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1. Համակարգում տեղաբաշխման գրանցման քայլեր
Այս

գործողության

միջոցով

իրականացվում

է

տվյալ

թողարկողի

լրացուցիչ

արժեթղթերի

տեղաբաշխում այդ արժեթղթերի սեփականատերերի արժեթղթերի հաշիվներում: Անհրաժեշտ է մուտք գործել
Corporate EventsInsertRegistration Ins, որից հետո բացվում է հետևյալ պատուհանը.

Այս բլոկում պարտադիր լրացման դաշտերն են.
•

Description

–

Գործարքի

նկարագրություն

(տվյալ

դեպքում՝

առաջնային

տեղաբաշխում կամ լրացուցիչ տեղաբաշխում)
•

Destination – արժեթղթի ISIN code (ԱՄՏԾ կամ ԱՆԾ)

•

Price – միավոր արժեթղթի գին

•

Աջ մասում NoticeRemarks բաժնում լրացվում է գործառնության գրանցման

հիմք հանդիսացող փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը
•
Compliance Date - Արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման վերաբերյալ
իրավասու մարմնի որոշման (հրամանի) ամսաթիվ:

Այս տվյալների լրացումից հետո անցում ենք կատարում Details բաժին և սեղմում Add, ինչպես ցույց է
տրված ստորև բերված նկարում.

•
A/c ref - Նշվում է արժեթղթի սեփականատիրոջ (անվանատիրոջ) հաշիվ, որին
մուտքագրվելու են տեղաբաշխվող արժեղթերը: Ուշադրություն՝ այս դաշտը լրացնելու հետո
պետք է սպասել մինչև Owner List դաշտում երևա տվյալ արժեթղթերի հաշվի հաշվետիրոջ
անունը (անվանումը).
•

Dest Bal – նշվում է տվյալ տվյալ հաշվին մուտքագրման ենթակա արժեթղթերի

քանակը.
•

Վերը նշված 3 քայլերը կրկնվում են երկրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ հաշիվների

համար:
Այնուհետև սեղմում ենք SAVE ստեղնը:

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

Ցանկում գտնում ենք մուտքագրված գործառնությունը, որից հետո սեղմում ենքright click Evt Auth
Այնուհետև ներքևում՝ Main Allotment տողում կատարում ենք right clickEdit List, ինչպես ցույց է
տրված ստորև բերված նկարում.

Edit List ստեղնը սեղմելուց հետո բացվում է հետևյալ պատուհանը.

Այստեղ անհրաժեշտ է ստուգել մուտքագրված տվյալների իսկությունը:
Անհամապատասխանության հայտնաբերման դեպքում հնարավոր է զրոյացնել տվյալ գործողությունը
Right clickClear Calc ֆունկցիայի միջոցով (տես՝ ներքևի նկարը), որը բոլոր տվյալները կբերի նախնական
մակարդակի:

Եթե ամեն ինչ ճիշտ է, ապա ներքևի մասում՝ Main Allotment տողում, կատարում ենք right clickApply,
ինչպես ցույց է տրված ստորև բերված նկարում.

Վերոնշյալ քայի հաջող իրականացումից հետո տեղաբաշխման գրանցման գործառնությունն
ավարտվում է:

