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Քայլ 1. Համախմբվող արժեթղթերի և համախմբման պայմանների նշում
Այս գործողության միջոցով ավելանում է արժեթղթերի անվանական արժեքը և նվազում է
ընդհանուր քանակը (կանոնադրական կապիտալը մնում է անփոփոխ): Անհրաժեշտ է մուտք գործել
Corporate EventsInsertConsolidation Ins, որից հետո բացվում է հետևյալ պատուհանը.

Որտեղ պարտադիր լրացման դաշտերն են.


Description – Գործառնության նկարագրություն



Source – Համախմբվող արժեթղթի ISIN կոդը (ԱՄՏԾ կամ ԱՆԾ)



Rate – Համախմբման գործակից (>1-ից)



Rounding – Կլորացման նիշերի քանակ



Compilance Date – Գործարքի իրականացման ամսաթիվ



Source Current Total – Գեներացվում է ավտոմատ (ցույց է տալիս այդ պահին

առկա արժեթղթերի քանակը)


Total Consolidated Quantity – Պակասեցվող արժեթղթերի քանակ (օր՝ 100

միավորի առկայության դեպքում և 2 Rate-ի դեպքում ընդհանուր քանակը պետք է լինի 50,
այսինքն՝ պակասեցվող քանակը 50 է, հետևաբար այս դաշտում նշվում է 50)


Source Final Total – Գեներացվում է ավտոմատ (ցույց է տալիս, թե որքան է

լինելու արժեթղթերի քանակը համախմբումից հետո)


Աջ կողմում՝ NoticeRemarks դաշտում, նշվում են համախմբման հիմքերը

(օր՝բաժնետիրական ընկերության ժողովի 01.01.20XX թիվ N որոշում)

Անհրաժեշտ տվյալների մուտքագրումից հետո սեղմում ենք SAVE կոճակը:

Քայլ 2. Կատարված գործառնության հաստատում
Անհրաժեշտ է մուտք գործել Corporate Events BrowseCorporate Event Browser, որից հետո
բացվում է հետևյալ պատուհանը.

Անհրաժեշտ է գտնել մուտքագրված գործարքը (դեղին գույնով նշված), որից հետո
կատարելright click Evt Auth:
Այնուհետև ներքևի մասում պետք է կատարել հետևյալ քայլերի հաջորդականությունը՝
Main Consolidation right click Calc, ինչպես ցույց է տրված ստոև բերված պատուհանում.

Այնուհետև կատարում ենք Main Consolidation right click Edit List

Edit List

Անհամապատասխանության հայտնաբերման դեպքում հնարավոր է զրոյացնել տվյալ
գործողությունը Right clickClear Calc ֆունկցիայի միջոցով, որը բոլոր տվյալները կբերի
նախնական վիճակի, և որից հետո բոլոր քայլերը պետք է սկսել սկզբից:

Եթե ամեն ինչ ճիշտ է, ապա ներքևի բլոկում կատարում ենք՝ Main Consolidationright
clickApply, ինչպես ցույց է տրված ստոև բերված պատուհանում.

Այս քայլի հաջող իրականացումից հետո համախմբման գործառնության գրանցումն
ավարտվում է:

