«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ» ԲԲԸ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ԱՄՓՈՓ ՈՐՈՇՈՒՄ N ԿՀ- 02/2021
ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԹՈՒՅԼ ՏՐՎԱԾ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՄՔՈՎ
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ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
(Ընդունված է 2021 թվականի փետրվարի 25 -ին ԿՀ N 02 նիստում)
«ԵՐԵՎԱՆԻ

ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ

«Հայաստանի

ֆոնդային

ԳՈՐԾԱՐԱՆ»
բորսա»

բաց

բաց

բաժնետիրական

բաժնետիրական

ընկերությունը

ընկերության

կատարել

կանոնների

է

հետևյալ

խախտումները.
Պատասխանողը

19․ 01․ 2021 թվականին ծանուցված լինելով Ընկերության բաժնետոմսերի՝ առևտրին

թույլտվության պահպանման համար նախատեսված և

Օպերատորի «Սակագների մասին կանոններ»-ին

համապատասխան հաշվարկված՝ 100,570 (հարյուր հազար հինգ հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամի չափով
եռամսյակային կանխավճարի վճարման մասին, 2021 թվականի փետրվարի 4-ի դրությամբ Օպերատորին չի
վճարել ցուցակման (առևտրին թույլտվության) պահպանման համար անհրաժեշտ՝ նշված վճարը, որը
Օպերատորի «Սակագների մասին կանոններ»-ի 10-րդ գլխի 34-րդ կետի համաձայն,Պատասխանողի կողմից
ենթակա էր վճարման Օպերատորից համապատասխան ծանուցումը ստանալու օրվանից 10 (տաս)
աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Օպերատորի «Արժեթղթերի ցուցակման և առևտրին թույլատրման կանոններ»-ի 17-րդ գլխի 83-րդ կետի 4)-րդ
ենթակետի համաձայն, հաշվի առնելով նաև նույն կանոնների 135-րդ և 136-րդ կետերի դրույթները,
արժեթղթերի ցուցակման (առևտրին թույլտվության) պահպանման համար թողարկողը պարտավոր է
սահմանված

ժամկետներում

կատարել

ցուցակման

(առևտրին

թույլտվության)

պահպանման

համար

սահմանված պարտադիր վճարը:
Այսպիսով,

սահմանված

ժամանակահատվածում՝

20.01.2021թ-03.02.2021թթ․ չվճարելով

Ընկերության

բաժնետոմսերի ցուցակման (առևտրին թույլտվության) պահպանման համար նախատեսված 100,570 (հարյուր
հազար հինգ հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամի չափով եռամսյակային կանխավճարը, Ընկերությունը խախտել է
Օպերատորի «Արժեթղթերի ցուցակման և առևտրին թույլատրման կանոններ»-ի 17-րդ գլխի 83-րդ կետի 4)-րդ
ենթակետով սահմանված պահանջը:
Պատասխանողի պարտքը

31.12.2020թ-ի դրությամբ

կազմում էր

ընդամենը՝

1,005,681 (մեկ միլիոն հինգ

հազար վեց հարյուր ութսունմեկ) ՀՀ դրամ, իսկ համաձայն ՀՖԲ գլխավոր հաշվապահի կողմից տրամադրված
19․ 01․ 2021թ․
գումարի պարտքը

հաշիվ - ապրանքագրի, վճարող՝
01․ 01․ 2021թ-ի դրությամբ

"Երևանի ոսկերչական գործարան" ԲԲԸ-ի

կազմում է ընդամենը՝

չվճարված

1,106,250 (մեկ միլիոն հարյուր վեց

հազար երկու հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ։
Հաշվի առնելով վերոնշյալը և հիմք ընդունելով Օպերատորի «Վերահսկողության կանոնակարգ»-ի
187-րդ կետի 2-րդ ենթակետի, 184-րդ կետի, 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՝ սույն որոշման նկարագրական մասում ներկայացված խախտումների համար, որպես
կարգապահական տույժ կիրառելի համարել՝ արժեթղթերի առևտրին թույլտվության դադարեցումը
(ապացուցակումը), և դիմել Օպերատորի Դիտորդ խորհրդին՝ Ընկերության արժեթղթերի առևտրին
թույլտվության դադարեցման (ապացուցակման) մասին որոշում ընդունելու միջնորդությամբ։

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` 27.02.2021թ-ին

