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«____________»
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԴԻՐՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ _______
/կազմված է ___________20__ թվականին և բաղկացած է ________ թերթից/
(որոշման կայացման վայրը)

(որոշման կայացման ամսաթիվը)

Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեին Ընկերության հիմնադիր պայմանագիր կնքած
______________________հիմնադիրներ
նշել հիմնադիրների թիվը

1. ---------------------------------------- (անձնագիր` -------------, տրված` -----------թ., ---------ի կողմից,
հասցե` -----------------------------)
2. ---------------------------------------- (անձնագիր` -------------, տրված` -----------թ., ---------ի կողմից,
հասցե` -----------------------------)
Ժողովն իրավազոր էր, քանի որ հիմնադիր պայմանագիրը կնքած ___________________
հիմնադիրներն էլ անձամբ մասնակցում էին ժողովին:

նշել հիմնադիրների թիվը

Միաձայն քվեարկությամբ ժողովի նախագահ ընտրվեց ----------------------------------ը, իսկ ժողովի
քարտուղար` ------------------------------------------ը:

ՕՐԱԿԱՐԳ
1. «____________» ՍՊ Ընկերության ստեղծում:
2. Ընկերության կանոնադրական կապիտալի և բաժնեմասերի
տեղաբաշխում:
3. Ընկերություն կանոնադրության հաստատում:
4. Ընկերություն տնօրենի նշանակում:

սահմանումը,

բաժնեմասերի

1. Օրակարգի առաջին հարցի շուրջ լսեցին --------------------ին, ով ներկայացրեց, որ հիմնադիր
պայմանագիրը կնքելուց հետո կատարվել են բոլոր անհրաժեշտ նախապատրաստական
աշխատանքները` Ընկերության ստեղծման նպատակով: Ելնելով վերոգրյալից, վերջինս առաջարկեց
ստեղծել «____________» անվանմամբ ՍՊ ընկերություն:
Միաձայն որոշեցին
1.1. Ստեղծել «____________» անվանմամբ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն:
1.2. Սահմանել, որ Ընկերության գործունեության ժամկետը չի սահմանափակվում:

2. Օրակարգի երկրորդ հարցի շուրջ լսեցին -------------------ին, ով առաջարկեց Ընկերության
կանոնադրական կապիտալի չափ սահմանել ---------------- (-----------------) ՀՀ դրամ, որը բաժանել --------- (-----------------) բաժնեմասի, յուրաքանչյուրը` ----------- (-----------------) ՀՀ դրամ անվանական
արժեքով, միաժամանակ ընդունել ի գիտություն, որ Ընկերության կանոնադրական կապիտալի բոլոր
100 /հարյուր/ բաժնեմասերը տեղաբաշխված են հիմնադիրների միջև հիմնադիր պայմանագրով
սահմանված համամասնությամբ:
1
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Միաձայն որոշեցին
2.1. Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափ սահմանել ---------------- (-----------------) ՀՀ դրամ,
որը բաժանել ---------- (-----------------) բաժնեմասի յուրաքանչյուրը` ----------- (-----------------) ՀՀ դրամ
անվանական արժեքով:
2.2. Ընդունել ի գիտություն, որ Ընկերության կանոնադրական կապիտալի բոլոր ---------- (----------------) բաժնեմասերը համաձայն կնքված հիմնադիր պայմանագրի տեղաբաշխված են հիմնադիրների միջև
հետևյալ համամասնությամբ.
 ---------------------------- - ------------------- (-----------------) ՀՀ դրամ, ---------- (----------------)
հիմնադրի անուն ազգանունը
բաժնեմաս, ---------- (-----------------) տոկոս
 ------------------------------ – ---------------- (-----------------) ՀՀ դրամ, ---------- (-----------------)
հիմնադրի անուն ազգանունը
բաժնեմաս, ---------- (-----------------) տոկոս

3. Օրակարգի երրորդ հարցի շուրջ լսեցին -------------------------------ին, ով ներկայացրեց Ընկերության
կանոնադրության հիմնական դրույթներն և առաջարկեց հաստատել այն:
Միաձայն որոշեցին`
3.1. Հաստատել Ընկերության կանոնադրությունը.

4. Օրակարգի չորրորդ հարցի շուրջ լսեցին ------------------------------ին, ով առաջարկեց Ընկերության
տնօրեն նշանակել -----------------------ին:
Միաձայն որոշեցին`
4.1. Ընկերության տնօրեն նշանակել -----------------------------------ին (անձնագիր` -------------, տրված` ----------թ., ---------ի կողմից, հասցե` -----------------------------):
Միաժամանակ հանձնարարել Ընկերության տնօրենին սույն արձանագրությունը կանոնադրության և
այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ միասին անձամբ կամ լիազորված անձի միջոցով ներկայացնել ՀՀ
ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն` Ընկերության
գրանցման նպատակով:
Օրակարգի սպառման կապակցությամբ ժողովը հայտարարվեց փակված:

ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ ---------------------------------------____________________
ստորագրություն
ԺՈՂՈՎԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝ -------------------------------------- ____________________
ստորագրություն
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