«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ» ԲԲԸ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ԱՄՓՈՓ ՈՐՈՇՈՒՄ N ԿՀ-20/2020
04․ 05.2020 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԹՈՒՅԼ ՏՐՎԱԾ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԻՄՔՈՎ
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ
ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
(Ընդունված է 2020 թվականի մայիսի 25-ին ԿՀ N 12 նիստում)
Օպերատորի 04.05.2020 թվականի առևտրային նստաշրջանի մոնիտորինգի արդյունքում Հայցվորը
արձանագրել է շուկա ստեղծող, Պատասխանող՝ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական
ընկերության կողմից թույլ տրված հետևյալ խախտումը.
04.05.2020

թվականին

«ԱՅԴԻ

ԲԱՆԿ»

փակ

բաժնետիրական

ընկերության

կողմից

թողարկված՝

AMANLBB28ER9 ծածկագրով պարտատոմսերի շուկա ստեղծող Պատասխանողը, Օպերատորի կողմից
կազմակերպված կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում նշված պարտատոմսերի երկկողմանի գնանշման
նպատակով, նախաառևտրային նստաշրջանի ընթացքում գնանշումների միաժամանակյա ներկայացման
ժամանակ, ժամը 10:50:37-ին, նշված պարտատոմսերով վաճառքի հայտը ներկայացրել է 101.3756 (մեկ
հարյուր մեկ և երեսունյոթ հազար հիսունվեց տասհազարերորդական) ԱՄՆ դոլար գնով, իսկ առքի հայտը`
101.8741 (մեկ հարյուր մեկ և ութսունյոթ հազար քառասունմեկ տասհազարերորդական) ԱՄՆ դոլար գնով,
որի արդյունքում, առևտրային նստաշրջանի բացման պահին՝ ժամը 11:00:00-ին, Օպերատորի

առևտրային համակարգում գրանցվել է նշված հայտերի փոխադարձ բավարարում՝ 101.3756 ԱՄՆ
դոլար գնով:
Այսպիսով, 04.05.2020 թվականին Պատասխանողի վերոնշյալ ոչ դիտավորյալ գործողությունները
հանգեցրել են դրա կողմից առևտրային համակարգում այնպիսի գործարքի կնքմանը, որի
արդյունքում գործարքի առարկա հանդիսացող արժեթղթերի նկատմամբ սեփականության
իրավունքի փոխանցում տեղի չի ունենում, և ինչի համար կարգապահական տույժ է սահմանված
Օպերատորի «Վերահսկողության կանոնակարգ»-ի 191. կետով:
Համաձայն

Օպերատորի

«Վերահսկողության

կանոնակարգ»-ի

191.

կետի

դրույթների,

առևտրային

համակարգում ոչ դիտավորյալ այնպիսի գործարք կնքելը, որի արդյունքում գործարքի առարկա հանդիսացող
արժեթղթերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի փոխանցում տեղի չի ունենում, առաջացնում է
տուգանքի նշանակում՝ 150․ 000 ( հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով:
«Վերահսկողության կանոնակարգ»-ի 17-րդ կետով նախատեսված է նաև
ավելի մեղմ տույժ կիրառելու հնարավորությունը։

կարգապահական տույժերից

Հաշվի առնելով վերոնշյալը և հիմք ընդունելով Օպերատորի «Վերահսկողության կանոնակարգ»-ի 76-րդ
կետը՝ Կարգապահական հանձնաժողովը միաձայն որոշում է.

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

1. Պատասխանող՝ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության նկատմամբ

սույն

որոշման նկարագրական մասում ներկայացված խախտումների համար կիրառել նախազգուշացում;
2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում Պատասխանողի կողմից այն ստանալու հաջորդ օրը և
Հայցվորի կամ Պատասխանողի կողմից կարող է բողոքարկվել Հանձնաժողով և ՀՀ կենտրոնական
բանկ՝ որոշումը ստանալուց 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, կամ դատական կարգով:

ՀՖԲ Կարգապահական հանձնաժողովի
նախագահ՝

ՀՖԲ Կարգապահական հանձնաժողովի
պատասխանատու քարտուղար՝

Ս. Մխիթարյան

Ա. Ղուկասյան

Որոշումը ստորագրված է 27.05.2020թ -ին

