«Qeydiyyata alınmışdır»
Azərbaycan Respublikasının
Qiymətli Kağızlar üzrə
Dövlət Komitəsi
…………………………..………………..
(Səhm buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi)

…………………………..………………..
(Səhm buraxılışının qeydiyyat tarixi)

…………………………..………………..
(QKDK-nın məsul şəxsinin QKDK-nin möhürü
ilə təsdiq edilmiş imzası)

SƏHMLƏRİN EMİSSİYA PROSPEKTİ
273.20 (iki yüz yetmiş üç manat iyirmi qəpik) manat, 52,343 (əlli iki min üç yüz qırx üç)
ədəd
………………………….........………………………………………………………........................................
(Səhmlərin nominal dəyəri və miqdarı)

Adi adlı sənədsiz səhmlər
…………....………………………………………………………………………………………………………………….
(Səhmlərin növü və forması)

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi bu emissiya
prospektində olan məlumatların mötəbərliyinə görə məsuliyyət daşımır və onu qeydiyyata
almaqla yerləşdirilən səhmlərə öz münasibətini ifadə etmir.
Bu emissiya prospektində olan məlumatlar qiymətli kağızlar haqqında Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq açıqlanmalıdır.
AZ1130, Bakı şəhəri, Ə.Naxçivani 21
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(emitentin olduğu yer, poçt indeksi göstərilməklə)

Tel: (012) 561-22-88; Faks: (012)561-26-88
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(Emitentin əlaqə telefonlarının nömrələri, şəhərlərarası telefon kodu göstərilməklə)

İdarə Heyətinin sədri
Emin Məmmədov
.......…………………………………………………………………….................................……………………
(Emitentin kollegial icra orqanı rəhbərinin və ya təkbaşçı icra orqanının vəzifəsi, həmin vəzifəni icra edən
şəxsin adı, soyadı və emitentin möhürü ilə təsdiq edilmiş imzası)

09 yanvar 2013-cü il
………………………........................................……
(Səhmlərin emissiya prospektinin tərtib olunduğu tarix)

1. Emitentin adı, təşkilatı hüquqi forması
“Expressbank” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti.
2. Emitentin əvvəlki adı, təşkilati - hüquqi forması, qeydiyyata alan orqanın
adı və tarixi
Adı, təşkilati-hüquqi
forması
“Azərnəqliyyatbank”
Kommersiya Bankı
“Azərnəqliyyatbank”
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
“Expressbank” Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti

Dövlət qeydiyyatına alan
orqanın adı
Azərbaycan Respublikası Milli
Bankı
Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyi
Azərbaycan Respublikası
Vergilər Nazirliyi Bakı şəhər
Vergilər Departamenti
Kommersiya Hüquqi
Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı
İdarəsi

Qeydiyyat tarixi
30.12.1992-ci il, lisenziya №
119
11.03.2005-ci il, lisenziya №
119
04.03.2010-cu il, lisenziya
№ 119

3. Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrində emitent barədə olan məlumatlar,
emitentin dövlət qeydiyyatının şəhadətnaməsinin nömrəsi və tarixi
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı 17.03.2010-cu il tarixli, 119 №-li Lisenziyası,
dövlət qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamə, qeydiyyat nömrə (VÖEN) 1500031691,
verilmə tarixi 04.03.2010-cu il
4. Emitentin olduğu yer, poçt ünvanı və əlaqə telefonları
Bakı şəhəri, Ə.Naxçıvani 21, AZ1130, tel.: (012) 561-22-88;faks: (012) 561-26-88
5. Emitentin bank rekvizitləri
Müxbir hesab:
KOD:
VÖEN:
S.W.I.F.T.

AZ11NABZ01350100000000036944
505099
1500031691
AZENAZ22

6. Emitentin maliyyə ili
Hər təqvim ili yanvar ayının 1-dən dekabr ayının 31-dək.
7. Emitentin səhmdarları barədə məlumat
Səhmdarların sayı - 4 hüquqi şəxs

8. Emitentin nizamnamə kapitalının on faizdən az olmayan miqdarda səs
hüququnu verən səhmlərinə (paylara) malik olan şəxslər barədə məlumat
8.1.

Üç hüquqi şəxslərin nizamnamə kapitalındakı payı – cəmi 99,638 %, ondan bir
hüquqi şəxsin payı 42,0002%, ikinçisi - 40,0004%, üçünçü isə 17,6374% təşkil
edir.

9. Nizamnamə kapitalında emitentin payı on faizdən az olmayan hüquqi
şəxslərin tam adı, olduğu yer və poçt ünvanı
Yoxdur
10. Emitentin törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilati - hüquqi forması, hüquqi
ünvanı, qeydiyyatı və nizamnamə kapitalında payı (faizlə)
"Expressbank" ASC-nin törəmə cəmiyyəti yoxdur
11. Emitentin idarəetmə orqanı, icra və nəzarət orqanları haqqında məlumat
Üzvlərin
soyadı, Vəzifəsi, o cümlə- Nizamnamə
adı, atasının adı
dən kənarda tut- kapitalında
duğu vəzifəsi
payı, (faizlə)

Doğulduğu il

Müşahidə Şurası
Bağırov Fəxrəddin
Qara oğlu

Nəsibov Natiq Astan
oğlu
Məmmədəliyev
Ələsgər Balakişi oğlu

İdarə Heyəti

Müşahidə Şurasının
sədri, kənarda tutduğu
vəzifəsi yoxdur
Üzv – “Enerqoservis”
MMC-nin direktoru
Üzv- “Azenco Group”
MMC baş mühasib

yoxdur

1956

yoxdur

1962

yoxdur

1958

Məmmədov Emin
Yaşar oğlu
İmanov Əli Balazaman
oğlu
Həbibullayev İlham
Səbahəddin oğlu

İdarə Heyətinin sədri

yoxdur

Üzv-İdarə Heyətinin
sədr müavini
Üzv-İdarə Heyətinin
sədr müavini

yoxdur

Yusubov Ağəli Kərim
oğlu
Məmmədova Sədaqət
İsrail qızı
Ağakişiyev Rizvan
Məhəmməd oğlu

Sədr - Azintrans ATSC
baş mühasib
Üzv- kənarda tutduğu
vəzifəsi yoxdur
Üzv-fərdi işlə məşğul
olur

yoxdur

Audit Komitəsi

yoxdur

yoxdur
yoxdur

12. Emitentin filial və nümayəndəlikləri barədə məlumat

S/S Filial və
nümayəndəliklərin adı

Yaradılma
tarixi

1

Azadlıq filialı

Mərkəzi
Bankın
29.09.2011-ci
il, 119/2 saylı
icazəsi

2

Qaradağ filialı

Mərkəzi
Bankın
20.06.2011-ci
il, 119/4 saylı
icazəsi

3

Sumqayıt filialı

Mərkəzi
Bankın
19.10.2009cu il, 119/5
saylı icazəsi

4

Mərkəz filialı

5

6

7

Mərkəzi
Bankın
21.12.2011-ci
il, 119/7 saylı
icazəsi
Gəncə filialı
Mərkəzi
Bankın
27.05.2009cu il, 119/8
saylı icazəsi
Mingəcevir filialı Mərkəzi
Bankın
12.06.2009cu il, 119/9
saylı icazəsi
Şirvan filialı
Mərkəzi
Bankın

Ünvanı

Rəhbərin
Emitentin
soyadı, adı, verdiyi
atasının adı etibarnamənin
qüvvədə olma
müddəti
Bakı şəhəri, Mirzəyev
Nəsimi r/nu, Cəmil
959-cu
Abdulla oğlu 31.12.2013
məhəllə,
Azadlıq
prospekti,
108
Bakı şəhəri, Əliyev Fuad
Qaradağ
Taryel oğlu
r/nu,
Lökbatan
31.12.2013
qəs.,
Binə
Ticarət
Mərkəzinin
ərazisi
Sumqayıt
Ağamalıyev
şəhəri, 30- Ramiz
cu
məh., Məmmədşah
Sülh küçəsi oğlu
31.12.2013
ilə
Nəimanov
küç.,6/10 və
7/27 bina
Bakı şəhəri, Abbasov
A.Əlizadə
Rəşad Cəfər 31.12.2013
küç., 10
oğlu
Gəncə
şəhəri,
Atatürk
prospekti,
240
Mingəcevir
şəhəri,
H.Əliyev
prospekti,
36
Şirvan
şəhəri,

Qurbanzadə
Şəlalə Paşa 31.12.2013
qızı
Kərim Xalid
Hüseynağa
31.12.2013
oğlu
Allahverdiyev
Rəşad Camal 31.12.2013

8

9

10

11

12

12.06.2009cu il, 119/10
saylı icazəsi
Xaçmaz filialı
Mərkəzi
Bankın
24.06.2009cu il, 119/11
saylı icazəsi
Qusar filialı
Mərkəzi
Bankın
26.04.2010cu il, 119/12
saylı icazəsi
Yasamal filialı
Mərkəzi
Bankın
13.05.2010cu il, 119/13
saylı icazəsi
Nərimanov filialı Mərkəzi
Bankın
01.05.2012-ci
il,119/14
saylı icazəsi
Nəsimi filialı

13

Neftçilər filialı

14

3 saylı
Sumqayıt
şöbəsi

15

4 saylı
Sumqayıt
şöbəsi

H.Əliyev
prospekti

oğlu

Xaçmaz
şəhəri,
H.Əliyev
küçəsi

Aydəmirov
Cümşüd
31.12.2013
Aydəmir oğlu

Qusar
şəhəri,
Xamətov
küçəsi

Məmmədov
Orxan
Bəybala oğlu

Bakı şəhəri,
Yasamal
r/nu,
Zərdabi
küç., 94
Bakı şəhəri,
Nərimanov
r/nu,
Əhməd
Rəcəbli
küç., 33C
Mərkəzi
Bakı şəhəri,
Bankın
Nəsimi r/nu,
10.05.2012-ci Vidadi küç.,
il,119/15
ev
189,
saylı icazəsi
mən.,
27
(Bülbül küç.,
29)
Mərkəzi
Bakı şəhəri,
Bankın
Nizami r/nu,
21.07.2012-ci R.Rüstəmov
il,119/16
küç., 34B
saylı icazəsi
Mərkəzi
Sumqayıt
Bankın
şəhəri, 9-cu
07.04.2010mkr., Şərq
cu il, 119/Ş-3 bazarının
saylı icazəsi
yanı
Mərkəzi
Sumqayıt
Bankın
şəhəri,
07.04.2010H.Z.Tağıyev
cu il, 119/Ş-4 qəsəbəsi
saylı icazəsi

31.12.2013

Qədirov
Şamil Habil 31.12.2013
oğlu
Ocaqquliyeva
Mehriban
Arif qızı
31.12.2013

Xəlilov Pərviz
Fazil oğlu
31.12.2013

Daşdəmirov
Cəlil Muxtar 31.12.2013
oğlu
Seyidov
Mehman
Abduləziz
oğlu

31.12.2013

Abdullayev
Natiq
Naib 31.12.2013
oğlu

13. Emitentin təsis edildiyi tarixdən və ya son beş maliyyə ili ərzində səhmlər
(paylar) üzrə ödənilmiş dividendlər haqqında məlumat
Səhmlər üzrə 2002-ci ildə 17,818 manat, 2003-cü ildə 11,040 manat, 2004-cü ildə
16,600 manat, 2005-ci ildə 31,538 manat divident hesablanmış və ödənilmişdir.
2006-2007-ci illər üçün dividend hesablanmamışdır, 2008-2009-cu illərdə 1,000,008
manat, 2010-cu ildə 5,671,337.22 manat, 2011-ci ildə 12,135,512.20 mənfəət
kapitalın artırılmasına yönəldilmişdir.
14. Nizamnamə kapitalı haqqında məlumat
Nizamnamə kapitalın məbləği - 87,407,334.80 (səksən yeddi milyon dörd yüz yeddi
min üç yüz otuz dörd manat səksən qəpik) manat
15. Emitentin tədavüldə olan investisiya qiymətli kağızları haqqında məlumat
İnvestisiya qiymətli kağızların növü və forması - adi adlı sənədsiz səhmlər
Qiymətli kağızların nominal dəyəri - 273.20 (iki yüz yetmiş üç manat iyirmi qəpik)
manat
Qiymətli kağızların sayı - 319,939 (üç yüz on doqquz min doqquz yüz otuz doqquz )
ədəd
Qeydiyyat nömrəsi və tarixi- AZ1004005406, 10 avqust 2012-ci il
Son emissiyanın yekunları haqqında hesabatın qeydiyyat tarixi – 03 oktyabr 2012-ci
il
16. Qiymətli kağızla təsbit olunan hüquqlar
-

-

Cəmiyyətin idarə edilməsində qüvvədə olan qanunvericiliklə və cəmiyyətin
Nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş qaydada iştirak etmək, onun idarəetmə və icra
orqanlarına seçmək və seçilmək;
Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada, cəmiyyətin fəaliyyətinə dair məlumatlar
almaq, ildə bir dəfə onun illik hesabatı və mühasibat balansı ilə tanış olmaq;
Cəmiyyətin səhmdarlarının ümumi yığınçağının çağırılmasını tələb etmək;
Cəmiyyətin səhmdarlarının ümumi yığınçağının gündəliyində dəyişikliklərin edilməsini
tələb etmək;
Cəmiyyətin səhmdarlarının ümumi yığıncağında səsvermə hüquqi ilə iştirak etmək və
onun protokolunun surətini tələb etmək;
Cəmiyyətin fəaliyyətinin təftiş komissiyası və ya auditor tərəfindən yoxlamasını tələb
etmək;
Cəmiyyətin xalis mənfəətindən dividend almaq;
Cəmiyyətin fəaliyyətinə xitam verildikdə, cəmiyyətin kreditorlarının tələbləri yerinə
yetirildikdən, hesablanmış, lakin ödənilməmiş dividendlər, habelə imtiyazlı səhmlərin
ləğvetmə dəyəri ödənildikdən sonra cəmiyyətin yerdə qalan əmlakının müəyyən
hissəsini almaq;
Mülki Məcəllədə və səhmdar cəmiyyətinin nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş digər
hüquqlara malik olmaq.

17. Səhm buraxılışı haqqında ümumi məlumat

-

-

Forması - adlı sənədsiz
Növü – adi
Sayı - 52,343 (əlli iki min üç yüz qırx üç) ədəd
Nominal dəyəri- 273.20 (iki yüz yetmiş üç manat iyirmi qəpik) manat
Məcmu nominal dəyəri - 14,300,107.60 (on dörd milyon üç yüz min yüz yeddi
manat altmış qəpik) manat
Qiymətli kağızla təsbit olunan hüquqlar:
Cəmiyyətin idarə edilməsində qüvvədə olan qanunvericiliklə və cəmiyyətin
Nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş qaydada iştirak etmək, onun idarəetmə və icra
orqanlarına seçmək və seçilmək;
Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada, cəmiyyətin fəaliyyətinə dair məlumatlar
almaq, ildə bir dəfə onun illik hesabatı və mühasibat balansı ilə tanış olmaq;
Cəmiyyətin səhmdarlarının ümumi yığınçağının çağırılmasını tələb etmək;
Cəmiyyətin səhmdarlarının ümumi yığınçağının gündəliyində dəyişikliklərin edilməsini
tələb etmək;
Cəmiyyətin səhmdarlarının ümumi yığıncağında səsvermə hüquqi ilə iştirak etmək və
onun protokolunun surətini tələb etmək;
Cəmiyyətin fəaliyyətinin təftiş komissiyası və ya auditor tərəfindən yoxlamasını tələb
etmək;
Cəmiyyətin xalis mənfəətindən dividend almaq;
Cəmiyyətin fəaliyyətinə xitam verildikdə, cəmiyyətin kreditorlarının tələbləri yerinə
yetirildikdən, hesablanmış, lakin ödənilməmiş dividendlər, habelə imtiyazlı səhmlərin
ləğvetmə dəyəri ödənildikdən sonra cəmiyyətin yerdə qalan əmlakının müəyyən
hissəsini almaq;
Mülki Məcəllədə və səhmdar cəmiyyətinin nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş digər
hüquqlara malik olmaq.

18. .Səhmlərin emissiyası haqqında qərarın tarixi, nömrəsi, qəbul etmiş
orqanın adı
Səhmdarların Ümumi Yığınçağının 06/12 saylı 28 dekabr 2012-ci il tarixli protokolu
19. Səhmlərin yerləşdirilməsi qaydası (səhmlərin yerləşdirilməsi üsulu,
yerləşdirilmənin başlanma və başa çatma tarixləri, səhmlərin dəyərinin
ödənilməsi şərtləri və qaydası)
-

Səhmlərin yerləşdirilməsinin başlanma tarixi səhmlərin buraxılışı dövlət qeydiyyatına
alındıqdan 5 (beş) gün sonra Bakı Fond Birjasının internet səhifəsində (www.bse.az)
elan olunacaq.
Səhmlərin yerləşdirilməsinin başa çatma tarixi – 25 dekabr 2013-cü il
Səhmlərin yerləşdirilməsi Bakı Fond Birjasında (Bakı şəhəri, Bül-Bül prospekti 19
ünvanda yerləşən və birja fəaliyyətini həyata keçirməyə icazə verən 21 iyul 2000-ci

-

il tarixli, 5 №-li müddətsiz lisenziya) kütləvi təklif üsulu ilə həyata keciriləcək.
Səhmlərin dəyəri yalnız pulla ödənilə bilər.
İnvestorlar səhmləri əldə etmək niyyətində olduqda, Bakı Fond Birjasının istənilən
üzvünə müraciət edə bilərlər.

20. Emitentin kreditor borcları

“Expressbank” ASC-nin 31 dekabr 2012-ci il tarixə 148,898,888.31 (bir yüz qırx
səkkiz milyon səkkiz yüz doxsan səkkiz min səkkiz yüz səksən səkkiz manat otuz bir
qəpik) təşkil edir.
21. Səhmlərin yerləşdirilməsində iştirak edəcək anderrayterin adı, ünvanı,
lisenziyanın qeydiyyat nömrəsi, verilmə tarixi, qüvvədə olduğu müddət
Anderrayterin adı – "Unicapital" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Hüquqi ünvanı – Əlövsət Quliyev ev 140, m., 13
Broker fəaliyyətini həyata keçirmək üçün lisenziyanın №-si və tarixi
Lisenziyanın qeydiyyat nömrəsi - 87 №-li lisenziya, qüvvədə olma müddəti 5 il
Verilmə tarixi - 23 yanvar 2008-ci il
Diler fəaliyyətini həyata keçirmək üçün lisenziyanın nömrəsi və tarixi
Lisenziyanın qeydiyyat nömrəsi - 88 №-li lisenziya, qüvvədə olma müddəti 5 il
Verilmə tarixi - 23 yanvar 2008-ci il
22. Səhm sahiblərinin reyestrini aparan peşəkar iştirakçının firma adı,
ünvanı, lisenziyanın qeydiyyat nömrəsi, verilmə tarixi, qüvvədə olduğu
müddət
Səhm sahiblərinin reyestri Bakı şəhəri, Bül-Bül prospekti 19 ünvanda yerləşən "Milli
Depozit Mərkəzi" QSC tərəfindən aparılır, 12 fevral 2010-ci il tarixli 044824№-li
lisenziya, qüvvədə olma müddəti 5 il
23. Depozitarın firma adı, olduğu yer, lisenziyanın qeydiyyat nömrəsi, verilmə
tarixi və qüvvədə olduğu müddət
Səhmlərin saxlanılması və onlara hüquqların uçotu Bül-Bül prospekti 19 ünvanda
yerləşən "Milli Depozit Mərkəzi" QSC tərəfindən həyata keçirələçək, 15 fevral 2000-ci
il tarixli, 1 №-li müddətsiz lisenziya
24. Səhmlərin yerləşdirilməsi zamanı üstünlük hüquqi tətbiq olunmur.
25. Səhmlərin tədavülünə heç bir məhdudiyyətlər qoyulmur.

