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«Qeydiyyata alınmışdır» 

 

Azərbaycan Respublikasının 

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi 
 

_______________ 
 (Səhm buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi) 

 

_______________ 
(Səhm buraxılışının  qeydiyyat tarixi)                                      

 

_________________________________ 
(QKDK-nin məsul şəxsinin  QKDK-nin möhürü ilə təsdiq edilmiş imzası) 

 
 

SƏHMLƏRİN   EMİSSİYA   PROSPEKTİ 
 

nominal dəyəri 20,29 (iyirmi manta 29 qəpik) manat olan 492 854 (dörd  

yüz doxsan iki min səkkiz yüz əlli dörd)   ədəd  
(Səhmlərin nominal dəyəri və miqdarı) 

 

adi, adlı  sənədsiz  
(Səhmlərin növü və forması) 

 

Azərbaycan Respublikası Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi 

bu emissiya prospektində olan məlumatların mötəbərliyinə görə məsuliyyət 

daşımır və onu qeydiyyata almaqla yerləşdirilən səhmlərə münasibətini 

ifadə etmir. 

 

 Bu emissiya prospektində olan məlumatlar qiymətli kağızlar 

haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq 

açıqlanmalıdır. 

 

AZ 1010,  Bakı şəhəri,  28 May küçəsi 33  
(Emitentin  olduğu yer, poçt  indeksi göstərilməklə) 

 

(+994 12)  4984488, faks  4971101 
(Emitentin  əlaqə telefonlarının nömrələri, şəhərlərarası telefon kodu göstərilməklə) 

 

 

        

 

 

            Müşahidə Şurasının sədri                                        Z.Ə.Nuriyev 

 

            İdarə Heyətinin  sədri                                              N.N. Şurqaia 
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1. Emitentin tam adı:           -«Rabitəbank»  Açıq Səhmdar Cəmiyyəti.  

    Qısaldılmış adı:                -«Rabitəbank» ASC. 

    Təşkilati-hüquqi forması: -Açıq Səhmdar Cəmiyyəti.  

 

2. Poçt  indeksi  göstərilməklə,  emitentin  hüquqi    ünvanı  və olduğu yer: 

AZ 1010, Bakı şəhəri,  28 May küçəsi 33  

Əlaqə telefonu: (+994 12) 498 44 88 

Faks: (+944 12) 497 11 01 

Elektron ünvanı: rb@rabitabank.com  

   

3. Emitent Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi  tərəfindən 26 aprel 2006-cı 

il tarixində 136 sayla dövlət qeydiyyatına alınmışdır.  

 

4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən emitentə verilmiş 

eyniləşdirmə kodu; 1467640, 10 may 2006-cı il tarixli 0012289 saylı şəhadətnamə. 

 

5. Emitentin maliyyə ili hər ilin 01 yanvar tarixində başlayır və 31 dekabr tarixində 

başa çatır.  

 

6. Emitentin əvvəlki firma adı «Rabitəbank» Səhmdar Kommersiya Bankı (Qısaldılmış 

adı «Rabitəbank» SKB) olmuşdur. Emitent bank kimi   Azərbaycan Respublikası Milli 

Bankı tərəfindən  30 iyun 1993-cü il tarixində dövlət qeydiyyatına alınmış və   136 

saylı müddətsiz lisenziya verilmişdi. 

 

7. Təsis zamanı emitentin fiziki şəxs olan təsisçiləri olmamaışdır. Hüquqi şəxs olan 

təsisçiləri  aşağıdakılardır; 

 

Təsisçilərin adları Ünvan Qeydiyyat orqanı Şəhad. nömrə və tarixi 

1 2 4 5 

1.Bakı Telefon Rabitəsi İB Bakı ş. Ü.Hacıbəyov-24 Ədliyyə Naz. № 1849,    10.03.1997 

2.Aztelekom İB Bakı ş.Tiflis pros.-3166M Ədliyyə Naz. № D1102,  17.04.1996 

3.Teleradio İB Bakı ş.Akad.Abbaszadə-2 Ədliyyə Naz. №1605,    13.11.1996 

4.Bakı Teleqrafı ASC Bakı ş.Azadlıq prosp.-33 Ədliyyə Naz. № 41,        27.10.1997 

5.Məlumat Hesablama 

Mərkəzi  Bakı ş.Ü.Hacıbəyov-36 Ədliyyə Naz. № 128,     09.02.1998 

6.Dövlət Radiotezlikləri 

İdarəsi Bakı ş.Ü.Hacıbəyov-36 Ədliyyə Naz. №D213,    09.07.1998 

7.Xətai TQ Bakı ş.Axundov-14     

8.Yasamal TQ Bakı ş.Şərifzadə-75     

9.Nizami TQ Bakı ş.Ş.Mirzəyev-64     

10.Sabunçu TQ Bakı ş.Axundov-16     

11.BTAQ Bakı ş.B.Sərdarov-1     

12.Baksel-II BM Bakı ş.Ü.Hacıbəyov-24 Ədliyyə Naz. № 09,        07.06.1996 

13.Ada MMC Bakı ş.Landau-16 Ədliyyə Naz. № 615,      16.11.1993 

14.Cail-10 firm. Bakı ş.B.Sərdarov-1 Ədliyyə Naz. № 19872, 15.12.1994 

15.Ümid -İnvest Şirkəti Bakı ş.Nizami-67 Ədliyyə Naz. № 610,     15.11.1993 
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8. Emitentin hər bir filial və şöbəsinin adı, olduğu yer və qeydiyyatı haqqında 

məlumatlar:  

 

8.1. «Yasamal»  filialı:  

           -olduğu yer;  Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Şərifzadə küçəsi, 3148-ci məhəllə; 

           -qeydiyyatı;  Mərkəzi Bankın 04.05.2011-ci il tarixli, 136/1 saylı icazəsi.  

 

    8.2. «Naxçıvan» şöbəsi:  

           -olduğu yer;  Naxçıvan şəhəri, H.Əliyev prospekti 3; 

           -qeydiyyatı;  Mərkəzi Bankın 29.06.2006-cı il tarixli, 136/2 saylı icazəsi.  

 

     8.3. «Sumqayıt»  filialı: 

           -olduğu yer;  Sumqayıt şəhəri, S.Vurğun küçəsi 102; 

           -qeydiyyatı;  Mərkəzi Bankın 28.07.1998-ci il tarixli, 136/3 saylı icazəsi.  

 

     8.4. «Nizami»  filialı: 

           -olduğu yer;  Bakı şəhəri, Babək prs.-2345-ci məhəllə; 

           -qeydiyyatı;  Mərkəzi Bankın 14.11.2001-ci il tarixli, 136/4 saylı icazəsi.  

 

      8.5. «Lənkəran»  filialı: 

           -olduğu yer;  Lənkəran  şəhəri, Mir-Mustafaxan küşəsi, ev 70; 

           -qeydiyyatı;  Mərkəzi Bankın 01.04.2012-ci il tarixli, 136/5 saylı icazəsi.  

 

       8.6. «Quba»  filialı: 

           -olduğu yer;  Quba  şəhəri, H. Hüseynov küçəsi 14; 

           -qeydiyyatı;  Mərkəzi Bankın 30.07.2003-cü il tarixli, 136/6 saylı icazəsi.  

 

       8.7. «Nəsimi»  filialı: 

           -olduğu yer;  Bakı  şəhəri, Azadlıq prospekti 14; 

           -qeydiyyatı;  MərkəziBankın 11.08.2003-cü il tarixli, 136/7 saylı icazəsi.  

 

        8.8. «Kürdəmir»  filialı: 

           -olduğu yer;  Kürdəmir  şəhəri, Azadlıq küçəsi 27; 

           -qeydiyyatı;  MərkəziBankın 11.10.2003-cü il tarixli, 136/8 saylı icazəsi.  

         

         8.9. «Şəki»  filialı: 

           -olduğu yer;  Şəki şəhəri, M.Rəsulzadə küçəsi 178; 

           -qeydiyyatı; Mərkəzi Bankın 20.02.2004-cü il tarixli, 136/9 saylı icazəsi.  

 

8.10. «Sahil»  filialı: 

           -olduğu yer;  Bakı şəhəri, Rəcəbli küçəsi 3; 

           -qeydiyyatı; Mərkəzi Bankın 06.11.2008-ci il tarixli, 136/10 saylı icazəsi.  

 

8.11. «Gəncə»  filialı: 

           -olduğu yer;  Gəncə  şəhəri, Şah İsmayıl Xətai  prospekti; 

           -qeydiyyatı; Mərkəzi Bankın 26.12.2008-ci il tarixli, 136/11 saylı icazəsi.  
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8.12. «Şamaxı»  filialı: 

           -olduğu yer;  Şamaxı şəhəri, Gənclər küçəsi 1A; 

           -qeydiyyatı; Mərkəzi Bankın 29.06.2006-cı il tarixli 136/12 saylı icazəsi.  

 

8.13. «Səbail»  filialı: 

           -olduğu yer;  Bakı  şəhəri, Nəsimi rayonu, 20 Yanvar küçəsi 7a;  

           -qeydiyyatı; MərkəziBankın 01.05.2012-ci il tarixli, 136/13 saylı icazəsi.  

 

8.14. «Qusar»  filialı: 

           -olduğu yer;  Qusar şəhəri, Nurəddin Şərifov küçəsi 39;  

           -qeydiyyatı; MərkəziBankın 14.03.2012-ci il tarixli 136/14 saylı icazəsi.  

 

8.15. «Xaçmaz»  filialı: 

         -olduğu yer;  Xaçmaz şəhəri, N. Nərimanov küçəsi, dalan 1, ev 14;  

         -qeydiyyatı; MərkəziBankın 17.10.2007-ci il tarixli 136/15 saylı icazəsi.  

      

8.16. «Mərkəz»  filialı: 

           -olduğu yer;  Bakı  şəhəri, B.Sərdadov küçəsi 1;  

           -qeydiyyatı; Mərkəzi Bankın 26.12.2007-ci il tarixli, 136/16 saylı icazəsi.  

 

8.17. «Şəmkir»  filialı: 

           -olduğu yer;  Şəmkir  şəhəri, Nizami küçəsi 5;  

           -qeydiyyatı; Mərkəzi Bankın 01.07.2010-cu il tarixli, 136/17 saylı icazəsi.  

 

8.18. «Şirvan»  filialı: 

           -olduğu yer;  Şirvan şəhəri, 20 yanvar küçəsi 1;  

           -qeydiyyatı; Mərkəzi Bankın 01.05.2008-ci il tarixli, 136/18 saylı icazəsi.  

 

8.19. «Ağcabədi»  filialı: 

           -olduğu yer;  Ağcabədi şəhəri, Həzi Aslanov küçəsi;  

           -qeydiyyatı; Mərkəzi Bankın 08.01.2009-cu il tarixli 136/19 saylı icazəsi.  

 

8.20. «Nərmanov»  filialı: 

           -olduğu yer;  Bakı  şəhəri, İsmayıl Hidayətzadə küçəsi 49/51;  

           -qeydiyyatı; Mərkəzi Bankın 02.05.2013-cü il tarixli 136/20 saylı icazəsi.  

 

8.21. «Gəncə»  şöbəsi: 

           -olduğu yer;  Gəncə  şəhəri, Ş.İ.Xətai prospekti 155; 

           -qeydiyyatı; Mərkəzi Bankın 06.02.2009-cu il tarixli 136/Ş-3 saylı icazəsi.  

 

8.22. «Qax» nümayəndəliyi: 

           -olduğu yer;  Qax şəhəri, M.Məmmədov küçəsi; 

           -qeydiyyatı; Mərkəzi Bankın 12.04.2012-ci il tarixli 136/N-1 saylı icazəsi.  

 

Filial və şöbələrin fəaliyyətinə Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş icazələr 

müddətsizdir.  
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Emitentin digər filial, şöbə və nümayəndəlikləri yoxdur.  

 

9. Emitentin törəmə cəmiyyətinin adı, olduğu yer və qeydiyyatı haqqında məlumat:  

  

“Kapital Partners”  Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət: 

   -Olduğu yer: Bakı şəhəri, B. Sərdarov küçəsi 1. 

        -Broker lisenziyası: qeydiyyat nömrəsi 92; 07 mart 2008-ci il tarixində 5 

    (beş) il müddətinə verilmişdir. Hal-hazırda fəaliyyəti müvəqqəti olaraq  

   dayandırılmışdır.   

 

10. Emitentin müşahidə şurasının hər bir üzvünün soyadı, adı, atasının adı, emitentin 

nizamnamə kapitalında payı, emitentdə və emitentdən kənarda tutduğu vəzifələr: 

      

10.1. Sədr: Nuriyev  Zakir Əlibala oğlu:  

-573 212  (beş yüz yetmiş üç min iki yüz on iki) ədəd adi, adlı sənədsiz səhmi 

olmaqla, emitentin nizamnamə kapitalında 11 630 471,48 (on bir milyon altı yüz otuz 

min dörd yüz yetmiş bir manat 48 qəpik) manat və ya 29,08  (iyirmi doqquz  tam 

yüzdə səkkiz)  faiz  miqdarında paya malikdir; 

          -emitentdə Müşahidə Şurasının sədridir; 

-emitentdən kənarda heç bir vəzifəsi yoxdur. 

      

10.2. Üzvü: Mədətov Kamal İsmayıl oğlu: 

         -113 (bir yüz on üç) ədəd adi, adlı sənədsiz səhmi olmaqla, emitentin nizamnamə 

kapitalında 2 292,77 (iki min iki yüz doxsan iki manat 77 qəpik) manat və ya 0,006 

(sıfır tam mində altı)  faiz  miqdarında paya malikdir; 

-emitentdə heç bir vəzifəsi yoxdur; 

         -emitentdən kənarda «AZLİZİNQ» MMC-də hüquqşünasdır. 

 

10.3. Üzvü: Cəfərov Fərhad Əliqulu oğlu: 

         -emitentin nizamnamə kapitalında paya malik deyildir; 

         -emitentdə heç bir vəzifəsi yoxdur; 

         -emitentdən kənarda  “AzEvroTel” MMC-də maliyyə və iqtisadi məsələlər üzrə  

Baş direktordur. 

 

11. Emitentin icra orqanının adı, onun hər bir üzvünün soyadı, adı, atasının adı, 

emitentin nizamnamə kapitalında payı, emitentdə və emitentdən kənarda tutduğu 

vəzifələr: 

 Emitentin icra orqanı İdarə Heyətidir: 

 

İdarə Heyətinin sədri: Şurqaia Nikoloz Nİkolozoviç: 

       -emitentin nizamnamə kapitalında paya malik deyildir; 

       -emitentdə İdarə Heyətinin sədridir; 

       -emitentdən kənarda heç bir vəzifəsi yoxdur. 
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Üzvü: Qədimov Elçin Bəfadar oğlu: 

       -emitentin nizamnamə kapitalında paya malik deyildir; 

       -emitentdə İdarə Heyəti sədrinin müavinidir; 

       -emitentdən kənarda heç bir vəzifəsi yoxdur. 

 

Üzvü: Ağayev Eldar Əhəd oğlu: 

       -emitentin nizamnamə kapitalında paya malik deyildir; 

       -emitentdə İdarə Heyəti sədrinin müavinidir; 

       -emitentdən kənarda heç bir vəzifəsi yoxdur. 

 

Üzvü: İsmayılov Turan Mübariz oğlu: 

       -emitentin nizamnamə kapitalında paya malik deyildir; 

       -emitentdə İdarə Heyəti sədrinin müavinidir; 

       -emitentdən kənarda heç bir vəzifəsi yoxdur. 

 

Üzvü: İbrahimov Ceyhun Haqverdi oğlu:  

       -emitentin nizamnamə kapitalında paya malik deyildir; 

       -emitentdə Müştəri Xidməti Departamentinin direktorudur; 

       -emitentdən kənarda heç bir vəzifəsi yoxdur. 

 

12. Emitentin Audit komitəsinin hər bir üzvünün soyadı, adı, atasının adı, emitentdə və 

emitentdən kənarda tutduğu vəzifələr: 

           

12.1. Sədr: Əliyev Yasin İmran oğlu: 

         -emitentdə paya malik deyildir və heç bir vəzifəsi yoxdur; 

         -emitentdən kənarda «AzKom» MMC-nin baş direktor müavinidir. 

 

12.2. Üzvü: Mustafayev Həsən Kamal oğlu: 

        -emitentdə paya malik deyildir və heç bir vəzifəsi yoxdur; 

        -emitentdən kənarda «Bakteleqraf» QSC-nin İdarə Heyətinin sədridir. 

 

12.3. Üzvü: Xasiyev Aslan Tarqulu oğlu: 

          -555 443 (beş yüz əlli beş min dörd yüz qırx üç) ədəd adi, adlı sənədsiz səhmi 

olmaqla, emitentin nizamnamə kapitalında 11 269 938,47 (on bir milyon iki yüz altmış 

doqquz min doqquz yüz otuz səkkiz manat 47 qəpik) manat və ya 28,17  (iyirmi səkkiz 

tam yüzdə on yeddi)  faiz  miqdarında paya malikdir; 

-emitentdə heç bir vəzifəsi yoxdur; 

          -emitentdən kənarda AR Dövlət Neft Şirkəti aparatında Təchizat İdarəsi rəisinin 

            müavinidir. 

 

13. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının ayrı-ayrılıqda sayı: 

            

• hüquqi şəxslər    13; 

• fiziki şəxslər       5. 
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   14. Emitentin nizamnamə kapitalının 10 faizi və daha artıq həcmdə səsli səhmlərə 

malik olan səhmdarlar, onların hər birinə məxsus olan səhmlərin sayı və emitentin 

nizamnamə kapitalında payı: 

 

14.1. Nuriyev Zakir Əlibala oğlu: 

 

• 573 212  (beş yüz yetmiş üç min iki yüz on iki) ədəd adi, adlı sənədsiz 

səhmə və ya emitentin nizamnamə kapitalında 29,08  (iyirmi doqquz  tam 

yüzdə səkkiz) faiz  miqdarında  paya malikdir. 

 

14.2. Nuriyeva Dilarə Nəsrəddin qızı: 

 

• 302 357 (üç yüz iki min üç yüz əlli yeddi) ədəd adi, adlı sənədsiz səhmə 

və  ya emitentin nizamnamə kapitalında 15,34 (on beş  tam yüzdə otuz 

dörd) faiz miqdarında paya malikdir. 

 

14.3. Nuriyev Seyran Əlibala oğlu: 

 

• 528 719 (beş yüz iyirmi səkkiz min yeddi yüz on doqquz) ədəd adi, adlı 

sənədsiz səhmə və  ya emitentin nizamnamə kapitalında 26,82 (iyirmi altı  

tam yüzdə səksən iki)  faiz  miqdarında  paya malikdir. 

 

14.4. Xasiyev Aslan Tarqulu oğlu: 

 

• 555 443 (beş yüz əlli beş min dörd yüz qırx üç) ədəd adi, adlı sənədsiz 

səhmə və  ya emitentin nizamnamə kapitalında 28,17  (iyirmi səkkiz tam 

yüzdə on yeddi) faiz  miqdarında  paya malikdir. 

14.5. Ya.ar 

15. Nizamnamə kapitalında emitentin payı on faizdən çox olan  hüquqi şəxslər:   

 

15.1. “Kapital Partners”  Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət. 

 

Bu hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalı 100 (bir yüz) faiz emitentə məxsusdur.  

    

    16. Emitentin nizamnamə kapitalının məbləği: 

 

      -cari tarixə emitentin nizamnamə kapitalı 40 000 010,35 (qırx  milyon on manat 35 

      qəpik) manat təşkil edir. 

 

17. Emitentin son ildəki fəaliyyətini əks etdirən Müstəqil Auditor Rəyi,  Maliyyə 

hesabatları,  cari ilin aprel ayı üzrə tərtib edilmiş Rəqəmsəl Balans, Mənfəət və Zərər 

haqqında hesabat emissiya prospektinə əlavə edilir. 
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18. Emitentin tədavüldə olan investisiya qiymətli kağızları haqqında məlumat: 

 

Yerləşdirilmiş səhmlərin: 

          növü:       adi səhmlər 

 forması:   sənədsiz adlı 

 saya:     1 971 415 (bir milyon doqquz yüz yetmiş bir min dörd yüz on beş) ədəd 

 nominal dəyəri:           20,29  (iyirmi manta 29 qəpik) manat 

 qeydiyyat nömrəsi:     AZ1002003551 

 adi səhmlərin son emisisiyasının 

 yekunları haqqında hesabatın  

 QKDK tərəfindən qeydiyyatı tarixi:  18 fevral 2013-cü il 

 

Emitentin adi səhmlərinin sahibi olan səhmdarının qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

qaydada aşağıdakı  hüquqları vardır: 

 

      -emitentin idarə edilməsində Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi 

       ilə, digər qanunvericiliklə və emitentin nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş  

       qaydada iştirak etmək, onun idarəetmə və icra orqanlarına seçmək və  

       seçilmək; 

         -qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada, emitentin fəaliyyətinə dair 

       məlumatlar almaq, ildə bir dəfə onun illik hesabatı və mühasibat balansı ilə  

       tanış olmaq;  

      -emitentin səhmdarlarının ümumi yığıncağının çağırılmasını tələb etmək; 

         -emitentin səhmdarlarının ümumi yığıncağının gündəliyində dəyişikliklərin 

       edilməsini tələb etmək;  

      -emitentin səhmdarlarının ümumi yığıncağında səsvermə hüququ ilə iştirak  

       etmək və onun protokolunun surətini tələb etmək; 

      -emitentin fəaliyyətinin Audit Komitəsi və ya daxili auditor tərəfindən  

       yoxlanılmasını tələb etmək; 

      -emitentin xalis mənfəətindən dividend almaq;  

      -emitentin fəaliyyətinə xitam verildikdə, emitentin kreditorlarının tələbləri  

       yerinə yetirildikdən, hesablanmış, lakin ödənilməmiş dividendlər, habelə 

       imtiyazlı səhmlərin ləğvetmə dəyəri ödənildikdən sonra emitentin yerdə  

       qalan əmlakının müəyyən hissəsini almaq; 

     -Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində və emitentin 

       nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş digər hüquqlara malik olmaq.  

 

19. Son beş maliyyə ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər: 

 

-2006-cı ildə emitent tərəfindən  imtiyazlı səhmlər üzrə  135 253 (bir yüz otuz 

beş min iki yüz əlli üç) manat məbləğində və adi səhmlər üzrə 414 509 (död yüz on 

dörd min beş yüz doqquz) manat məbləğində olmaqla cəmi   549 762 (beş yüz qırx 

döqquz min yeddi yüz altmış iki) manat məbləğində dividend  ödənilmişdir;  

 

-2007-ci ildə emitent tərəfindən  imtiyazlı səhmlər üzrə  163 306 (bir yüz altmış 

üç min üç yüz altı) manat məbləğində dividend  ödənilmişdir;  
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-2008-ci ildə emitent tərəfindən  imtiyazlı səhmlər üzrə  200 200 (iki yüz min iki 

yüz) manat məbləğində və adi səhmlər üzrə 630 000 (altı yüz otuz min) manat 

məbləğində olmaqla cəmi   830 200 (səkkiz yüz otuz min iki yüz) manat məbləğində 

dividend  ödənilmişdir;  

 

-2009-cu ildə emitentin səhmdarlara bölünəcək 144 406, 37 (bir yüz qırx dörd 

min dörd yüz altı manat 37 qəpik) manat məbləğində mənfəəti kapitallaşdırılmışdır:   

 

-2010-cu və 2011-ci illlərdə emitent tərəfindən səhmlər üzrə dividend 

ödənilməmişdir.   

 

Səhmlərin emissiyası haqqında qərar, emitentin səhmdarlarının 16 fevral 2013-

cü il tarixli ümumi yığıncağının 01 saylı protokolu ilə qəbul edilmişdir. 

 

20. Emissiya edilən səhmlərin: 

   növü:       adi səhmlər 

     forması:    sənədsiz adlı 

    sayı:          492 854 (dörd yüz doxsan iki min səkkiz yüz əlli dörd)  ədəd 

    nominal dəyəri:             20,29 (iyirmi manat 29 qəpik) manat  

     məcmu nominal dəyəri: 10 000 007,66  (on milyon yeddi manat 66 qəpik) manat                                                             

 

Emissiya edilən səhmlərlə təsbit olunan hüquqlar: 

      

      -emitentin idarə edilməsində Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi 

       ilə, digər qanunvericiliklə və emitentin nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş  

       qaydada iştirak etmək, onun idarəetmə və icra orqanlarına seçmək və  

       seçilmək; 

     -qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada, emitentin fəaliyyətinə dair 

       məlumatlar almaq, ildə bir dəfə onun illik hesabatı və mühasibat balansı ilə  

       tanış olmaq;  

      -emitentin səhmdarlarının ümumi yığıncağının çağırılmasını tələb etmək; 

      -emitentin səhmdarlarının ümumi yığıncağının gündəliyində dəyişikliklərin 

       edilməsini tələb etmək;  

      -emitentin səhmdarlarının ümumi yığıncağında səsvermə hüququ ilə iştirak  

       etmək və onun protokolunun surətini tələb etmək; 

      -emitentin fəaliyyətinin Audit Komitəsi və ya daxili auditor tərəfindən  

       yoxlanılmasını tələb etmək; 

      -emitentin xalis mənfəətindən dividend almaq;  

      -emitentin fəaliyyətinə xitam verildikdə, emitentin kreditorlarının tələbləri  

       yerinə yetirildikdən, hesablanmış, lakin ödənilməmiş dividendlər, habelə 

       imtiyazlı səhmlərin ləğvetmə dəyəri ödənildikdən sonra emitentin yerdə  

       qalan əmlakının müəyyən hissəsini almaq; 

     -Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində və emitentin 

       nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş digər hüquqlara malik olmaq.  
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22. Səhmlərin yerləşdirilməsinin həyata keçiriləcəyi fond birjasının firma adı və 

olduğu yer:  

 

«Bakı Fond Birjası» Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti.  

-Birja fəaliyyəti göstərmək üçün QKDK tərəfindən verilmiş lisenziya: seriya AB  

044100, qeydiyyat № 5, 21 iyul 2000-ci il tarixində  müddətsiz verilmişdir.  

Ünvan: AZ 1070, Bakı şəhəri, Bül-Bül prospekti 19. 

 

23. Səhmlərin yerləşdirilməsində iştirak edəcək qiymətli kağızlar bazarının iştirakçısı 

haqqında məlumat: 

 

“Çelsi Kapital”  Məhdud Məsuliyyətli  Cəmiyyət: 

-Diler fəaliyyəti üzrə 044834 №-li lisenziya: qeydiyyat nömrəsi 118, 18 yanvar 

2012-ci il tarixində 5 (beş) il müddətinə verilmişdir.  

-Broker fəaliyyəti üzrə  044835 №-li lisenziya: qeydiyyat nömrəsi 119, 18 yanvar 

2012-ci il tarixində 5 (beş) il müddətinə verilmişdir.   

Ünvan: AZ 1000, Bakı şəhəri, Həzi Aslanov küç., 96. 
 

24. Səhm sahiblərinin reyestrsaxlaycısı:  

         

«Milli Depozit Mərkəzi» Qapalı tipli Səhmdar Cəmiyyəti.  

     -Reyestr fəaliyyəti göstərmək üçün QKDK tərəfindən verilmiş lisenziya:  

      qeydiyyat № 110, 12 fevral 2010-cu il tarixində  5 il müddətinə verilmişdir.  

Ünvan: AZ 1070, Bakı şəhəri, Bül-Bül prospekti 19.  

 

25. Səhmlərin yerləşdirilməsi qaydası, səhmlərin yerləşdirilməsinin başlanma və başa 

çatma tarixləri, səhmlərin dəyərinin ödənilməsi şərtləri və qaydası: 

 

         -səhmlərin  yerləşdirilməsi onların buraxılışı dövlət qeydiyyatına alındıqdan və 

səhmlərin emissiya prospektində olan məlumatlar açıqlandıqdan sonra, «Bakı Fond 

Birjası» QSC-də kütləvi təklif üsulu ilə həyata keçiriləcəkdir; 

         -səhmlərin yerləşdirilməsinin başlanma tarixi, səhmlərin buraxılışı dövlət 

qeydiyyatına alındığı tarixdən sonrakı 30 (otuz) gün müddətində «Bakı Fond Birjası» 

QSC-nin (www.bse.az) internet səhifələrində elan ediləcəkdir; 

 -səhmlərin yerləşdirilməsi  01 may 2014-cü il tarixində  başa çatır;  

-səhmlərin dəyəri onların nominal dəyərindən az olmamaqla  Azərbaycan 

Respublikasının milli valyutasında ödənilir;  

-investorlar müvafiq qaydada sifariş etdikləri səhmlərin dəyərini,  birja 

komissiyasını da nəzərə almaqla «Bakı Fond Birjası» QSC-nın klirinq hesabına ticarət 

günü saat 11:00-dan gec olmayaraq köçürməlidirlər. Əməliyyat başa çatdıqdan sonra 

nəticələr haqqında investorlar onların brokerləri tərəfindən dərhal məlumatlandırılırlar; 

-İnvestorlar  səhmləri əldə etmək niyyətində olduqda, broker fəaliyyəti ücun 

müvafiq lisenziyası olan istənilən qiymətli kağızlar bazarının iştirakçısına müraciət edə 

bilərlər.  
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26. Səhmlərin yerləşdirilməsi   zamanı  üstünlük hüququ nəzərdə tutulmur. 

 

27. Səhmlərin saxlanması və onlara hüquqların uçotunu həyata keçirəcək: 

         

 -«Milli Depozit Mərkəzi» Qapalı  Səhmdar Cəmiyyəti.   

 - Depozitar fəaliyyəti həyata keçirmək üçün QKDK tərəfindən verilmiş lisenziya:   

   Qeydiyyat № 01, 15 fevral  2000-ci il tarixində müddətsiz verilmişdir.  

 -Ünvan: Bakı şəh. AZ 1070, Bül-Bül prospekti 19. 

 

28. Səhmlərin əldə edilməsinə heç bir məhdudiyyət qoyulmur.    

 

29. Bankın 01 may 2013-cü il tarixinə kreditor borcu 822,46 (səkkiz yüz iyirmi iki tam 

yüzdə qırx altı) min manat təşkil edir. 


