«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ» ԲԲԸ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ԱՄՓՈՓ ՈՐՈՇՈՒՄ N ԿՀ- 22/2020
12.10.2020 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԹՈՒՅԼ ՏՐՎԱԾ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԻՄՔՈՎ
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ
ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
(Ընդունված է 2020 թվականի նոյեմբերի 03 -ին ԿՀ N 13 նիստում)

Օպերատորի

12.10.2020 թվականի առևտրային նստաշրջանի մոնիտորինգի արդյունքում Հայցվորը

արձանագրել է շուկա ստեղծող, Պատասխանող՝ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության
կողմից թույլ տրված հետևյալ խախտումը.

12.10.2020 թվականին «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ էԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի կողմից թողարկված՝
AMHEZBB27ER5 ծածկագրով պարտատոմսերի շուկա ստեղծող Պատասխանողը Օպերատորի կողմից
կազմակերպված կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում նշված պարտատոմսերի երկկողմանի գնանշման
նպատակով, նախաառևտրային նստաշրջանի ընթացքում գնանշումների միաժամանակյա ներկայացման
ժամանակ, ժամը 10:51:17-ին, նշված պարտատոմսերով առքի հայտը ներկայացրել է 10,575 (տասը հազար
հինգ հարյուր յոթանասուհինգ) ՀՀ դրամ գնով, իսկ վաճառքի հայտը` 102,648 (մեկ հարյուր երկու հազար վեց
հարյուր քառասունութ) ՀՀ դրամ գնով, որի արդյունքում նշված պարտատոմսերի երկկողմանի գնանշման
ընթացքում՝ ժամը 10:51:17-ից սկսած մինչև առևտրային նստաշրջանի ավարտը (ժամը 15:00-ը), Շուկա
ստեղծողի սպրեդը կազմել է 7,639,300 (յոթ միլիոն վեց հարյուր երեսունինը հազար երեք հարյուր) տոկոս՝
գերազանցելով Օպերատորի «Շուկա ստեղծողների կանոններ»-ով սահմանված թույլատրելի 7 (յոթ) տոկոս
սպրեդի չափը և հանգեցնելով նշված կանոնների 4-րդ գլխի 1-ին կետի դ) ենթակետով սահմանված
պահանջների խախտմանը:
Այսպիսով, Օպերատորի 12.10.2020 թվականի առևտրային նստաշրջանի ընթացքում Պատասխանողի
վերոնշյալ գործողությունները հանգեցրել են դրա կողմից Օպերատորի «Շուկա ստեղծողների կանոններ»-ի
4-րդ գլխի 1-ին կետի դ) ենթակետով սահմանված պահանջների խախտմանը։ Խախտումը տևել է 249 (երկու
հարյուր քառասունինը) րոպե:
Ներկայացված և հետազոտված ապացույցների, պարզաբանումների ու բացատրությունների հիման վրա՝
հաշվի առնելով Հայցվորի առաջարկը, քանի որ «Վերահսկողության կանոնակարգ»-ի 17-րդ կետով
նախատեսված է նաև կարգապահական տույժերից ավելի մեղմ տույժ կիրառելու հնարավորությունը,
քննարկվեց նաև նախազգուշացում կիրառելու հնարավորությունը և առաջարկվեց՝ հորդորել
Պատասխանողին՝ նկատի ունենալով ՀՀ-ում համավարակի և ռազմական դրության պատճառով
ստեղծված

պայմանները՝

վերոհիշյալ

խախտումների

համար

Օպերատորի

«Վերահսկողության

կանոնակարգ»-ի 197. կետի դրույթներով նախատեսվող տուգանքի գումարը՝ 200 ․ 000 (երկու հարյուր
հազար) ՀՀ դրամ, փոխանցել ՀՀ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին, չնայած, ինչպես
բոլոր կազմակերպությունները, Պատասխանողը ևս կատարել է համապատասխան փոխանցումներ։

Հաշվի առնելով վերոնշյալը և հիմք ընդունելով նաև Օպերատորի «Վերահսկողության կանոնակարգ»-ի
76-րդ կետը՝ Կարգապահական հանձնաժողովը միաձայն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է․
1. Պատասխանող՝ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության նկատմամբ սույն որոշման
նկարագրական մասում ներկայացված խախտումների համար կիրառել նախազգուշացում։
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՝

Սամվել Մխիթարյան

Անահիտ Ղուկասյան

Որոշումը ստորագրված է` 03.11.2020-ին

