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PAŞA Yatırım Bankası Anonim Şirkəti 

 

Emissiya Prospektinə təqdim edilmiş məlumatlara dair 

BƏYANAT 

Biz, aşağıda imza edənlər, 

 

1. MBNP-nın Emissiya prospekti və informasiya memorandumuna dair tələblər haqqında 

qaydaları ilə tanış olduğumuzu təsdiq edirik. 

2. Hər birinin nominal dəyəri 1000 (min) ABŞ dolları olan 25,000 (iyirmi beş  

min) ədəd faizsiz, sənədsiz, təmin edilməmiş, adlı istiqrazların Emissiya Prospektinə 

daxil edilmiş məlumatların həqiqi faktlar əsasında olduğu, heç bir faktın gizlədilmədiyi 

və bunun üçün bütün lazımı tədbirlərin görüldüyü barədə təminat veririk və məsuliyyəti  

öz üzərimizə götürürük. 

 

PAŞA Yatırım Bankası A.Ş.-nin İdarə Heyətinin Sədri 

Cəlal Qasımov    
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XÜLASƏ 

Bu sənəd emissiya prospektinin giriş hissəsidir. 

İstiqrazlara investisiya etmək barədə hər hansı bir qərar verməzdən əvvəl bu emissiya 

prospektini ıoxuduqdan sonra həyata keçirilməlidir. 

Bu Emissiya prospektində olan məlumatların yanlış, qeyri-dəqiq, ziddiyyətli olduğu və ya 

qiymətli kağızlara investisiya edib-etməmək barədə qərar verən investorlara kömək etmək 

məqsədilə əsas informasiyanın verilmədiyi zaman emissiya prospektini hazırlamış şəxslər mülki 

məsuliyyət daşıyırlar. 

 

Əsas anlayışlar 

 Anderraytinq – emitentin və ya üçüncü şəxslərin xeyrinə qiymətli kağızların kütləvi təklifi 

və yerləşdirilməsi üzrə investisiya xidməti; 

 Emitent – İstiqrazların emissiyasını həyata keçirən hüquqi şəxs.  

 İnvestor – qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə alətlərinin alıcısı və ya onları almaq 

təklifini verən şəxs; 

 Qiymətli kağızlar bazarı – qiymətli kağızların emissiyası, buraxılması, tədavülü, 

ödənilməsi, mülkiyyətçiliyi, saxlanılması, kompensasiyası, öhdəliklərlə yüklənməsi, 

dövlət tənzimlənməsi və digər əməliyyatların həyata keçirilməsi üzrə subyektlər arasında 

olan hüquqi və iqtisadi münasibətlərin məcmusu; 

 Ödəniş agenti – bu istiqrazlar üzrə ödənişləri həyata keçirən PAŞA Bank ASC 
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Emitent haqqında məlumat 

 Emitentin tam adı: 

 “PAŞA Yatırım Bankası” Anonim Şirkəti 

 Emitentin olduğu yer və təşkilati-hüquqi forması, emitentin qeydiyyatda olduğu 

ölkə: Türkiyə Respublikası, İstanbul şəh., Maslak məh.a.o.s.55.küç.no:2, 42 Maslak ofis 

3, M:205/206/207 SARIYER 

 Emitentə və onun əməliyyat apardığı sahələrə təsir edən məlum tendensiyaların 

təsviri:  

Pul bazarının vəziyyəti qlobal iqtisadi inkişaflarla bağlıdır. ABŞ FED tərəfindən nəzərdə 

tutulan ehtimal dərəcəsinin artımı inkişaf etməkdə olan ölkələrin bazarlardan pul axınına 

nəticələnə bilər. Bu, maliyyələşdirmə dəyərinin artımı ilə nəticələnə bilər. 

Azərbaycan və / və ya Türkiyə suveren reytinqin aşağı düşməsi bankın gələcək artımına 

da mənfi təsir göstərə bilər. 

Türkiyə höküməti tərəfindən alınan təşviqlər, iqtisadi böyüməni dəstəkləyir və stabil 

olaraq 4,5% səviyyəsinə çatır, buda öz yerində sağlam kreditlərin genişləndirilməsini 

təmin edir. 

 Emitentin digər hüquqi şəxslərdə mövqeyinin qısa təsviri. Emitentin qrupda olan 

şəxslərdən asılı olduğu təqdirdə bu barədə qeyd: “PAŞA Bank” ASC-yə PAŞA Bank 

Gürcüstan CS (100 %) və PAŞA Yatırım Bankası A.Ş. (99.9196%) daxildirlər. PAŞA 

Bank ASC isə “PAŞA Holding” MMC-yə daxildir. 

 Gəlir proqnozunun mövcud olduğu zaman bu barədə qeyd:  

Bu və gələn il üçün proqnozlaşdırılmış gəlir 16.5 və 16.8 milyon Türk lirəsi təşkil 

etməlidir (4.5 və 4.6 milyon ABŞ dolları, məzənnə 1 TL= 3.65 ABŞ dolları). Əsas 

fərziyyələr aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir: 

Proqnozda istifadə edilmiş əsas fərziyyələrin/ fikirlərin təsviri 

   

 

2017      

Proqnoz 2018   Proqnoz 

Makroiqtisadi fərziyyələr 

  İqtisadi artım 3.0% 3.8% 

Nominal kredit portfelin illik artımı (Bank Sektoru) 9.8% 12.4% 

Cari hesab balansı, % of GDP -4.2% -4.2% 

İnflasiya 8.0% 7.5% 
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Uçot dərəcəsi % (TR Mərkəzi Bank) 8.0% 7.5% 

ABŞ dolları/TL orta illik məzənnəsi 3.55 3.80 

   Bankın kredit dərəcəsinin artım fərziyyəsi * 40.0% 

Bankın ümumi aktivlərin artım dərəcəsinin fərziyyəsi * 50.0% 

   

* 2017-ci il üçün proqnozlaşdırılmış rəqəmlər artıq nail olunmuşdur, yuxarıda qeyd 

edilən rəqəmlər, 2017-ci ilin 3-cü kvartala nisbətən 

 

2018-ci il üçün mənfəətin proqnozlaşdırılmasına baxmayaraq, faiz dərəcələri ilə birlikdə 

kredit məbləği də nəzərdə tutulur. 2018-ci ildə bütün bank sənayesi üçün kredit 

genişlənməsinin təxminən 15% olması gözlənilir, hələ də böyümə mərhələsində 

olduğumuz üçün kredit artımının yüzdə 40% olması proqnoz edilir. 

 Audit edilmiş maliyyə məlumatlarına dair auditorun rəyinin qısa təsviri: 

Hazırkı maliyyə hesabatları 31 dekabr 2016-ci il tarixinə PAŞA Yatırım Bankası A.Ş.-in 

maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə tamamlanan il üzrə maliyyə nəticələrini və pul 

vəsaitlərinin hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından Beynəlxalq Maliyyə 

Hesabatı Standartlarına uyğun olaraq düzgün əks etdirir. 

 Son üç maliyyə ili ərzində hər maliyyə ili üzrə seçilmiş maliyyə məlumatı əsasında 

emitentin maliyyə durumunun əsas göstəriciləri. Aralıq dövrlər üçün seçilmiş 

maliyyə məlumatı verildiyi zaman əvvəlki maliyyə ilində eyni dövr barədə müqayisəli 

məlumatlar verilməlidir. Son dərc olunmuş audit edilmiş maliyyə hesabatlarından 

bəri emitentin fəaliyyətində dəyişikliyin olub-olmaması barədə məlumat. Aralıq 

dövrlər üçün seçilmiş maliyyə məlumatı verildiyi zaman əvvəlki maliyyə ilində eyni 

dövr barədə müqayisəli məlumatlar verilməlidir:  

Bankın səhmləri Paşa Bank ASC tərəfindən 2014-ci və 2015-ci illərin dekabr ayları 

arasında qismən satın alınmışdır, 2015-ci ilin sonunda Paşa Yatırım Bankası A.Ş.-nin 

100% səhmdarı PAŞA Bank ASC olmuşdur. 2015-ci ilin yanvar ayında 175 milyon TL 

məbləğində pul vəsaitləri cəlb olunduqdan sonra PAŞA Yatırım Bankası A.Ş. aktiv olaraq 

fəaliyyətə başlamışdır. Cəmi aktivlər korporativ müştərilərə verilmiş kreditlər təşkil edir 

(ümumi aktivlərin 75-80% -ni təşkil edir). 2015 və 2016-cı illərdə ümumi aktivlərin həcmi 

müvafiq olaraq 429% və 59% artmışdır. 
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Xalis gəlirin artması, 2015-ci ildəki xalis faiz gəlirinin 368% artması ilə qaytarılmış pul 

vəsaitlərinin inteqrasiyası ilə bağlı balansın genişləndirilməsidir. Aktivlərin artımının 

effektiv idarə edilməsi nəticəsində 2016-cı ilin xalis gəliri təxminən iki dəfə artmışdır. 

 

2016-ci ildə başlayan artım tempi əsasən borc və qiymətli kağızların artmasının nəticəsi 

olaraq 2017-ci ildə də davam etmişdir. Kapital xaricindəki borcları diversifikasiya etmək 

bacarığı PAŞA Yatırım Bankasının A.Ş.-nin türk və beynəlxalq təşkilatlar arasında 

etibarlılığını göstərir. Yerli iqtisadi və siyasi məhdudiyyətlərin təsirinə baxmayaraq PAŞA 

Yatırım Bankası 2017-ci ildə də öz qazancını artırdı və 2-ci kvartaldakı qazandığı gəliri 3-

cü kvartalda da həmin səviyyədə saxlaya bildi. 

 Emitentin ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə təsir edən ən son hadisələr: 

 Müsbət hallar 

o Ümumi aktivlərin yüksək keyfiyyətin saxlanılması (kredit kitabının 

genişləndirilməsinə baxmayaraq problemli kreditlərin həcmini 0%-da saxlamaq) 

və dolayısı ilə gəlirliyin artırılması, 

o Türkiyə daxil olmaqla, inkişaf etməkdə olan bazarlara pul vəsaitlərin axını və 

həmçinin güclü ÜDM-in artımının davamlılığı 

o Digər maliyyə qurumlarından geniş kredit xətləri ilə dəstəklənən maliyyə 

portfelinin diversifikasiyasının artması 

o İstiqrazların verilməsi ilə təmin edilmiş vəsaitlərin effektiv idarə edilməsi 

 Neqativ hallar 

o Hal-hazırda ödəmə qabiliyyətinə təsir edəcək mənfi hal yoxdur. 

Emitentin əsas fəaliyyətlərinin təsviri:  

Emitent korporativ bankıdır. Emitent investisiya bankçılığı, ticarətin maliyyələşdirilməsi, 

o cümlədən kiçik və orta sahibkarlıq üçün tam xidmətlər dəstini təklif edirik. Bank 

aşağıdakı fəaliyyət növlərini həyata keçirir: 

o Tələbli və müddətli depozitlərin (əmanətlərin) və digər qaytarılan vəsaitlərin 

maliyyə institutlarından (yəni, banklardan) cəlb edilməsi; 

o Kreditlərin (təminatlı və/və ya təminatsız) verilməsi, reqress hüququ ilə və ya belə 

hüquq olmadan faktorinq, forfeytinq, lizinq xidmətləri və kreditləşdirmənin digər 

növləri; 

o Hüquqi şəxslərə hesabların açılması və aparılması, o cümlədən Bankın müxbir 

hesablarının açılması və aparılması; 
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o Ödəniş vasitələrinin (o cümlədən, kredit və debet kartlarının, yol çeklərinin, 

Bankın köçürmə veksellərinin) buraxılması; 

o Öhdəliklərin icrasına təminatların, o cümlədən qarantiyaların verilməsi, öz 

hesabına və ya müştərinin hesabına akkreditivlərin açılması; 

o Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət; 

o Maliyyə müşaviri, maliyyə agenti və ya məsləhətçisi xidmətlərinin göstərilməsi; 

o Kredit və ya kredit qabiliyyətinin yoxlanmasına dair informasiya verilməsi və 

xidmətlərin göstərilməsi; 

o Sənədlərin və qiymətliləri, o cümlədən pul vəsaitlərinin saxlanca qəbul etmək 

(xüsusi otaq və ya seyf qutularında saxlamaq) ; 

o Türkiyə Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə qadağan olunmayan 

digər fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsi. 

 

 Mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər tərəfindən emitentə nəzarətinin 

xüsusiyyəti: 

Bankın İdarə Heyətində 9 üzv var, onlardan üçü müstəqil, biri bankın icraçı direktoru, 

qalanları isə PAŞA Qrup tərəfindən təyin olunur. 

Səhmdarların nəzarəti və hüquqi fəaliyyətləri 6102 saylı Türk Ticarət Qanunu ilə 

müəyyən edilir. Səhmdarların Ümumi Yığıncağının qərarlarının icrası üçün İdarə Heyəti 

məsuliyyət daşıyır; Baş Assambleyaya və Baş Menecerə və ya hər hansı bir komitəyə 

verilmiş hüquqlar istisna olmaqla, yalnız münhasır olaraq həyata keçirilməli olan 

qərarları icra etməyə səlahiyyətlidir. 

 

İdarə Heyətinin vəzifələri, səlahiyyətləri və məsuliyyəti Türk Ticarət Qanunu və Bank 

haqqında Qanununa əsasən yazılmışdır və həmçinin Bankın Əsasnaməsində öz əksini 

tapmışdır. 

Səhmdarların ümumi yığıncağı ("SÜY") tərəfindən qəbul edilən qərarlar istisna olmaqla, 

İdarə Heyəti Bankın strategiyası və siyasətini müəyyənləşdirməyə etməyə cavabdehdir. 

 

İdarə Heyəti Bankın strateji qərar qəbul edən və nəzarət edən orqanıdır. 

 

İdarə Heyəti üçüncü şəxslərdən əvvəl Bankı təmsil edir. Bankın səlahiyyətli 

nümayəndələrini təyin etmək və ya vəzifədən azad etmək üçün yalnız İdarə Heyəti 

səlahiyyətlidir. 
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Türk Ticarət Qanununun 375-ci maddəsinə əsasən, əvəzsiz və ayrılmaz vəzifələr və 

səlahiyyətlər aşağıdakılardır: 

• Bankın yüksək səviyyəli idarə edilməsi və bu baxımdan təlimatların verilməsi. 

• Bankın idarəetmə strukturunun yaradılması; 

• Mühasibat uçotu və maliyyə auditinin təşkili və zərurət olduqda maliyyə planlaşdırma 

sisteminin qurulması; 

• Menecerlərin, oxşar funksiyaları olan şəxslərin və səlahiyyətli imzalayanların təyin 

edilməsi və vəzifədən azad edilməsi; 

• İdarəetmə vəzifələri olan şəxslərin xüsusilə qanunlara, əsasnaməyə, daxili qaydalara və 

İdarə Heyətinin yazılı təlimatlarına riayət edilməsi üçün yüksək səviyyəli nəzarət; 

• Səhmdar dəftərxanasını və direktorlar şurasının qərarları və ümumi yığıncaqların 

iclaslarını aparmaq; illik fəaliyyət hesabatını və korporativ idarəetmə qısa məlumatlarını 

hazırlayıb ümumi yığıncağa təqdim etməyi; ümumi yığıncaqlar görüşlərin təşkil olunması 

və ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarların icra edilməsi. 

• Müflis olduğu halda, bu barədə məhkəməyə məlumat vermək. 

Qiymətli kağızlar haqqında məlumat: 

 İstiqrazların növü: faizli, sənədsiz, adlı, təmin edilməmiş   

 İstiqrazların valyutası: ABŞ Dolları ($) 

 İstiqrazların təsbit olunan məhdudiyyətlər: Nəzərdə tutulmayıb 

 İstiqrazların təsbit olunmuş hüquqların təsviri: 

İstiqrazların nominal dəyəri müddətin sonunda ödənilir 

İstiqrazların ödəmə tarixi qeyri-iş gününə təsadüf edərsə, ödənişlər növbəti iş günü həyata 

keçiriləcək. Belə yubanmaya görə faizlər və ya digər müavinatlar ödənilmir 

 İstiqrazların faiz dərəcəsi. İstiqrazların faizlərinin və dəyərinin ödənilmə tarixi və 

müddəti. Faiz dərəcəsi müəyyən olunmadığı halda istiqrazın faiz dərəcəsinin nəyin 

əsasında hesablanması üsulu, həmin əsas barədə məlumat və onun müəyyən 

olunmasının mənbələri 

İstiqrazlar üzrə kupon faiz dərəcəsi 4.85% (dörd tam yüzdə səksən beş) faiz təşkil edir. 

İstiqrazlar qapalı formada birjadankənar 22 sentyabr 2017-ci il tarixində tam 

yerləşdirilmişdir və yerləşdirmə zamanı yalnız iki investor iştirak etmişdir. İstiqraz üzlər 

kupon ödənişləri hər kvartalda bir ödəniləcəkvə onu da qeyd etmək lazımdır ki ilk kupon 

artıq Bank tərəfindən ödənilmişdir. İstiqrazların ödəmə tarixi qeyri-iş gününə təsadüf 
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edərsə, ödənişlər növbəti iş günü həyata keçiriləcək. Belə yubanmaya görə faizlər və ya 

digər müavinatlar ödənilmir. İstiqrazlar üzrə qiymət qapalı yerləşdirmədə iştirak edən 

(PAŞA Həyat Sığorta ASC və digər iştirakçı) tərəfdən müəyyən ediləcək və kütləvi 

şəkildə digər bazar iştirakçılarına, investorlarına təklif olunacaq, qiymət intervalı 5%-dan 

artıq olmamaq şərti ilə. İnvestorlar arasında isə qiymət və faiz dərəcəsi Bakı Fond 

Birjasının ticarət sistemində tələb və təklif əsasında formalaşacaqdır. 

 

Bir istiqraz üzrə kupon 

ödənişi 

Kupon ödənişlərin 

tarixləri 

12.5 ABŞ dolları 22 Dekabr , 2017-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 Mart , 2018-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 İyun , 2018-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 Sentyabr , 2018-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 Dekabr, 2018-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 Mart , 2019-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 İyun , 2019-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 Sentyabr, 2019-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 Dekabr , 2019-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 Mart , 2020-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 İyun, 2020-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 Sentyabr , 2020-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 Dekabr , 2020-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 Mart , 2021-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 İyun , 2021-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 Sentyabr , 2021-ci il 
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12.5 ABŞ dolları 22 Dekabr , 2021-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 Mart , 2022-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 İyun , 2022-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 Sentyabr , 2022-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 Dekabr , 2022-ci il 

 

 Təmin edilmiş istiqrazlar üzrə təminatın təsviri və şərtləri: Təminatsızdır 

 İstiqrazların geri satın alınma şərtləri: Nəzərdə tutulmayıb 

 Gəlirin qısa formada hesablama metodunu göstərməklə gəlir göstəricisi: 

İstiqrazlar üzrə faiz gəlirinin məbləği aşağıda göstərilən düsturla müəyyən edilir: 

TF = (N*D*G/360)/100 

burada, 

TF – Bir istiqraz üzrə toplanmış faizlər; 

N – Bir İstiqrazın nominal dəyəri (1.000 (bir min) dollar);  

D – İstiqrazların illik gəlirlik dərəcəsi (4.85 (dörd tam onda səksən beş) %); 

G –İstiqrazların ödəniş dövrünün müddəti (3 ay (bir ayda 30 gün olduğunu qəbul etmək 

şərti ilə) 

 İstiqrazların mülkiyyətçisinin təmsilçisinin adı:  

“PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

 Təmin edilmiş istiqrazlar təklif olunduqda təminatın dəyərinin istiqrazların və 

onlar üzrə faizlərin ödənişinə təsiri barədə aydın və ətraflı məlumat: Təminatsızdır 

 İstiqrazların tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılması barədə emitent tərəfindən 

müraciətin edilməsinin nəzərdə tutulub-tutulmaması barədə məlumat Məlumatın 

növünə uyğun olaraq aşağıdakı vasitələrdə açıqlanır: 

 MEAS disclosure.az; 

 emitentin internet səhifəsi www.pashabank.com.tr ; 

 emitentin qiymətli kağızlarının ticarətə buraxıldığı fond birjasının 

internet səhifəsi www.bfb.az . 

Risk faktorları  

 Təklif olunan qiymətli kağızlarla əlaqəli bazar risklərini qiymətləndirmək üçün 

zəruri olan risk faktorları: Likvidlik riski, bazar riski 

Field Code Changed

http://www.bfb.az/
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 Istiqraz emissiyası zamanı emitentin öhdəliklərini yerinə yetirmək qabiliyyətinə 

təsir edə bilən risk faktorları: Likvidlik riski, valyuta riski. 

 

 

 

Təklif 

 Təklifin səbəbi mənfəətin əldə edilməsi və ya bəzi risklərin sığortalanmasından 

fərqli olduğu təqdirdə emissiyanın səbəbi 

İstiqrazları buraxılmasının ən başlıca səbəbi, əldə olunan uzun müddətli vəsaitləri  aktiv 

fəaliyyət göstərən şirkətlər üçün daha sərfəli dövriyyə krediti kimi verilməsidir.     

 Təklifin şərtlərinin təsviri 

. İstiqrazlar kütləvi şəkildə investorlara təklif olunacaq, qiymət intervalı 5%-dan artıq 

olmamaq şərti ilə. İnvestorlar arasında isə qiymət və faiz dərəcəsi Bakı Fond Birjasının 

ticarət sistemində tələb və təklif əsasında formalaşacaqdır. Bu istiqrazlar Bakı Fond 

Birjasının ticarət sistemində, təkrar bazar seqmentində Emitentin istiqrazları üzrə 

ticarətin təşkil edilməsi şəklində həyata keçiriləcək. Təkrar bazar müvafiq qanunvericilik 

və Bakı Fond Birjasının ticarət qaydalarına əsasən həyata keçiriləcəkdir. İstiqrazların 

yerləşdirmə tarixi 22 sentyabr, 2017-ci ildir , istiqrazların tədavül müddətinin başa 

çatmaq tarixi: 22 dekabr, 2022-ci ildir.  

 Emissiyada iştirak edən şəxslərin maraqları, o cümlədən maraqların toqquşması, 

barədə ətraflı məlumat 

Maraqların toqquşması müşahidə olunmur (Əlavə: Maraqların toqquşmasına dair 

siyasət). 

 İstiqraz alıcısının ödəməli olduğu vergi və xərclərin məbləği 

Bakı Fond Birjasının komissiyası: 0.0125%, Broker komissiyası, MDM komissiyası: 

0.0125% (maks. 125AZN) 
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 Emissiya Prospekti 

Əsas məlumat 

 Emissiyada iştirak edən şəxslərin maraqları, o cümlədən maraqların toqquşması, barədə 

ətraflı məlumat; 

 İstiqraz təklifinin səbəbləri və istiqrazların yerləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlərin 

istifadə edilməsi barədə ətraflı məlumat; 

 Əldə olunan vəsaitlərin nəzərdə tutulan layihələrinin maliyyələşdirmək üçün kifayət 

etmədiyi təqdirdə tələb olunan əlavə pul vəsaitlərinin məbləği və mənbələri; 

 Əldə olunan vəsaitlərin digər müəssisələrinin alışını maliyyələşdirmək, borcları 

qaytarmaq və ya restrukturizasiya etmək və ya emitentin əsas fəaliyyətinə aidiyyəti 

olmayan aktivləri əldə etmək üçün istifadə olunması nəzərdə tutulduqda bu barədə 

ətraflı məlumat. 

İstiqrazlar barədə tələb olunan məlumat  

 Qiymətli kağızların emissiyasını tənzimləyən qanunvericilik: 

“Qiymətli kağızlar bazarı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” və Qaydalar 

 İstiqrazların növü: Faizli,  sənədsiz, adlı, təmin edilməmiş 

 Təklif edilən qiymətli kağızların sayı və nominal dəyəri (yeni buraxılan və mövcud 

olan istiqrazlar barədə məlumat ayrı-ayrılıqda göstərilməklə): 

o Mövcud olan istiqrazlar Azərbaycan Respublikasında ABŞ dollarında qapalı 

formada birjadankənar 22 sentyabr, 2017-ci ildə tam yerləşdirilmişdir və iki 

investor tərəfindən alınmışdır. Daxili bazarda tənzimlənən və ticarətə 

buraxılan istiqrazlar haqqında məlumat: 

o Sayı: 25 000 (iyirmi beş min) 

o Nominal dəyəri: 1000 (bir min) ABŞ dolları 

o Kupon faiz dərəcəsi : 4.85% (dörd tam yüzdə səksən beş) faiz. 

 İstiqrazların valyutası: ABŞ dolları  

 İstiqrazların saxlanması və onlara hüquqların uçotunu aparan Mərkəzi 

depozitarın olduğu yer: İstiqrazların hüquqlarının uçotu Milli Depozit Mərkəzi  

tərəfindən aparılacaq 

 İstiqrazlarla təsbit olunan hüquqlar, onların həyata keçirilmə qaydası və onlara 

dair məhdudiyyətlər: İstiqrazın sahibi aşağıdakı hüquqlara malikdir:  

o İstiqrazların ödənilməsi zamanı istiqrazın nominal dəyərini emitentdən almaq 

o Emitentin ləğvi, yaxud yenidən təşkili barədə qərar qəbul edildikdə, habelə 

Emitent müflis elan olunduqda İstiqrazların nominal dəyərinin və həmin 
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anadək hesablanmış, lakin ödənilməmiş faizlərin ödənilməsini emitentdən 

tələb etmək 

o Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər 

hüquqlar 

o İstiqrazların tədavülündə məhdudiyyətlər nəzərdə tutulmayıb. 

 İstiqrazlar üzrə gəlirliyin faiz dərəcəsi: İstiqrazlar üzrə kupon faiz dərəcəsi 4.85% 

(dörd tam yüzdə səksən beş) faiz təşkil edir  

 İstiqrazların və faizlərin ödənilməsi tarixi və müddəti. İstiqraz üzlər kupon ödənişləri 

hər kvartalda bir ödəniləcək və onu da qeyd etmək lazımdır ki ilk kupon artıq Bank 

tərəfindən ödənilmişdir. İstiqrazların ödəmə tarixi qeyri-iş gününə təsadüf edərsə, 

ödənişlər növbəti iş günü həyata keçiriləcək. Belə yubanmaya görə faizlər və ya digər 

müavinatlar ödənilmir. İstiqrazların nominal dəyəri müddətin sonunda (22 Dekabr, 

2022-ci il) ödəniləcək. İstiqrazlarla ticarət zamanı T+0 kimi müəyyən edilmişdir, yəni 

alğı-satqı zamanı ödəniş həmin günü keçirilməlidir. 

Bir istiqraz üzrə kupon 

ödənişi 

Kupon ödənişlərin 

tarixləri 

12.5 ABŞ dolları 22 Dekabr , 2017-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 Mart , 2018-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 İyun , 2018-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 Sentyabr , 2018-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 Dekabr, 2018-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 Mart , 2019-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 İyun , 2019-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 Sentyabr, 2019-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 Dekabr , 2019-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 Mart , 2020-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 İyun, 2020-ci il 
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12.5 ABŞ dolları 22 Sentyabr , 2020-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 Dekabr , 2020-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 Mart , 2021-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 İyun , 2021-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 Sentyabr , 2021-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 Dekabr , 2021-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 Mart , 2022-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 İyun , 2022-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 Sentyabr , 2022-ci il 

12.5 ABŞ dolları 22 Dekabr , 2022-ci il 

 

 Faiz və əsas borcun ödənilməsi ilə bağlı iddia müddəti: Faiz və əsas borcun 

ödənilməsi ilə bağlı iddia müddəti Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 372 

- 384-cü maddələri ilə tənzimlənir.  

 Faiz dərəcəsi müəyyən olunmadığı halda istiqrazın faiz dərəcəsinin hesablanması 

üsulu 

o İstiqrazlar üzrə faiz gəlirinin məbləği aşağıda göstərilən düsturla müəyyən 

edilir: 

o TF = (N*D*G/360)/100 

o burada, 

o TF – Bir istiqraz üzrə toplanmış faizlər; 

o N – Bir İstiqrazın nominal dəyəri (1.000 (bir min) dollar);  

o D – İstiqrazların illik gəlirlik dərəcəsi (4.85 (dörd tam onda səksən beş) %); 

o G –İstiqrazların ödəniş dövrünün müddəti (3 ay (bir ayda 30 gün olduğunu 

qəbul etmək şərti ilə)  

 Ödənişlər üzrə hesablaşma agentinin adı: Emitentin ödəniş agenti rolunda emitent 

özü  (PAŞA Yatırım Bankası A.Ş.) çıxış edəcəkdir.  

    Bazarda baş verən hadisələrin istiqrazların baza aktivinə (olduqda) və istiqrazlar 

üzrə hesablaşmalara mənfi təsiri barədə məlumat. Belə halların tənzimlənməsi 
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qaydaları və ya prosedurları YoxdurTəmin edilmiş istiqrazlar təklif olunduqda 

təminatın dəyərinin istiqrazların və onlar üzrə faizlərin ödənişinə təsiri barədə 

aydın və ətraflı məlumat: Təminatsızdır 

 İstiqrazların geri satın alınmasının şərtləri: Nəzərdə tutulmayıb 

 Gəlirlik dərəcəsi və onun hesablanması qaydası: 

 İstiqrazlar üzrə faiz gəlirinin məbləği aşağıda göstərilən düsturla müəyyən 

edilir: 

 TF = (N*D*G/360)/100 

 burada, 

 TF – Bir istiqraz üzrə toplanmış faizlər; 

 N – Bir İstiqrazın nominal dəyəri (1.000 (bir min) dollar);  

 D – İstiqrazların illik gəlirlik dərəcəsi (4.85 (dörd tam onda səksən beş) %); 

 G –İstiqrazların ödəniş dövrünün müddəti (3 ay (bir ayda 30 gün olduğunu 

qəbul etmək şərti ilə)   

 İnvestorları təmsil edən təşkilat barədə (olduqda) məlumat: Məlumat yoxdur 

 İstiqrazların emissiyası haqqında qərarın qəbul edilməsi tarixi, nömrəsi və qərarı 

qəbul etmiş emitentin idarəetmə orqanının adı: İstiqrazların emissiyası ilə bağlı qərar 

“PAŞA Yatırım Bankası” A.Ş.-nin İdarə heyətinin 21 iyun 2017-ci il tarixli 2017/51 

saylı qərarına əsasən emissiya edilmişdir. 

 İstiqrazların əldə edilməsi üçün məhdudiyyətlər (olduqda); Məhdudiyyət yoxdur 

 İstiqraz üzrə gəlirlərdən mənbədə verginin tutulması barədə məlumat. İstiqraz 

üzrə gəlirlərdən mənbədən verginin tutulması barədə emitentin öhdəliyi: Emitent 

qeyri rezident olduğu və yerli qanunvericiliyə əsasən vergi ödəyicisi olmadığından 

ödəmə mənbəyindən vergi tutulmayacaqdır. Bu istiqrazlar üzrə investorlar müvafiq 

olaraq gəlir vergisi ödəyəcəklər. 

 

Təklifin şərtləri   

 Təklifin və yerləşdirmənin başlanma və başa çatma tarixləri:  İstiqrazların təklifinin 

başlama və başa çatma tarixləri “Bakı Fond Birjası” QSC-nin internet səhifəsində elan 

ediləcək. 

 Təklifin qüvvədə olduğu müddət ərzində prospektə düzəlişlərin edilə biləcəyi 

müddət və düzəlişlərin edilməsi qaydası: Emissiya prospektində dəyişikliklərin dövlət 

qeydiyyatına alınması üçün ərizə (həmin dəyişikliklərin qəbul edilməsi barədə qərar, 
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dəyişikliklərin mətni və əsaslandırılma əlavə edilməklə) müvafiq qərarın qəbul edildiyi 

gündən beş iş günü ərzində nəzarət orqanına təqdim ediləcək 

 İstiqrazların dəyərinin ödənilməsi və investorların istiqrazlarla təchizatı şərtləri və 

qaydası: İstiqrazların dəyəri necə ödənilir (köçürmə və ya nağd) Bura qeyd edin ki, 

investor istiqrazın dəyərini ödədikdən sonraistiqraz adına rəsmiləşdiriləcək. Depo 

hesabından çıxarış ilə təchiz olunacaq.  

 Potensial investorların müxtəlif kateqoriyaları barədə məlumat: 

Sığorta şirkətləri, banklar, investisiya şirkətləri, bank olmayan kredit təşkilatları, fiziki 

şəxslər 

 İstiqrazların satışının başlanması barədə investorlara bildirişlərin göndərilməsi 

qaydası və satışın xəbərdarlıq edilməzdən öncə başlaya bilib-bilməməsi barədə 

məlumat: 

PAŞA Yatırım Bankası A.Ş.-nin istiqrazları təkrar bazarda, Bakı Fond Birjasında satışa 

çıxarılacaq və istiqrazlar barədə detallı məlumat: qiymətli kağızların nominal həcmi, 

tədavül müddəti, təkrar bazarda ticarətə buraxılma tarixi qeyd olunmaqla Bakı Fond 

Birjasının və emitentin öz veb-səhifəsində məlumat elan ediləcəkdir.  

 İstiqrazların təklif qiyməti. Qiymətin məlum olmadığı təqdirdə istiqrazların 

qiymətin müəyyənləşdirmə metodunu göstərilməklə bu prosesdə iştirak edən və 

məsuliyyət daşıyan şəxslər barəsində məlumat: 

Təkrar bazarda tələb və təklif əsasında müəyyən olunacaqdır. 

 İstiqraz alıcısının ödəməli olduğu vergi və xərclərin məbləği: 

Bakı Fond Birjasının komissiyası: 0.0125%, Broker komissiyası, MDM komissiyası: 

0.0125% (maks. 125 AZN) 

 İstiqrazları öhdəlik götürmədən yerləşdirən anderrayter barədə məlumat (adı, 

lisenziyası və ünvanı). Xidmət haqqı: 

Öhdəlik götürmədən yerləşdirən anderrayter: Tam adı: “PAŞA Kapital İnvestisiya 

Şirkəti” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

Qısaldılmış adı: “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC 

Hüquqi ünvan: Bakı şəh., Lev Tolstoy, ev 170 

Telefon: (99412) 496-50-00 

Faks: (99412) 496-50-00 

E-mail: office@pashacapital.az 

VÖEN: 1402281511 

mailto:office@pashacapital.az
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Lisenziyalar: Investisiya şirkəti fəaliyyətinin müddətsiz həyata keçirilməsi üçün 9 mart 

2016-cı il tarixdə 088806 nömrəli lisenziya Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat 

Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.  

Xidmət haqqı: İstiqrazlar təkrar bazarda təklif olunduğu üçün anderrayter 

xidmətlərindən istifadə edilmir və yerləşdirmə ilə bağlı hər hansı bir spesifik komissiya 

olmayacaqdır. Anderraytinq müqaviləsinin bağlandığı və ya bağlanacağı vaxtı:  

Anderraytinq müqaviləsi “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

ilə 8 Sentyabr, 2017-ci ildə bağlanmışdır.  

 

Ticarətə buraxılma və onun tənzimlənməsi  

 İstiqrazların tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılması barədə emitent tərəfindən 

müraciətin edilməsinin nəzərdə tutulub tutulmaması barədə məlumat. Belə bir 

müraciətin edilməsi nəzərdə tutulduğu halda istiqrazların ticarətə buraxılacağı 

tənzimlənən bazar barədə məlumat və ticarətə buraxılmanın şərtləri:  

Emissiya olunmuş istiqrazlar “Bakı Fond Birjası” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində 

(“BFB” QSC) yerləşdiriləcək. Bakı Fond Birjası 2000-ci ildə qapalı səhmdar cəmiyyəti 

formasında təsis edilmiş və hazırda yerli banklar, investisiya şirkətləri və Borsa İstanbul 

da daxil olmaqla 20 səhmdarı mövcuddur. Bakı Fond Birjası QSC 21 iyul 2000-ci il 

tarixində fond birjası fəaliyyətini həyata keçirməyə icazə verən 5 saylı müddətsiz 

lisenziyanı əldə etmişdir və hazırda Azərbaycanda qiymətli kağızlarla mütəşəkkil 

ticarətin yeganə təşkilatçısı qismində çıxış edir. 

Birjanın fəaliyyəti hal-hazırda Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxs 

tərəfindən tənzimlənir. BFB-də Pay bazarı, Borc alətləri bazarı, Repo Bazarı və Törəmə 

maliyyə alətləri bazarları mövcuddur. 

Qanunvericiliyə əsasən birjada ticarət yalnız birja üzvləri arasında təşkil olunur. BFB-

nin fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, Qiymətli kağızlar bazarı 

haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikasının Qiymətli 

Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin hüquqi-normativ aktları və BFB-nin nizamnaməsi və 

daxili qaydaları əsasında təşkil edilmişdir. 

o Yerləşdiyi ünvan: AZ1025, Bakı, Xətai rayonu, Babək pr, Ə.Quliyev 11/31, 

Babək Plaza  

o Əlaqə telefonları: (+994 12) 488-05-80 ; (+994 12) 498-98-20 ( dax: 100) 

o Faks: (+994 12) 493-77-93 
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o Elektron poçtun ünvanı: info@BFB.az 

o İnternet şəbəkəsində rəsmi səhifəsi: www.bfb.az 

 Market meyker(lər) barədə məlumat : Yoxdur  

 

Kredit reytinqləri  

 Reytinq prosesində emitentin sorğusu və ya emitentlə əməkdaşlıq nəticəsində 

emitent və ya onun borc qiymətli kağızları üçün təyin olunmuş kredit reytinqləri: 

PAŞA Yatırım Bankası A.Ş.-nin kredit reytinqi mövcud deyildir, lakin Standard & 

Poor's və Fitch Ratings PAŞA Bank ASC-yə (PAŞA yatırım Bankası A.Ş.-nin majoritar 

səhmdarı olan) uzunmüddətli 'BB-' və qısamüddətli 'B' kredit reytinqini vermişdirlər. 

 

 

 

 

 

 

  

Field Code Changed

http://www.bfb.az/
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İstiqrazların emitenti barədə tələb olunan məlumat (istiqrazların emissiyasını 

həyata keçirən emitent bank olduqda) 

 

Emitentin auditorları barədə məlumat 

 Son üç maliyyə ili ərzində emitentin auditorlarının adı, ünvanları və hər hansı 

təşkilatda üzvlüyü barədə məlumat: 

Adı: PwC Türkiyə İstanbul Ofisi 

Ünvan: Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 

B Blok, Kat 9 Akaretler 

34357 Beşiktaş İstanbul 

Əlaqə: Phone: +90 212 355 5858 

Fax: +90 212 355 5850 

 

Adı: EY Türkiyə İstanbul Ofisi 

Ünvan: Orjin Maslak Plaza 

Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 

Kat:1-5 Sarıyer 34398 Istanbul 

Əlaqə: Phone: 0212 315 30 00 

Fax: 0212 230 82 91 

 

 Son üç maliyyə ili ərzində auditorların əvəzlənməsi və ya dəyişdirilməsi barədə, 

səbəbləri göstərilməklə, məlumat: PAŞA Yatırım Bankası A.Ş. maliyyə və vergi 

baxımından audit olunur. 2016-cı ildən etibarən mövcud auditor EY İstanbul Ofisidir. 

Bundan əvvəl PAŞA Yatırım Bankası A.Ş.-nin maliyyə hesabatları 7 il ərzində PwC 

Türkiyə ofisi tərəfindən audit olunurdu. Türkiyə dövlət bankların tənzimləyicisi 

tərəfindən verilən icazəyə əsasən lisenziya verilmiş banklar bir auditorla yalnız 7 il 

ərzində əməkdaşlıq edə bilərlər. PAŞA Yatırım Bankası A.Ş.-nin auditorun EY 

seçilməsinin əsas səbəbi isə əsas səhmdarın – PAŞA Bank ASC-ni audit edən şirkət EY 

şirkəti olmasıdır. 
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Emitent barədə məlumat 

 Emitentin tam adı, təşkilati-hüquqi forması: 

PAŞA Yatırım Bankası Anonim Şirkəti 

 Emitentin dövlət qeydiyyatının rekvizitləri: 

o “PAŞA Bank” ASC  

o VÖEN: 1700767721 

o Ünvan: AZ1005, Bakı şəhəri, Y.Məmmədəliyev   küç. 13  

o M/H: AZ04NABZ01350200000000071840 

o H/H: AZ54PAHA35025USDBF0190027907 

o Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı  

o SWIFT:  PAHAAZ22 

o VÖEN:1700767721 

o Kod:  505141 

 Emitentin təşkilati-hüquqi forması dəyişdirildikdə, onun bütün əvvəlki adları, 

təşkilati-hüquqi formaları, o cümlədən dəyişikliklərin qeydiyyat tarixi:  

PAŞA Yatırım Bankası A.Ş. ("Bank", "PAŞA Bank") 3182 saylı Banklar Qanununun 

(ləğv edilən) müddəalarına əsasən Nazirlər Kabinetinin 17.06.1987-ci il tarixli 87/11898 

saylı qərarı ilə Bank Yatırım Bank A.Ş. adı altında Xaricdə İnvestisiyaların Təşviqi 

Qanunu çərçivəsində İstanbulda qurulmuşdur. Bankın yaradılması 21.12.1987-ci il 

tarixində Sənaye və Ticarət Nazirliyi tərəfindən icazə verilmişdir. Bankın Əsasnaməsi 

№ İstanbul Tic. Ticarət Məhkəməsinin 12.25.1987-ci il tarixli 1987/5087 nömrəli qərarı 

ilə İstanbul Ticarət Qeydiyyat İdarəsi tərəfindən qeydiyyatda alınmışdır. 25.12.1987 

tarixində 240320 saylı və Türkiyə Ticarət Qeydiyyat Qəzetində nəşr olundu. 1924-cü il 

tarixli və 30 dekabr 1987-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 1 Mart 1988-ci il 

tarixində investisiya bankçılıq fəaliyyətinə başlayan Bank, yalnız İstanbulda baş ofis 

vasitəsilə fəaliyyət göstərir və heç bir filialı yoxdur. 

TAIB Bank B.S.C. (c) tərəfindən alınan qərarına əsasən - Bankın əvvəlki majoritar 

səhmdarı - Bankdakı səhmlərinin satışı ilə əlaqədar olaraq, Aksoy Holding A.Ş. 2013-ci 

il 13 may tarixində Bankın əvvəlki ana şirkət istinadən verdiyi xəbərə görə, Bank 

Tənzimləmə və Nəzarət Təşkilatı ("BTNT") tərəfindən 26 İyun 2013 tarixində Aksoy 

Holding A.Ş. tərəfindən Bankın səhmlərinin 99.4689% -ni əldə edilməsi təsdiq 

olunmuşdur. 31 iyul 2013-cü il tarixli və 32 saylı Bankın fövqəladə ümumi yığıncağında 

alınmış qərarla, səhmlərin köçürülməsi üzrə əməliyyat təsdiq edilmişdir. Səhmlərin 
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mülkiyyət hüququ Bankın əvvəlki majoritar səhmdarından Aksoy Holding A.Ş.-yə  2 

Avqust 2013 tarixində tamamlandı. 

Bankın 31 Oktyabr 2013-cü il tarixli fövqəladə ümumi yığıncağına əsasən Bankın 

ödənilmiş kapitalını 37,000 TL-dən 39,000 TL-nə qədər  artırılması qərarı verilmişdir. 

Bankın ödənilmiş kapitalı BTNT-nın 13 noyabr 2013-cü il tarixli təsdiqinə əsasən 

39,000 TL-yə qədər artırılmışdır. Bankın 21 noyabr 2013-cü il tarixli fövqəladə ümumi 

yığıncağında bankın ödənilmiş kapitalını artırmağa qərara alınmışdır. Bankın kapitalı 

39,000 TL-dən 80,000 TL-yə qədər artırılmışdır. Bankın ödənilmiş kapitalı 29 noyabr 

2013-cü il tarixinə BTNT-nın təsdiqinə uyğun olaraq 80,000 TL-yə qədər artırılmışdır. 

PAŞA Bank ASC və Aksoy Holding A.Ş. arasında alınmış razılığa əsasən Bankın əksər 

paylarını PAŞA Bank ASC-yə köçürməyi qərara alınmışdır. BTNT-nın 26 dekabr 2014-

cü il tarixli və 6137 nömrəli qərarı əsasında PAŞA Bank ASC tərəfindən 28,795,121 

TL-lik sərmayə ediləndən sonra və ödənişli kapitalın 80,000-dən 255,000 TL-yə qədər 

artırılması nəticəsi olaraq Paşa Bank ASC PAŞA Yatırım Bankası A.Ş-nin  79.9196% 

səhmlərinin sahibi olmuşdur.  

Bankın ticarət adı "Paşa Yatırım Bankası A.Ş." və "PASHABANK" kimi ticarət adının 

dəyişdirilməsi 2015-ci il martın 2-də qeydə alınmışdır və 2015-ci il 6 mart tarixli və 

8773 nömrəli Türkiyə Ticarət Qeydiyyat Qəzetində açıqlanmışdır. 

Aksoy Holding A.Ş.'nin qalan 51.000 hissəsinin satın alınması. PAŞA Bank ASC-nin 

payı 79,9196% -dən 99,9196% -dək artmağı Paşa Bank ASC səhmlərinin BTNT 

tərəfindən 18 dekabr 2015-ci il tarixli 6583 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. BTNT-

nın qətnaməsi 23 dekabr 2015-ci il tarixli 18038 saylı bəyanatla Banka elan edilmişdir . 

Səhm köçürmələri, 24 dekabr 2015-ci il tarixli qərarı ilə 2015/110 saylı qərarı ilə uçota 

alınmışdır. 

 Emitentin olduğu yer, poçt ünvanı, elektron poçt ünvanı, emitentin internet 

səhifəsinin ünvanı və əlaqə telefonları: İstanbul şəhəri, Maslak Məhəlləsi A.O.S. 

55.Sokak No:2 42 Maslak Ofis 3, K:7, D:205 34398 Sarıye, office@pashabank.com.tr 

,www.pashabank.com.tr, Tel:  +90 (212) 345 07 11 

 Emitentin qiymətli kağızlarının ticarətə buraxıldığı tənzimlənən bazarlar barədə 

məlumat: MBNP tərəfindən tənzimlənir, Palatanın fəaliyyəti MDM-in və BFB-in 

qaydalar tərəfindən tənzimlənir 

 Maliyyə hesabatlarının son dərc olunma tarixindən etibarən əsas investisiyaların 

təsviri (məbləği göstərilməklə):  

Field Code Changed

mailto:office@pashabank.com.tr
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İstiqrazlar vasitəsi ilə cəlb edilmiş vəsaitlərin müştərilərə ayrılmış kreditlər kimi istifadə 

olunması və hal-hazırda bu tipli əməliyyatların idarə edilməsini təmin etmək  

 İdarəetmə orqanlarının emitentin gələcək investisiyaları ilə bağlı öhdəliklər və 

həmin öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün lazım olan maliyyə vəsaiti mənbələri ilə 

bağlı məlumat: Əsas mənbələr qiymətli kağızlar emissiyası və maliyyə institutlarından 

cəlb olunan vəsaitlərdir. 

Emitentin biznesinin icmalı 

 Emitentin əsas fəaliyyət istiqamət: 

o Bank aşağıdakı fəaliyyət növlərini həyata keçirir: 

o Tələbli və müddətli depozitlərin (əmanətlərin) və digər qaytarılan vəsaitlərin 

maliyyə institutlarından (yəni, banklardan) cəlb edilməsi; 

o Kreditlərin (təminatlı və/və ya təminatsız) verilməsi, reqress hüququ ilə və ya 

belə hüquq olmadan faktorinq, forfeytinq, lizinq xidmətləri və kreditləşdirmənin 

digər növləri; 

o Hüquqi şəxslərə hesabların açılması və aparılması, o cümlədən Bankın müxbir 

hesablarının açılması və aparılması; 

o Ödəniş vasitələrinin (o cümlədən, kredit və debet kartlarının, yol çeklərinin, 

Bankın köçürmə veksellərinin) buraxılması; 

o Öhdəliklərin icrasına təminatların, o cümlədən qarantiyaların verilməsi, öz 

hesabına və ya müştərinin hesabına akkreditivlərin açılması; 

o Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət; 

o Maliyyə müşaviri, maliyyə agenti və ya məsləhətçisi xidmətlərinin göstərilməsi; 

o Kredit və ya kredit qabiliyyətinin yoxlanmasına dair informasiya verilməsi və 

xidmətlərin göstərilməsi; 

o Sənədlərin və qiymətliləri, o cümlədən pul vəsaitlərinin saxlanca qəbul etmək 

(xüsusi otaq və ya seyf qutularında saxlamaq) ; 

o Türkiyə Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə qadağan olunmayan 

digər fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsi. 

 Emitentin satılmış məhsullarının və ya göstərilmiş xidmətlərinin əsas 

kateqoriyalarını göstərərək emitentin əsas fəaliyyətlərinin təsviri: 

o Bankın satış məhsulları və göstərilmiş xidmətlər aşağıdakı kimidir: 

 Nəğd kredit məhsulları  

 Overdraft məhsulu 

 Sindikatlaşmış kredit məhsulu 
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 Ticarətin maliyyələşdirilməsi məhsulu 

 Lizinq məhsulu 

 Törəmə maliyyə alətlərin ticarəti 

 Qiymətli Kağızlara investisiyalar məhsulu 

 Qeyri-Nəğd kredit məhsulları 

 Təqdim olunmuş yeni məhsul və ya xidmətlər barədə məlumat, onların inkişaf 

statusu: 

o Yeni təqdim olunmuş məhsullardan biri İpoteka məhsuludur 

o Gələcək strategiya üzrə PAŞA Yatırım Bankası A.Ş.-nin məqsədləri aşağıdakı 

kimidir 

 Fəaliyyətini İnvestisiya Bankçılığı kimi davam etdirmək 

 Kreditlərin həcmi artırmaq 

 Gəlirliliyin artırılması 

 Portfelin diversifikasiyasına nail olunması 

PAŞA Yatırım Bankası A.Ş. öz imkanların və gəlirliliyin artırılması üçün müştəri 

portfelini kommersiya seqmentinə genişləndirməyə planlaşdırır. Yaradılmış portfel nəğd 

kreditlər, proyektlərin maliyyələşdirməsi və lizinq məhsulların arasında bölüşdürülməsi 

risklərin idarə edilməsinə köməklik göstərəcək və gəlirliliyin artırılmasına təkan 

verəcək. Bundan əlavə, qeyri-nəğd kreditlərin kəskin artımı qeyri-faiz gəlirlərin artımına 

dəstək verəcəkdir. 

PAŞA Yatırım Bankası A.Ş.-nin yaxın gələcəkdəki strategiyası Tikinti, Daşınmaz 

Əmlak, Turizm və Energetika sahələrdə ixtisaslaşmasıdır. Yeni bizneslərin strateji 

baxışından sonra PAŞA Yatırım Bankası A.Ş.-nin prioritet verəcək sahələr – 

proyektlərin maliyyəşdirilməsi və lizinq məhsullarına olacaqdır. 

 Emitentin rəqabət apardığı əsas bazarların təsviri:  

PAŞA Yatırım Bankası A.Ş. Türkiyə bank sektorunda fəaliyyət göstərir (ümumi 46 

bank), və bu bazarın yüksək rəqabətli olmasının səbəbi bazar payının böyük hissəsi beş 

ən iri dövlət / kommersiya bankları tərəfindən tutulmasıdır. Digər payı isə investisiya 

bankları, kommersiya və islam bankları tərəfindən bolüşdürülmüşdür. Türkiyə bank 

sektoru İKT infrastruktur və məhsul çeşidlərinə görə çox inkişaf etmişdir və bu da bazar 

iştirakçıları arasında ciddi rəqabət yaradır. 

 Emitentin rəqabət mövqeyinə dair bəyanatı olduğu halda onun əsaslandırması. 
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PAŞA Yatırım Bankası A.Ş. Türkiyə bazarında sağlam təməl qurmaq və bankın 

gəlirliyini təmin etmək üçün müvəffəqiyyətli bir dövr başa vurmuşdur. Bu müddət 

ərzində bank seçilmiş korporativ müştərilərə fokuslanmasını, sıfır TGA-nın 

saxlanmasını, lokal bazarda likvidlik riskin optimallaşdırılması ilə şüurun yaradılması 

məqsədilə hədəflənmiş strategiyanı izləmişdir.  

PAŞA Yatırım Bankası A.Ş. bazar iştirakçılarına müqayisədə çox kiçikdir və bazar 

şəraitinə görə “virtual miqyas” yaradılmasında maraqlıdır (bazarın kiçik seqmentində  

öz payını qazanmağa çalışmaq)   

Kredit bazarın müqayisədə böyük olmağı PAŞA Yatırım Bankası A.Ş.-yə sub-

seqmentlər arasında hədəflənmiş bazar payının tutulmasına imkan yaradır. 

Digər təşkilatlarda iştirak 

 Emitentin digər hüquqi şəxslərdə mövqeyinin qısa təsviri: 

“PAŞA Bank” ASC-yə PAŞA Bank Gürcüstan CS (100 %) və PAŞA Yatırım Bankası 

A.Ş. (99.9196%) daxildirlər. PAŞA Bank ASC isə “PAŞA Holding” MMC-yə daxildir. 

 Emitentin qrupdakı digər müəssisələrdən asılı olduğu təqdirdə bu barədə 

məlumat: Emitentin majoritar səhmdarı “PAŞA Bank” ASC-dir. 

Tendensiyalar barədə məlumat 

 Audit edilmiş maliyyə hesabatlarının son dərc olunma tarixindən etibarən 

emitentin emissiya prospektində mənfi dəyişikliyin olub-olmaması barədə 

məlumat:  

Son audit olunmuş maliyyə hesabatlarının dərc olunma tarixindən etibarən PAŞA 

Yatırım Bankasının A.Ş.-nin emissiya prospektində mənfi dəyişiklik olmamışdır.  

 Emitentin fəaliyyətinə cari maliyyə ili dövründə təsir etmə ehtimalı olan məlum 

tendensiyalar, qeyri-müəyyənliklər, tələblər, öhdəliklər və ya hadisələr barədə 

məlumat:  

PAŞA Yatırım Bankası A.Ş.-nin mənfəətinə məhdud təsir göstərən hal-hazırda davam 

edən məhkəmə prosesləri mövcuddur (bu tip əməliyyatlar üzrə artıq ehtiyatlar 

yaradılmışdır) 

2018-ci ildə Türkiyə Respublikasının Korporativ Vergi 22%-dan 20%-a gözlənilir, bu da 

öz yerində gəlirliliyə məhdud təsir göstərəcək.  

Gəlir proqnozu: Əlavə olunub 
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Emitentin idarəetmə və nəzarət orqanları 

 Emitentin idarəetmə və nəzarət orqanlarının hər bir üzvü barədə məlumat: 

 

 

Emitentin nizamnamə kapitalında mühüm iştirak payına sahib olan 

səhmdarlar  

 Emitentin nizamnamə kapitalında on faizdən artıq iştirak payına sahib olan 

şəxslərin adları, ünvanları və vətəndaşlığı və onlara məxsus səhmlərin sayı və 

nizamnamə kapitalında olan faiz nisbəti: 

PAŞA Yatırım Bankası A.Ş-nin səhmdarların strukturu 

Səhmdar  Səhmlərin sayı Məbləğ TL           Səhmlərin 

payı (%) 

PAŞA Bank ASC 254.795.121 254.795.121 99,9196 

Digərlər (PAŞA Qrupa aid olmayan) 204.879 204.879 0.0804% 

Cəmi 255.000.000 255.000.000 100,0000 

 
 PAŞA Bank ASC-nin səhmdarların strukturu 

Səhmdar  Səhmlərin payı (%) 

1.PAŞA Holdinq MMC 60 

2. Ador MMC 30 

3. Arif Paşayev 10 

Cəmi 100,0000 

 
        

 

 

 Mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər tərəfindən emitentə nəzarətin xüsusiyyəti 

və bu nəzarətin sui-istifadə edilmədiyinə əmin olmaq üçün lazımi tədbirləri təsviri: 

Fiziki Şəxslərin adları Direktorlar Şurasındakı tutduğu vəzifə
Kredit 

Komitəsi

Audit 

Komitəsi

İR & 

Mükafatlandı

rma Komitəsi

Strategiya 

və Büdcə 

Komitəsi

Korporativ 

İdarəetmə 

Komitəsi

Risk 

Menecment 

Komitəsi

Cəlal Qasımov İdarə Heyətinin sədri X X X

Fərid Məmmədov İdarə Heyətinin müavini X X X X

Taleh Kazımov İdarə Heyətinin üzvü X

Şahin Məmmədov İdarə Heyətinin üzvü X

Kamala Nuriyeva İdarə Heyətinin üzvü X X

Meriç Uluşahin İdarə Heyətinin müstəqil üzvü X X

Mesut Özdinç İdarə Heyətinin müstəqil üzvü X X

Adnan Aykol İdarə Heyətinin müstəqil üzvü X

H. Cenk Eynehan Baş Direktor və İdarə Heyətinin üzvü X X



 
Emissiya Prospekti    2018 

 

27 

 

Bankın Korporativ İdarəetmə Siyasətinə əsasən: 

Bank hər bir səhmdarı ədalətli və bərabər şəkildə qiymətləndirir. 

Bank səhmdarların rəhbərliyə iştirak etmək üçün əsas hüququnu qəbul edir və 

səhmdarların əsas hüquqlarının müşahidə olunmasını təmin edir: 

1) səhmlər sahibi olmaq və onları istifadə etmək və satmaq hüququ; 

2) Bankın fəaliyyətinə yazılı şəkildə məlumat vermək və tələb etdiyi məlumatlar barədə 

məqbul cavab gözləmək; 

3) Baş Assambleya iclaslarında səs vermək hüququ; 

4) idarəetmə orqanlarının seçilməsinə hüququna malik olmaq; 

5) dividendlər almaq hüququ. 

Bankın fəaliyyəti və idarə olunması barədə məlumat bankın Əsasnaməsinə uyğun olaraq 

səhmdarlara veriləcəkdir. Bank özü ilə səhmdarlar arasında bir əlaqə kanalı kimi 

fəaliyyət göstərmək üçün İnvestorlarla Əlaqələr Departamentini yaratdı. 

Bank, səhmdarlara Bankın və onunla əlaqəli şirkətlərinin iqtisadi fəaliyyət və inkişafı 

barədə konsultantlıqla, İdarə Heyətinin toplantıları vasitəsilə mütəmadi qaydada 

məlumat verəcəkdir. 

Bank, əvvəlki hesabat dövründə baş verən dəyişikliklər, gələcəkdə baş verəcək 

idarəetmə ilə bağlı dəyişikliklər, həmçinin onların səbəbləri ilə Bankın fəaliyyəti barədə 

səhmdarlara məlumat verməlidir. 

Bank, ödənişli kapitalın 1/20-ni təmsil edən səhmdarların özəl auditlə randevu almaq 

hüququnu təmin edir. Baş Assambleya tərəfindən belə bir təklif rədd edildikdə, azlıq 

səhmdarları məhkəmədən məhkəməyə xüsusi yoxlama ilə müraciət etmək hüququna 

malikdirlər. 

Bank azlıq səhmdarlarını nəzarət edən səhmlərin sahiblərinin birbaşa və ya dolayı yol 

verdiyi pozuntulardan qoruyacaq. 

Səhmdarlar arasında məlumatları əldə etmək və araşdırmaq, səhmdarların hüquqlarının 

qorunması və həyata keçirilməsini asanlaşdırmaq məqsədilə, investorlar ilə əlaqələr 

funksiyası Maliyyə Qurumları və İnvestorlarla Əlaqələr Birimi nəzdində 

strukturlaşdırılmışdır. 

Baş Direktor altında fəaliyyət göstərən Maliyyə Qurumları və İnvestorlarla Əlaqələr 

Birliyinin vəzifələri və məsuliyyətləri aşağıdakılardır: 

1. Beynəlxalq kapital bazarlarını izləmək və zəruri olduqda Baş Menecmenti 

məlumatlandırmaqla borc verilməsi üçün müvafiq vaxtları müəyyən etmək; 
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2. Beynəlxalq reytinq agentlikləri ilə qarşılıqlı əlaqələr qurmaq, ünsiyyət qurmaq və 

prosesi əlaqələndirmək; 

3. Qiymətləndirmə iclaslarını hesabat dövrü ərzində qiymətləndirmə tədqiqatları, həyata 

keçirilmə nəzarətləri və lazımı təsdiqləri qəbul etməklə əlaqəli koordinasiyanın təmin 

edilməsi və təşkilatla ünsiyyətdə eyni vaxtda ictimaiyyətin açıqlanmasını təmin etməklə 

qiymətləndirməsi; 

4. İnvestor münasibətləri çərçivəsində tələb olunan və ya məcburi olan açıqlama, 

hesabat, bəyanat və s. kimi bütün məlumat və sənədləri hazırlanması və Baş Menecment 

tərəfindən razılaşdırıldıqdan sonra əlaqəli şəxslərə göndərmək; 

5. Səhmdarlar və investor münasibətləri baxımından zəruri məlumatları və təqdimatları 

hazırlamaq; 

6. Bankın Maliyyə Hesabatı və İdarəetmə, Korporativ İdarəetmə və Katibliyi və digər 

müvafiq qurumları koordinasiya edərək Bankın illik hesabatını Bankın nüfuzuna və 

qaydalarına uyğun olaraq verdikləri Korporativ Əlaqə Qurumu ilə əlaqələndirərək təmin 

edilməsi. 

Aşağıda göstərilən fəaliyyətlər İnvestorlarla Əlaqələr funksiyası çərçivəsində 

Departamentlər tərəfindən yerinə yetirilir; Maliyyə Təşkilatları və İnvestorlarla Əlaqələr, 

Maliyyə Planlaması, Strateji və Büdcə, Korporativ Sirlər, Hüquq və Qaydalar, vəzifə 

təlimatları istiqamətində lazımlı koordinasiyanın təmin edilməsi. 

a) Bank və İnvestorlar arasında yazışmalara və digər məlumatlara və sənədlərə aid 

uçotların kifayət qədər, təhlükəsiz və müasir səviyyədə saxlanılmasını təmin etmək, 

b) səhmdarlardan məlumat almaq üçün yazılı müraciətlərə cavab vermək, 

c) səhmdarlara maliyyə hesabatlarının açıqlanması, 

d) Səhmdarlara ümumi yığıncağa dair məlumat və təftiş üçün təqdim olunan sənədləri 

hazırlamaq və Baş Assambleyanın iclasın müvafiq qanunvericiliyə, Əsasnaməyə və 

digər daxili qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilməsini təmin etmək üçün tədbirlər 

görmək. 

e) Korporativ idarəetmə və ictimaiyyətə açıqlama ilə bağlı bütün məsələlər daxil 

olmaqla, kapital bazarının tənzimlənməsindən yaranan hər hansı öhdəliklərin yerinə 

yetirilməsinə nəzarət etmək, 

f) İldə bir dəfə İnvestorlarla Əlaqələrlə bağlı fəaliyyətlər üzrə İdarəetmə Şurasına illik 

hesabat təqdim etmək, 

h) Əsasnamədə nəzərdə tutulan qanunvericiliyə uyğun olaraq zəruri dəyişikliklərin 

edilməsi, 
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i) Bankın korporativ idarəetmə təcrübələrinə riayət olunmasına nəzarət etmək, bu 

istiqamətdə təkmilləşdirmələr aparmaq və İdarə Heyətinə təkliflər vermək. 

Səhmdarlar prosesin idarə olunmasında inzibati məsuliyyətə cəlb edilmiş bank işçiləri 

üçün məlumat sorğularını yatirimci.iliskileri@pashabank.com.tr elektron ünvanından 

ötürə bilərlər. 

Əsasnamə, səhmdar strukturu, maliyyə hesabatları və illik hesabatlar, ümumi 

yığıncaqların protokolları və qanuni açıqlamalar, habelə bəzi hallarda xüsusi 

açıqlamalar, ictimaiyyətə açıq olan korporativ idarəetmə təcrübələri haqqında məlumat 

Bankın internet səhifəsində təqdim olunur. 

Əlavə olaraq, Bankın veb-saytında İctimai Təqdimat Platformasına link verilir. 

Bankın Korporativ İdarəetmə Siyasətinə əsasən, bütün səhmdarlar məlumat əldə etmək 

üçün bərabər hüquqlara malikdirlər. 

 Mühüm iştirak payına sahib olan şəxslərin dəyişməsinə gətirə bilən və emitentə 

məlum olan əməliyyatlar barədə məlumat: Belə əməliyyatlar mövcud deyil 

Emitentin maliyyə məlumatları  

 Emitentin başa çatmış son iki maliyyə ili üzrə audit edilmiş maliyyə hesabatları 

(Əlavə olunub) 

 Emitentin konsolidasiya olunmuş maliyyə hesabatı (olduqda) Mövcud deyildir 

 Emitent son audit edilmiş maliyyə hesabatlarının tarixindən etibarən rüblük və ya 

yarım illik maliyyə hesabatlarını dərc etdiyi təqdirdə onlar emissiya prospektinə 

daxil edilməlidir. Rüblük və ya yarımillik maliyyə hesabatları audit edildiyi 

təqdirdə hesabata audit rəyi əlavə edilməlidir. Rüblük və ya yarımillik maliyyə 

hesabatı audit edilmədikdə bu qeyd edilməlidir; Yarımillik hesabat əlavə olunmuşdur 

 7 il ərzində hüquqi proseslər barədə məlumat (həllini gözləyən proseslər də daxil 

olmaqla);  7 il ərzində kapital bazarının qanunvericiliyinə və bank qanunvericiliyinə 

uyğunsuzluqlar səbəbindən yaranan heç bir iddia yoxdur. 

 Maliyyə hesabatlarının dərc edilməsindən sonra emitentin maliyyə vəziyyətində baş 

verən dəyişikliklər barədə məlumat:  Maliyyə hesabatlarının dərc edilməsindən sonra 

PAŞA Yatırım Bankası A.Ş.-nin maliyyə nəticələrində nəzərə çarpacaq dəyişikliklər baş 

verməmişdir. Bank həm likvid həm də gəlirli mövqeyini qoruyub saxlayır.   

 Emitentin maliyyə vəziyyətinə və ya gəlirliliyinə təsir edən son bir il ərzində hüquqi 

proseslər barədə məlumat (həllini gözləyən proseslər də daxil olmaqla); 2016-ci ildə 
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Bankın maliyyə vəziyyətinə və fəaliyyətinə təsir göstərə biləcək heç bir iddia 

qaldırılmamışdır. 

Müqavilələr 

 Emissiya olunan qiymətli kağızlar baxımından qiymətli kağızlar barədə emitentin 

öhdəliklərini yerinə yetirmək qabiliyyətinə təsir edən emitentin əsas fəaliyyəti ilə 

bağlı olmayan müqavilələr barədə məlumat: Belə bir müqavilələr mövcud deyil 


