »ح«و  »پ«، »ب«های  اذ تصميمات پيرامون مسائل مندرج در تبصرهدر اتخ ،جامعه

  نمايد. ت میک) شرهيئت مديرهقانون، فقط در صورت وجود تصميم رئيس جامعه (با موافقت 

به اساسنامه يا اسناد داخلی به موجب  مجمع هاداردستورالعمل مقررات اتخاذ تصميمات پيرامون  .٩

  شود. وضع می از سوی مجمع تصويب رسيده

باشند تصميم  جلسه نمی ه در دستورکمسائلی  هدستور جلسه و همچنين در باربه تغيير مجاز  مجمع .١٠

  گيری نمايد.

برحسب بايستی  گيری می نتايج رای نيزو  مجمعتصميمات اتخاذ شده در پيرامون اطالعات  .١١

روز پس از اتخاذ تصميمات  ۴۵طی  در اساسنامه اين قانون وبه موجب های وضع شده  مقررات و مهلت

  ت ارائه شوند.کور به سهامداران شرکمذ

به تصويب رسيده يا به اتفاق آرا اوراق سهام رای دهنده  صاحبان هليکسوی از  مصوبه مجمعاگر  .١٢

 هماد ۴، بند ۶٨ هماد ١٠، بند ۵٨ هماد ٢بند به موجب وضع شده الزامات باشد، در اين صورت عدم رعايت 

 ۴اول بند قسمت  و ٢، بند ١قسمت های سوم تا چهارم بند ، ٧٣ ه، ماد٧١ ه، ماد٧٠ هماد ۶-٢، بندهای ۶٩

بر پايه و اساس متکی تواند اساس بی اعتبار شناختن تصميمات  نمی ٨١-٧٩و مواد  ٧۵ ه، ماد٧۴ هماد

  ور قرار گيرد.کمذ

اساسنامه الزامات انون، ديگر اسناد حقوقی و ه ناقض اين قکرا  مصوبه مجمعسهامدار مجاز است  .١٣

ند، کايت قرار دهد. دادگاه مجاز است تصميم جلسه را بی اعتبار اعالم نکم قضايی مورد شکباشد در محا

های انجام  گيری تأثير داشته و خالف توانست در نتايج رای گيری نمی ور در رایکاگر حضور سهامدار مذ

  شده اساسی نباشند.

ن،  - ٢٧٣) شماره ٠١/١٠/١٣٨٩( ٢٢/١٢/٢٠١٠به موجب قانون اصالحی مورخه  ۶٨ه (اصالح ماد

ن، قانون اصالحی مورخه  -٢۴) شماره ٣٠/٠٩/١٣٩۴( ٢١/١٢/٢٠١۵قانون اصالحی مورخه 

  ن)-١۵۴) شماره ٠٣/٠١/١٣٩٧( ٢٣/٠٣/٢٠١٨

  

  . تصميمات مورد اتخاذ مجمع به صورت رای گيری مکاتبه ای (نظرخواهی)۶٩ماده 

ای (نظرخواهی) اتخاذ شوند. برگزاری  اتبهکگيری م توانند به صورت رای میمجمع تصميمات  .١

 هماد ١بند  »ر«تبصره به موجب فوق العاده در موارد وضع شده  مجمعساالنه و همچنين برگزاری  مجمع

  .پذيردای (نظرخواهی) انجام  اتبهکگيری م تواند از طريق رای اين قانون نمی ۶٧

اگر که ای موقعی اعتبار قانونی خواهد داشت  اتبهکگيری م به صورت رای مصوبه مجمعتصويب  .٢

  باشند.کرده ت کگيری شر ت در رایکشر هاوراق سهام رای دهند صاحبانبيشتر از نصف 



٥٧ 

 

اين قانون باشد  ٧٩ همادالزامات ه مطابق با کای با استفاده از اوراق اخذ رای  اتبهکگيری م رای .٣

  .ردمی پذيانجام 

روز قبل از پايان مهلت  ٣٠بايستی حداقل  ای اوراق اخذ رای میاتبه کگيری م در موقع رای. ۴

  ت، در اختيار سهامداران گذاشته شود.کميل شده از طرف شرکاوراق اخذ رای ت پذيرش

دارندگان اسمی نيز شامل شده شرکت (دارندگان اسمی)  . در صورتی که در فهرست سهامداران۵

  ندگان اسمی مذکور مجازند به صورت رای گيری مکاتبه ای (نظرخواهی) رای بدهند.باشند، دار

  ن) -٢۴) شماره ٣٠/٠٩/١٣٩۴( ٢١/١٢/٢٠١۵به موجب قانون اصالحی مورخه  ۶٩(اصالح ماده 

  

  . حق شرکت در مجمع٧٠ماده 

  را دارند عبارتند از: مجمعت در که حق شرکافرادی  .١

با تعداد آرای متناسب  تکشر معمولی (عادی)اوراق سهام صاحب ی) اسمدارندگان الف) سهامداران (

  ه خود،با تعداد و ارزش اسمی اوراق سهام متعلق ب

تعداد و با متناسب  با تعداد آرایت کشر ترجيحیاوراق سهام صاحب اسمی) دارندگان ب) سهامداران (

  ه خود،متعلق ب ترجيحیارزش اسمی اوراق سهام 

  ،با حق رای مشورتی کت،سهامدار شرغير و نهاد اجرايی  هيئت مديرهپ) اعضای 

  ،تکميسيون بازرسی (بازرس) شرکت) اعضای 

وجود يل کتشدر حال  مجمعدر مطالب وی ت (اگر نتيجه گيری کمميزی شراجرا کنندۀ ث) شخص 

  باشد).داشته 

 ماه و روز ؛ سال،بر حسب تاريخ مجمعت در کدارای حق شر(دارندگان اسمی) فهرست سهامداران  .٢

 فهرست ثبت دفتر(ليست) داده شده از سوی متصدی بر اساس اطالعات و  هيئت مديرهاز سوی شده وضع 

پيرامون بازار «قانون جمهوری ارمنستان  ١٩٧برحسب مقررات وضع شده به موجب ماده سهامداران 

ز کاری قبل از تاريخ به نحوی که اگر متصدی دفتر فهرست حداقل پنج رو شود. يل میکتش» اوراق بهادار

برگزاری مجمع، اطالعات پيرامون سهامداران (دارندگان اسمی) شرکت که با تاخير و (يا ) تعديل شده و 

را در » پيرامون بازار اوراق بهادار«قانون جمهوری ارمنستان  ١٩٧ماده  ١٠(يا) مکمل مندرج در بند 

اجازه  سهامداران (دارندگان اسمی)با که اختيار شرکت قرار می دهد، در اين صورت شرکت موظف است 

مجمع شرکت نمايند، اما شرکت ملزم به مطلع بدهد تا برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون در 

  .ساختن سهامداران (دارندگان اسمی) مذکور در باره برگزاری مجمع نخواهد بود

تواند زودتر از  نمی مجمعدر  تکفهرست سهامداران دارای حق شرتنظيم  ؛ سال، ماه و روزتاريخ

  تعيين بشود. مجمعروز پس از برگزاری  ۶٠و ديرتر از  مجمعاتخاذ تصميم پيرامون برگزاری 
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يل فهرست کتشتنظيم و ای برگزار بشود در اين صورت تاريخ  اتبهکگيری م از طريق رای مجمعاگر 

  .خواهد شدتعيين  مجمعگزاری روز زودتر از تاريخ بر ٣۵ت در آن حداقل کسهامداران دارای حق شر

ن، از درجه  -٢۴) شماره ٣٠/٠٩/١٣٩۴( ٢١/١٢/٢٠١۵(اين بند به موجب قانون اصالحی مورخه  .٣

  اعتبار ساقط است).

هر سهامدار از  هدر بار می بايستی شامل اطالعات مجمعت در کفهرست سهامداران دارای حق شر .۴

اگر برحسب  الس باشد.کبر حسب نوع و  انمتعلق به آن و سهام ونت)ک، آدرس محل (س(عنوان) قبيل نام

در » پيرامون بازار اوراق بهادار«قانون جمهوری ارمنستان  ١٩٧مقررات وضع شده به موجب ماده 

برحسب اساس مندرج در همان ماده از سوی متصدی دفتر ثبت فهرست (ليست) اطالعات داده شده 

شرکت شناسايی نشوند، در اين صورت بجای داده های مربوط  اطالعاتی پيرامون برخی يا کليه سهامداران

می بايستی  ،به سهامداران شناسايی نشده در ليست سهامداران (دارندگان اسمی) دارای حق شرکت در مجمع

معرف سهامداران  ؛کونت) دارنده اسمی (دارندگان اسمی)، آدرس محل (س(عنوان) ناماطالعاتی پيرامون 

  .ب انواع و کالس های آنها ذکر شودبرحسبه ثبت رسيده به نام دارنده اسمی اوراق سهام و مذکور 

بايستی به منظور آشنايی در می ت در جلسه کدارای حق شر(دارندگان اسمی) سهامداران ليست  .۵

ت بثبت رسيده باشند و کسهامداران شرثبت فهرست  ه در دفترکت گذاشته شود کاختيار آن سهامداران شر

  باشند.را تحت تسلط خود داشته  هدرصد اوراق سهام رای دهند ١٠حداقل  بعنوان مالک

اشتباهات فقط به منظور تصحيح  مجمعت در کانجام تغييرات در فهرست سهامداران دارای حق شر .۶

ه در آن کيا احيای حقوق و منافع قانونی سهامدارانی است آن رخ داده تنظيم ه در موقع کموجود در آن 

  .می پذيرداند صورت  گنجانده نشده

  ن) -٢۴) شماره ٣٠/٠٩/١٣٩۴( ٢١/١٢/٢٠١۵به موجب قانون اصالحی مورخه  ٧٠(اصالح ماده 

  

  . اطالع رسانی پيرامون برگزاری مجمع٧١ماده 

 مجمعبرگزاری  هدر باراين قانون با ارسال نامه کتبی  ٧٠ه ماد ١بند به موجب شده وضع اشخاص  .١

پيش بينی شده باشد  مجمعپيرامون برگزاری  هه بر حسب تصميم اتخاذ شدکی شوند، اما در صورت مطلع می

آگاهی رساندن ی جهت ل ديگرکگيرد، اگر طبق اساسنامه ش میصورت آن به صورت انتشار اطالعيه نيز 

  پيش بينی نشده باشد.

يستی با ه در آن میکمطبوعاتی  هوسيلآن از جمله نوع  مجمعپيرامون برگزاری  یرسانشکل اطالع 

  شود. تعيين می مجمعاطالعيه منتشر شود طبق اساسنامه يا تصميم 

در اين صورت مطلع ساختن  ،تعيين نشده باشدمشخصی  یرسانشکل اطالع اگر طبق اساسنامه 

و همچنين در اختيار گذاشتن اوراق اخذ رای به صورت ارسال نامه سفارشی يا  مجمعسهامداران پيرامون 

  .پذيردمی تحويل حضوری انجام 
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  شود. طبق اساسنامه تعيين می مجمعبرگزاری  هسهامداران دربارمطلع ساختن های  مهلت .٢

موظف است پيرامون است اوراق سهام رای دهنده)  صاحباندارای بيش از پنجاه سهامدار ( ی کهتکشر

روز  ١۵اين ماده حداقل  ١بند به موحب مقررات وضع شده برحسب سهامداران خود را  مجمعبرگزاری 

  مطلع سازد. مجمعقبل از برگزاری 

  ات ذيل باشد:کبايستی شامل ن پيرامون مجمع میاطالعيه  .٣

  آن،ت و آدرس محل کشرتجاری الف) نام 

  ؛ سال، ماه، روز، ساعت و محل برگزاری مجمع،ب) تاريخ

  مجمع،ت در کفهرست سهامداران دارای حق شرتنظيم  ؛ سال، ماه و روزپ) تاريخ

  ،در دستورجلسهمل شات) مسائل 

ه ک مجمعبررسی در تحت مسائل و مطالب مربوط به ث) مقررات آشنايی سهامداران با اطالعات 

  برگزاری جلسه به سهامداران ارائه شوند.در طی آماده سازی بايستی در 

ساالنه عبارتند  مجمعبرگزاری  طی آماده سازیاطالعات و مطالب ارائه شونده به سهامداران در  .۴

  از:

  ت،کشر هحسابدهی ساالنگزارش الف) 

 هاقتصادی ساالن - ت در خصوص نتايج فعاليت مالیکميسيون بازرسی (بازرس) شرکب) نتيجه گيری 

  ت،کمميزی شر اجرا کنندۀشخص نتيجه گيری ت و کشر

  ،ميسيون بازرسی (بازرس)ک هيئت مديره وهای پيشنهادی نامزدپ) اطالعات پيرامون 

  و تغييرات در اساسنامه يا طرح اساسنامه با ويرايش جديد. ت) طرح انجام اصالحات

مل اطالعات ديگر مورد ارائه به سهامداران کفهرست منيز توان  طبق قانون و ديگر اسناد حقوقی می

  رد.کتهيه وضع  مجمعبرگزاری طی مرحله آماده سازی در 

ت در کشرشرايط ن واجد سهامدارا هليکای به  اتبهکگيری م با رای مجمعدر صورت برگزاری  .۵

اين ماده  ۴بند به موجب اخد رای و دستورجلسه اطالعات و مطالب تعيين شده های  برگجلسه به همراه 

  شود. ارسال می

اسمی اوراق بهادار باشد، دارنده ت شخص به ثبت رسيده کسهامداران شرثبت فهرست  اگر در دفتر .۶

شود. وی موظف است اطالعيه را به  به وی ارسال می مجمعمربوط به برگزاری  هدر اين صورت اطالعي

موجب قانون، ديگر اسناد حقوقی يا طبق قرارداد منعقده بين وی و ه ه وی بکآن اشخاصی ارسال نمايد 

  باشد. منافع آنان می هنندکهای تعيين شده ارائه  ور، در مهلتکاشخاص مذ

  

  . پيشنهادات در خصوص دستورجلسه مجمع ساالنه٧٢ماده 
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باشد  درصد اوراق سهام دارای حق رای می ٢حداقل  صاحبه کت کسهامدار(سهامداران) شر .١

طوالنی تر  یت يا طی مهلتکسال مالی شر هروز پس از خاتم ٣٠طی در مجاز است (مجازند) باشند)  (می

ه ت تا دو پيشنهاد ارائکساالنه شر مجمع هدر خصوص دستورجلستعيين شده است، اساسنامه که به موجب 

پيشنهاد نمايد. تعداد را ميسيون بازرسی (بازرس) کو  هيئت مديرههای عضويت در نامزد نيزنمايند و 

  باشد. مذکورپيشنهادی نبايد بيشتر از تعداد اعضای نهادهای نامزدهای 

ر پايه و اساس پيشنهاد کتبی با ذکساالنه به صورت  مجمع هپيشنهادات در خصوص دستورجلس .٢

(آنان) بر حسب وی ننده موضوع، تعداد اوراق سهام متعلق به کدار (سهامداران) پيشنهاد موضوع، نام سهام

  شود. ارائه میيا تکثير فاکسيميلۀ آن نندگان) کننده (پيشنهاد کالس اوراق سهام و امضای پيشنهاد کنوع و 

مله: در ميسيون بازرسی (بازرس) از جکو  هيئت مديرهعضويت در نامزدهای در ارائه پيشنهاد  .٣

سهامدار بودن يا نبودن، تعداد اوراق سهام متعلق در باره  تادستنم، نامزدنام  ؛خود نامزدیصورت پيشنهاد 

اند،  ردهکرا پيشنهاد وی ه کت کشر(دارندگان اسمی) ها، اسامی سهامداران  السکبه آن بر حسب انواع و 

  ها. السکت متعلق به آنان بر حسب انواع و کتعداد اوراق سهام شر

و تصميم مبنی بر گنجاندن  هداموظف است پيشنهادات ارائه شده را مورد بررسی قرار د هيئت مديره .۴

روز پس از انقضای مهلت تعيين شده  ١۵مهلت طی انديداها يا رد آنها در کساالنه يا فهرست  مجمعآنها در 

دن پيشنهادات ارائه شده واند گنجانت فقط در صورتی می هيئت مديرهاين ماده، اتخاذ نمايد.  ١بند به موجب 

  :، اگرنمايد انديداها را ردکساالنه يا در فهرست  مجمع هجلسدر دستور

 ١بند وضع شده به موجب مهلت کرده است، ارائه پيشنهاد که ) ی(سهامداران یالف) از طرف سهامدار

  ،اين ماده نقض شده باشد

که به ت کمقدار اوراق سهام رای دهنده شراست  نمودهارائه پيشنهاد که ) ی(سهامداران یب) سهامدار

  ،(باشند) باشدوضع شده است در اختيار نداشته اين ماده  ١بند موجب 

  نبوده يا وجود نداشته باشد،امل کاين ماده  ٣بند به موجب شده وضع پ) مشخصات و اطالعات 

  شد.اين قانون و ديگر اسناد حقوقی مطابقت نداشته باالزامات ت) پيشنهاد با 

ساالنه  مجمعپيشنهاد ارائه شده در  شامل کردنرد مبنی بر  دارای پايه و اساس هيئت مديرهتصميم  .۵

ارائه کننده (سهامداران)  وز پس از اتخاذ تصميم به سهامدارر ٣مهلت طی در  نامزدهافهرست در يا 

  شود. ارسال می يا نامزدپيشنهاد 

  ايت قرارداد.کم قضايی مورد شکتوان از طريق محا را میمبنی بر رد پيشنهاد  هيئت مديرهتصميم  .۶

  

  . آماده سازی مجمع٧٣ماده 

 ٧۴ هماد ۶بند پيش بينی شده به موجب ه در موارد کيا اشخاصی  هيئت مديره، مجمعطی آماده سازی 

  نمايند: تصميمات ذيل را اتخاذ می ،هستند مجمعيل کاين قانون موظف به تش
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  مجمع،و محل برگزاری  وز، ساعت: سال، ماه، رالف) تاريخ

  مجمع، هجلسدستور ب)

  مجمع،ت در کفهرست سهامداران واجد شرايط شرتنظيم  : سال، ماه و روزپ) تاريخ

  مجمع،برگزاری  هت) مقررات مطلع ساختن سهامداران در بار

  شود، در اختيار سهامداران گذاشته می مجمعه طی آماده سازی کث) فهرست اطالعات و مطالبی 

اخذ رای انجام خواهند های برگ بوسيله ها  گيری اخذ رای، اگر رایهای  برگو محتوای فرم ج) 

  گرفت.

  

  . مجمع فوق العاده٧۴ماده 

ميسيون کت، ک، درخواست نهاد اجرايی شرهيئت مديرهبنا به تصميم  و ارکفوق العاده به ابت مجمع .١

سهامدار سوی درخواست از ورت ارائه صت و در کمميزی شر هبازرسی (بازرس)، شخص انجام دهند

، در موقع ارائه درخواست تکشر هدرصد اوراق سهام رای دهند ١٠در اختيار داشتن حداقل  با (سهامداران)

برگزاری نحوۀ فوق العاده،  مجمعدر خصوص برگزاری  هيئت مديرهتصميم برحسب  شود. برگزار می

 هيئت مديرهشود.  میتعيين ای  اتبهکگيری م رایفوق العاده با حضور سهامداران يا به صورت  مجمع

دهد، اگر درخواست ارائه شده پيرامون برا تغيير  مجمعبرگزاری نحوۀ تواند بر حسب تصميم خود  نمی

  برگزاری جلسه باشد.نحوۀ فوق العاده مندرج در اين بند شامل  مجمعبرگزاری 

ای  اتبهکگيری م به صورت رایفوق العاده  مجمعپيرامون برگزاری  هيئت مديرهدر تصميم 

  شوند:وضع ات ذيل کبايستی ن  می

  اخذ رای،برگ های محتوای و فرم الف) 

  ،اخذ رای و اطالعات و مطالب ارسالی به سهامداران های برگارسال  : سال، ماه و روزب) تاريخ

  ت.کشر امل شده از سوی سهامداران بهکاخذ رای  های برگتحويل  آخرين مهلت سال، ماه و روزپ) 

ميسيون کت، کنهاد اجرايی شرسوی فوق العاده از  مجمعدرخواست برگزاری  هدر صورت ارائ

که در موقع ارائه درخواست  ت و سهامدار (سهامداران)کمميزی شراجرا کنندۀ بازرسی (بازرس)، شخص 

يستی ظرف با می هيئت مديره، ه باشددر اختيار داشترا  تکشر هدرصد اوراق سهام رای دهند ١٠حداقل 

  فوق العاده برگزار نمايد. مجمع روز پس از تاريخ ارائه درخواست ۴۵مدت 

ميسيون بازرسی کت، کنهاد اجرايی شرسوی فوق العاده از  مجمعدرخواست برگزاری در  .٢

حداقل که در موقع ارائه درخواست  ت و سهامدار (سهامداران)کمميزی شراجرا کنندۀ (بازرس)، شخص 

پيشنهادی جهت ه باشد، می بايستی شامل مسائل در اختيار داشترا  تکشر هسهام رای دهنددرصد اوراق  ١٠

  باشند. گنجاندن در دستورجلسه به همراه پايه و اساس ضرورت بررسی آنها
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ميسيون بازرسی کت، کنهاد اجرايی شراز سوی پيشنهادی  هجلسهيئت مديره مجاز نيست در دستور

حداقل که در موقع ارائه درخواست  ت و سهامدار (سهامداران)کی شرمميزاجرا کنندۀ (بازرس)، شخص 

و همچنين تغيير و تحول انجام دهد  ه باشد،در اختيار داشترا  تکشر هدرصد اوراق سهام رای دهند ١٠

 یآن گونه مسائل پيشنهاد غير ازبه پيشنهادی در خصوص مسائل تحت بررسی در دستورجلسه  فرموالسيون

  .، تغيير بدهدباشد مجمعقانون و اساسنامه خارج از صالحيت اين به موجب ه ک

درصد  ١٠حداقل دارای سهامدار (سهامداران)  سویفوق العاده از  مجمعاگر درخواست برگزاری  .٣

بايستی شامل نام سهامدار  ، در اين صورت آن میباشدارائه شده ت کشر هاوراق سهام رای دهند

  الس اوراق سهام باشد.کبر حسب نوع و وی (آنها) تعلق به (سهامداران)، تعداد اوراق سهام م

درخواست  هنندکشخص (اشخاص) ارائه سوی بايستی از  فوق العاده می مجمعدرخواست برگزاری 

  امضاء شده باشد.

بايستی می فوق العاده يا رد درخواست برگزاری آن  مجمعمبنی بر برگزاری  هيئت مديرهتصميم  .۴

ميسيون بازرسی کت، کنهاد اجرايی شرسوی ز تاريخ ارائه درخواست از روز پس ا ١٠طی مهلت 

درصد اوراق سهام  ١٠ت و سهامدار (سهامداران) دارای حداقل کمميزی شراجرا کنندۀ (بازرس)، شخص 

  .ت، اتخاذ شودکشر هرای دهند

ميم گيری فوق العاده تص مجمعتواند پيرامون رد درخواست برگزاری  فقط در مواردی می هيئت مديره

  اگر:که نمايد، 

قانون وضع شده است  اينبه موجب ه کفوق العاده  مجمعالف) مقررات ارائه درخواست برگزاری 

  نقض شده باشد،

فوق العاده را نموده است دارای تعداد  مجمعه درخواست برگزاری ک  )یب) سهامداری (سهامداران

  ،شده است نباشدع وضاين ماده  ١بند به موجب ه کاوراق سهام رای دهنده 

در اين قانون و اساسنامه به موجب اين فوق العاده  مجمع هجلسيک از موضوعات دستورپ) هيچ 

  ،نباشدمجمع صالحيت 

اين قانون و الزامات با  مطابقفوق العاده  مجمع هجلسدستورت) موضوع پيشنهادی جهت گنجاندن در 

  ديگر اسناد حقوقی نباشد.

روز پس از  ٣، در مهلت فوق العاده يا رد برگزاری آن مجمعون برگزاری پيرام هيئت مديرهتصميم  .۵

  شود. ننده ارسال میکتاريخ اخذ تصميم به اشخاص درخواست 

قضايی در مراجع تواند  فوق العاده يا رد برگزاری آن می مجمعپيرامون برگزاری  هيئت مديرهتصميم 

  .قرار گيردايت کمورد ش
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فوق العاده  مجمعاين ماده تصميم پيرامون برگزاری به موجب شده وضع در مهلت  هيئت مديرهاگر  .۶

فوق العاده اتخاذ نمايد، در اين صورت  مجمعاتخاذ ننمايد يا تصميم مبنی بر رد درخواست برگزاری 

  را برگزار نمايند. مجمعتوانند  درخواست برگزاری می  هنندکاشخاص ارائه 

به  مجمعهای مربوط به برگزاری  جبران هزينهپيرامون واند ت فوق العاده میمجمع ور کدر موارد مذ

  اتخاذ نمايد.تصميم ت کانات مالی شرکحساب ام

  

  شکميسيون شمار .٧۵ماده 

ايجاد  ششمارميسيون کاوراق سهام رای دهنده)  صاحبانت دارای بيش از پنجاه سهامدار (کدر شر .١

که از سوی هيئت  مجمعختيارات آن به تصميم يب آن و همچنين مهلت اکه تعداد اعضاء و ترکشود  می

  .گردد میمی شود، وضع  هارائ مديره

 شمارشميسيون کنفر باشد. اعضای  ٣از نمی تواند کمتر  شمارشميسيون کترکيب تعداد نفرات  .٢

) يا از اعضای مديريت کلت (مدير کميسيون بازرسی (بازرس)، مدير شرک، هيئت مديرهعضو توانند  نمی

  ور هستند، باشند.کهای مذ انديد بعهده گرفتن سمتکه کت و همچنين اشخاصی کشرجرايی او هيئت 

اوراق سهام  صاحبانسهامدار ( ۵٠٠ت دارای بيش از کشر شمارشميسيون کردهای کعملاجرای  .٣

  ت محول نمود.کشرتخصصی  هنندکتوان به ثبت  رای دهنده) را می

گيری مسائل  مقررات رایدر خصوص  ی نمايد،را تعيين م حد نصاب جلسه شمارشميسيون ک .۴

گيری و حق  ، مقررات رایمی دهد به سهامداران و نمايندگان آنانتوضيحاتی  مجمعمندرج در دستور جلسه 

صورت و  رای گيری، شمارش آرا، جمعبندی نتايج را تامين می نمايد گيری سهامداران در رایحضور 

  .انتقال می دهد تکشربه بايگانی را شده  و اوراق آرای اخذمربوطه را تنظيم جلسه 

  

  . مقررات حضور سهامدار در مجمع٧۶ماده 

ت مستقيم خود يا از طريق نماينده کبا شرمجمع در حضور تواند حق خود در  ت میکسهامدار شر .١

  به اجرا بگذارد.خود تام االختيار 

  ت نمايد.کشر مجمعود شخصاً در خود را تعويض يا خ هسهامدار مجاز است در هر زمان دلخواه نمايند

قانون يا اسناد حقوقی دولتی يا نهادهای خودگردان محلی برحسب آيين مدنی،  مجمعسهامدار در  هنمايند

 هسهامدار و نمايند هبايستی شامل اطالعات دربارمی التنامه کنمايد. و التنامه عمل میکو همچنين بر اساس و

ی). دولت يا مشخصات ثبتای ونت، مشخصات شناسنامه کسقرار يا است، آدرس محل يا عنوان آن باشد (نام

تنظيم  و اسناد حقوقی نيانوقمقررات وضع شده به موجب آيين مدنی، ديگر برحسب بايستی می ها  التنامهکو

  .شوند
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در دست سهامدار فقط با  هنماينداين ماده،  ١بغير از مورد پيش بينی شده به موجب پاراگراف هفت بند 

  ت نمايد.کشر مجمعتواند در  التنامه میکوداشتن 

، آخرين وکالتنامه معتبر از سوی سهامدارداده شده وکالتنامه  دويا بيشتر از  وجود دو در صورت

  .شد خواهدمحسوب 

  نمايند. ت میکشر مجمعالتنامه در کبدون و بشمار بروندت که سهامدار شرکرؤسای اشخاص حقوقی 

اوراق دارنده اسمی  از طرف سهامدار (دارندگان اسمی) از سوی جهت حضور در مجمع به نمايندگی

نياز به وکالتنامه نخواهد بود و اختيارات دارنده اسمی برحسب مقررات وضع شده به ماده  سهام شرکت

٩۶   تصديق خواهد شد.اين قانون  ١

حق شرايط  يل فهرست سهامداران واجدکتش: سال، ماه و روز ت پس از تاريخکاگر اوراق سهام شر .٢

ه ک، در اين صورت سهامداری منتقل شده باشندبرگزاری جلسه  : سال، ماه و روزتا تاريخ مجمعت در کشر

ند ا  هبدست آورداوراق سهام خريداری وی ه از کباشد موظف است به اشخاصی  ور میکشامل فهرست مذ

سهام رای صاحب جديد اوراق طبق خواست  مجمعدر اختيار آنان بگذارد يا در التنامه کوجهت رای دادن 

  سهم نيز اعمال خواهد شد.اين مقررات در موقع انتقال بعدی هر  بدهد.

  ن) -٢۴) شماره ٣٠/٠٩/١٣٩۴( ٢١/١٢/٢٠١۵به موجب قانون اصالحی مورخه  ٧۶(اصالح ماده 

  

  مجمع رسميت . حد نصاب ٧٧ماده 

نندگان در کت کثبت شر هاتمدر خکه  ت (دارای حد نصاب)شدادر صورتی صالحيت خواهد  مجمع .١

ً بيش از که مشترک، سهامدارانی (نمايندگان آنان) به ثبت رسيده باشند مجمع درصد اوراق سهام رای  ۵٠ا

  را در اختيار داشته باشند.شده شرکت  و پذيره نويسیدهنده 

ه در مجمع بنندگان کت کهر روز شردر در اين صورت  د،انجامبطول روز  کاز ي تربيش مجمعاگر 

  .رسيدد نخواهثبت 

در اين صورت برای  ،اخذ رای ارسال شده باشدبرگ اين قانون به مقرر ت کاگر به سهامداران شر .٢

سوی از  در مجمع،نندگان کت کثبت شر هتا زمان خاتم گيری، حد نصاب و جمعبندی نتايج رای همحاسب

  د.اهند شخونيز مد نظر گرفته رای دريافتی برگ های با  داده شده آرایت کشر

شود. تغيير دستورجلسه در  اعالم می مجمعتاريخ جديد برگزاری  ،در صورت نبود حد نصاب .٣

  باشد. جديد مجاز نمیمجمع صورت برگزاری 

اگر  ت کهشداخواهد الحيت صبرگزار می گردد در صورتی برگزار نشده مجمع بجای که جديد  مجمع

 ٣٠اً بيش از ک(نمايندگان آنان) به ثبت رسيده مشتر دارانمجمع سهامنندگان در کت کثبت شر هخاتمموقع در 

  را در اختيار داشته باشند.شرکت شده  و پذيره نويسیدرصد اوراق سهام رای دهنده 
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به موجب شده وضع مقررات برحسب جديد  مجمعبرگزاری پيرامون ت کسهامداران شرمطلع ساختن 

روز پيش از ده ، حداقل اين قانون ٧١ ماده ٢بند موجب به شده وضع اين قانون و در موارد  ٧١ هماد ١بند 

  .پذيرد انجام می مجمعبرگزاری 

در اين  به تعويق بيافتد،روز  ٢٠متر از کبه مدت  مجمعدليل نبود حد نصاب زمان برگزاری ه اگر ب

  يل نخواهد شد.کتش مجمعت در کصورت فهرست جديد سهامداران دارای حق شر

  

  جمع. رای گيری در م٧٨ماده 

اين  به موجبموارد پيش بينی شده ساير و  هيئت مديرهانتخاب اعضای ه غير از ب مجمعگيری در  رای

 هسهم رای دهند کي ،رای کي«اصل  ، متکی برودش میاعمال گيری جمعی  اصل رایآن در  قانون که

  .انجام می پذيرد »تکشر

آرای اخذ شده از اوراق سهام  شمارش، »تکشر هسهم رای دهند کي ،رای کي«اصل اعمال در موقع 

  .انجام خواهد گرفتاين قانون  ۶٨ هماد ١بند به موجب شده وضع مقررات برحسب  ترجيحی

  

  اخذ رایهای برگ . ٧٩ماده 

 (صاحبانسهامدار  ۵٠ت دارای بيش از کشرمجمع اخذ رای در از طريق برگ های ها  گيری رای .١

  .رای دهنده) انجام می پذيرد اوراق سهام

موظف است  رای دهنده) می باشد اوراق سهام (صاحبانسهامدار  ۵٠٠بيش از دارای ه کتی کشر

اخذ رای در اختيار های  برگاين قانون  ٧١ همادبه موجب شده وضع های  مهلتبرحسب مقررات و 

موجب به غير از موارد پيش بينی شده به . بپذيرداين قانون  ٧٧آنها را به مقرر مفاد سهامداران بگذارد و 

ً با يا ارسال  به سهامداراناخذ رای از طريق پست سفارشی برگ های اساسنامه،  تحويل حضوری شخصا

  .شوند میدر اختيار آنان گذاشته 

رسد. بجز مورد پيش بينی  به تصويب می هيئت مديرهبنا به تصميم  برگ اخذ رایو محتوای فرم  .٢

به  مجمعدر صورت وجود حد نصاب  ای اخذ رایبرگ ه ،اين ماده ١پاراگرف دوم بند به موجب شده 

  شود. داده میاست، به ثبت رسيده  مجمعت در کجهت شرکه ) وی ه(نمايند یسهامدار

  بايستی شامل اطالعات ذيل باشد:می برگ اخذ رای  .٣

  ت،کشر تجاریالف) نام 

  مجمع،و محل برگزاری  روز، ماه، سال، زمانب) 

  بررسی آن،گيری و ترتيب  رایتحت  اتموضوعيک از هر فرموالسيون پ) 

تحت از موضوعات يک هر پيرامون  »ممتنع«و  »الفخم«، »موافق« :گيری رایگزينه های  ت)

برگ اخذ رای در گيری  های مقررات رای بايستی ويژگیجمعی، می گيری  گيری. در صورت رای رای
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ی گيری شرکت نمايد، در اين صورت شود. اگر دارنده اسمی به نام سهامدار (سهامداران) در راپيش بينی 

ارائه شده  می بايستی حاوی محل هايی باشد که در آن امکان ذکر آنکه به چه تعداد سهامدار برگ اخذ رای

رای » ممتنع« يا »الفخم«، »موافق«از سوی دارنده اسمی در خصوص هر موضوع مورد رای گيری 

  داده اند، وجود داشته باشد.

ت، اگر سهامدار کشرسوی امل شده از کاخذ رای  های پذيرش برگو محل ت ساع، روز، ماه، سالث) 

  دهد، ای رای می  اتبهکبه صورت م

  امضاء شود، )وی سهامدار (نمايندهسوی از نکته يادآوری پيرامون اين که اخذ رای می بايستی ج) 

  ميل برگ اخذ رای.کمقررات ت هدربارات چ) توضيح

ه بايستی بمی ميسيون بازرسی (بازرس) برگ اخذ رای کعضو ، هيئت مديرهدر صورت انتخاب عضو 

  شامل مشخصات و احوال شخصی آنان نيز باشد. اسامی نامزدها،غير از 

  ن) -٢۴) شماره ٣٠/٠٩/١٣٩۴( ٢١/١٢/٢٠١۵به موجب قانون اصالحی مورخه  ٧٩(اصالح ماده 

  

   بوسيله برگ های اخذ رای شده . ثبت نتايج رای گيری انجام٨٠ماده 

 انجام می پذيردمربوط به آن موضوعاتی  ثبت آرای ،اخذ رای های برگگيری بوسيله  در صورت رای

ور که با نقض مورد مذکاخذ رای  های برگ. باشدر شده کرای دهنده ذسوی از گزينه  که در آن تنها يک

نخواهند شد. اگر  آراء در نظر گرفتهو ثبت د باطل شناخته خواهند شد و در موقع شمارش نشده باشتکميل 

صورت نقض مورد فوق در  گيری باشد، در اين محتوای برگ اخذ رای شامل چند موضوع مورد رای

  برگ اخذ رای نخواهد شد.کامل باطل شدن منجر به  ،يا چند موضوع کخصوص ي

  

  . صورتجلسۀ نتايج رای گيری٨١ماده 

 نتايج رایپيرامون  ،ميسيونکن ايردهای کعملجرا کنندۀ يا شخص ا شگرميسيون شمارکسوی از  .١

ردهای کعمل جرا کنندۀايا شخص  شميسيون شمارکه به امضای اعضای کشود  میتنظيم گيری صورتجلسه 

  رسد. ميسيون میک

يا  شميسيون شمارکسوی اخذ رای از  های برگ ،صورتجلسه و امضای آنتنظيم از پس بالفاصله  .٢

ت تحويل داده کموم شده و جهت نگهداری به بايگانی شرميسيون مهر و کردهای کعملاجرا کنندۀ شخص 

  شود. می

انتشار گزارش به صورت  مجمع همربوطه اعالم يا پس از خاتم مجمعگيری در  نتايج رای .٣

  شود. رسانده میآنان ، به آگاهی به سهامداران حسابدهی يا از طريق ارسال آن

  ها آشنا شوند. گيری با صورتجلسات نتايج رایتا ت مجازند کسهامداران شر
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  . صورتجلسۀ مجمع٨٢ماده 

ه به امضای رئيس و ک، حداقل در دو نسخه مجمع هروز پس از خاتم ۵طی  مجمع در هصورتجلس .١

 هدر قبال صحت و سقم اطالعات موجود در صورتجلس مجمعشود. رئيس  میتشکيل رسد  می مجمعدبير 

  باشد. جوابگو می

  شوند: یمقيد ات ذيل در صورتجلسه کن .٢

  خ و محل برگزاری مجمع،الف) تاري

  ،تکشر ۀشد پذيره نويسی هب) مجموع آرای اوراق سهام رای دهند

  متعلق به سهامداران حاضر در مجمع،پ) مجموع آرای 

  .مجمع هجلسو دستور مجمعت) رئيس (هيئت رئيسه) و دبير (هيئت دبيران) 

گيری،  ، موضوعات مورد رایمجمعشده در های ايراد  شامل مفاد اصلی نطقمی بايستی صورتجلسه 

  باشد. از سوی مجمعور و تصميمات اتخاذ شده کگيری در خصوص موضوعات مذ نتايج رای

  آشنا شوند.مجمع با صورتجلسات تا ت مجازند کسهامداران شر

  

  ١١فصل 

  هيئت مديره و نهاد اجرايی

  . هيئت مديره٨٣ماده 

اين قانون و اساسنامه در به موجب ه کغير از مسائلی ه ب ت راکلی فعاليت شرکرياست  هيئت مديره .١

  .اجرا می نمايدقرار دارد،  انحصاری مجمعصالحيت 

  ايجاد شود.باشد، سهامدار  ۵٠بيش از و  ۵٠دارای ی که تکدر شرمی بايستی  هيئت مديره

آن ور صالحيت اجرای امسهامدار،  ۵٠متر از کت دارای کدر شر هيئت مديرهدر صورت عدم ايجاد 

بايستی شامل مفادی پيرامون آن شخص يا آن نهاد می اساسنامه صورت، خواهد بود. در اين  مجمع هبر عهد

قسمت  »ت-ب«های  تبصرهبه موجب شده وضع مسائل ات پيرامون ه مجاز به اتخاذ تصميمکت باشد کشر

  اين قانون باشد. ٨۴ هماد ١بند دوم 

های مربوط به اجرای  توان در ازای انجام هزينه می مديرههيئت برای اعضای  مجمعبنا به تصميم  .٢

 )يا(جبران هزينه نمود. ميزان و مقررات پرداخت پاداش و  )يا(پاداش تعيين و  هيئت مديرهف عضو يوظا

  شود. میوضع  بر اساس مصوبه مجمعجبران هزينه 

ت آزاد و کران شره برای آشنايی سهامداکرا  هيئت مديرهاعضای  فهرست دفترمديريت ت کشر .٣

  :، اجرا می نمايدباشد می هيئت مديرهاعضای  هشامل اطالعات ذيل در بار

  ،الف) نام و تاريخ تولد

  ونت و شماره تلفن،کس )يا(ار و کب) محل 
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  ت،پ) شغل، تخصص و تحصيال

  اگر چنين چيزی رخ داده باشد)،و تاريخ عزل آن ( هيئت مديرهت) تاريخ انتخاب در 

  هيئت مديره،يب کدر ترمجدد انتخاب  دفعاتث) تعداد 

ت کشر انسهامداراز ه ک شرکت و متعلق به عضو هيئت مديره هج) تعداد اوراق سهام رای دهند

  شود، محسوب می

در سمت رياست شرکت يا به سمت ديگر ور که شخص مذکديگر شخص حقوقی  هچ) اطالعات در بار

مديريت و غيره)، ، اجرايیهيئت عضو ل يا کمدير، مدير، هيئت مديره(رئيس يا عضو  منصوب شده باشد

حقوق و اختيارات وی در سمت مذکور اگر با در اختيار گذاشتن اطالعات الزامات قانون جمهوری 

نقض نگرديده و همچنين اطالعات پيرامون وابستگی » پيرامون حفاظت از اطالعات شخصی«ارمنستان 

ايه وضع شده به موجب قانون جمهوری ارمنستان متقابل با شخص حقوقی مذکور متکی بر اساس و پ

  ،»پيرامون بازار اوراق بهادار«

  .نظام نامه هيئت مديرهاساسنامه يا به موجب ح) ديگر اطالت پيش بينی شده 

  ن) -٣١٨) شماره ٢٣/٠٩/١٣٩۶( ١۴/١٢/٢٠١٧به موجب قانون اصالحی مورخه  ٨٣(اصالح ماده 

  

  . صالحيت های هيئت مديره٨۴ماده 

  :زير در انحصار هيئت مديره می باشندهای  صالحيت .١

  الف) تعيين جهات اصلی عملکرد شرکت،

اين  ٧۴ هماد ۶بند به موجب موارد پيش بينی شده ه غير از ساالنه و فوق العاده، ب مجامعب) برگزاری 

  ،قانون

  مجامع، هجلستصويب دستور پ)

و فصل و همچنين حل  مجامعت در کيل فهرست سهامداران واجد شرايط شرکت) تصويب تاريخ تش

صالحيت در اين قانون  ١٠مفاد فصل به موجب ه ک مجامعبرگزاری و مسائل مربوط به آماده سازی  هليک

  ،باشند می هيئت مديره

اين  ۶٧ هماد »ظ -ص«، »ش«، »ز«، »ب«های  تبصرهبه موجب مسائل پيش بينی شده  هارائ ث)

  در مجامع، جهت بررسی قانون

اوراق سهام  پذيره نويسیاز طريق باال بردن ارزش اسمی اوراق سهام يا اوليه سرمايه  ج) افزايش

چنين اختيار عملی برای آن در نظر گرفته شده  مصوبۀ مجمعاساسنامه يا به موجب اساسنامه مل، اگر کم

  ،باشد

يش بينی اساسنامه مورد ديگری پبه موجب اوراق قرضه و ديگر اوراق بهادار اگر  پذيره نويسیچ) 

  ،نشده باشد
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  اين قانون، ۵٩ همادبه موجب تعيين ارزش بازاری اموال طبق مقررات وضع شده  ح)

ت در موارد کشر ۀشد پذيره نويسیاوراق سهام، اوراق قرضه و ديگر اوراق بهادار بدست آوردن خ) 

  ،پيش بينی شده در اين قانون

،  مقررات و شرايط پرداخت حقوق ت و توقف زودرس اختيارات آنکيل نهاد اجرايی شرکد) تش

ها،  جبران هزينهمقررات و شرايط پرداخت و و  يت، اعضای مديراجرايیل)، هيئت کاستخدامی مدير (مدير

  باشد، صالحيت هيئت مديرهور در کمذاختيارات اساسنامه به موجب اگر 

ميسيون کبه  استخدامی وقدر خصوص مقررات و شرايط پرداخت حق مجمعپيشنهادات برای  هذ) تهي

  ها، ت و جبران هزينهکبازرسی (بازرس) شر

  ت،کمميزی شراجرا کنندۀ ر) تعيين ميزان مبلغ پرداختی به شخص 

در ازای اوراق  یدر خصوص ميزان سود سهام ساالنه پرداخت مجمعارائه به جهت پيشنهادات  هز) تهي

  ت آن،ت و مقررات پرداخکسهام شر

  يا شش ماهه) و مقررات پرداخت آن، (سه ماهه نبينابيژ) تعيين ميزان سود سهام 

  ت،کشر صندوق هایذخيره و ديگر صندوق س) استفاده از 

  ت،کشر مديريتننده فعاليت نهادهای کاسناد داخلی تنظيم تصويب ش) 

ار طبق کاگر صالحيت انجام اين  ،ها تکت در اين شرکراشمو وابسته،  تابعههای  تکص) ايجاد شر

  ت در آن معامله عمده بشمار نرود،کراشمدرنظر گرفته شده باشد و اگر  مجمع مصوبهاساسنامه يا 

  ت،کشردوائر ها و  ض) ايجاد شعب، نمايندگی

  های ديگر اگر آن معامله عمده بشمار نرود، ت در سازمانکط) شر

ب به موجت در موارد پيش بينی شده کاموال شرواگذاری يا بدست آوردن ظ) انعقاد معامالت مربوط به 

  ،اين قانون ٨فصل 

  اين قانون، ٩به موجب فصل ع) انعقاد معامالت پيش بينی شده 

  ت،کسازمانی شر -ساختار اداریتصويب غ) 

  های ساالنه و اجرائی آن، هزينهتصويب برآورد  ف)

  ت،کشرپرسنل و کارکنان فهرست تصويب  ق)

  اين قانون و اساسنامه.به موجب ) حل ديگر مسائل پيش بينی شده ک

 تکبه نهاد اجرايی شرقابل انتقال  جهت حل آنهاانحصاری هيئت مديره صالحيت تحت مسائل  .٢

  .باشد نمی

 ١وم بند قسمت دشده در پيش بينی در خصوص مورد  هيئت مديرهصالحيت انحصاری تحت مسائل . ٣

ه ک »ق -غ«، »ز«، »خ«، »ج«های  تبصرهبه موجب مسائل پيش بينی شده  غير ازباين قانون  ٨٣ هماد
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، تحت ت محول شوندکتوانند جهت حل آنها به نهاد اجرايی شر می مجمعبنا به تصميم يا اساسنامه برحسب 

  .مجمع می باشندصالحيت 

  

  . انتخابات هيئت مديره٨۵ماده 

اعضاء از سوی در صورت توقف زودرس اختيارات سوی مجمع ساالنه و از  هيئت مديرهاعضای  .١

  شوند. قانون و اساسنامه انتخاب میبه موجب اين مقررات وضع شده برحسب فوق العاده  مجمع

لی اختيارات کمدت  يابد. خاتمه میجديد  هيئت مديرهپس از انتخاب  هيئت مديرهاختيارات اعضای 

  شود. محدود نمی هيئت مديرهاعضای 

ديره هيئت ماعضاء)  هليک(مورد نظر تواند پيرامون توقف زودرس اختيارات هر عضو  می مجمع

  نمايد.اتخاذ تصميم 

 مجمعگيری جمعی انتخاب شده باشند، در اين صورت تصميم  برحسب رایهيئت مديره اگر اعضای 

  اتخاذ بشود. هيئت مديرهاعضای  هليکتواند در قبال  میفقط پيرامون توقف زودرس اختيارات 

ت در کد شرايط شريل فهرست سهامداران واجکه برحسب زمان تشک آن عده از سهامداران شرکت .٢

درصد اوراق سهام رای دهنده يا بيشتر از آن را در اختيار داشته باشند مجازند بدون انتخاب در  ١٠ مجمع

نيز اسمی دارندگان گنجانده شوند يا نماينده خود را در آن منصوب نمايند. اين حق برای  هيئت مديرهيب کتر

  باشد. محفوظ می

  داشته باشد. هيئت مديرهر تواند د جا می کهر سهامدار فقط ي

اوراق سهام رای دهنده) يا بيشتر از  صاحبانسهامدار ( ۵٠٠ت دارای کدر شر هيئت مديرهانتخابات  .٣

  گيرد. گيری جمعی صورت می رایاز طريق آن، 

گيری  طريق رایاز  دتوان نفر باشد می ۵٠٠ه تعداد سهامداران آن تا کتی کدر شر هيئت مديرهانتخابات 

  اساسنامه پيش بينی شده باشد. بر حسبد، اگر آن دجام گرجمعی ان

 هگيری جمعی هر سهم رای دهنده دارای تعداد رای برابر با تعداد اعضای انتخاب شوند در موقع رای

  باشد. می هيئت مديره

  تقسيم نمايد. نامزدبدهد يا بين چند  نامزد کآرا را به يتا گيری مجاز است  سهامدار طی رای

انتخاب شده محسوب خواهند  هيئت مديرهيب که بيشترين آرا را بدست آورده باشند در ترک نامزدهايی

  .شد

 متر باشد.کشود ولی نبايد از سه نفر  تعيين می مجمعبر حسب تصميم  هيئت مديرهتعداد اعضای  .۴

ون اين ماده مجازند بد ٢بند با ه مطابق کاين بند شامل حال اشخاصی به موجب شده وضع محدوديت 

  باشد. درآيند، نمی هيئت مديرهانتخابات به عضويت 
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درآيد، اگر طبق اساسنامه اين  هيئت مديرهتواند به عضويت  ت نباشد میکه سهامدار شرکشخصی  .۵

  عمل ممنوع نباشد.

  ثريت بدهند. کيل اکتش هيئت مديرهتوانند در  ت نمیکنمايندگان نهاد اجرايی شر

توان در قبال اعضای  میرسيده است،  که به تصويب مجمع ت مديرهنظام نامه هيئطبق اساسنامه يا 

  ديگری نيز پيش بينی نمود.الزامات ها و  محدوديت هيئت مديره

  

  . رئيس هيئت مديره٨۶ماده 

اعضای سوی از  هيئت مديرهرئيس بغير از مواردی که به موجب اساسنامه پيش بينی شده باشد،  .١

  .شود ثريت آراء انتخاب میکبا او  يب اعضاءکاز بين تر هيئت مديره

ثريت کتواند در هر زمان دلخواه با ا می هيئت مديره بغير از موارد پيش بينی شده به موجب اساسنامه،

  .اقدام به انتخاب مجدد رئيس يا رئيس جديد را انتخاب نمايد هيئت مديرهآرای اعضای 

  ت را توأم نمود.کل) شرک(مديرو مدير  هيئت مديرههای رئيس  توان سمت مین عام تکشردر 

ه کت کدر شرديگری  تواند به سمت سوم اين بند نمیقسمت ر شده در کبجز مورد ذ هيئت مديرهرئيس 

  در ازای آن حقوق پرداخت خواهد شد اشتغال يابد.

  :هيئت مديرهرئيس  .٢

  د،دهمی  سازمانرا  هيئت مديرهالف) امور 

  آن را برعهده می گيرد، رياست و برگزاررا  هيئت مديرهجلسات  ب)

  تصدی صورتجلسه جلسات را سازماندهی می نمايد،پ) 

  .، بر عهده می گيردديگری پيش بينی نشده باشد مورداگر طبق اساسنامه را  مجامعت) رياست 

 هيئت مديرهی از اعضای کبر يوی وظائف  هيئت مديرهبنا به تصميم  ،هيئت مديرهدر غياب رئيس 

  .می شودمحول 

  ن) -٣١٨) شماره ٢٣/٠٩/١٣٩۶( ١۴/١٢/٢٠١٧به موجب قانون اصالحی مورخه  ٨۶ماده  (اصالح

  

  . جلسات هيئت مديره ٨٧ماده 

ميسيون بازرسی ک، هيئت مديرهبنا به درخواست عضو و رئيس آن  به ابتکار هيئت مديرهجلسات  .١

به موجب ه کاشخاصی ت، نهاد اجرايی و همچنين ديگر کمميزی شر هت، شخص انجام دهندک(بازرس) شر

طبق اساسنامه يا  هيئت مديرهشود. مقررات برگزاری و انجام جلسات  اساسنامه تعيين شده باشد برگزار می

بغير از موارد پيش بينی شده به شود.  رسيده باشد، وضع می مجمعه به تصويب ک هيئت مديره هنامنظام 

نظرخواهی) اتخاذ تصميم از طريق ای ( اتبهکم گيری تواند از طريق رای می هيئت مديرهموجب اساسنامه، 

  نمايد.
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هيئت متر از نصف اعضای کنبايد و شود  طبق اساسنامه تعيين می هيئت مديرهحد نصاب جلسات  .٢

متر از نصف تعداد تعيين شده در اساسنامه باشد در اين صورت ک هيئت مديرهاعضای  هباشد. اگر عد مديره

اتخاذ  هيئت مديرهه تصميم آن کفوق العاده برگزار نمايد،  مجمعميل آن کبايستی جهت ت ت میکشر

حق اتخاذ  مجمعبغير از اين مورد و همچنين ديگر تصميمات مشروط بر برگزاری  هيئت مديرهنمايد.   می

  تصميمات ديگر را ندارد.

انون، شود، اگر طبق اين ق ثريت آرای اعضای حاضر در جلسه اتخاذ میکبا ا هيئت مديرهتصميمات  .٣

هيئت گيری هر عضو  مورد ديگری پيش بينی نشده باشد. در موقع رای هيئت مديرهنظام نامه اساسنامه يا 

به عضو ديگر (از  هيئت مديرهعضو  کباشد. انتقال حق رای يا اخذ رای ي رای می کدارای ي مديره

هيئت رئيس جب اساسنامه، بغير از موارد تعيين شده به مو باشد. جمله: هر شخص ثالث دلخواه) ممنوع می

  .برخوردار خواهد بودننده کحق رای تعيين از  مديره

جلسه  هروز پس از خاتم ۵طی مهلت در صورتجلسه می شوند. صورتجلسه  هيئت مديرهجلسات  .۴

  باشد: ات مندرج در صورتجلسه به شرح ذيل میکن شود. میتنظيم 

  تاريخ، زمان و محل برگزاری جلسه، الف)

  اضر در جلسه،اشخاص ح ب)

  ،هپ) دستورجلس

  رای گيری،گيری و نتايج  ت) موضوعات مورد رای

  اتخاذ شده در جلسه. ث) تصميمات 

صحت و سقم  برایو رسد  به امضای تمامی اعضای حاضر در آن می هيئت مديره ۀجلس هصورتجلس

  باشند. اطالعات موجود در صورتجلسه جوابگو می

  

  د اجرايی يک شخصی شرکت. نهاد اجرايی شرکت. نها٨٨ماده 

يا نهاد  انفرادیت؛ نهاد اجرايی کنهاد اجرايی شرسوی ت از کفعاليت جاری شرمديريت عملکرد و  .١

  .انجام می پذيردت کت و نهاد اجرايی جمعی شرکشرانفرادی اجرايی 

مه اساسنابرحسب  ،و جمعی پيش بينی شده باشدانفرادی اگر طبق اساسنامه همزمان نهادهای اجرايی 

ردهای نهاد کعمل ی کهشوند. در اين صورت شخص کيکديگر تفکدام از آنها از يکبايستی صالحيت هر می 

  .اجرا می نمايدردهای رئيس نهاد اجرايی جمعی را نيز ک، عملنمايد میاجرا را انفرادی اجرايی 

 هليک ه می باشد،و هيئت مدير مجمعاين قانون و اساسنامه در صالحيت به موجب ه کمسائلی  غير ازب .٢

  باشد. ت میکت در صالحيت نهاد اجرايی شرکفعاليت جاری شرمديريت مسائل مربوط به 

  نمايد. را سازماندهی می هيئت مديرهو  مجمعت اجرای تصميمات کنهاد اجرايی شر
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، اگر انجام می پذيرد مجمعت و توقف زودرس اختيارات آنها بنا به تصميم کيل نهادهای اجرايی شرکتش

  نباشند.  هيئت مديرهاساسنامه در صالحيت امور بر حسب ن اي

قرارداد به سازمان تجاری  هتوان بوسيل ت را میکاختيارات نهاد اجرايی شر برحسب مصوبۀ مجمع

  ننده) واگذار نمود.ک(اداره  انفرادیسسه وننده) يا مک(سازمان اداره 

ننده کننده يا اداره کيی جمعی، سازمان اداره ، اعضای نهاد اجراانفرادیاختيارات و وظائف نهاد اجرايی 

وضع از آنان يک ت و هر کمابين شرفی اين قانون، ديگر اسناد حقوقی و قرارداد تنظيم شده به موجب 

 هيئت مديرهکه از سوی يا شخص ديگر  هيئت مديرهرئيس توسط ت کور از نام شرکشود. قرارداد مذ  می

  .وکالت داشته باشد امضاء می شود

هيئت بنا به تصميم قرارداد در اين صورت  ،شخص باشد کو نهاد اجرايی ي هيئت مديرهرئيس اگر 

  نمايد. می ل منعقدک مدير ،با مدير هيئت مديرهی از اعضای کي مديره

  :به شرح می باشد شرکتل) ک مدير (مديرعملکرد  .٣

  ،تکنام شربه  عامالتماقدام به انعقاد  ،مالیموجودی های ت از جمله: کاموال شرمديريت الف) 

  آن،ت در جمهوری ارمنستان و خارج از کشر یمعرفب) 

  ،التنامهکبدون وعملکرد پ) 

  ،ها التنامهکوصدور ت) 

  ها، از جمله: قرارداد کاری،قراردادبرحسب مقررات وضع شده عقد ث) 

ح حساب افتتای شرکت  (از جمله: حساب های ارزی) و غيره (کبانمحاسبه ای های  حسابافتتاح ج) 

اوراق سهام دولتی يا جامعه درصد  ۵٠درصد و بيش از  ۵٠در خزانه داری در صورتی که شرکت دارای 

 ۵٠محلی يا دولتی و جامعه محلی (مجموعاً) يا در صورتی که موسس شرکت، شرکتی است که دارای 

  ،)مجموعاً) باشداوراق سهام دولتی يا جامعه محلی يا دولتی و جامعه محلی (درصد  ۵٠درصد و بيش از 

سازمانی  -های واحدهای مجزاء، ساختار اداری نامه ت، آيينکشر کاری داخلی هنام نظام  هچ) ارائ

  جهت تصويب، هيئت مديرهت، فهرست مشاغل به کشر

يا  برحسب مصوبه مجمعاگر  ،تکشر ه از سویشد پذيره نويسیح) خريد يا بازخريد اوراق سهام 

  د اجرايی داده شده باشد،ار به نهااساسنامه اين اختي

  ،خودصالحيت در چارچوب  نظارت بر اجرای آنها اجباری و ، دستورالعمل هایصدور دستورات خ)

  ت طبق مقررات وضع شده،کنان شرکارکد) استخدام و اخراج 

  تدابير انضباطی.ار گيری کنان و بکارکذ) تشويق و تقدير از 

  ت وضع نمود.کل) شرکبرای مدير (مديران تو مینيز ديگری صالحيت های اساسنامه  برحسب

 سازمانوانند در ت می هيئت مديرهاعضای نهاد اجرايی جمعی فقط با موافقت  وانفرادی نهاد اجرايی  .۴

  .گردنداستخدام  حقوق پرداخت خواهد شد،به آنان که در ازای آن  یيها سمتدر های ديگر 
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، اعضای نهاد انفرادیقد شده با نهاد اجرايی مجاز است در هر زمان دلخواه قرارداد منع مجمع .۵

در اساسنامه برحسب  کارننده را فسخ نمايد، اگر اين کننده يا شخص اداره کاجرايی جمعی، سازمان اداره 

  نباشد. هيئت مديرهصالحيت 

  ن) -٣٠٨) شماره ٢٣/٠٩/١٣٩۶( ١۴/١٢/٢٠١٧به موجب قانون اصالحی مورخه  ٨٨(اصالح ماده 

  

  اجرايی جمعی . نهاد٨٩ماده 

و  ت کارینامه، دستورانظام ت (کنهاد اجرايی جمعی بر اساس اساسنامه و همچنين اسناد داخلی شر .١

های برگزاری  مهلتدعوت و مقررات  هنندوضع ک هيئت مديره رسيده اند وتصويب که به  اسناد ديگر)

  نمايد. باشد، عمل می میاز سوی آن جلسات نهاد اجرايی جمعی و همچنين مقررات اتخاذ تصميمات 

د. صورتجلسات جلسات نهاد اجرايی جمعی بنا به نشو جلسات نهاد اجرايی جمعی صورتجلسه می .٢

ت به آنان ارائه کمميزی شراجرا کنندۀ شخص  ميسيون بازرسی (بازرس) وک، هيئت مديرهدرخواست 

  شود.  می

و همچنين  لک، حسابدار ویين) ت، معاون (معاونکل) شرک ت شامل مدير (مديرکشراجرايی هيئت  .٣

  باشد. ت میکديگر مقامات شر

  ند.ک ل) تعيين میک ت (مديرکت را مدير شرکت شرييب مديرکتر

و مصوبات نمايد و  ت سازماندهی و اداره میکل) شرک جلسات نهاد اجرايی جمعی را مدير (مدير .۴

ت اطالعات مندرج در صحبرای ت کل) شرک رسد. مدير (مدير صورتجلسات آن به امضای وی می

  باشد. صورتجلسه جوابگو می

  

کل)، اعضای هيئت مديره و مديريت، سازمان  ، مدير (مديرهيئت مديره. جوابگوئی اعضای ٩٠ماده 

  اداره کننده و شخص اداره کننده

و مديريت و همچنين سازمان اداره اجرايی ل)، اعضای هيئت ک ، مدير (مديرهيئت مديرهاعضای  .١

و از  کردهعمل معقوالنه بايستی صادقانه و خود می طی انجام وظائف در ننده کخص اداره ننده و شک

  .اجتناب نمايندت کشردرگيری و برخورد واقعی و احتمالی بين منافع شخصی و 

امکان از شخصی که با داشتن مشارکت در سرمايه اوليه شرکت يا برحسب قوت موارد ديگر 

 ، مدير (مديرهيئت مديرهاعضای يمات هيئت مديره برخوردار باشد نبايد تصم برقابل مالحظه  گذاریتاثير

را به اتخاذ چنان  نندهکننده و شخص اداره کو مديريت و همچنين سازمان اداره  اجرايیل)، اعضای هيئت ک

 تصميماتی که مغاير با منافع شرکت يا مغاير با منافع قانون سهامدارانی که نمی توانند بر تصميمات شرکت

  بطور قابل مالحظه تاثيرگذار باشند، ترغيب نمايد.
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و مديريت و همچنين سازمان اداره  اجرايیل)، اعضای هيئت ک ، مدير (مديرهيئت مديرهاعضای  .٢

ه با کاند، در قبال ضرر و زيانی  شدهوضع قانون  به مقرره کننده و ديگر اشخاصی کننده و شخص اداره ک

، اين قانون، قانون جمهوری به موجب آيين مدنیاست به مقرر وضع شده  مدهت وارد آکرد خود بر شرکعمل

  باشند. قوانين جوابگو میساير و  »پيرامون بازار اوراق بهادار«ارمنستان 

ه شد ت از جوابگوئی در قبال زيان واردکو مديريت شر اجرايیيا هيئت  هيئت مديرهآن عده از اعضای 

ت شده است کخسارت بر شر ه موجب وارد آمدنکع اتخاذ تصميمی ه در موقکخواهند بود مبرا ت کبر شر

  .نداشته اند روور حضکمذ هرای مخالف داده يا در جلس

و مديريت اجرايی ل)، اعضای هيئت ک مدير (مديريا  رئيس هيئت مديرهاستعفا، استيضاح يا عزل 

  .ختسانخواهد مبرا ت کاز جوابگوئی در قبال زيان وارده بر شرآنان را  شرکت،

و  اجرايیل)، اعضای هيئت ک ، مدير (مديرهيئت مديرهاعضای جوابگوئی ميزان در موقع تعيين پايه و 

روال رايج و مرسوم در گردش بايستی  می نندهکننده و شخص اداره کمديريت و همچنين سازمان اداره 

  ر نظر گرفته شوند.دباشند، برخوردار قابل توجهی از اهميت برای اين امر  که یمواردساير و  تجاری

. اگر طبق مفاد اين ماده برای خسارت وارده بر شرکت چندين شخص مسئول باشند، در اين صورت ٣

  آنان در برابر شرکت مسئوليت مشترک خواهند داشت.

. در صورتی شخص از جوابگويی برای خسارت وارده بر شرکت مبرا خواهد بود که شخص مذکور ۴

در پی عملکردهای (عدم از وارد آمدن خسارت بر شرکت رده باشد و صادقانه و با حسن نيت عمل ک

  فعاليت) خود آگاهی نداشته يا نمی توانست از آن آگاه باشد.

معمولی  شرکت که يک و بيش از يک درصد اوراق سهام )سهامداران. شرکت يا آن سهامدار (۵

هيئت اعضای عليه امه دعوی طی اق(عادی) را تحت مديريت خود دارد (دارند) مجاز است (مجازند) 

ننده و شخص اداره کو مديريت و همچنين سازمان اداره  اجرايیل)، اعضای هيئت ک ، مدير (مديرمديره

  دادگاه مراجعه نمايد (نمايند).و درخواست جبران خسارت وارد بر شرکت به  نندهک

ن،  - ٢٠٢ماره ) ش١٩/٠٧/١٣٨۶( ١١/١٠/٢٠٠٧به موجب قانون اصالحی مورخه  ٩٠(اصالح ماده 

  ن) -٢١٠) شماره ٠۴/٠٣/١٣٩٠( ٢۵/٠۵/٢٠١١قانون اصالحی مورخه 

  

  ١٢فصل 

  اقتصادی شرکت -نظارت بر فعاليت مالی

  کميسيون بازرسی شرکت (بازرس) .٩١ماده 

انتخاب ميسيون بازرسی (بازرس) کت کشراقتصادی  - بر فعاليت مالینظارت و نترل کجهت مجمع  .١

  نمايد. می
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اين قانون و اساسنامه وضع بر اساس ميسيون بازرسی کهای  ررات انجام بازرسیصالحيت و مق

  شود.  می

ی تکمطابقت اسناد شر ،تکشرمديريت ميسيون بازرسی (بازرس) پيگيری اجرای مصوبات نهادهای ک

  . اجرا می نمايدديگر اسناد حقوقی و اساسنامه را  را با قوانين و

سند داخلی مورد تصويب از از  يت خود از اساسنامه و همچنينطی فعالدر ميسيون بازرسی (بازرس) ک

  نمايد. پيروی می ميسيون بازرسی (بازرس)آيين نامه ک سوی مجمع؛

به اتبکار ، نمودهنترل کت را کشراقتصادی  - فعاليت مالی هميسيون بازرسی (بازرس) نتايج ساالنک .٢

و همچنين بنا به درخواست سهامدار  مديرههيئت يا  مجمعبنا به تصميم و در هر زمان دلخواه،  خود

ت را کشراقتصادی  -فعاليت مالی درصد اوراق سهام رای دهندۀ شرکت، ١٠اقل (سهامداران) دارای حد

  نمايد. میبررسی 

فوق  مجمعاين قانون درخواست برگزاری جلسه  ٧۴ هميسيون بازرسی (بازرس) مجاز است طبق مادک

  العاده نمايد.

و مربوط اسناد، مطالب و توضيحات الزم کليه بايستی می ميسيون بازرسی (بازرس) کبنا به درخواست 

  آن در اختيار آن گذاشته شود.دوائر ها و  نمايندگی ،ت، شعبکشر اقتصادی -فعاليت مالیبه 

  .نمايد سال انتخاب می ٣به مدت و  را مجمعميسيون بازرسی (بازرس) کاعضای  .٣

  باشد.  جوابگو می معمجميسيون بازرسی (بازرس) به ک

بر ها  جبران هزينه )يا(ميسيون بازرسی (بازرس) و کبه اعضای  یپرداختحقوق ميزان و شرايط 

  شود. تعيين می اساس مصوبۀ مجمع

ميسيون بازرسی کتواند عضو  نباشد میشامل ت کشرمديريت نهادهای در ه کهر شخص حقيقی دلخواه 

  شد.با(بازرس) 

 ٣ه حداقل کشود  میوضع  مصوبۀ مجمعاساسنامه يا برحسب ت کرسی شرميسيون بازکترکيب نفرات 

  باشد. نفر می

محول  ميسيون بازرسی را بر بازرسکهای  صالحيتمی توان  مصوبه مجمعاساسنامه يا برحسب 

  .نمود

ی تکدر شر نميسيون بازرسی (بازرس) يا توقف زودرس اختيارات آناکانتخاب اعضای  گيری در رای

، اوراق سهام متعلق به اعضای ای دهنده) باشداوراق سهام ر صاحبسهامدار ( ۵٠يا بيش از  ۵٠دارای  که

  .نخواهند داشتت کشر ،و مديريتاجرايی هيئت اعضای ل)، ک و مدير (مديرهيئت مديره 

  شود. انتخاب میآن  یاعضا اکثريت آرایميسيون با کسوی ميسيون بازرسی از کرئيس  .۴

  

  دۀ مميزی شرکت. شخص اجرا کنن٩٢ماده 
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مميز  ؛مميزی اجرا کنندۀتواند از شخص  خود میاقتصادی  -رسی فعاليت مالیرت به منظور بکشر .١

ضمن ، شته باشدبستگی نداوامنافع اموالی به لحاظ ت يا سهامداران آن که با شرک(سازمان يا شخص حقيقی) 

  .بعمل آورددعوت  ،انعقاد قرارداد مربوطه

اين قانون موظف است  ٩۶ همادبه موجب شده وضع انتشار اسناد (اطالعات)  ت سهامی عام قبل ازکشر

 زيان،حسابداری، حساب سود و  هساالن نامهحسابدهی ساالنه، ترازگزارش به منظور بازرسی صحت 

  .دعوت نمايد ،ت يا سهامداران آن بستگی نداشته باشدکه از نظر منافع اموالی با شرکمميزی را 

صاحب تواند بنا به درخواست سهامداران  ت از سوی مميز نيز میکاقتصادی شر -یمالبازرسی فعاليت 

های مربوط به  پرداخت هزينهصورت . در اين انجام پذيردت کدرصد اوراق سهام رای دهنده شر ۵حداقل 

  ننده خواهد بود.کسهامداران درخواست  هخدمات مميزی به عهد

گيرد. انعقاد قرارداد با مميز  مورد تأييد قرار می از سوی مجمعت کمميزی شراجرا کنندۀ شخص  .٢

مميزی  هدر ازای خدمات شخص انجام دهند ی. ميزان مبلغ پرداختهيئت مديره انجام می پذيردرئيس  توسط

  د.نماي تعيين می هيئت مديره

اجرا کنندۀ اين ماده، انتخاب شخص  ١سوم بند به موجب قسمت شده وضع مورد  رابطه بادر  .٣

  .انجام می پذيردبازرسی  هنندکسهامداران درخواست سوی از وی ت و انعقاد قرارداد با کشر مميزی

وضع قانون و ديگر اسناد حقوقی برحسب ت کمميزی شر جرا کنندۀاارائه به شخص مورد  الزامات .۴

  شود. می

  

  . نتيجه گيری کميسيون بازرسی (بازرس) يا شخص جرا کنندۀ مميزی شرکت٩٣ماده 

فعاليت بررسی يج ات بر اساس نتکشرمميزی  اجرا کنندۀيون بازرسی (بازرس) يا شخص ميسک .١

  :نمايد تهيه میات ذيل کشامل ننتيجه گيری ت کاقتصادی شر - مالی

  ت،کاقتصادی شر -مالیالف) تجزيه و تحليل فعاليت 

  هدفمند از آنها، هت و استفادکشرصندوق های يل کب) تجزيه و تحليل  تش

  ،تکحسابدهی و ديگر اسناد مالی شرگزارشات ت و سقم اطالعات مندرج در تأييد صح پ)

حسابدهی گزارش امور حسابداری،  هادار هت، نحوکشرمديريت ت) تأييد مطابقت مصوبات نهادهای 

  قوانين جاری و ديگر اسناد حقوقی، حسابدهی باساير گزارشات مالی و 

  های بازرسی. اطالعات مربوط به ويژگیساير ث) 

١ شخص اجرا کنندۀ مميزی يا » پيرامون ثبت حسابداری«به تعريف قانون جمهوری ارمنستان . ١

کميسيون بازرسی (بازرس) شرکت های بزرگ، پس از اتخاذ تصميم انعقاد معامله عمده دارای ذينفع بودن 

ری معامله نتيجه تا انعقاد قرارداد مذکور پيرامون مطابقت الزامات اين قانون و نيز مطابقت با ارزش بازا

  گيری خود را در اختيار می گذارد.
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ت کفعاليت شری ساالنه ها حسابدهیگزارش در خصوص نتيجه گيری ميسيون بازرسی (بازرس) ک .٢

نتيجه گيری ت کساالنه شر نامهترازتصويب نمايد. در موقع  ساالنه ارائه می مجمعرا به  نامهترازبررسی و 

  است. الزامیميسيون بازرسی (بازرس) ک

  ن) -١٠٨) شماره ٢٨/٠٣/١٣٩۵( ١٧/٠۶/٢٠١۶به موجب قانون اصالحی مورخه  ٩٣(اصالح ماده 

  

  ١٣فصل 

  ثبت حسابداری و گزارشات حسابدهی. اطالعات پيرامون شرکت

  . ثبت حسابداری و گزارش مالی٩۴ماده 

آماری ارائه مالی و گزارش و اجرا قانون و ديگر اسناد حقوقی ثبت حسابداری به مقرر ت کشر .١

  نمايد.  می

 هوضعيت و موثق بودن آن، ارائ ،تکل) در قبال سازماندهی ثبت حسابداری شرک ت (مديرکمدير شر

 که  به نهادهای دولتیبه موقع آنها ارائه و حسابدهی مالی و آماری گزارشات  حسابدهی ساالنه،گزارش 

 تکصحت اطالعات پيرامون شرمطابقت ل در قبانيز و  اند شدهوضع قوانين و ديگر اسناد حقوقی برحسب 

 رسانهساير ، مطبوعات و ارانکو طلبشرکت در اختيار سهامداران که اسناد حقوقی و اساسنامه  ،قانونبا 

  باشد. ، جوابگو میردگذامی های خبری جمعی 

حسابداری، حساب سود و زيان مورد ارائه به ساالنه  نامهحسابدهی ساالنه، ترازگزارش صحت  .٢

. اسناد به تصويب برسدميسيون بازرسی (بازرس) کبا نتيجه گيری بايستی می ساالنه جهت تصويب  عمجم

قرار گرفته و کنترل بررسی تحت باستی  می ،اين قانون ٩۶ هماد به موجب قبل از انتشارور کمذو مدارک 

ت و کبا شرمشترک ه فاقد منافع اموالی کمميزی  اجرا کنندۀشخص سوی از صحت آنها می بايستی و 

  .به تصويب برسدسهامداران آن باشد 

روز قبل از  ٣٠حداقل  هيئت مديرهتصويب اوليه از سوی مشمول ت کشر هحسابدهی ساالنگزارش  .٣

  باشد. می مجمعتاريخ برگزاری 

  

  سهامداران ارائه آنها به. نگهداری اسناد شرکت و ٩۵ماده 

را اسناد ذيل  قانون و ديگر اسناد حقوقیدر مهلت های وضع شده به موجب ت موظف است کشر .١

  نمايد:حفظ 

ت، اساسنامه، تغييرات و اصالحات انجام شده در اساسنامه، اساسنامه با کثبت دولتی شر هالف) گواهينام

  ت،کويرايش جديد، مصوبه و قرارداد تأسيس شر

  ت،کشر نامهتراز ت در قبال اموال مندرج درکحقوق و اختيارات اموالی شر هنندکب) اسناد تأييد  

  باشد، ت رسيده کو ديگر نهادهای مديريت شر مجمعه به تصويب کت کپ) اسناد داخلی شر
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  ت،کشر دوايرا، و های شعب و نمايندگی ه ت) اساسنامه

  ت،کشر هحسابدهی ساالنگزارشات ث) 

  ت،کاوراق سهام شرصدور مربوط به بروشورهای ج) 

مميزی و  نتيجه گير هایهای سود و زيان،  ابداری، حسابهای حسنامه چ) اسناد ثبت حسابداری (تراز

  )،…غيره

  اری مورد ارائه به نهادهای اداره کشوری،آم و حسابدهی مالیگزارشات ح) 

  يی جمعی،ميسيون بازرسی (بازرس)، نهاد اجراک، هيئت مديره، جلسات مجامعخ) صورتجلسات 

  های اخذ رای، برگش و ميسيون شمارکصورتجلسات  د)

ت، نهادهای کمميزی شر هت، شخص انجام دهندکميسيون بازرسی (بازرس) شرکتيجه گيری های نذ) 

  کنترل و نظارت مالی کشوری و خودگردان محلی، اجرا کنندۀ

فهرست نيز و  علق به آنان)ر تعداد اوراق سهام متکر) فهرست اشخاص دارای پيوستگی متقابل (با ذ

  ت،کشرعمده و  قابل توجهسهامداران 

  ت،کشر هقراردادهای منعقدز) 

، »پيرامون بازار اوراق بهادار«به موجب قانون جمهوری ارمنستان اسناد پيش بينی شده ساير ژ) 

 ساير نهادهای مديريتو  هيئت مديره مصوبات مجمع،، اساسنامه، اسناد داخلی، ديگر قوانين و اسناد حقوقی

  ت.کشر

  نمايد. نگهداری می استقرار خودل در محاين ماده  ١مندرج در بند ت اسناد کشر .٢

، بجز را برای سهامداراناين ماده  ١مندرج در بند ان آشنايی با اسناد کت موظف است امکشر .٣

 انفرادیهای نهاد اجرايی جمعی و دستورات نهاد اجرايی  صورتجلسات جلسهنيز و  محرمانهاطالعات 

و همچنين ديگر  انفرادیدستورات نهاد اجرايی  های نهاد اجرايی جمعی و . صورتجلسات جلسهفراهم نمايد

بر حسب درخواست و ميسيون بازرسی (بازرس) کو  هيئت مديرهفقط در اختيار اعضای  محرمانهاطالعات 

  شود. آنان گذاشته می

رونوشت اسناد مندرج ، ٣بجز اسناد مندرج در بند ت موظف است بنا به درخواست سهامدار کشر .۴

در اختيار دريافتی بابت مبلغ مقدار روز در اختيار وی بگذارد.  ۵ظرف مهلت  در ااين ماده ر ١در بند 

های تهيه و ارسال پستی  تواند بيشتر از هزينه شود نمی ت تعيين میکه از طرف شرکها  گذاشتن رونوشت

 حسابدهی ساالنهگزارش ت مجاز است بطور رايگان رونوشت آخرين کشر انسهامداريک از هر  آنها باشد.

  ميسيون بازرسی (بازرس) را دربافت نمايد.کنتيجه گيری و 

  ن) -٢٠٢) شماره ١٩/٠٧/١٣٨۶( ١١/١٠/٢٠٠٧به موجب قانون اصالحی مورخه  ٩۵(اصالح ماده 

  

  . انتشار الزامی اطالعات٩۶ماده 
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وب سايت رسمی اطالعيه های عمومی زير در اطالعات به انتشار موظف عام ت سهامی کشر .١

  می باشد:http://www.azdarar.am ستان به آدرس: جمهوری ارمن

  اب سود و زيان شرکت،حسابداری، حسنامه ت، ترازکشر هحسابدهی ساالنگزارش الف) 

  ت،کاوراق سهام شربروشور صدور  ؛آزاد اوراق سهام کب) در صورت اشترا

  اين قانون،مقرر به ساالنه  مجمعپ) اطالعيه پيرامون برگزاری 

پيرامون بازار اوراق «اين قانون، قانون جمهوری ارمنستان وضع شده به موجب اطالعات ساير ت) 

  قوانين و اسناد حقوقی. ساير، »بهادار

١ تا انعقاد  و انعقاد معامله عمده دارای ذينفع بودنپيرامون پس از اتخاذ تصميم شرکت موظف است . ١

ذينفع بودن و چارچوب آن و همچنين  طرفين معامله، شرايط، ماهيتپيرامون اطالعات  ،قرارداد مذکور

١نتيجه گيری وضع شده به موجب بند  وب سايت رسمی اطالعيه های عمومی اين قانون را در  ٩٣ماده  ١

  .منتشر نمايدhttp://www.azdarar.am جمهوری ارمنستان به آدرس: 

يگر اوراق قرضه و دعمومی  پذيره نويسیت سهامی خاص در صورت کت به انضمام شرکشر .٢

وضع شده به موجب مقررات و حجم برحسب خود موظف است اطالعاتی سوی از  صادر شدهاوراق بهادار 

سوی بانک مرکزی جمهوری ارمنستان از نيز و  »پيرامون بازار اوراق بهادار«قانون جمهوری ارمنستان 

  منتشر نمايد.

ن،  - ٢٠٢) شماره ١٩/٠٧/١٣٨۶( ١١/١٠/٢٠٠٧به موجب قانون اصالحی مورخه  ٩۶(اصالح ماده 

ن، قانون اصالحی مورخه  -١٣٧) شماره ٢٩/١٢/١٣٩٠( ١٩/٠٣/٢٠١٢قانون اصالحی مورخه 

  ن) -١٠٨) شماره ٢٨/٠٣/١٣٩۵( ٢٠١۶/١٧/٠۶

  

١٣فصل  ١  

  ن) -٢۴) شماره ٣٠/٠٩/١٣٩۴( ٢١/١٢/٢٠١۵(تکميل فصل به موجب قانون اصالحی مورخه 

  ه اسمیتحقق حقوق متعلق به سهامداران توسط دارند

٩۶ماده    . اختيار عمل دارنده اسمی به نام سهامدار١

دارنده اسمی به قوت اين ای ماده،  ٢بغير از موارد پيش بينی شده به موجب قرارداد مندرج در بند . ١

اختيار تام در تحقق کليه از اين ماده بدون ارائه وکالتنامه جداگانه  ٢قانون و بر اساس قرارداد مندرج در بند 

  برخوردار می باشد.ثبت شده است  ق و وظايفی که با اوراق سهام به نام خودحقو

اين ماده بر اساس قرارداد فی مابين دارنده اسمی و سهامدار  ١. اختيارات دارنده اسمی مندرج در بند ٢

درج پيرامون به امانت سپردن اوراق سهام يا قرارداد مشابه ديگر که به موجب آن شرط انتقال اختيارات من

اين ماده که  ٣به نحوی که اگر در سند مندرج در بند  اين ماده پيش بينی می شود، نشأت می گيرد. ١در بند 

اوراق بخشی يا تمامی از سوی متصدی دفتر فهرست داده شده است شخص مورد نظر بعنوان دارنده اسمی 
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ارنده اسمی برحسب قرارداد سهام شرکت ذکر شده باشد، در اين صورت فرض بر اين خواهد بود که اين د

) که از سهامدارانمندرج در اين بند از ماده جاری اختيار تام دارد تا به نمايندگی از طرف دارنده اسمی (

صادر کننده نمی تواند از  اين ماده را اجرا نمايد. ١در بند  مندرجسوی وی مورد ارائه می باشد، اختيارات 

  منعقد شده فی مابين دارنده اسمی و مشتری وی بنمايد.دارنده اسمی درخواست ارائه قرارداد 

اين ماده در برابر شرکت با سند داده شده از سوی متصدی  ١. اختيارات دارنده اسمی مندرج در بند ٣

، که در ) تصديق می شوداوراق سهام (دارندگان اسمی) و غيره صاحبانفهرست (گواهی، ليست ثبت دفتر 

  ن برخی يا کليه اوراق سهام شرکت توسط شخص مورد نظر، قيد می باشد.آن واقعيت دارنده اسمی بود

  

٩۶ماده    وظيفۀ عملکرد صادقانۀ دارنده اسمی. ٢

٩۶ماده  ١. دارنده اسمی در موقع اجرای عمليات مندرج در بند ١ اين قانون که به نمايندگی از  ١

سهامدار، دستورات و رهنمودهای طرف سهامدار مجری آن می باشد مکلف است با در نظر گرفتن منافع 

  معقوالنه عمل نمايد.الزامات اسناد حقوقی جمهوری ارمنستان، در نهايت صداقت و محوله از سوی وی و 

دارنده اسمی در مقابل سهامدار برای زيان هايی که در پی عمليات دارنده اسمی يا عدم فعاليت وی . ٢

  بر سهامدار وارد آمده است مسئول می باشد.

  

٩۶ده ما   . تبادل اطالعات بين شرکت و سهامدار از طريق دارنده اسمی٣

) دارنده اسمی ذکر شده باشد، طبق اين دارندگان اسمی. در مواردی که در دفتر فهرست سهامداران (١

 های آرا، العيه ها، آگهی ها، برگقانون کليه اطالعاتی مشمول ارائه به سهامدار از سوی شرکت، بويژه اط

نندۀ سهامدار مورد نظر گذاشته حسابدهی، از سوی شرکت در اختيار دارنده اسمی ارائه کگزارشات 

  شود.  می

اين ماده، وظيفۀ  ١اين ماده از موقع انتقال به دارنده اسمی مندرج در بند  ١اطالعات مندرج در بند . ٢

  شرکت در انتقال اطالعات مذکور به سهامدار انجام شده محسوب خواهد شد.

وجب اين قانون سهامدار مجاز است کليه اطالعاتی که می بايستی از سوی سهامدار در اختيار . به م٣

شرکت گذاشته شود توسط دارنده اسمی که به نمايندگی از طرف سهامدار مورد نظر عمل می نمايد در 

  اختيار بگذارد.

 ٣ه اسمی مندرج در بند انتقال به شرکت از سوی دارنداين ماده از لحظۀ  ٣اطالعات مندرج در بند . ۴

  اين ماده، وظيفۀ سهامدار در انتقال اطالعات مذکور به شرکت انجام شده محسوب خواهد شد.

  

٩۶ماده    . پرداخت درآمدها از اوراق بهادار شرکت توسط دارنده اسمی ۴
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 ) شرکت عمل می نمايد،دارندگان اسمی. اگر دارنده اسمی خارجی به نمايندگی از طرف سهامدار (١

با اجرای ) مذکور از سوی شرکت را دارندگان اسمیدر اين صورت شرکت وجوه پرداختی به سهامدار (

دارندگان بانکی ذکر شده از طرف دارنده اسمی خارجی معرف سهامدار (به حساب مالياتی  کارگزاروظايف 

  ) مورد نظر پرداخت می نمايد.اسمی

اين ماده و دريافتی از شرکت را برحسب  ١بند . دارنده اسمی خارجی مکلف است وجوه مندرج در ٢

مقررات وضع شده به موجب قرارداد منعقده فی مابين دارنده اسمی خارجی و سهامدار به سهامدار منتقل 

  نمايد.

  ن) -٢۴) شماره ٣٠/٠٩/١٣٩۴( ٢١/١٢/٢٠١۵(تکميل فصل به موجب قانون اصالحی مورخه 

  

  ١۴فصل 

  مفاد نهايی

  شدن اين قانون . معتبر شناخته٩٧ماده 

  ماه پس از انتشار آن معتبر شناخته خواهد شد. کاين قانون ي .١

 »های سهامی تکپيرامون شر«معتبر شناخته شدن اين قانون، قانون جمهوری ارمنستان از زمان  .٢

  شود. بهمراه تغييرات و اصالحات انجام شده در پی آن بی اعتبار اعالم می ١٩٩۶آوريل سال  ٣٠ همورخ

اعتبار از درجه  ن -١٣٧) شماره ٢٩/١٢/١٣٩٠( ١٩/٠٣/٢٠١٢اين بند به موجب قانون مصوب ( .٣

  است)ساقط 

و هنجارهای شامل ضوابط که اين قانون، ديگر اسناد حقوقی به تصويب رسيده  شناخته شدنتا معتبر  .۴

حدی که مغاير با  تا مطابقت داده نشده انده با اين قانون کماداميمی باشند، های سهامی  تکشرمربوط به 

  .الزامات قانون نباشند اعمال خواهند شد

های سهامی ايجاد شده مشمول ثبت مجدد نخواهند بود.  تکاين قانون شر نتا زمان معتبر شناخته شد .۵

  رد.که با اين قانون مغايرت نداشته باشند عمل خواهند کهای آنان با آن بخشی  اساسنامه

  ن) -١٣٧) شماره ٢٩/١٢/١٣٩٠( ١٩/٠٣/٢٠١٢ون اصالحی مورخه به موجب قان ٩٧(اصالح ماده 

  

  رئيس جمهور ارمنستان: ر. کوچاريان

  ٢٠٠١تبر سال کا ٢٧ - ايروان

  ٢٣٢شماره 


