Խորհրդատվություն փոքր բիզնեսներին Հայաստանում

Ծրագրի դիմում-հայտ
Տվյալներ ձեռնարկության մասին
Մանրամասներ 		 		
Ձեռնարկության անվանում

Գրանցման համար

Հասցե
Հեռ.

Ֆաքս

Էլ-փոստ

Վեբ-կայք

Տնօրենի անուն

Տնօրենի պաշտոն (եթե այլ է)

Տնօրենի սեռ:

Տնօրենի տարիք:

Հիմնադրման տարեթիվ

Տարեկան շրջանառություն (EUR)

ՀՎՀՀ/ ԱԱՀ վճարողի համար (եթե առկա է)

Աշխատակիցներ 		 		
Աշխատակիցների ընդհանուր թիվ

որոնցից կին աշխատակիցներ

Ոլորտ
Ձեռնարկության նկարագիր (պատմություն, արտադրանք, ծառայություններ, հաճախորդներ, ծավալներ և զարգացման հիմնական ուղղություններ)

Ձեռնարկության զարգացման պատմություն (վերջին 5-10 տարիների)
Տարի

Աշխատակիցների
թիվ

Տարեկան շրջանառություն (EUR)

Կարևոր նվաճումներ (սեփականաշնորհում, վերակազմավորում, որակի
կառավարման համակարգի ներդրում և այլն)

Ֆինանսավորված է ՎԶԵԲ, Եվրոպական Միությունը
«EU4Business»-ի շրջանակներում և Շվեդիայի և Վաղ
անցումային երկրների հիմնադրամը:

Խորհրդատվություն փոքր բիզնեսներին Հայաստանում

Սեփականության կառուցվածք (բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասի բաշխվածություն %-ով)
Տեղական % 				
Արտերկրյա % 				
Սեփական % 				
Կին բաժնետեր %

			

Արտադրատեսակ կամ ծառայություններ, մասնաբաժինը հասույթում 		 	
			

%

			

%

			

%

			

%

Արտահանում 			

%

Ներդրումներ (խնդրում ենք տրամադրել տեղեկություններ ընկերության կողմից ներգրավված վարկերի մասին)
Տարի

Վարկային կազմակերպության
անվանում

Վարկի գումար (EUR)

Ծրագրի նկարագիր
Առկա խնդրի նկարագիր (ձեռնարկության հիմնական խնդիրը(ները), որոնք պետք է լուծվեն ծրագրի միջոցով)

Անհրաժեշտ գործարար խորհրդատվության տեսակ

Ծրագրից ակնկալվող արդյունքներ

Ֆինանսավորված է ՎԶԵԲ, Եվրոպական Միությունը
«EU4Business»-ի շրջանակներում և Շվեդիայի և Վաղ
անցումային երկրների հիմնադրամը:

Տոկոսադրույք

Կարգավիճակ
(առկա, մարված,
պահանջվող)

Առաջարկվող խորհրդատվական կազմակերպություն
(նախընտրած խորհրդատուի առկայության դեպքում խնդրում ենք ներկայացնել կազմակերպության անվանումը, կոնտակտային տվյալները, պատասխանատու անձի անունը)

Ծրագրի մեկնարկի նախատեսվող ամսաթիվ 			
Ձեռնարկության կողմից ծրագրի համար պատասխանատու աշխատակից 		 
Անուն, ազգանուն 		

Պաշտոն 		

Հասցե 				
Հեռ. 		 		
Էլ-փոստ 		 		

Ամսաթիվ 		

Ստորագրություն 		

Ստորագրված է 				
Ինչպե՞ս եք տեղեկացել մեր մասին
Վեբ-կայքից

Խորհրդատուից

Նախկին հաճախորդից

Մեր միջոցառումից

ՎԶԵԲ-ի Հայաստանյան գրասենյակից

Մեր աշխատակիցներից

Այլ (խնդրում ենք մանրամասնել) 		 	

Նախկինում դիմե՞լ եք արդյոք խորհրդատվական ծառայությունների: Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել

Դիմում-հայտում եվրոյի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործված փոխարժեք՝ 1 ԵՎՐՈ = 		
Դիմում-հայտի փաթեթին կից խնդրում ենք ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը
Ծրագրի դիմում-հայտի ձև
Գրանցման վկայականի պատճեն
Սեփականության կառուցվածքի վերաբերյալ տվյալներ (քաղվածք Կանոնադրությունից կամ Հիմնադիր պայմանագրից)
Նախորդ ԵՐԿՈՒ տարիների տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ
(եկամուտներ, դրամական հոսքեր, հաշվեկշիռ) ստորագրված և կնքված ընկերության կողմից

Նշում` սույն դիմում-հայտին կից այլ տեղեկատվություն կամ տվյալներ («Ձեր հայտը») ներկայացնելու դեպքում ՎԶԵԲ -ը կպահպանի Ձեր հայտի պատճեն
ՎԶԵԲ-ը կպահպանի Ձեր հայտի գաղտնիությունը և միտումնավոր չի հրապարակի այն որևէ երրորդ անձանց, եթե դա չպահանջվի գործող որևէ օրենքով

Խորհրդատվություն փոքր բիզնեսներին, Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ
Պիացցա Գրանդե բիզնես կենտրոն, 2րդ հարկ, Վազգեն Սարգսյան փ 10շ, ՀՀ, Երևան 0010
Հեռ.` +374 10 590901, Ֆաքս` +374 10 590920
Էլ. փոստ` knowhowarmenia@ebrd.com Վեբ-կայք՝ ebrd.com/knowhow/armenia
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