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Հիմնական հասկացություններ.
Բաժանվող ընկերություն. Ընկերություն որը բաժանման եղանակով վերակազմավորման
արդյունքում դադարում է՝ բոլոր իրավունքների և պարտականությունների փոխանցմամբ
նոր ստեղծվող ընկերություններին:

Առանձնացող ընկերություն. ընկերություն որի իրավունքների և պարտականությունների մի
մասի փոխանցմամբ ստեղծվում է նոր ընկերություն (ընկերություններ)՝ առանց դրա
գործունեության դադարեցման.

Իրավահաջորդ ընկերություն. Բաժանման/առանձնացման արդյունքում ստեղծվող նոր
ընկերություն (ընկերություններ).

Անհրաժեշտ պայմաններ
Demerger գործիքն օգտագործելու համար հարկավոր է, որ Իրավահաջորդ ընկերության
(Destination) արժեթղթի գրանցված սեփականատերեր չլինեն (Instrument-ի Balance-ը լինի 0):

1. ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԲԱԺԱՆՄԱՆ/ԱՌԱՆՁՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅԱՆ
ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՔԱՅԼԵՐԸ
Քայլ 1. Գործառնության մուտքագրում
Անհրաժեշտ է մուտք գործել Corporate EventsInsertDemerger Ins, որից հետո
բացվում է հետևյալ պատուհանը.

Այստեղ պարտադիր լրացման դաշտերն են.


Demerger Description – Բաժանման գործառնության նկարագրություն



Source Issuer Reference – Հղում բաժանվող (դադարող) ընկերությանը



Meeting Date – Ժողովի անցկացման ամսաթիվ



Compliance Date – Բաժանումն իրավական ուժի մետ մտնելու ամսաթիվ



Remarks – Բաժանման հիմքեր

Այնուհետև, բացված պատուհանի վերևի աջ մասում կատարում ենք Add New, ինչպես
ցույց է տրված ստորև բերված պատուհանում.
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Այստեղ լրացման ենթակա են հետևյալ դաշտերը.


Dest Iss Ref - Հղում իրավահաջորդ ընկերությանը, որի արժեթղթերը ձևավորվում
են բաժանվող ընկերության արժեթղթերի փոխարկման արդյունքում



Iss Full Name – Ընկերության լրիվ անվանումը (ձևավորվում է ավտոմատ):

Դրանից հետո հետո սեղմում ենք Generate, որից հետո ձևավորվում է Destination-ի Instrument-ը:
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Քայլ 2. Կատարված գործառնության հաստատում ըստ տարբերակների
Անհրաժեշտ է մուտք գործել Corporate Events BrowseCorporate Event Browser, այդտեղ
գտնել մուտքագրված գործառնության տողը և կատարելright click Evt Auth:

2.

ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐ

Իրավահաջորդ ընկերության բաժնետոմսերի քանակը և անվանական արժեքը մնում են
անփոփոխ
Այս դեպքում ստորև բերված պատուհանում երևում են հետևյալ 4 գործողությունները.

Հաշվի առնելով իրականացվող գործառնության տեսակ՝ այս 4 գործողությունները
կամ ակտիվացնում են, կամ չեղարկում.


Company Demerger – Ընկերության բաժանում (ակտիվանում է՝ right click Calc1,

այնուհետև right click Apply, չեղարկվում է՝ right click Cancel)


Full Cancellation - բաժանման դեպքում՝ բաժանվող ընկերության արժեթղթերի

չեղարկում (ակտիվանում է՝ right click Calc2, այնուհետև right click Apply, առանձնացման
դեպքում՝ right click Cancel)

Issuer Deregistration – Բաժանման դեպքում՝ բաժանվող ընկերության չեղարկում (right
click Apply, առանձնացման դեպքում՝ right click Cancel)


Register Additional Shares – Իրավահաջորդ ընկերության հավելյալ բաժնետոմսերի

գրանցում՝ right click Cancel:
Գործողությունն այսքանով ավարտվում է:

1

Բաժանված մասի բաժնետոմսերի քանակի ստուգման համար right click Calc գործողությունից հետո նույն
տողի վրա right click Edit list: Ստուգելուց հետո առանց SAVE անելու Edit list պատուհանը հարկավոր է փակել
2
Համապատասխան բաժնետոմսերի քանակի ստուգման համար right click Calc գործողությունից հետո նույն
տողի վրա right click Edit list: Ստուգելուց հետո առանց SAVE անելու Edit list պատուհանը հարկավոր է փակել
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Իրավահաջորդ ընկերության բաժնետոմսերի քանակի փոփոխություն
Եթե նախատեսվում է գրանցել իրավահաջորդ ընկերության բաժնետոմսերի քանակի
փոխոխություն, ապա անհրաժեշտ է կատարել Components Demergerright clickEdit,
ինչպես ցույց է տրված ստրոև բերված նկարում

Գործողության կատարումից հետո բացվում է հետևյալ պատուհանը.

Այստեղ Destination Rate-ում գրվում է այն գործակիցը, որքան անգամ պետք է փոփոխվի
բաժնետոմսերի քանակը:
Այնուհետև SAVE կատարելուց հետո հարկավոր է Corporate Event browse-ում կատարված
գործողության վրա կատարել right clickEvt Auth**:
**Այս գործողությունից հետո Components դաշտում նոր տող չի ավելանում, քանի որ այն արդեն ներառված է
Components դաշտի առաջին տողի գործողության մեջ:
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Առանձնացող ընկերության բաժնետոմսերի քանակի նվազում
Եթե նախատեսվում է գրանցել նաև առանձնացող ընկերության բաժնետոմսերի
քանակի նվազեցում, ապա անհրաժեշտ է կատարել  right clickAdd Ben, ինչպես ցույց է
տրված ստորև բերված պատուհանում.

Դրանից հետո բացվում է հետևյալ պատուհանը.

Destination մասում պարտադիր լրացման դաշտերն են՝
Benefit Type – Գործառնության տեսակը
Description - Գործառնության նկարագրություն
Prequisite – ընտրվում է Demerger - Convert ........ to ...........:
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Այնուհետ անցում ենք կատարում Source ենթաժնին*, ինչպես ցույց է տրված ստորև
բերված նկարում.

Այս մասում լրացվում են հետևյալ դաշտերը.
Source ISIN Code – Առանձնացող ընկերության բաժնետոմսերի ISIN Code-ը.
Source rate – այստեղ նշվում է այն դրույքը, որով պետք է նվազի առանձնացող ընկերության
բաժնետոմսերի քանակը (օրինակ՝ եթե գրված է 0.4, ապա բաժնետոմսերի ընդհանուր
քանակը նվազելու է 0.4 X նախնական քանակով)
Source Rounding – «Standard»
Source Transaction Type – «Cancellation»
Source Debit – ակտիվացվում է
Source Total – այն քանակն է, որքանով պետք է նվազի բաժանվող ընկերության
բաժնետոմսերի քանակը (օրինակ՝ եթե նախնական քանակը 100 է և նշված է 0.4 գործակից,
ապա այս դաշտում պետք է գրանցվի 400 (այսինքն՝ 0,4*1000) և վերջնական քանակը կդառնա
600)

*Առանձնացող ընկերության բաժնետոմսերի քանակի նվազման ժամանակ “Destination” ենթաբաժինը չի
օգտագործվում:
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Կատարված փոփոխություններից հետո Components դաշտում կավելանա նոր տող*, որը
ակտիվանում է հետևյալ կերպ՝ right click Calc3, այնուհետև right click Apply, իսկ
չեղարկվում է հետևյալ կերպ՝ right click Cancel

*Այս տողը կարող է ակտիվանալ միայն այն դեպքում, եթե նախորդ 4 տողերն արդեն ակտիվացվել կամ
ապակտիվացվել են: Ակտիվացնելու կամ ապաակտիվացնելու համար հարկավոր է կատարել Քայլ 2.1-ում
նկարագրված գործողությունները:

Գործողությունն այսքանով ավարտվում է:
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կատարված գործարքի արդյունքում ստացված քանակի ստուգման համար right click Calc
գործողությունից հետո նույն տողի վրա right click Edit list: Ստուգելուց հետո առանց SAVE անելու
Edit list պատուհանը հարկավոր է փակել
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Առանձնացող ընկերության բաժնետոմսերի քանակի ավելացում
Եթե նախատեսվում է գրանցել նաև առանձնացող ընկերության բաժնետոմսերի
քանակի ավելացում, ապա անհրաժեշտ է կատարել  right clickAdd Ben, ինչպես ցույց է
տրված ստորև բերված պատուհանում.

Այստեղ պարտադիր դաշտերն են.
Benefit Type - «Առանձնացում»
Description - Նկարագրություն
Prequisite – ընտրվում է Demerger - Convert ........ to ...........
Այնուհետև անցում ենք կատարում Sourse ենթաբաժին, ինչպես երևում է ստորև նկարում

Այստեղ պարտադիր լրացման դաշտերն են.
Source ISIN Code – Առանձնացող ընկերության բաժնետոմսերի ISIN Code-ը
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Source rate – Առանձնացող ընկերության բաժնետոմսերի քանակի ավելացման դեպքում
այստեղ գրվում է «1»
Source Rounding – «Standard»
Այնուհետև անցում են կատարում Destianation ենթաբաժնին՝

Destination ISIN Code – Առանձնացող ըկերության արժեթղթերի ISIN Code-ը
Destination Rate- այստեղ նշվում է այն դրույքը, որքանով պետք է ավելանա առանձնացող
ընկերության բաժնետոմսերի քանակը (օրինակ՝ եթե գրված է 3, ապա բաժնետոմսերի
ընդհանուր քանակը ավելանալու է [(3*նախնական քանակ)-նախնական քանակ]-ով)
Destination Rounding – Standard
Destination transaction Type - «Տեղաբաշխում»
Destination Total – Ավելացվող քանակը (օրինակ՝ եթե նախնական քանակը 1000 է և նշված է 3
գործակից, ապա այս դաշտում պետք է գրանցվի 3000 (այսինքն՝ 3*1000), և վերջնական
քանակը կդառնա 4000)
Կատարված փոփոխություններից հետո Components դաշտում կավելանա նոր տող*՝
Conversion (ակտիվանում է՝ right clickCalc, այնուհետև right clickApply, չեղարկվում է՝
right click Cancel)

*Այս տողը կարող է ակտիվանալ միայն այն դեպքում, եթե նախորդ 4 տողերն արդեն ակտիվացվել կամ
ապաակտիվացվել են: Ակտիվացնելու կամ ապաակտիվացնելու համար հարկավոր է կատարել Քայլ 2.1-ում
նկարագրված գործողությունները:
Գործողությունն ավարտված է:
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Առանձնացող ընկերության բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոփոխություն
Եթե նախատեսվում է գրանցել իրավահաջորդ ընկերության բաժնետոմսերի անվանական
արժեքի փոխոխություն, ապա անհրաժեշտ է կատարել  right clickAdd Amend, ինչպես
ցույց է տրված ստրոև բերված նկարում.

Գործողության կատարումից հետո բացվում է հետևյալ պատուհանը.
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Այստեղ պարտադիր դաշտերն են.
Action subtype – ASPI (Անվանական արժեքի ավելացում) կամ ASPD (Անվանական արժեքի
նվազում)
Prerequisite action – ինչպես նշված է նկարում (ընտրության տարբերակներում առկա է)
ISIN code – Ընկերության արժեթղթերի ISIN ծածկագիրը (ընտրության միակ տարբերակ)

Instrument info դաշտում լրացվում են հետևյալ տվյալները.
Par value – նոր անվանական արժեքը (այստեղ նշվում է արժեթղթերի նոր անվանական
արժեքը)
Par currency - արժույթ

Կատարված փոփոխություններից հետո Components դաշտում կավելանա նոր տող՝ Amend
(ակտիվանում է՝ right click Apply, չեղարկվում է՝ right click Cancel)*:
*Այս տողը կարող է ակտիվանալ միայն այն դեպքում, եթե նախորդ 4 տողերն արդեն ակտիվացվել կամ
ապաակտիվացվել են: Ակտիվացնելու կամ ապաակտիվացնելու համար հարկավոր է կատարել Քայլ 2.1-ում
նկարագրված գործողությունները:

Գործողությունն այսքանով ավարտվում է:
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