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ՀԱՐԳԵԼԻ՛ ԸՆԹԵՐՑՈՂ,
Ուրախ ենք Ձեր ուշադրությանը ներկայացնել Բիզնեսի բարեվարքության ակումբի լրատուի երկրորդ
թողարկումը:
Այս թողարկման պատրաստման աշխատանքները համընկան Միջազգային Մասնավոր
Ձեռնարկատիրության Կենտրոնի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստան. հզորացնել մասնավոր
հատվածին ժողովրդավարական անցմանն աջակցելու համար» ծրագրի եզրափակման հետ: Մեկ
տարվա կտրվածքով հետահայացը վկայում է, որ անցել ենք բավական դժվարին ճանապարհ:
Ծրագրի շրջանակներում ունեցել ենք ընդգծված հաջողություններ, ինչպես նաև դժվարություններ ու
խնդիրներ, որոնք մեզ զարգացման նոր խթաններ են հաղորդել:
Ծրագրի ամենակարևոր վերջնարդյունքը Հայաստանում Բիզնեսի բարեվարքության ակումբի
ձևավորումն էր: Այն այսօր իրականություն է: Միաժամանակ ընկալում ենք, որ գտնվում ենք դեռևս
Ակումբի կայացման երկար ճանապարհի սկզբում: Ակումբը մեր համատեղ ուժերով պետք է աճի
և ամրապնդվի ինչպես անդամների քանակով, այնպես էլ որակական առումով և իր դրական
դերակատարումն ունենա Հայաստանի գործարար միջավայրում: Այս գաղափարին նվիրվածությունը
Կենտրոնն ապացուցելու է գործով` իր շահակիցների հետ ակտիվ համագործակցության միջոցով:
Լրատուի ներկայացվող թողարկման մեջ հատուկ տեղ ենք հատկացրել Բիզնեսի բարեվարքության
ակումբի անդամների կորպորատիվ կառավարման պրակտիկայի լուսաբանմանը և նախատեսում
ենք, որ հաջորդ թողարկումներում հնարավորություն կունենանք ավելի ընդլայնել «Անդամի էջ»
խորագիրը` Ակումբի անդամների կառավարման պրակտիկայի մասին նորանոր պատմություններ
ներկայացնելով և «հաջողության պատմություններով վարակելով» Ակումբի մնացած անդամներին:
Լրատուի այս թողարկման մեջ ամփոփել ենք նաև Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի վերջին
ամիսների գործունեությունը: Հատկապես ներկայացրել ենք կորպորատիվ կառավարման տարբեր
հիմնախնդիրների լուսաբանմանը, իր առաքելության շրջանակներում հեղինակավոր կառույցների
հետ համագործակցությանը միտված Կենտրոնի ջանքերը և դրանց հիմնական արդյունքները:
Լրատուի էջերում կարող եք գտնել Կենտրոնի կողմից նախաձեռնված և իրականացված «Հնարավո՞ր
է արդյոք «շահակիցների կապիտալիզմին» անցումը Հայաստանի գործարար միջավայրում» և
«Կանայք տնօրենների խորհրդում» փորձագիտական հետազոտությունների արդյունքները:
Փորձել ենք անդրադառնալ 2021 թվականի հուլիսի 10-ից ուժի մեջ մտած «Բաժնետիրական
ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի փոփոխություններին և լրացումներին` ավելի մանրամասն
կանգ առնելով բաժնետոմսերի համախմբման կորպորատիվ գործողության իրավակարգավորմանը:
Հուսով ենք` լրատուն յուրաքանչյուր թողարկմամբ կկատարելագործվի և իր արժանի տեղը կգտնի
Հայաստանի կորպորատիվ կառավարման միջավայրը բարելավող գործիքների շարքում:
Բարի ընթերցում:
Հարգանքով`
Նարինե Մելիքյան
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DEAR READER,
We are glad to present to your attention the second issue of the Business Integrity Club newsletter.
The preparation of this issue coincided with the completion of the “Armenia: Empowering the Private Sector
to Support Democratic Transition” project implemented with the support of the Center for International
Private Enterprise. Looking back over the past one year shows that we have come quite a difficult way. We
have had significant successes in the framework of the Project, as well as difficulties and problems that have
given us new incentives for development.
The most important outcome of the Project was the establishment of a Business Integrity Club in Armenia.
It is a reality for now. At the same time, we realize that we are still at the beginning of a long way of the
Club formation. The Club should grow and be strengthened with our joint efforts, in terms of both the
number of members and quality, and play its positive role in the business environment of Armenia. The
Center will prove its commitment to this idea through active cooperation with its stakeholders.
In this issue of the Newsletter, we have paid special attention to the coverage of corporate governance
practices of the Business Integrity Club members and we plan to expand the headline of “Member Page”
in the next issues by presenting new stories about the governance practices of the Club members and
influencing the rest of the Club members.
In this issue of the Newsletter, we have also summarized the activities of the Corporate Governance Center
in recent months. Especially, we presented the Center’s efforts and their main outcomes aimed at the
coverage of various issues of corporate governance, and cooperation with authoritative institutes within its
mission.
On the pages of the Newsletter you can find the results for the “Is the transition to “stakeholder capitalism”
in the Armenian business environment possible?” and “Women on the Board of Directors” expert
researches conducted by the Center.
We have tried to refer to the changes and amendments to the RA Law on Joint Stock Companies, which
came into force on July 10, 2021, focusing on the legal regulation of the corporate action on share
consolidation in more details.
We hope that the Newsletter will be improved with each its issue, and will find its worthy place among the
tools for improving Armenia’s corporate governance environment.
Enjoy your reading!
Best regards,
Narine Melikyan
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ԱԿՈՒՄԲԻ ԱՆԴԱՄԻ ԷՋ
ՄԻ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ.
ԼԻԿՎՈՐԸ 30 ՏԱՐԵԿԱՆ Է
Շնորհավորում ենք Բիզնեսի բարեվարքության ակումբի անդամ մեր գործընկերոջը` 30-ամյա
հոբելյանի կապակցությամբ և մաղթում գործունեության շարունակականություն ու կայուն
զարգացում, կենսունակություն և հաջող ու արդյունավետ սերնդափոխություններ:
30-ամյակը պատեհ առիթ է հետահայացի, ինչպես նաև
ապագային վստահաբար նայելու համար:
Ընկերությունը հայկական նոր պետականության` Երրորդ հանրապետության հասակակիցն
է և փաստացիորեն անցել է նույն դժվարին ուղին (պատերազմ, շրջափակում, տնտեսական
ցնցումներ), ինչ որ նորաստեղծ հանրապետությունը:
Հիմնադրման պահից մինչ օրս Ընկերությունը երբևէ չի շեղվել իր առաքելությունից` օգնել
մարդկանց ապաքինվել և պահպանել առողջությունը, ինչպես նաև Հայաստանում և դրա
սահմաններից դուրս ստեղծել աշխատանք և վաստակ:
Ընկերության հիմնադրի` Սերգեյ Մաթևոսյանի խոսքերով, Լիկվորն անցել է «Հնարավորից`
իրական» ուղին` չընկրկելով խնդիրների առաջ և առաջնորդվելով «Եթե ոչ մենք, ապա ով»
սկզբունքով:
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Ներկայումս Ընկերությունը` շնորհիվ իր թիմի գիտելիքների, փորձի և աշխատասիրության,
տարածաշրջանում դարձել է ստերիլ դեղերի արտադրության առաջատարը: «Լիկվոր»
ապրանքանիշը որակյալ և արդյունավետ արտադրանքի մարմնավորումն է ԱՊՀ տարածքի
զգալի մասում, Եվրասիայի, Կենտրոնական Ասիայի և Մերձավոր Արևելքի երկրներում:
Իրավամբ, Ընկերությունն ազգային դեղագործության դրոշակակիրն է:
Հաջորդիվ ներկայացնում ենք Ընկերության խորհրդի նախագահ և գլխավոր տնօրեն
Սերգեյ Մաթևոսյանի մոտեցումները Լիկվորի կորպորատիվ արժեքների, կառավարման
սկզբունքների և ապագա զարգացումների մասին:

ԼԻԿՎՈՐԻ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ընկերությունն իր գործունեությունը սկսել
է հայրենիքի համար ճակատագրական
ժամանակաշրջանում` պատերազմ,
շրջափակում։ Եվ հենց այդ ժամանակ էլ
դրվեց մեր առաքելության հիմքը. «Չկա ավելի
թանկ բան, քան մարդու առողջությունն է»։
Այն իրականացնելու համար Ընկերությունը
որպես կորպորատիվ արժեքներ որդեգրեց ազնվությունը, պատասխանատվությունը,
թափանցիկությունը, որոնք մշտապես իրենց տեղն ունեն շահակիցների հետ
հարաբերություններում։

ԼԻԿՎՈՐԻ ԱՌԱՎԵԼ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ընկերության համար որոշ տարեթվեր ունեցել են շրջադարձային նշանակություն։ Դրանք են`
2005 թվական. Ընկերությանը որպես բաժնետեր միացավ Վերակառուցման և
զարգացման եվրոպական բանկը։
2011 թվական. շահագործման հանձնվեց Ընկերության՝ միջազգային չափանիշներով
կառուցված, նորագույն հոսքագծերով, բարձր տեխնոլոգիական սարքավորումներով ու
արհեստավարժ աշխատակիցներով հագեցած գործարանը։
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2013 թվական. Լիկվորը մեր տարածաշրջանում դարձավ առաջին ընկերությունը, որին
շնորհվեց միջազգային չափանիշներին համապատասխան ՊԱԳ (GMP) հավաստագիր,
որն առ այսօր կրում է շարունակական բնույթ։

ԼԻԿՎՈՐԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ
Իրականում բավականին բարդ է
հավասարակշռել ընտանեկան բիզնեսի
էմոցիոնալ և ռացիոնալ բաղադրիչները`
խուսափելով շահերի բախումից: Սակայն
երբ միավորվում են անձի և Ընկերության
շահերը, նպատակները, տեսլականը,
ձգտումները, ապա դրանք դառնում են
ռազմավարություն, և արդյունքը լինում է
կառուցողական ու հեռանկարային։

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Կորպորատիվ առաքելությանը մեր հավատարմությունը մարտահրավերներ է առաջադրում
Ընկերության կառավարման համակարգը ուժեղացնելու տեսանկյունից: Այստեղ կարևորում
ենք Ընկերության տնօրենների խորհուրդ անկախ անդամի կարգավիճակով ոլորտի
լավագույն փորձառու և արհեստավարժ մասնագետների ներգրավումը, ովքեր ունակ և
պատրաստ կլինեն իրենց գիտելիքները ներդնել Ընկերության բարգավաճման գործում։

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 40-ԱՄՅԱ ՀՈԲԵԼՅԱՆԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ
Իրականում այն այնքան էլ հեռու չէ։ Այսօր ժամանակն ավելի սրընթաց է, քան 30 տարի առաջ։
Տեխնոլոգիաները, գիտությունը նույնպես զարգանում են ավելի արագ, քան 30 տարի առաջ։
Սակայն միանշանակ է, որ Ընկերությունը պետք է առաջադեմ մտքի, փորձի և տեխնոլոգիաների
հետ համահունչ զարգանա։ Կունենանք նոր բարձր տեխնոլոգիական փորձարարական
լաբորատորիաներ, դեղագործության ոլորտում կներդնենք նանոտեխնոլոգիաներ, էլ ավելի
կընդլայնենք Ընկերության արտահանման աշխարհագրությունը։
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ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՊԱՏՇԱՃ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆՆ Է
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ «ՔԱՐԴ ԱԳՐՈԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-Ի ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
ԳԱԳԻԿ ՍԱՐԴԱՐՅԱՆԻ ՀԵՏ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԱՆԿԱԽ ԱՆԴԱՄԻ ՄՈՒՏՔԸ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
«ՔԱՐԴ Ագրոկրեդիտ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ում
խորհուրդը սկսել է գործել 2008թ.ից, և արդեն տասը տարուց ավելի այն
իր գործունեության բարելավումների
ճանապարհին է։
Խորհրդի կազմն անդամների մասնագիտացման առումով բազմազան է: Տարբեր
մասնագիտական կարողություններ ունեցող անհատների ներկայությունը խորհրդում
ստեղծել է շատ լավ աշխատանքային մթնոլորտ. տարաբնույթ հարցերի ու խնդիրների
վերաբերյալ խորհրդի անդամներից յուրաքանչյուրը հայտնում է իր տեսակետը,
քննարկումներն ակտիվ են և ազատ, ինչի արդյունքը բավականաչափ «հղկված» որոշումներն
են։ Խորհրդում ոչ գործադիր խորհրդի անդամները գերակշռում են, սակայն անկախ
դատողությամբ աչքի են ընկնում խորհրդի բոլոր անդամները, այդ թվում նաև՝ գործադիր:
Սա ի սկզբանե ողջունելի է եղել թե´ գործադիրի, թե´ խորհրդի համար:
Խորհրդի անկախ անդամի ներգրավումը
եղել է մեր կազմակերպության, խորհրդի
աշխատանքի, աճի, զարգացման բնական
պրոցեսի արդյունք, այսպես ասած՝ հատուկ
չենք նստել մտածել։ Խորհրդի անդամների
պարբերական մասնակցությունը տարբեր
սեմինարների, դասընթացների վերհանել է
կառավարման այս մարմնում անկախ անդամ
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ունենալու կարևորությունը։ Միաժամանակ, այլ երկրների փորձը, միջազգային պրակտիկան,
անկախ անդամի դերակատարումը խորհրդի աշխատանքներում ու կազմակերպության
զարգացման հարցում հանգեցրին այդ մտքի իրագործմանը։
Խորհրդում անկախ անդամի առկայությունն արդեն ակամայից որոշակի սպասումներ է
ձևավորել թե´ խորհրդի և թե՛ գործադիրի մոտ։
Սա խորհրդի գործունեության բարելավման
առումով նոր փուլ է։ Նախատեսում ենք,
որ անկախ անդամի ներգրավվածությունն
ավելի դինամիկ ու նպատակային կդարձնի
խորհրդի աշխատանքները։ Խորհրդի անկախ
անդամի դերը կարևորում ենք կորպորատիվ
կառավարման բարելավման, հատկապես`
ներքին հսկողության և ռիսկերի կառավարման
համակարգի կայացման հարցերում։

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ
Խմբի կորպորատիվ կառավարման համակարգը շատ դինամիկ է, ամեն տարի ենթարկվում
է փոփոխությունների։ Դա կախված է նաև խմբի կառուցվածքում իրականացվող
փոփոխությունների, բնական սերնդափոխության հետ։
Նախատեսում ենք ավարտին հասցնել Խմբում ընթացող վերակազմակերպումները, ինչպես
նաև իրականացնել կառուցվածքային մի շարք փոփոխություններ: Կարծում եմ` այս ամենը
կխթանի կորպորատիվ կառավարման համակարգի զարգացումն ու բարելավումները։
Կորպորատիվ կառուցվածքի փոփոխությունների արդյունքում շատ հարցեր են լուծվում,
որոնք նախկինում թվում էր, թե մարդկային կապիտալի վատ կառավարման արդյունք են։
Կորպորատիվ կառավարման համակարգի զարգացումը մի կողմից կապված է խմբի
տարբեր կազմակերպությունների զարգացման ու կայացման, իսկ մյուս կողմից՝ գործադիր
և խորհուրդ փոխհարաբերությունների հստակեցման հետ։ Կարևորում ենք նաև ղեկավար
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անձնակազմի մոտ կորպորատիվ կառավարման անհրաժեշտության արմատավորումը,
հետևաբար քաջալերվում է խորհրդի և գործադիր թիմի անդամների կարողությունների
զարգացումը կորպորատիվ կառավարման հարցերում:

ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Բարեվարքության մշակույթի ամրապնդումը հանդիսանում է Արևմտյան զարգացած
երկրների բիզնեսի վարման հաջողության գրավականը։ Այդ երկրների գործարար
միջավայրում, առանց բարեվարքության կանոնների պահպանման, հնարավոր չէ
հաջողության հասնել։ Սա նաև ազգային մշակույթի մի մաս է, որը ներդրվել է Բողոքական
եկեղեցու առաջնորդների կողմից դեռևս 500 տարի առաջ։
Կարծում եմ՝ բարեվարքության մշակույթը գործարար համայնքի համար պետք է
դառնա այն հենքը, որի վրա պետք է կառուցվեն բոլոր տեսակի ներքին ու արտաքին
հարաբերությունները։

ԲԻԶՆԵՍԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՄԲԻ ԴԵՐԸ
Մի կողմից ուրախալի է, որ Ակումբին
միանում են նոր կազմակերպություններ,
մյուս կողմից պետք է հստակեցնել Ակումբին
անդամակցելու չափորոշիչները։ Կարծում եմ՝
Ակումբը շարունակաբար պետք է ներկայացնի
ու տարածի բարեվարքության մշակույթի
գաղափարները և, թե ինչու է ազնիվ բիզնես
վարելը առավել շահավետ։ Հետագայում այդ մշակումները կարող են օրենսդրական
նախաձեռնությունների հիմք հանդիսանալ։
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«ԱՐՓԱ-ՍԵՎԱՆ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆ
ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է ԽՈՐՀՐԴԻՆ ԿԻՑ ԳՈՐԾՈՂ ԱՈՒԴԻՏԻ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
Բիզնեսի բարեվարքության ակումբի անդամ «Արփա-Սևան»
բաց բաժնետիրական ընկերության խորհուրդը (04.05.2021թ.)
հաստատել է խորհրդին կից գործող աուդիտի հանձնաժողովի
գործունեության կանոնակարգը:
Կանոնակարգը կարգավորում է Ընկերության կորպորատիվ
կառավարման համակարգում աուդիտի հանձնաժողովի դերին
և գործառույթներին, կազմին ու կառուցվածքին, ձևավորման և գործունեության կարգին,
հանձնաժողովի անդամների իրավունքներին և պարտականություններին, ինչպես նաև
կառավարման մարմինների և կառավարման ու վերահսկման համակարգում գործող
անձանց և հանձնաժողովի փոխհարաբերություններին վերաբերող հարցեր:

«ՀԱՅՆԱԽԱԳԻԾ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆ
ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
Բիզնեսի բարեվարքության ակումբի անդամ
«Հայնախագիծ» բաց բաժնետիրական
ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր
ժողովը (27.05.2021թ.) հաստատել է խորհրդի
գործունեության կանոնակարգը նոր խմբագրությամբ:
Կանոնակարգը մանրամասնում է խորհրդի իրավասությունները, այդ թվում` էթիկական
առաջնորդման հետ կապված: Փաստաթղթում հստակեցված են խորհրդի անդամների`
ներառյալ նախագահի իրավունքներն ու պարտականությունները, սահմանված են խորհրդի
գործունեության կարգը, խորհրդի նիստերի հրավիրման ընթացակարգերը և այլ հարցեր:

ԲԻԶՆԵՍԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՄԲԻ ԼՐԱՏՈՒ #2 (2)
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ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԲԻԶՆԵՍԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՄԲՈՒՄ
09.03.2021
Բիզնեսի բարեվարքության ակումբի անդամների հանդիպման քննարկման առարկան
Հայաստանի Հանրապետության կորպորատիվ կառավարման վերանայված կանոնագրքի
իրավակիրարկումն ապահովելու նպատակով մշակված օրենսդրական փոփոխությունների և
լրացումների նախագծերի փաթեթն էր: Փաթեթը նախատեսում է մի շարք կարգավորումներ,
որոնք վերաբերում են տնօրենների խորհրդի անդամների վարձատրությանը,
ապահովագրությանը, պարտականությունների հստակեցմանը, ընկերությունների
ներքին հսկողության համակարգի բարելավմանը և ընկերությունների թափանցիկության
խրախուսմանը:
Կանոնագրքի նախագիծը մշակվել է «Կորպորատիվ կառավարման և ֆինանսական
հաշվետվողականության կարգավորման բարեփոխումներ» ծրագրի (2019թ.) շրջանակներում
«ՓրայսուոթերհաուսԿուպերս Արմենիա» (PwC) ՍՊԸ-ի և Կորպորատիվ Կառավարման
Կենտրոնի կողմից: Ծրագիրը ֆինանսավորվել է Միացյալ Թագավորության Լավ
կառավարման հիմնադրամի կողմից:
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ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԼՐԱԳՐՈՂՆԵՐԻ ԱԿՈՒՄԲԻ
ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԵՏ
30.04.2021
Տնտեսական լրագրողների ակումբի անդամների հետ հանդիպման ընթացքում
Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի տնօրեն Նարինե Մելիքյանը ներկայացրեց Բիզնեսի
բարեվարքության ակումբի առաքելությունը և դրա ազդեցությունը Հայաստանի գործարար
միջավայրի վրա:
Իր խոսքում Նարինե Մելիքյանը կարևորեց
տնտեսական լրագրողների դերն ընկերությունների
կորպորատիվ կառավարման համակարգի
արդյունավետության բարձրացման, հատկապես`
ընկերությունների կառավարման «կարմիր
դրոշակները» կամ վտանգի ազդակները
բացահայտելու և կորպորատիվ կառավարման
պատշաճ համակարգի արդյունքները ներկայացնելու
հարցերում: Այս նկատառումով նա մասնակից
լրագրողներին խորհուրդ տվեց ուսումնասիրել
Կորպորատիվ Կառավարման Համաշխարհային
Համաժողովի և IFC-ի կողմից հատուկ լրագրողների համար մշակված «Ո՞վ է կառավարում
ընկերությունը» ուղեցույցը և ընդհանուր գծերով ներկայացրեց դրա բովանդակությունը:
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ԲԻԶՆԵՍԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՄԲԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԲԱՆԿԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՂ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ
04.06.2021
Բիզնեսի բարեվարքության ակումբի և Հայաստանի
բանկերի միության համատեղ հանդիպման
շարժառիթը Հայաստանի բանկերի միության
կողմից ապրիլին ընդունված Բանկային գործարար
վարվելակերպի կանոնագիրքն էր: Հանդիպման
ընթացքում Հայաստանի բանկերի միության
ներկայացուցիչները ներկայացրին վարվելակերպի
այն հիմնարար չափորոշիչները, որոնք նախատեսվում
են Կանոնագրքով և տարածվում բանկերի միության
անդամների վրա: Հայաստանի բանկերի միության
գործադիր տնօրեն Սեյրան Սարգսյանը կիսվեց
մոտեցումներով, թե բանկերի հետ փոխհարաբերություններում ինչ հնարավորություններ
կարող են ընձեռնվել գործարար էթիկայի կանոններին հետևող հաճախորդ-գործընկերներին,
այդ թվում` ՓՄՁ-ներին:
Բիզնեսի բարեվարքության ակումբի անունից հանդես եկավ Կորպորատիվ Կառավարման
Կենտրոնի տնօրեն Նարինե Մելիքյանը, ով ներկայացրեց ՓՄՁ-ներում կորպորատիվ
կառավարման առանձնահատկությունները և բարեվարքության մշակույթի աստիճանական
ու հետևողական ներդրման հնարավորությունները` ընդգծելով այդ գործընթացում
գործարար համայնքի հավաքական նախաձեռնությունների դերակատարումը, ինչպիսին
հանդիսանում է Բիզնեսի բարեվարքության ակումբը:
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ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՊԱՅՔԱՐԵԼ
ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ
10.03.2021
Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի կողմից կազմակերպված «Ինչպե՞ս գործարար
հարաբերություններում պայքարել կոռուպցիայի դեմ. գործնական օրինակների
քննարկում» սեմինարը նպատակ էր հետապնդում իրավիճակային օրինակների միջոցով
մասնակիցների համար բացահայտել կոռուպցիոն ռիսկերի էությունը, դրանց ծագման
հնարավոր աղբյուրները և դրանցից խուսափելու կամ դրանք հաղթահարելու մոտեցումները
և սպասվելիք վարքագիծը:
Սեմինարի ընթացքում ներկայացվել է նաև Էթիկական վարքագծի և գործարար
բարեվարքության ամրապնդում. զարգացող շուկաների ընկերությունների համար
ուղեցույցը:

ԲԻԶՆԵՍԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՄԲԻ ԼՐԱՏՈՒ #2 (2)
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«ԿԱՆԱՅՔ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍԵՄԻՆԱՐ
26.03.2021
Չնայած խորհուրդներում կանանց ներկայացվածության տեսանելի և շոշափելի
առավելություններին` կանայք դժվարությամբ են հաղթահարում դեպի խորհուրդ տանող
ճանապարհը: Կանանց ներկայացվածությունը տնօրենների խորհրդում կորպորատիվ
կառավարման առաջնահերթ և արդիական խնդիրներից է:
Ընկերությունների տնօրենների խորհրդում կանանց ներկայացվածության հարցն առավել
քան արդիական է Հայաստանում ևս: Այդ նպատակով Կորպորատիվ Կառավարման
Կենտրոնի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ «Կանայք տնօրենների խորհրդում»
միջազգային վիրտուալ սեմինարը: Սեմինարին որպես բանախոսներ հրավիրվել էին
միջազգային փորձագետներ Եվրոպացի կանայք խորհուրդներում կազմակերպության
նախագահ Փայվի Յոկինենը և Անկախ աուդիտ ընկերության գործընկեր Սյուզան
Սթենսոնը: Սեմինարի մոդերատորն էր Eric Salmon & Partners իտալա-ֆրանսիական
ընկերության գործընկեր Հագեն Շվայնիցը:
Փորձագետներին հաջողվեց իրենց ելույթներով և հարցուպատասխանի միջոցով
ներկայացնել խորհուրդներում գենդերային բազմազանության առավելությունները,
հատկապես` դրա ազդեցությունը բիզնեսի կատարողականի, մրցակցային
առավելությունների, կառավարման համակարգի վրա: Նրանք ներկայացրին օրենսդրական
և «փափուկ» կարգավորումների դերն ընկերությունների խորհուրդներում կանանց
առաջընթացը ապահովելու հարցում, ինչպես նաև նախանշեցին խորհրդի կին անդամների
նախապատրաստելու համար որոշ ուղիներ:
Սեմինարին ներկայացված էին մասնակիցներ աշխարհի տարբեր երկրներից (ԱՄՆ,
Ֆրանսիա, Գերմանիա, Շվեյցարիա, ԱՄԷ, Ֆինլանդիա, Մեծ Բրիտանիա, Լյուքսեմբուրգ,
Վրաստան, Բելգիա):
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«ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ.
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
ԱՌԱՋԻՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
21.05.2021
Համաժողովը ողջույնի խոսքով բացեց ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը: Նա կարևորեց
լավ կորպորատիվ կառավարման անհրաժեշտությունը երկրի
տնտեսության կայուն զարգացման, մրցունակության, ներդրումային
գրավչության բարձրացման գործում։
Համաժողովում բացման խոսքով հանդես եկավ նաև ՀՀ
կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահ
Հայկուհի Հարությունյանը: Նա նշեց, որ Հանձնաժողովը սկսել է իր
աշխատանքները` նպատակ ունենալով խթանել բարեվարքության
մշակույթը հանրային հատվածում, ինչպես նաև բարձրացնել
կոռուպցիայի վերաբերյալ հանրային իրազեկությունն ու զգայունությունը և համագործակցել
մասնավոր հատվածի հետ:
Համաժողովում որպես առանցքային բանախոս հրավիրված էր PWC
Շվեյցարիայի տնօրեն և կայուն ֆինանսների ու ռազմավարական
կարգավորման ոլորտների ղեկավար Անտոնիոս Կումբարակիսը:
Նրա զեկույցը նվիրված էր կայուն ֆինանսներին և կոչվում էր
«Կայուն ֆինանսները` որպես նոր նորմա. վերջին զարգացումներն
ու միտումները»: Ըստ բանախոսի` կայունությունը խնդիր է, որն ազդում է բոլորի վրա
հավասարապես: Կայունությունը ոչ թե պարզապես խոսք է կամ մարքեթինգային հնարք,
այլ աշխարհընկալման փոփոխություն, որն ազդում է մարդկային գործունեության տարբեր
ոլորտների վրա, խրախուսում նորարարություններն ու խթանում թափանցիկությունը:
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«Կորպորատիվ կառավարումը որպես կառուցողական ներդրումների նախապայման»
նստաշրջանի հիմնական եզրահանգումները
• Կառուցողական կամ պատասխանատու ներդրումները
կատարվում են կոնկրետ ընկերություններում, սակայն դրանց
էֆեկտը տարածվում է ամբողջ գործարար միջավայրի վրա, քանի
որ ներդրումների ապահովության և անվտանգության համար
ներդրողները շահագրգռված են օրենքի գերակայության սկզբունքի
պահպանմամբ և գործարար միջավայրը խթանող կանոնների ու
ինստիտուտների զարգացմամբ:
• Կառուցողական կապիտալն ապրում է կորպորատիվ կառավարման
սկզբունքներով ու կանոններով և միաժամանակ իր ներդրումն է
ունենում դրանց կատարելագործման հարցում:
• Կառուցողական կապիտալն ընկերություններից պահանջում է
զարգացնել բարեվարքության մշակույթը, որն ավելին է, քան
պարզապես կանոններին, օրենքներին և կանոնակարգերին
հետևելը:
• Բարեվարքության հանձնառությունը փոխհատուցվում է ծախսերի
արդյունավետության աճով, սոցիալական կապիտալով և ներդրումային գրավչության
բարձրացմամբ:
• Հայաստանում գործող Բիզնեսի բարեվարքության ակումբի առաքելությունն է
բարեվարքության մշակույթի առաջխաղացմամբ բարելավել երկրի գործարար
միջավայրը, այն դարձնել հասկանալի ու ընկալելի թե՛ տեղական, թե՛ արտասահմանյան
գործընկերների ու երկարաժամկետ, համբերատար և կառուցողական ներդրումների
համար:
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«Ճգնաժամի պայմաններում խորհրդի կառավարումը. հիմնական նկատառումներ
բիզնեսի կայունության վերաբերյալ» նստաշրջանի հիմնական եզրահանգումները
•

Ճգնաժամերը պետք է կանխատեսել և նախապատրաստվել

դրանց: Ճգնաժամային իրավիճակների կանխատեսումն օգնում է
իրական ճգնաժամի ընթացքում:
•

Ճգնաժամային իրավիճակներում կազմակերպությունը պետք է

գործի որպես մեկ միասնական ամբողջություն:
•

Ճգնաժամային իրավիճակներում շատ կարևոր է ձևավորել

հակաճգնաժամային կառավարման թիմ` դերերի հստակ բաժանմամբ,
աշխատակիցների հետ կիսվել անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ, տալ
հստակ և իրատեսական առաջադրանքներ:
•

Ճգնաժամային իրավիճակներում էական նշանակություն ունի

արագ գործելը, քանի որ իրավիճակը կարող է փոխվել ցանկացած
պահի:
•

Ճգնաժամային լարված իրավիճակներում կարևոր է ձևավորել

հանգստի ժամանակացույց` հանգստանալու, ուժերը վերականգնելու և
կենտրոնացումը չկորցնելու համար:
• Ճգնաժամային իրավիճակներում խորհուրդը պետք է դրսևորի ոչ միայն էներգիա, այլև
խանդավառություն և բարձր պրոֆեսիոնալիզմ:
• Շատ կարևոր է, որ կոլեկտիվը զգա, որ ճգնաժամի հաղթահարումը թիմային
աշխատանքի արդյունք է, այլ ոչ թե որևէ անհատի անձնական նվաճում:
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«Կորպորատիվ կառավարման վերաիմաստավորումը թվայնացման
ժամանակահատվածում» նստաշրջանի հիմնական եզրահանգումները
• Թվայնացումը կապված է մշակութային, այլ ոչ թե տեխնոլոգիական
փոփոխությունների հետ:
• Խորհուրդներում անհրաժեշտ են մարդիկ, ովքեր հասկանում են
տեխնոլոգիաներից:
• Թվայնացման գործընթացում առաջին հերթին անհրաժեշտ
է հաշվի առնել այն, որ աշխատողներին պետք է փոխարինել
համակարգերով: Երկրորդը հաճախորդներին որակյալ
ծառայությունների մատուցումն է: Երրորդը պայմանավորված
է հաճախորդների և նրանց բիզնեսի մասին խորքային
տեղեկատվության հավաքագրման հնարավորությամբ:
• Կազմակերպությունների կառուցվածքում ՏՏ ոլորտը,
տեղեկատվությունը և կիբերանվտանգությունը պետք է
գտնվեն նույն հովանու ներքո, քանի որ դրանք թվայնացման
վերափոխումների կարևոր բաղադրիչներն են:
• Կարևոր դերակատարում ունի նաև ներքին աուդիտորը:
Նա պարտավոր է ստուգել ՏՏ կառավարումը և զեկուցել խորհրդին ՏՏ ռիսկերի,
կառավարման խնդիրների, կիբերանվտանգության մասին:
• Թվայնացման վերափոխումներն առաջնորդելու համար պետք է հաղորդակցվել
աշխատակիցների, պատասխանատուների հետ:
Համաժողովին մասնակցել է շուրջ 100 մասնակից, այդ թվում` օտարերկրացի:

Համաժողովի մասին հրապարակումները ԶԼՄ-ներում
Երևանում տեղի կունենա կորպորատիվ կառավարման հարցերին նվիրված առաջին
միջազգային համաժողովը «Բարեվարքություն, վստահություն, ներդրումներ» կարգախոսով
Հայաստանի գործարարները քննարկել են կորպորատիվ կառավարման խնդիրներն ու փորձը

18 |

ԲԻԶՆԵՍԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՄԲԻ ԼՐԱՏՈՒ #2 (2)

ՆՈՐ ԾՐԱԳՐԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ. ԿԱՆԱՅՔ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնը Միջազգային մասնավոր ձեռնարկատիրության
կենտրոնի (CIPE, www.cipe.org) աջակցությամբ 2021թ.-ի ապրիլից սկսեց «Հայաստան.
կանայք տնօրենների խորհրդում» ծրագրի իրականացումը:
Ծրագրի նպատակն է խթանել հայաստանյան կազմակերպությունների տնօրենների
խորհրդում կին անդամների ներկայացվածությունը և տնտեսական որոշումների կայացման
գործընթացում կանանց ներգրավվածությունը:
Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնը Ծրագրի շրջանակներում իրականացրել
է Հայաստանում իր նախադեպը չունեցող «Կանայք տնօրենների խորհրդում»
վերապատրաստումը, որը նախատեսված է տնօրենների խորհրդի գործող և հնարավոր կին
անդամների համար:
Վերապատրաստման բովանդակությունը մշակվել է` հաշվի առնելով կորպորատիվ
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կառավարման և տնօրենների խորհրդի
գործունեության միջազգային միտումները:
Վերապատրաստումն անցկացվել է
տեսական և գործնական պարապմունքների
զուգակցմամբ:
Որպես վերապատրաստման
դասընթացավարներ ընտրվել են տեղական և
միջազգային հայտնի այնպիսի փորձագետներ,
ինչպիսիք են Տիգրան Դավթյանը, Արփի Կարապետյանը, Ելենա Խաչվանքյանը, Հասմիկ
Խաչատրյանը, Հագեն Շվայնիցը, Նարինե Մելիքյանը, Տիգրան Կարապետյանը:
Վերապատրաստումը հաջողությամբ ավարտել է 29 կին:

Ծրագրի շրջանակներում Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնն անցկացրել է «Կանայք
տնօրենների խորհրդում» փորձագիտական հարցումը (արդյունքների ամփոփագիրը տես
24-րդ էջում):
Կորպորատիվ Կառավարման
Կենտրոնն աշխատում է կանանց
ցանցի ձևավորման, ինչպես
նաև «Կանայք տնօրենների
խորհրդում» ուղեցույցի մշակման
ուղղությամբ:
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ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
«ՓՐԱՅՍՈՒՈԹԵՐՀԱՈՒՍԿՈՒՊԵՐՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ ՍՏՈՐԱԳՐԵԼ ԵՆ
ՄՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՈՒՇԱԳԻՐ
«ՓրայսուոթերհաուսԿուպերս Արմենիա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերությունը և Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնն ունենալով ընդհանուր
նպատակներ, որոնք վերաբերում են Հայաստանի գործարար միջավայրում կայուն
զարգացման հայեցակարգի ներդրման խրախուսմանը` երկրի տնտեսական համակարգը
կառուցողական ներդրումների համար գրավիչ դարձնելու և տնտեսական աճը խթանելու
համար, կնքեցին մտադրությունների հուշագիր, որի շրջանակներում կողմերի համատեղ
ջանքերն ուղղվելու են`
•

ESG հայեցակարգի վերաբերյալ

Հայաստանի գործարար համայնքի
և հանրության իրազեկվածության
բարձրացմանը,
•

ESG հայեցակարգի

առաջխաղացման նպատակով
օրենսդրական փոփոխությունների
նախաձեռնմանը և դրանց
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ջատագովության իրականացմանը,
• ESG հայեցակարգի
առաջխաղացման շրջանակներում
գտնվող խնդիրների
լուծմանը միտված ծրագրերի
իրականացմանը:

Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնն այս կարևոր համագործակցության առաջընթացի և
ձեռքբերումների մասին իր շահակիցներին կտեղեկացնի կանոնավոր հիմունքներով:

22 |

ԲԻԶՆԵՍԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՄԲԻ ԼՐԱՏՈՒ #2 (2)

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
«ԿԱՆԱՅՔ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ» ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

Տնօրենների խորհրդում կանանց ներկայացվածությունը դարձել է բուռն քննարկումների
առարկա, այդ թվում նաև Հայաստանում: Տեսակետները տարբեր են` մերժողականից մինչև
հիմնախնդրի էությունն ըմբռնող և տնտեսական որոշումների կայացման հարցում կանանց
դերակատարումը գնահատող:
Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնը, նախաձեռնելով այս հարցումը, նպատակ է
հետապնդել պարզել հայաստանյան ընկերությունների տնօրենների խորհրդում`
• կանանց ներկայացվածության վերաբերյալ ընկալումները և դերի գնահատումը,
• կանանց ներկայացվածության հիմնական խոչընդոտները,
• կանանց ներկայացվածության խթանման հնարավոր մոտեցումներն ու եղանակները,
ինչպես նաև պետական խրախուսման և աջակցության մեխանիզմները:
Հետազոտությունն իրականացվել է փորձագիտական հարցման միջոցով 2021թ.-ի մայիսի 19ից հունիսի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում:
Փորձագետների ընտրանքը ձևավորվել է «ձնագնդի մեթոդով»: Հարցմանը մասնակցել է 52
փորձագետ:
Հետազոտությունն իրականացվել է Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի կողմից
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ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐԸ
Հարցված փորձագետների գերակշիռ
մեծամասնության (96%) կարծիքով
ընկերությունների կառավարման
համակարգում, այդ թվում` տնօրենների
խորհրդում կանայք ապահովում են
լրացուցիչ արժեք: Խորհրդում կանանց
դերն արժեվորող հարցվածների 2/3ը որպես կանանց ներկայացվածության առավելություն նշել է խորհրդի գործունեության
բարելավումը, ինչը համահունչ է բազմաթիվ միջազգային հետազոտությունների
արդյունքների հետ, և նշանավորում է այն, որ կանայք և տղամարդիկ, ունենալով տարբեր
ուժեղ կողմեր, խորհրդում համատեղ նպաստում են բազմակարծության ու այլախոհության
մշակույթի ձևավորմանը, խմբային մտածողության զսպմանը և որպես արդյունք՝ խորհրդի
գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը:
Հարցվածների 3/4-ը որպես կանանց մուտքը տնօրենների խորհուրդ սահմանափակող
գործոն նշել է կնոջ դերի վերաբերյալ հասարակությունում առկա ավանդապաշտ
մտածելակերպը և որպես դրա հետևանք՝ «ապակյա առաստաղի» կարծրատիպի
առկայությունը:
Նույն թվով փորձագետներ գտել են, որ հայաստանյան ընկերությունների խորհուրդների
ձևավորման հարցում առավելագույնս որոշիչ դերակատարում ունի հսկող բաժնետերը, իսկ
խորհրդի սերնդափոխության պլանավորման գործընթացի իրական պատասխանատուի
դերը կարևորել է փորձագետների ընդամենը 8%-ը: Փորձագետների 60%-ը որպես խորհրդի
ձևավորման հիմնական մոտեցում նշել է նեպոտիզմը կամ խնամի-ծանոթ-բարեկամ
մոտեցումը:
Ըստ հարցման արդյունքների` Հայաստանում ևս տեսանելի է «չգնահատված ներուժի»
ֆենոմենի հնարավորությունը, երբ կին ղեկավար ընտրելիս առաջնահերթությունը տրվում է
նախկին փորձին, իսկ տղամարդ ղեկավարի դեպքում` ներուժին:
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Փորձագետների գերակշիռ մեծամասնությունը (98%) գտնում է, որ խորհուրդներում կանանց
ներկայացվածությունն անհրաժեշտ է խթանել` որպես հնարավոր եղանակներ դիտարկելով
փափուկ կարգավորումները, ի դեմս` «Հետևի՛ր կամ բացատրի՛ր» սկզբունքով գործող
կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքերի (41%), կանանց կարողությունների զարգացումը
(31%), օրենսդրական քվոտաները (28%):
Խորհրդում կանանց ներկայացվածության առումով փորձագետներն առաջնահերթ թիրախ
են համարել հանրային նշանակության, պետական և ցուցակված ընկերությունները:
Փորձագետները կողմ են արտահայտվել ինչպես պետական խրախուսման (81%),
այնպես էլ աջակցման մեխանիզմներին (83%): Որպես պետական խրախուսման
հիմնական մեխանիզմներ փորձագետները դիտարկել են պետական մարմինների
հետ հարաբերությունների դյուրինացումը (34%), հարկային արտոնությունները (32%),
իսկ որպես աջակցման` կանանց վերապատրաստման ծրագրերը (67%), պետական
ընկերությունների խորհուրդներում կանանց ներկայացվածության ապահովումը (67%),
հիմնախնդրի վերաբերյալ հանրային իրազեկումը (49%), փորձի փոխանակման նպատակով
արտասահմանյան ընկերություններ կանանց շրջայցերի կազմակերպումը (40%):
Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի կողմից «Կանայք տնօրենների խորհրդում»
հետազոտության արդյունքները ներկայացվել են համանուն կլոր սեղանի ընթացքում:

«Կանայք տնօրենների խորհրդում» հետազոտության արդյունքների մասին
հրապարակումները ԶԼՄ-ներում
«Ապակե առաստաղի» կարծրատիպն ընկերություններին դարձնում է
«անիրավասության արատավոր շրջանի» գերի
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«ՀՆԱՐԱՎՈ՞Ր Է ԱՐԴՅՈՔ «ՇԱՀԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿԱՊԻՏԱԼԻԶՄԻՆ»
ԱՆՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ»
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
Վերջին տարիներին «շահակիցների կապիտալիզմ» եզրույթը կիրառվում է մի շարք
նշանակություններով` որպես կառավարման ոլորտի թեժ թեմա, նորաձև արտահայտություն,
կառավարման առաջնորդող սկզբունք, բարձր գաղափար, քաղաքական փոփոխությունների
տեսլական կամ բոլորը միասին:
«Շահակիցների կապիտալիզմն»
ընկերությունների նպատակասլաց
կառավարումն է` ի օգուտ ոչ միայն
բաժնետերերի, այլև այլ շահակիցների`
դրդելով ընկերություններին հանրային
նշանակության խնդիրների լուծմանը,
գործելու բարձր էթիկական չափորոշիչների շրջանակներում, նվաճելու շահակիցների
(աշխատակիցներ, հաճախորդներ, գործընկերներ, տեղական համայնք և այլն)
վստահությունը և նախապայմաններ ձևավորելու երկրի կայուն զարգացման համար:
«Հնարավո՞ր է արդյոք «շահակիցների կապիտալիզմին» անցումը Հայաստանի գործարար
միջավայրում» հարցի պատասխանը ստանալու համար Կորպորատիվ Կառավարման
Կենտրոնը նախաձեռնեց համանուն հետազոտությունը, որն իրականացվել է
փորձագիտական հարցման միջոցով: Հարցմանը մասնակցել է 50 փորձագետ:
Հարցումն անցկացվել է 2021թ. փետրվար-մարտ ամիսներին: Բացի բարձրացված հարցի
պատասխանը ստանալուց, հարցումը նպատակ է հետապնդել`
•

բացահայտել Հայաստանում «շահակիցների կապիտալիզմի» էության ընկալումը,

•

դիտարկել հայաստանյան գործարար միջավայրում «շահակիցների կապիտալիզմին» անցման
հնարավորությունները և դրա վրա ազդող գործոնները,

•

26 |

պարզել Հայաստանում «շահակիցների կապիտալիզմին» անցման հիմնական եղանակները:
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ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐԸ
Հարցվածները գրեթե միաձայնորեն
(96%) համաձայնվել են Համաշխարային
տնտեսական ֆորումի մանիֆեստի
հիմնադրույթի հետ, ըստ որի`
ընկերություններն ավելին են,
քան հարստություն գեներացնող
տնտեսական միավոր լինելը, և
դրանց կատարողականը գնահատվում է ոչ միայն բաժնետերերին վճարվող շահույթով,
այլև սոցիալական, բնապահպանական և պատշաճ կառավարման նպատակներին
հասնելու նրանց կարողությամբ: Հարցված փորձագետների 3/4-ից ավելին համոզված է,
որ ընկերությունների դերի նման վերագնահատումը կարող է նպաստել դրանց կողմից
երկարաժամկետ արժեքի ձևավորմանը:
Միաժամանակ հարցվածները գտնում են, որ Հայաստանի կորպորատիվ կառավարման
ներկայիս համակարգը կողմնորոշված է առավելապես դեպի բաժնետերերը: Առաջիկա
երեք տարիների ընթացքում համակարգային փոփոխությունների` «շահակիցների
կապիտալիզմին» անցման իրատեսականությանը հավատում է հարցվածների միայն 38%-ը,
գրեթե նույնքան էլ (34%) փորձագետներ դրսևորել են վատատեսական տրամադրություններ
և անցումը համարել ոչ իրատեսական: Դրա հետ մեկտեղ փորձագետների գերակշիռ
մեծամասնությունը (88%) կարևորում է այդ անցումը գործարար միջավայրի բարելավման և
կայուն զարգացման տեսանկյունից:
Հարցվածների կեսից ավելին որպես «շահակիցների կապիտալիզմին» անցումը խթանող
գործոն նշել է ընկերությունների կողմից սեփական մոտեցումների վերագնահատումը`
կորպորատիվ կառավարման/ESG-ի պատշաճ հանձնառություն ստանձնելու միջոցով:
Հարցված փորձագետների կեսը նման հիմնարար փոփոխությունների առաջնորդի դերում
տեսնում է տնօրենների խորհրդին, իսկ 26%-ը` հսկող բաժնետերերին:
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Որպես «շահակիցների կապիտալիզմին»
անցման հնարավոր եղանակներ
փորձագետներն առանձնացրել
են ընկերությունների կողմից
սեփական շահակիցների ճանաչումը
(քարտեզագրումը) և կորպորատիվ
թափանցիկության բարձրացումը`
շահակիցների հետ հաղորդակցությունն ապահովելու նպատակով: Փորձագետների 38%-ը
որպես անցումը խրախուսող եղանակ դիտարկել է բիզնեսի բարեվարքության հավաքական
այնպիսի նախաձեռնություններին մասնակցությունը, ինչպիսին, օրինակ, Հայաստանում
ձևավորված Բիզնեսի բարեվարքության ակումբն է:

Հետազոտության մասին հրապարակումները
Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնը ներկայացրեց «Հնարավո՞ր է արդյոք
«շահակիցների կապիտալիզմին» անցումը Հայաստանի գործարար միջավայրում»
փորձագիտական հարցման արդյունքները
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OՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ

2021թ.-ի մայիսի 26-ին ընդունվեց ««Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը, որն ուժի մեջ
մտավ 2021թ.-ի հուլիսի 10-ին։
Օրենքով նախատեսվեցին նոր կարգավորումներ, որոնք վերաբերում են ընկերության
բաժնետոմսերի պարտադիր վաճառքի պահանջի (squeeze out) և պարտադիր գնման
պահանջի (sell out) իրավունքներին, հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի դասեր
սահմանելուն, կոտորակային բաժնետոմսերի շրջանառության հնարավորություններին և
այլն: Փոփոխվեցին խոշոր գործարքների կարգավորումները, վերանայվեցին ընկերության
բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի, տնօրենների խորհրդի և գործադիր մարմնի
իրավասությունների պատվիրակումը, աշխատողների բաժնետիրացման կարգավորումները,
ինչպես նաև վերացվեցին իրավական մի շարք պահանջներ, օրինակ` գրանցման պահին
կանոնադրական կապիտալի վճարված լինելու, ՓԲԸ-ի համար վերստուգող ունենալու և այլն:
Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնը պարբերաբար անդրադառնալու է հիշյալ
փոփոխություններին և լրացումներին ու, դրանց իրավակիրարկումը դյուրինացնելու
նպատակով` ներկայացնելու է համապատասխան կարգավորումների էությունը
պարզաբանող նյութեր:
Ստորև ներկայացվող նյութը վերաբերում է բաժնետոմսերի համախմբմանը և կոտորակային
բաժնետոմսերի շրջանառության հնարավորությանը:
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ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ` ՀԻՆ ԵՎ ՆՈՐ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԼՈՒՅՍԻ ՆԵՐՔՈ
ՆԱՐԻՆԵ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՏՆՕՐԵՆ

ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ. ԴԱՍԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ
Բաժնետոմսերի համախմբումը կորպորատիվ գործողություն է, որի էությունն է
բաժնետոմսերի անվանական արժեքն ավելացնելու միջոցով կրճատել շրջանառության
մեջ գտնվող բաժնետոմսերի քանակը: Համախմբումը բաժնետոմսերի բաժանման
(սփլիթ) հակառակ պրոցեսն է: Ուստի, համախմբումն անվանում են նաև «հակադարձ
սփլիթ»: Կորպորատիվ երկու գործողությունների նպատակն ընկերության բաժնետոմսերի
շուկայական գնի վրա ազդելն է, և այդ հնարավորությունն ընձեռվում է թողարկողին:
Գործում է շուկայական առաջարկի և պահանջարկի օրենքը. շրջանառության մեջ
բաժնետոմսերի քանակի նվազումը հանգեցնում է դրանց շուկայական գնի բարձրացմանը`
համախմբմանը, իսկ բաժանման դեպքում` բաժնետոմսերի քանակի ավելացման շնորհիվ
նվազում է դրանց շուկայական գինը: Եթե կորպորատիվ առաջին գործողության շարժառիթը
շուկայական գնի բարձրացումն է, իսկ
բորսայում նվազագույն գին սահմանված
լինելու դեպքում՝ նաև ցուցակման
պայմաններին համապատասխանելն ու
ցուցակված ընկերության կարգավիճակի
պահպանումը, ապա երկրորդի դեպքում
բաժնետոմսերի իրացվելիության խթանումն է:
Համախմբումը կիրառվում է ոչ շատ հաճախ, քանի որ ներդրողները դրան վերաբերվում են
որպես ընկերության գործերի անմխիթար վիճակի ազդակի: Այսինքն` համախմբումը վկայում
է, որ ընկերությունն ի վիճակի չէ իր բաժնետոմսերի շուկայական գինը բարձրացնել բնական
մեխանիզմներով, օրինակ` գործունեության կատարողականի բարելավմամբ: Համախմբման
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կորպորատիվ որոշումը փաստում է, որ ընկերությունը չի աճում, չի զարգանում և ստիպված
դիմում է արհեստական եղանակների: Որոշման հրապարակման արդյունքում բավական
մեծ է հավանականությունը, որ բաժնետերերը կձգտեն ազատվել բաժնետոմսերից, քանի
որ արհեստական եղանակով բաժնետոմսերի շուկայական գնին աջակցելու պատճառով
ընկերությունը շուկայի մասնակիցների մոտ կորցնում է իր գրավչությունը: Ուստի,
համախմբումը հաճախ որակվում է որպես ծայրահեղ միջոց:

ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ. ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ
Զարգացած կապիտալի շուկայի
բացակայության պայմաններում
համախմբմանը դիմելու շարժառիթներ,
կարծես թե, չպետք է լինեին: Սակայն
Հայաստանի փորձը վկայում է հակառակի
մասին: Հայաստանյան ընկերությունները,
ի դեմս հսկող բաժնետերերի,
բաժնետոմսերի համախմբման մեջ գտան
նոր իմաստ` փոքրամասնություն կազմող բաժնետերերից (մինորիտարներից) գործող
օրենսդրության շրջանակներում ազատվելու և հսկիչ փաթեթներ ձևավորելու կամ դրանք
խոշորացնելու հնարավորություն: Սա այն դեպքում, երբ որպես պետական սեփականության
բաժնետիրացմամբ մասնավոր հատվածի կայացման գաղափարախոսական հենք ի
սկզբանե հռչակվել էր շուկայական մոդելի ձևավորումը, որի առանցքը մինորիտարների
իրավունքների պաշտպանությունն է` որպես ընկերությունների ներդրումային գրավչության
երաշխիք:
Սակայն օրենսդրությունը և կորպորատիվ իրողությունները փաստում են հակառակի մասին:
Դրա ապացույցներից են բաժնետոմսերի համախմբման իրավակարգավորումները:
Արդարության համար հարկ է նշել, որ մինորիտարների իրավունքների պաշտպանությունը
եղել և շարունակում է մնալ Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավման օրակարգային
հարցերից: Այդ նպատակով, 2017թ.-ից ի վեր «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին»
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ՀՀ օրենքում կատարվել են բազմաթիվ փոփոխություններ և լրացումներ, սակայն դրանք
ամեն անգամ շրջանցել են համախմբման գոյություն ունեցող իրավակարգավորումների
վերանայումը:
Սա հաջողվեց 2021թ.-ի մայիսի 26-ին ընդունված ««Բաժնետիրական ընկերությունների
մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքով, որն
ուժի մեջ մտավ 2021թ.-ի հուլիսի 10-ին։ Հետևաբար, փորձենք ներկայացնել բաժնետոմսերի
համախմբման իրավակարգավորումները մինչ վերոնշյալ օրենքի ուժի մեջ մտնելը ու դրանից
հետո ընկած ժամանակահատվածի համար:

ՀԱՄԱԽՄԲՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՄԻՆՉ
2021Թ.-Ի ՀՈՒԼԻՍԻ 10-Ը
Համաձայն «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի (Օրենք) 56-րդ
հոդվածի` Ընկերությունն իրավունք ունի ժողովի որոշմամբ համախմբել (կոնսոլիդացնել)
տեղաբաշխված բաժնետոմսերը, որի
արդյունքում Ընկերության երկու կամ ավելի
բաժնետոմսերը փոխարկվում են նույն
տեսակի (դասի) մեկ նոր բաժնետոմսի: Այդ
դեպքում կանոնադրության մեջ կատարվում
են Ընկերության տեղաբաշխված և
հայտարարված բաժնետոմսերի քանակի և
անվանական արժեքի համապատասխան
փոփոխություններ: Համախմբման
(կոնսոլիդացման) հետևանքով կոտորակային բաժնետոմսեր առաջանալու դեպքում
վերջիններս ենթակա են հետգնման Ընկերության կողմից` դրանց շուկայական արժեքով:
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Օրենքի դրույթները մանրամասնելու համար անհրաժեշտ է կանգ առնել ընթացակարգային
որոշ հարցերի վրա: Դրանք են`
1. Ինչպե՞ս է կայացվում համախմբման մասին որոշումը:
2. Կարո՞ղ է արդյոք բաժնետերն արտահայտել իր անհամաձայնությունը
կոտորակային բաժնետոմսերն ընկերության կողմից հետգնելիս:
3. Ինչպե՞ս է որոշվում կոտորակային բաժնետոմսերի հետգնման արդարացի
հատուցումը կամ շուկայական արժեքը:

Հարց 1.

Համաձայն Օրենքի 67-րդ և 68-րդ հոդվածների` համախմբման
վերաբերյալ որոշման ընդունումը ժողովի իրավասությունն

է, սակայն հարցը ժողովին պետք է ներկայացվի խորհրդի կողմից, եթե ընկերությունում
ձևավորվել է խորհուրդ, իսկ, եթե խորհուրդ չի ձևավորվել, ապա այդ իրավասությունը կարող
է վերապահվել Ընկերության գործադիր մարմնին:
Հաշվի առնելով, որ հարցն անմիջականորեն
առնչվում է մինորիտարների իրավունքներին`
թե՛ սեփականության և թե՛ բաժնետոմսերով
ամրագրվող, առանձնակիորեն պետք է
կարևորել որոշման կայացման համար
անհրաժեշտ ձայների համամասնությունը:
Օրենքը նախատեսում է, որ համախմբման
հետ կապված որոշումն ընդունվում է ժողովին մասնակցող` քվեարկող բաժնետոմսերի
սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ, եթե ընկերության կանոնադրությամբ
ձայների ավելի շատ քանակ սահմանված չէ: Սովորաբար, ընկերություններն իրենց
կանոնադրությունները մշակելիս այս կամ այն հարցի վերաբերյալ որոշման կայացման
համար անհրաժեշտ ձայների համամասնության սահմանման առնչությամբ հազվադեպ
են դիմում ստեղծագործական մոտեցումների և հիմնականում առաջնորդվում են
Օրենքով նախատեսված կարգավորումներով: Առավել ևս հաշվի առնելով հայաստանյան
ընկերությունների բաժնետիրական կապիտալի կենտրոնացված կառուցվածքը, և այն,
որ համախմբումը գտնվում է հսկող բաժնետերերի հետաքրքրությունների շրջանակում,
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ձայների` Օրենքով նախատեսված համամասնությունը բավականաչափ հեշտացնում է
որոշման կայացումը, քանի որ փաստացիորեն միայն հսկող բաժնետիրոջ «կողմ» քվեարկելը
կարող է ապահովել որոշման ընդունումը: Սա հաստատում է այն փաստը, որ Հայաստանում
բաժնետոմսերի համախմբումը մեծ մասամբ իրականացվում էր ոչ թե ընկերության, այլ
հսկող բաժնետիրոջ շահերից դրդված: Հայաստանում գոյություն ունի կարծրատիպ,
որ այդ շահերը նույնական են: Եթե նույնիսկ համախմբումը որոշակի ֆինանսական և
ոչ ֆինանսական օգուտներ է ապահովում թե՛ ընկերությանը և թե՛ հսկող բաժնետիրոջը
տվյալ պահին, դա թերևս չի նշանակում, որ նման գործարքները բխում են ընկերության
երկարաժամկետ շահերից: Ընկերությունը վտանգում է իր հեղինակությունը, հնարավոր
ներդրողների և այլ գործընկերների հետ երկարաժամկետ վստահելի հարաբերություններ
կառուցելու հնարավորությունը: Ընկերությունը «շողք է նետում» նաև երկրի գործարար
միջավայրի վրա: Պատահական չէ, որ համախմբման վերաբերյալ ժողովին առաջարկ
ներկայացնելու իրավասությունը վերապահված է խորհրդին: Դրանով օրենսդիրն ապավինել
է ընկերության շահերից գործելու խորհրդի պարտականությանը:

Հարց 2.

Պատասխանը բավականին հակիրճ է` Ո՛Չ: Կոտորակային
բաժնետոմսերի հետգնումն իրականացնելու համար

բաժնետոմսերի սեփականատերերի համաձայնությունը պարտադիր չէ: Օրենքը
նախատեսում է, որ կոտորակային բաժնետոմսերը ենթակա են հետգնման ընկերության
կողմից: Այսինքն` բաժնետերերը կարող
են զրկվել իրենց բաժնետոմսերից
մեխանիկորեն, առանց կամահայտության,
ինչպես նաև իրենց կամքին հակառակ:
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Հարց 3.

Այս հարցի ծագումը ևս օրինաչափ է: Եթե առկա է
հնարավորությունը, որ բաժնետերն իր կամքին հակառակ

կարող է զրկվել իր բաժնետոմսերից, ապա նա պետք է իրավունք ունենա արդարացի
հատուցման: Ինչպես նշվել է վերևում, համախմբման հետևանքով կոտորակային
բաժնետոմսեր առաջանալու դեպքում վերջիններս ենթակա են հետգնման Ընկերության
կողմից` դրանց շուկայական արժեքով: Համաձայն Օրենքի 59-րդ հոդվածի` գույքի
շուկայական արժեքը սահմանվում է խորհրդի որոշմամբ (Օրենքը նախատեսում է որոշ
բացառություններ, որոնք չեն վերաբերում խնդրո առարկային): Ինչ վերաբերում է անկախ
գնահատողի ներգրավմանը, ապա դա
թողնվում է ընկերության հայեցողությանը,
քանի որ Օրենքը նախատեսում է կոնկրետ
դեպքեր, երբ անկախ գնահատողի կողմից
գույքի շուկայական արժեքի սահմանումը
պարտադիր է: Դրանք են Օրենքի 58-րդ
հոդվածով սահմանված` Ընկերության
բաժնետերերին պատկանող բաժնետոմսերի
հետգնումը և շահագրգռվածության
առկայությամբ գործարքի կնքումը: Միաժամանակ Օրենքը սահմանում է կոտորակային
բաժնետոմսերի շուկայական արժեքի նվազագույն շեմ, որը չի կարող պակաս լինել այն
գնից, որը հաշվարկվել է՝ Ընկերության զուտ ակտիվների արժեքը հիմք ընդունելով, այսինքն`
որպես կոտորակային բաժնետոմսերի նվազագույն շուկայական գին ճանաչվում է դրանց
գրքային արժեքը կամ մեկ բաժնետոմսի հաշվարկով ընկերության զուտ ակտիվների
արժեքը, որ կարող է ամենևին էլ չլինել հատուցման արդարացի չափ:
Այս ամենի հետ մեկտեղ ՀՀ սաhմանադրական դատարանը 2010թ. հուլիսի 13–ին ընդունեց
թիվ ՍԴՈ–903 որոշումը: Այն ճանաչեց, որ Օրենքի 56-րդ հոդվածը համապատասխանում
է ՀՀ Սահմանադրությանը, իսկ 57-րդ ու 58-րդ հոդվածների սահմանադրականությունը
որոշելու մասով գործի վարույթը կարճեց։
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«Պանդորայի տուփը» բացվեց,
և բաժնետոմսերի համախմբումը
Հայաստանում, մեղմ ասած, ծավալում
ստացավ: Համախմբում իրականացնողների
խորամանկության աստիճանը բարձրացավ
այնքան, որ կանոնադրական կապիտալն
անփոփոխ պահելու նպատակով`
անվանական արժեքի մեծությունը և
բաժնետոմսերի քանակը կորպորատիվ որոշմամբ փոխվում էին «տեղերով»: Օրինակ`
մինչ համախմբումը ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում էր 2500000 ՀՀ
դրամ` բաժանված 1000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 2500 հասարակ բաժնետոմսերի:
Համախմբումից հետո կանոնադրական կապիտալը կրկին կազմում է 2500000 ՀՀ դրամ,
սակայն բաժանված 2500 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 1000 հասարակ բաժնետոմսերի:
Նմանատիպ գործակիցների կիրառումը մի կողմից հնարավորություն էր տալիս
խուսափել կանոնադրական կապիտալի նվազեցման իրավական բարդ գործընթացից,
իսկ մյուս կողմից` ազատվել հնարավորինս մեծ թվով մինորիտարներից: Հաշվի
առնելով կոտորակային բաժնետոմսերի հետգնումը մանրամասնող կարգավորումների
բացակայությունը, գործնականում` անալոգիա անցկացնելով Օրենքի 57-րդ հոդվածով
(Ընկերության բաժնետոմսերի հետգնումը բաժնետերերի պահանջով) սահմանված
հետգնման հետ` ընկերություններն այդ բաժնետոմսերն ուղղում էին ընկերության
տնօրինությանը: Հետևաբար, դրանք չէին տալիս ձայնի իրավունք, հաշվի չէին առնվում
ձայների հաշվարկման ժամանակ, և դրանցով շահութաբաժիններ չէին հաշվարկվում:
Դրանք ենթակա էին տեղաբաշխման մեկ տարվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում ժողովը
պարտավոր էր որոշում ընդունել այս բաժնետոմսերի մարման միջոցով կանոնադրական
կապիտալի չափի նվազեցման մասին:
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ՀԱՄԱԽՄԲՄԱՆ
ԻՐԱՎԱԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ
2021Թ.-Ի ՀՈՒԼԻՍԻ 10-ԻՑ ՀԵՏՈ
Նոր իրավակարգավորմամբ թույլատրվում
է կոտորակային բաժնետոմսերի
շրջանառությունը, հետևաբար, դրանց
սեփականատերերին էլ հնարավորություն
է ընձեռվում պահպանել կոտորակային բաժնետոմսերը` պայմանով, որ համախմբման
մասին որոշման ընդունումից հետո՝ երկամսյա ժամկետում, նրանք ընկերությանը գրավոր
կծանուցեն կոտորակային բաժնետոմսերը պահպանելու իրենց ցանկության մասին:
Օրենքով նախատեսված ժամկետներում գրավոր ծանուցման բացակայության դեպքում
ընկերությունը պետք է իրականացնի կոտորակային բաժնետոմսերի հետգնումը դրանց
շուկայական արժեքով: Այսինքն` նոր իրավակարգավորմամբ կոտորակային բաժնետոմսերի
սեփականատերերին վերապահվում է կամահայտման, ընտրության իրավունք, ինչի
շնորհիվ նրանք կարող են չկորցնել իրենց սեփականության իրավունքը և համարվել
կոտորակային բաժնետոմսերի սեփականատեր` դրանց բնորոշ իրավունքներով ու
պարտականություններով։
Հաշվի առնելով, որ Օրենքով, բացի բաժնետոմսերի տեսակներից, նախատեսվում
են հասարակ բաժնետոմսերի դասեր, ապա կոտորակային բաժնետոմսով դրա
սեփականատիրոջը տրամադրվում են համապատասխան դասի, իսկ դրանց բացակայության
դեպքում՝ համապատասխան տեսակի բաժնետոմսերով տրամադրվող բոլոր իրավունքները՝
տվյալ բաժնետոմսի՝ իրեն պատկանող կոտորակին (մասին) համամասնորեն: Բացի այդ,
եթե միևնույն անձին պատկանում են միևնույն դասի, իսկ դրանց բացակայության դեպքում
միևնույն տեսակի երկու կամ ավելի կոտորակային բաժնետոմսեր, ապա դրանք իրենց
հանրագումարին համապատասխան ձևավորում են ամբողջական կամ կոտորակային
բաժնետոմս: Կոտորակային բաժնետոմսերի սեփականատերերին նաև իրավունք է
վերապահվում միավորվելու:
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Նոր իրավակարգավորմամբ վերանայվել է նաև ժողովում համախմբման մասին որոշում
ընդունելու համար անհրաժեշտ ձայների քանակը: Համաձայն Օրենքի փոփոխությունների`
բաժնետոմսերի համախմբման մասին որոշումն ընդունում է ժողովը` դրան մասնակցող`
քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների 3/4-ով, սակայն ոչ պակաս
քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների 2/3-ից, եթե Ընկերության
կանոնադրությամբ ձայների առավել մեծ քանակ սահմանված չէ: Այսինքն` բարձրացվել
է ոչ միայն որոշման ընդունման, այլև, պայմանական ասած, տվյալ հարցի կտրվածքով
«քվորումի» համար անհրաժեշտ ձայների նվազագույն քանակը:
Կոտորակային բաժնետոմսերի շուկայական արժեքի սահմանման հետ կապված
օրենսդրական վերանայումներ չեն կատարվել: Հարցի լուծումը կարելի է համարել
կոտորակային բաժնետոմսերի սեփականատերերին ակտիվ դերակատարման
վերապահումը:
Ինչ վերաբերում է նախկինում իրականացված համախմբումներին, ապա իրավական
ակտի եզրափակիչ մասում և անցումային դրույթներում նախատեսվել է, որ մինչև Օրենքն
ուժի մեջ մտնելն ընկերության բաժնետոմսերի համախմբման (կոնսոլիդացիայի) մասին
որոշում ընդունելու դեպքում ընկերության բաժնետոմսերի համախմբման (կոնսոլիդացիայի)
գործընթացի և արդյունքների, այդ թվում՝ համախմբման (կոնսոլիդացիայի) արդյունքով
առաջացած կոտորակային բաժնետոմսերի նկատմամբ կիրառվում են մինչև Օրենքն ուժի
մեջ մտնելը գործող նորմերը:
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ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ
«22 ՀԱՐՑՈՒՊԱՏԱՍԽԱՆ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՄԱՍԻՆ»
ԳՐՔՈՒՅԿ
Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնը ներկայացնում է «22 հարցուպատասխան
տնօրենների խորհրդի մասին» գրքույկը:
Գրքույկը նպատակ է հետապնդում հարցուպատասխանի
ձևաչափով ներկայացնել տնօրենների խորհրդի և
դրա անդամների դերակատարումն ընկերությունների
կառավարման համակարգում, ինչպես նաև ընկերությունների
երկարաժամկետ հաջողության ապահովման հարցերում:
Գրքույկը նախատեսված է բաժնետերերի, խորհրդի
և գործադիր մարմնի անդամների, կորպորատիվ
քարտուղարների, ներքին աուդիտորների և ընկերության
լավ կառավարման համար պատասխանատու այլ անձանց
համար:
Գրքույկը մշակել է Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի տնօրեն Նարինե Մելիքյանը:
Գրքույկը ներկայացվել է շահակիցներին 2021թ.-ի ապրիլի 23-ին:
Գրքույկը հասանելի է հայերեն և անգլերեն լեզուներով:
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«12 ՀԱՐՑՈՒՊԱՏԱՍԽԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԷԹԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ
ՄԱՍԻՆ» ԳՐՔՈՒՅԿ
Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնը ներկայացնում է «12 հարցուպատասխան
գործարար էթիկայի կանոնների մասին» գրքույկը:
Գրքույկում տեղ են գտել գործարար էթիկային և դրա
կանոններին վերաբերող հիմնարար մի շարք հարցերի
պատասխաններ, որոնք կօգնեն ընկերություններին ընկալելու
գործարար էթիկայի կանոնների անհրաժեշտությունը և
հնարավոր առավելությունները: Գրքույկն ընկերություններին
կաջակցի գործարար էթիկայի կանոնների մշակման և
ներդրման գործընթացներում:
Գրքույկը նախատեսված է բաժնետերերի, խորհրդի
և գործադիր մարմնի անդամների, կորպորատիվ
քարտուղարների, համապատասխանության
պատասխանատուների, ներքին աուդիտորների և ընկերության լավ կառավարման համար
պատասխանատու այլ անձանց համար:
Գրքույկը մշակել է Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի տնօրեն Նարինե Մելիքյանը:
Գրքույկը ներկայացվել է շահակիցներին 2021թ.-ի օգոստոսի 13-ին:
Գրքույկը հասանելի է հայերեն լեզվով:
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«10 ՀԱՐՑՈՒՊԱՏԱՍԽԱՆ ESG-Ի ՄԱՍԻՆ» ԳՐՔՈՒՅԿ

Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնը ներկայացնում է «10 հարցուպատասխան ESG-ի
մասին» գրքույկը:
Շրջակա միջավայրի պաշտպանության, սոցիալական
արդարության և անվտանգության ու պատշաճ կառավարման
հարցերը (ESG) դառնում են ժամանակակից ընկերությունների
կորպորատիվ իրականության անբաժանելի մասը: Հեռատես
ընկերությունները դրանք ինտեգրում են իրենց երկարաժամկետ
ռազմավարությանը` ինչպես սեփական, այնպես էլ իրենց
շահակիցների կայուն զարգացումն ապահովելու համար:
Գրքույկում հարցուպատասխանի ձևաչափով ներկայացվում
են ESG-ի էությունն ու բաղադրիչները, հիմնական
դրդապատճառներն ու շարժիչ ուժերը, խորհրդի դերակատարումը ESG չափորոշիչների
որդեգրման, ինչպես նաև դրանց թափանցիկությունն ապահովելու հարցերում:
Գրքույկը կաջակցի ընկերություններին ESG հանձնառության ստանձնման ու դրա իրագործման
գործընթացներում:
Գրքույկը նախատեսված է բաժնետերերի, խորհրդի և գործադիր մարմնի անդամների,
կորպորատիվ քարտուղարների, համապատասխանության պատասխանատուների, ներքին
աուդիտորների և ընկերության լավ կառավարման համար պատասխանատու այլ անձանց
համար:
Գրքույկը մշակել է Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի տնօրեն Նարինե Մելիքյանը:
Գրքույկը ներկայացվել է շահակիցներին 2021թ.-ի օգոստոսի 27-ին:
Գրքույկը հասանելի է հայերեն լեզվով:
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«ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
«Հակակոռուպցիոն համապատասխանություն» էլեկտրոնային դասընթացը նպատակ է
հետապնդում հետաքրքրություն առաջացնել հակակոռուպցիոն համապատասխանության
ծրագրի նկատմամբ, բարձրացնել դրա վերաբերյալ շահակիցների իրազեկվածությունը:
Դասընթացն արժեքավոր ռեսուրս է ոչ միայն
հակակոռուպցիոն ակտիվ դիրքորոշման
առավելությունները ներկայացնելու, այլև
գործնական քայլերի դրդելու համար:
Էլեկտրոնային դասընթացը բաղկացած
է հետևյալ երեք մոդուլներից, որոնցից
յուրաքանչյուրն ավարտվում է թեստային
հարցերով`
Մոդուլ 1. Հիմնական հասկացություններ
Մոդուլ 2. Հակակոռուպցիոն համապատասխանության ծրագիր. «խաղի
կանոնների» ձևավորում
Մոդուլ 3. Հակակոռուպցիոն համապատասխանության ծրագիր. «խաղի
կանոնների» վերահսկում
«Հակակոռուպցիոն համապատասխանություն» էլեկտրոնային դասընթացը հասանելի է:
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1. «Ագրիկոնցեպտ» ՓԲԸ,

15. «Կուլտիվա» ՓԲԸ,

2. Ագրոբիզնեսի և Գյուղի Զարգացման

16. «ՀԱԷԿ-Ի շինարարություն» ՓԲԸ,

Կենտրոն Հիմնադրամ,
3. «Ագրոտրենդ» ՓԲԸ,

17. Հայաստանի Գործատուների
Հանրապետական Միություն,

4. «Ալֆա-ֆարմ» ՓԲԸ,

18. «Հայնախագիծ» ԲԲԸ,

5. Ամերիկայի առևտրի պալատը

19. ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատ,

Հայաստանում,

20. ՀՌԿԿ-Հայաստանի գրասենյակ,

6. «Արփա-Սևան» ԲԲԸ,

21. «Մենյու.էյէմ» ընկերություն,

7. «Արեգակ» ՈւՎԿ ՓԲԸ,

22. «Մոդեքս» ՍՊԸ,

8. «Բի-Դի-Օ Արմենիա» ՓԲԸ,

23. «Պողոսյան և գործընկերներ

9. Երևան քաղաքի
առևտրաարդյունաբերական պալատ,

իրավաբանական գրասենյակ» ՍՊԸ,
24. «ՍմարթԱգրո» ՓԲԸ,

10. «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ,

25. «ՍտեփԱփ» ՍՊԸ,

11. «Էֆֆեկտ Գրուպ» ՓԲԸ,

26. «Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲԸ,

12. «Լիկվոր» ՓԲԸ,

27. «Փի-Էյջ-Փի Փարթնըրզ» ՓԲԸ,

13. «Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ,

28. «Քարդ Ագրոկրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ,

14. Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոն,

29. «Քարդ Ագրոսերվիս» ՓԲԸ:
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Երկու բան պետք է լցնի մարդու հոգին հիացմունքով ու հարգանքով՝
աստղալից երկինքը գլխի վերևում և բարոյական օրենքը սրտի մեջ:
ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ
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www.corpgov.am
www.facebook.com/CorpGovCenFoundation
www.linkedin.com/company/corporate-governance-center-foundation
www.businessintegrityclub.corpgov.am
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