Համակարգում թողարկողի գրանցման (ISSUER MAINT)
ՈւՂԵՑՈւՅՑ
Այս գործողությունը թույլ է տալիս համակարգում գրանցել նոր թողարկող: Դրա համար անհրաժեշտ է
մուտք գործել Issuer→Maint→Issuer Maint, որից հետո բացվում է հետևյալ պատուհանը:

Այստեղ պարտադիր լրացման դաշտերն են.


Issuer Reference – Ընկերության ՀՎՀՀ-ն



Issuer Full Name – Ընկերության լրիվ անվանումը


Issuer Short Name – Ընկերության կարճ անվանումը
Address


Address of Residence/Postal Address – Ռեզիդենտության հասցե/փոստային հասցե



Address line 2 – Հասցեի երկրորդ տող



Postcode – Փոստային ցուցիչ



City – Քաղաքը




State – Մարզը
Country of residence – Ռեզիդենտությունը



Country – Գրանցման երկիր



Registered Address – Գրանցման հասցե

Contact info


Telephone – Կոնտակտային հեռախոսահամար (հետևյալ կառուցվածքով՝ +374-123-4567)




Fax Number – Ֆաքսի համար
Website Reference – Կայքէջի հղումը (առկայության դեպքում)



E-mail Address – Էլեկտրոնային հասցե

Classification codes


Issuer Category – Գործունեության ոլորտը



Issuer Registration Number – Պետական գրանցման համար (Բոլոր նիշերը
հարկավոր է գրել միասին)



Legal Form - կազմակերպաիրավական ձևը


Billing Reference – Բանկային հաշիվ
Other Settings

Issuer Open Date – Եռակողմ Պայմանագրի կնքման ամսաթիվ


Incorporation Date – Ընկերության գրանցման ամսաթիվ

Աջ կողմում Notes բաժնում լրացվում է՝
Տնօրենի և լիազորված անձանց (առկայության դեպքում)՝ Անուն-Ազգանուն-Հայրանունը,
Անձնագրային տվյալներ (համար, տրման ամսաթիվ, ում կողմից է տրված), ՀԾՀ, Հեռախոսահամարներ, ՀՕ
կողմից լրացվող այլ տվյալներ:
Անհրաժեշտ տվյալների մուտքագրումից հետո սեղմում ենք SAVE: Այս գործողությունը պետք է
հաստատվի երկրորդ օգտագործողի՝ հաստատողի կողմից:
Վերը նշված գործողությունների ավարտից հետո հաշվի օպերատորը ՀԿԴ կանոններով սահմանված
փաստաթղթերը ուղարկում է Կենտրոնական Դեպոզիտարիա, որի կողմից իրականացվում է նոր գործիքի
(բաժնետոմս, պարտատոմս) և դրա հաշվետերերի վերաբերյալ տվյալների մուտքագրում համակարգում:
Այնուհետև Corporate Events→Corp Evt Brows բաժնում հայտնվում է առկախված տող (Առաջնային
գրանցում): Ներքևի բլոկում անհրաժեշտ է կատարել right click→Edit List, ինչպես ցույց է տրված ստորև
բերված նկարում.

Դրանից հետո բացվում է հետևյալ պատուհանը.

Օպերատորի աշխատակցի կողմից ստուգվում է, ցուցակում բերված տվյալների իսկությունը:
Անհամապատասխանության հայտնաբերման դեպքում
հարկավոր է անմիջապես տեղեկացնել
Դեպոզիտարիայի աշխատակցին:
Եթե ամեն ինչ ճիշտ է, ապա պետք է փակել տվյալ պատուհանը, վերադառնալ նախորդ էջ (Corporate
Events→Corp Evt Brows), վերևի բլոկում գտնել մուտքարված գործառնությունը, կատարել Right Click ընտրել
Evt Auth.

այնուհետ՝ ներքևի բլոկում կատարել right click→Apply, ինչպես երևում է ստորև բերված նկարում.

Առաջնային գրանցման գործառնությունն այսքանով ավարտվում է:

