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«Հայաստանի

ֆոնդային

ԳՈՐԾԱՐԱՆ»
բորսա»

բաց

բաց

բաժնետիրական

բաժնետիրական

ընկերությունը

ընկերության

կատարել

կանոնների

է

հետևյալ

խախտումները.

1.
Ընկերությունը
հաշվետու
թողարկողների
կողմից
հաշվետվությունների
ներկայացման
(տեղեկությունների բացահայտման) համար ԿԲ
նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված
ժամկետներում՝ Օպերատորին չի ներկայացվել անկախ աուդիտորական եզրակացությամբ հաստատված
2018 և 2019 թվականների տարեկան հաշվետվությունները, այդպիսով, համապատասխանաբար, 01.05.2019
թվականից և 01.05.2020 թվականից խախտելով Օպերատորի «Արժեթղթերի ցուցակման և առևտրին
թույլատրման կանոններ»-ի 17-րդ գլխի 83-րդ կետի 1)-ին ենթակետով սահմանված պահանջը։

2.

Ընկերությունը 2018 թվականի հուլիսի 1-ից չի կատարել բաժնետոմսերի ցուցակման պահպանման

համար սահմանված պարտադիր վճարները՝ Օպերատորին և պարտքը 24.12.2020 թվականի դրությամբ
կազմում է 1,005,681 (մեկ միլիոն հինգ հազար վեց հարյուր ութսունմեկ) ՀՀ դրամ, այդպիսով խախտելով
Օպերատորի «Արժեթղթերի ցուցակման և առևտրին թույլատրման կանոններ»-ի 17-րդ գլխի 83-րդ կետի 4)րդ ենթակետով սահմանված պահանջը:

Հաշվի առնելով վերոնշյալը և հիմք ընդունելով

Օպերատորի «Վերահսկողության կանոնակարգ»-ի

185-րդ կետի և 78-րդ կետի 3-րդ ենթակետի, ինչպես նաև 76-րդ կետի դրույթները՝ Կարգապահական
հանձնաժողովը միաձայն․
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է

1. Պատասխանող «ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» բաց բաժնետիրական ընկերության
նկատմամբ
կիրառել

սույն

որոշման

նախազգուշացում`

նկարագրական
կարգապահական

մասում

ներկայացված

խախտումները

խախտումների

վերացնելու

և

համար

նմանատիպ

խախտումները կանխարգելելու նպատակով արձակելով հետևյալ հանձնարարականները՝
1) Պատասխանողը պարտավոր է մինչև
բաժնետոմսերի՝ առևտրին թույլատրման
նախատեսված և մինչ այդ վճարման ենթակա
այդ վճարումների գծով կուտակված 1,005,681
դրամի չափով պարտքը։

2021 թվականի ապրիլի 30-ը ներառյալ վճարել իր
պահպանման համար Օպերատորի սակագներով
վճարները՝ ներառյալ սույն որոշման ընդունման պահին
(մեկ միլիոն հինգ հազար վեց հարյուր ութսունմեկ) ՀՀ

2) Պատասխանողը պարտավոր է մինչև 2021 թվականի ապրիլի 30-ը ներառյալ իրականացնել անկախ
աուդիտ և

2020 թվականի տարեկան հաշվետվության հետ Օպերատորին ներկայացնել անկախ

աուդիտորական

եզրակացությամբ

հաստատված

2018

և

2019

թվականների

տարեկան

հաշվետվությունները:
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՝

Սամվել Մխիթարյան

Անահիտ Ղուկասյան

Որոշումը ստորագրված է` 20.01.2021-ին

