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ՄԻԱՑՄԱՆ (ՄԻԱՁՈՒԼՄԱՆ)
(MERGER INS) ԳՐԱՆՑՈՒՄ

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅԱՆ

Մեր մասին
Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան (ՀԿԴ) 1996 թվականից ի վեր իր գործընկերներին
առաջարկում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական
ցանկ՝ կիրառելով առաջատար ծրագրային լուծումներ։
Լինելով Clearstream-ի անդամ՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիան կապող օղակ է Հայաստանի և
միջազգային շուկաների միջև, ինչը հնարավորություն է տալիս համագործակցել ավելի քան 110
երկրի 2300 և ավել ֆինանսական կազմակերպությունների հետ։ ՀԿԴ-ն անդամակցում է նաև
Եվրասիական կենտրոնական դեպոզիտարիաների ասոցիացիային (AESCD), Համարակալման
ազգային գործակալությունների ասոցիացիային (ANNA), SWIFT միջազգային վճարումների
համակարգին, Reutersտեղեկատվական համակարգին:

Մեր գործառույթները
ՀԿԴ-ի առաքելությունն է Հայաստանի ֆինանսական շուկայում ներդնել միջազգային դեպոզիտար
լավագույն փորձը և մատուցել ծառայությունների ամբողջական փաթեթ հայաստանյան ու
օտարերկրյա
գործընկերներին՝
իրար
կապելով
տարածաշրջանի
տնտեսությունները։
Կենտրոնական դեպոզիտարիան տրամադրում է հետևյալ ծառայությունները՝







քլիրինգ և վերջնահաշվարկ
ակտիվների սպասարկում և ռեեստրավարում
տեղաբաշխում/կորպորատիվ գործողություններ
գրավադրում
ակտիվների պահառություն
կուտակային կենսաթոշակային ակտիվների ռեեստրավարում և պահառություն

DEPEND համակարգ
Հայաստանի
կենտրոնական
դեպոզիտարիան
իր
գործունեությունը
արդյունավետ
կազմակերպելու նպատակով օգտագործում է DEPEND համակարգը, որը հնարավորություն է
տալիս իրականացնել ռեեստրավարման, պահառության, քլիրինգի և վերջնահաշվարկի
կազմակերպման գործառույթները (թողարկողների, նրանց թողարկված արժեթղթերի,
արժեթղթերի սեփականատերերի վերաբերյալ տեղեկատվության գրանցում և պահպանում,
արժեթղթերի և դրամական հաշիվների սպասարկում՝ փոխանցումներ, դեպոնացում, գրավադրում
և այլն, քլիրինգ և վերջնահաշվարկ՝ առաջնակարգ օպտիմալացմամբ BIS մոդել 1-3): Համակարգը
ունի ճկուն GUI (գրաֆիկական ինտերֆեյս), հաշվետվությունների ընդարձակ մոդուլ, այլ
համակարգերի հետ ինտեգրման համար՝ API-ներ, որոնց օգտագործմամբ ապահովվում է կապը
BankMail (ներքին վճարման համակարգ), SWIFT և այլ համակարգերի հետ:
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Հիմնական հասկացություններ
Միացող ընկերություն կամ իրավանախորդ ընկերություն . Ընկերություն որի գործունեությունը
միացման/միաձուլման արդյունքում դադարում է։
Իրավահաջորդ ընկերություն. Ընկերություն,
արդյունքում պահպանվում է/նոր է գրանցվում։

որի

գործունեությունը

միացման/միաձուլման

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

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՄԻԱՑՄԱՆ/ՄԻԱՁՈՒԼՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ
ՔԱՅԼԵՐԸ
Քայլ 1. Գործառնության մուտքագրում
Անհրաժեշտ է մուտք գործել Corporate EventsInsertMerger Ins, որից հետո բացվում է հետևյալ
պատուհանը.

Այստեղ պարտադիր լրացման դաշտերն են.
• Merger Description – Միացման գործառնության նկարագրություն
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•

Destination
Issuer
Reference
– Հղում իրավահաջորդ ընկերությանը, որի
արժեթղթերը ձևավորվում են իրավանախորդ (միացող) ընկերության արժեթղթերի
փոխարկման արդյունքում

•

Meeting Date – Ժողովի անցկացման ամսաթիվ

• Compliance Date – Բաժանումն իրավական ուժի մետ մտնելու ամսաթիվ
• Remarks – Բաժանման հիմքեր
Այնուհետև, բացված պատուհանի վերևի աջ մասում կատարում եք Add New, ինչպես ցույց է
տրված ստորև բերված պատուհանում.

Այստեղ լրացման ենթակա են հետևյալ դաշտերը.
• Src Iss Ref - Հղում իրավանախորդ (միացող) ընկերությանը
• Iss Full Name – Ընկերության լրիվ անվանումը (ձևավորվում է ավտոմատ):
Դրանից հետո ձևավորվում է նոր տող, որտեղ լրացման ենթակա են հետևյալ դաշտերը.
• Аct - Նշվում է Convert, եթե կատարվում է որոշակի գործակցով արժեթղթերի
փոխարկում և Cancel, եթե միացման/միաձուլման գրանցման արդյունքում միացող
ընկերության արժեթղթերը ենթակա են չեղարկման, միաժամանակ իրավահաջորդ
ընկերության կանոնադրական կապիտալում փոփոխություն տեղի չի ունենում:
Dest ISIN – Հղում իրավահաջորդ ընկերությանը, որը ավտոմատ կերպով
ձևավորվում է
Save  Close

•
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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:

1. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐ
Իրավահաջորդ ընկերության բաժնետոմսերի քանակի փոփոխություն
Եթե նախատեսվում է գրանցել իրավահաջորդ ընկերության բաժնետոմսերի քանակի
փոխոխություն, ապա անհրաժեշտ է կատարել Components Mergerright clickEdit, ինչպես
ցույց է տրված ստրոև բերված նկարում

Գործողության կատարումից հետո բացվում է հետևյալ պատուհանը.
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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:

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

Мerger – Ընկերության միացում (ակտիվանում է՝ right click Calc 1, այնուհետև right click
Apply, չեղարկվում է՝ right click Cancel)

Full Cancellation – Միացման/միաձուլման դեպքում՝ իրավանախորդ ընկերության
արժեթղթերի չեղարկում (ակտիվանում է՝ right click Calc, այնուհետև right click Apply,
չեղարկվում է՝ right click Cancel)

Issuer Deregistration – Միացման/միաձուլման դեպքում՝ իրավանախորդ ընկերության
չեղարկում (right click Apply, չեղարկվում է՝ right click Cancel)

Additional Registration – Իրավահաջորդ ընկերության հավելյալ բաժնետոմսերի գրանցում՝
right click Cancel:

Իրավահաջորդ ընկերության
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
1
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