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“FINOKO” Bank Olmayan Kredit Təşkilatı
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

“Bakı fond birjasında qiymətli kağızların listinqi, delistinqi və ticarətə buraxılması qaydaları”na ƏLAVƏ 2

EMİTENT HESABATI

Qeyd: Bu hesabat AZ1001019467 Dövlət qeydiyyat nömrəli, hər birnin nominal dəyəri 10 (on) manat olan, 70000 (yetmiş min) ədəd
sənədsiz adlı adi səhmlər emissiyası ilə bağlı müvafiq dəyişiklik edilməklə tərtib edilmişdir.
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Qeyd: Bu hesabat Emitent tərəfindən hazırlanmış və təqdim edilmişdir. Bakı Fond Birjası QSC hesabatda dərc edilmiş məlumatlara, o
cümlədən onların dəqiqliyinə görə məsuliyyət daşımır.

1.

Ümumi məlumat

1.1.

Hüquqi şəxsin adı;
“FİNOKO” BOKT Açıq Səhmdar Cəmiyyət.

1.2.

Emitent nizamnaməsinin, illik və rüblük hesabatlarının səhmdarlar və investorlar
tərəfindən əldə edilə biləcəyi yeri və üsulu;
Bütün məlumatlar Bakı şəhəri Nəsimi r-nu, Bakı şəhəri, K.Səfərəliyeva küç., 19 АZ 1010
ünvanında yerləşən şirkətin inzibati ofisindən və www.finoko.az saytından əldə etmək olar.

1.3.

Emitent Hesabatında əksini tapan bütün məlumatların dürüstlüyünə,
düzgünlüyünə və tamlığına, faktlara uyğun olduğunua dair Hesabatın
məzmununa görə məsuliyyət daşıyan şəxslərin bəyanatı;
Hesabatın məzmununa görə məsuliyyət daşıyan şəxslərin adı və vəzifəsi (Vidadi MəmmədovDirektor)

1.4.

Emitentin maliyyə hesabatlarının auditini aparan şəxs;
Müstəqil auditor Talıbov Nəcəf Musa oğlu (Lisenziya № 047452)

1.5.

Qiymətli Kağızın buraxılışlarının Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə
Dövlət Komitəsində qeydiyyata alındığı tarixlər göstərilməklə, Qiymətli Kağızın
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq Emitent tərəfindən
emissiya edilməsi haqqında bəyanat;
1) Qiymətli kağızın növü: adi səhm
Qiymətli kağızın forması: sənədsiz adlı qiymətli kağızlar
Qiymətli Kağızın nominal dəyəri: 10 manat
Qiymətli kağızın miqdarı: 30,000
Qiymətli Kağızın buraxılışının qeydiyyat nömrəsi: AZ1001019467
Qiymətli kağızın buraxılışının qeydiyyat tarixi: 03 İyun 2014-cü il.
2) Faizli adlı sənədsiz təmin edilməmiş istiqrazlar;
istiqrazların sayı - 750 (yeddi yüz əlli) ədəd;
bir istiqrazın nominal dəyəri – 1 000 (bir min) ABŞ dolları;
istiqraz buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi – AZ2001019465, 30 dekabr 2014
il;
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İstiqrazın nominal dəyərindən illik 15 (on beş) faiz olmaqla, istiqrazların tədavül müddəti
ərzində hər 3 (üç) təqvim ayından bir faiz ödənilir;
1.6.

Emitentin reyestrsaxlayıcısının tam adı və ünvanı;
“Milli Depozit Mərkəzi” QSC, Ünvan: Bakı şəhəri Bül-Bül prospekti 19

1.7.

Qiymətli Kağızların anderrayterinin və Emitent Hesabatında verilən məlumatın
məzmunu və ya mənası ilə əlaqədar izahlar verə bilən səlahiyyətli şəxsin adı və əlaqə
rekvizitləri;
“UNİ Kapital” ASC, Ünvan: Bakı şəh., Nəsimi ray., Əlövsət Quliyev ev.140, m.13
Tel: (99412) 498-22-44.
E-mail: office@unicapital.az

2.

Qiymətli Kağız haqqında məlumat

2.1.

Emitent Hesabatında Emitent və onun listinqdən keçməsi nəzərdə tutulan
Qiymətli Kağızı haqqında aşağıdakı məlumat verilməlidir:

2.1.1. Qiymətli Kağızın növü, forması, miqdarı, nominal dəyəri, tədavül müddəti və illik faiz
dərəcəsi (olduqda);
sənədsiz adlı adi səhmlər – 70000 ədəd, nominal dəyəri 10 manat. Qeydiyyat nömrəsi
AZ1001019467. Səhmlərin yerləşdirilməsi 31.08.2015-ci il tarixində başa çatacaq.
2.1.2. Qiymətli Kağızla əlaqəli hüquqların təsviri, xüsusilə:
a) Qiymətli Kağız səhmlər olduqda, səsvermə hüquqlarının və Emitentin ləğv edilməsi və
ya səhmlərin geri alınması hallarında qalıqdan pay əldə etmək hüququnun təsviri;
Səsvermə hüququ və ləğv edilmə zamanı qalıqdan pay əldə etmə hüququ, hər səhmdarın
səhmlərin ümumi səhmlərə nisbətinə uyğundur.
b) Qiymətli Kağız konversiya borcu istiqrazlar və ya digər konversiya oluna bilən
Qiymətli Kağız olduqda, onun sahibinin malik olduğu Qiymətli Kağızı dəyişdirə
biləcəyi şərtlər, tarixlər və dəyişdirilə bilən Qiymətli Kağıza aid hüquqlar;
Bu cür qiymətli kağızlar mövcud deyil.
c) Dividendlərin və ya faizlərin alınması şərtləri (ödənişin üsulu və tarixləri);
Səhmlərə dividendlərin verilməsi. Hər ilin sonunda Səhmdarların ümumi iclasının
qərarına əsasən manatla, nəgd və ya köçürmə yolu ilə emitent tərəfindən ödəniləcək.
ç) Qiymətli Kağızın alınmasına dair üstünlük hüquqlarının mövcudluğu və həmin
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hüquqların istifadəsi qaydaları;
Cəmiyyətin səhmdarları, olan səhmlərininfaiz nisbətinə mütənasib miqdarda, yerləşdirilən
səhmləri əldə etməkdə yerləşdirmənin başlandığı tarixdən etibarən iki ay ərzində üstünlük
hüquqinə malikdirlər.
d) Qiymətli Kağızın Emitent tərəfindən geri alınması nəzərdə tutulduqda, bu cür
geri alınmanın şərtləri və qaydaları;
Nəzərdə tutulmayıb.
3.

Emitent haqqında məlumat

3.1.

Emitentin tam adı, qısaldılmış adı, hüquqi ünvanı və hüquqi ünvandan fərqlidirsə,
əsas inzibati bölmənin yerləşdiyi ünvan. Bütün filialların, nümayəndəliklərin və digər
əsas inzibati bölmələrin ünvanları və telefon nömrələri
Emitentin adı: “FİNOKO” Bank Olmayan Kredit Təşkilatı Açıq Səhmdar Cəmiyyət
Emitentin qısaldılmış adı: “FİNOKO” BOKT ASC
Emitentin hüquqi ünvanı: Bakı şəhəri Nəsimi r-nu, K.Səfərəliyeva küç., 19 АZ 1010
Emitentin faktiki ünvanı: Bakı şəhəri Nəsimi r-nu, K.Səfərəliyeva küç., 19 АZ 1010
Filial və nümayəndəlikləri mövcud deyil.

3.2.

Emitentin dövlət qeydiyyatına alındığı tarix, yer və dövlət qeydiyyat nömrəsi
Emitent Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyində 11.03.2014 tarixində, 1402771411
№-li qeydiyyat haqqında Şəhadətnamə ilə Dövlət Qeydiyyatına alınmışdır.

3.3.

Müəyyən olmadığı hallar istisna olmaqla, Emitentin fəaliyyət müddətinin sonu,.
Emitentin fəaliyyət müddətinin sonu qeyri müəyyəndir.

4.

Emitentin nizamnamə kapitalı haqqında məlumat

4.1.

Emitentin nizamnamə kapitalının məbləği və onu təşkil edən səhmlərin miqdarı, növləri
və forması
Emitentin nizamnamə kapitalı: ümumi dəyəri 300000 (üç yüz min) manat olmaqla, hər
birinin nominal dəyəri 10 (on) manat olan 30000 (otuz min) ədəd səhmdən ibarətdir.

4.2.

Yerləşdirilməmiş (və ya ödənilməmiş) səhmlərin miqdarı, növləri və nominal dəyəri
Mövcud deyil

4.3.

Emitent konversiya borcu istiqrazlarını və ya digər səhmlərə dəyişdirilə bilən Qiymətli
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Kağızları buraxdıqda, onların miqdarı, məbləği və bu cür dəyişmənin qaydaları
Bu cür qiymətli kağızlar mövcud deyil.
4.4.

Son 3 (üç) maliyyə ili ərzində nizamnamə kapitalında dəyişikliklər olduğu halda, bu
haqda ətraflı məlumat
Dəyişiklik olunmamışdır.

4.5.

Emitentə və ya Emitentin törəmə və asılı şirkətlərinə məxsus Emitentin Qiymətli
Kağızların miqdarı və nominal dəyəri
Mövcüd deyil

5.

Emitentin nizamnamə kapitalını təmsil etməyən buraxılışıları haqqında məlumat

5.1.

Emitent aşağıdakı hallarda nizamnamə kapitalını təmsil etməyən buraxılışıları haqqında
ətraflı məlumat verməlidir:

5.1.1. Son 3 (üç) il ərzində Emitent tərəfindən buraxılmış və onun nizamnamə kapitalını təmsil
etməyən Qiymətli Kağızlar və onların buraxılışları haqqında məlumat;
Faizli adlı sənədsiz təmin edilməmiş istiqrazlar;
istiqrazların sayı - 750 (yeddi yüz əlli) ədəd;
bir istiqrazın nominal dəyəri – 1 000 (bir min) ABŞ dolları;
istiqraz buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi – AZ2001019465, 30 dekabr 2014 il;
İstiqrazın nominal dəyərindən illik 15 (on beş) faiz olmaqla, istiqrazların tədavül müddəti
ərzində hər 3 (üç) təqvim ayından bir faiz ödənilir;
5.1.2. Son 3 (üç) ildən əvvəl buraxılmış və hal-hazırda dövriyyədə olan nizamnamə kapitalını
təmsil etməyən Qiymətli Kağızlar və onların buraxılışları haqqında məlumat:
Mövcud deyil.
6.

Emitentin fəaliyyəti haqqında məlumat

6.1.

Emitentin və ya onun Aidiyyatı şəxslərinin kommersiya fəaliyyətinin təsviri. Bu cür
təsvir aşağıdakıları daxil etməlidir:

a) Emitentin, onun Aidiyyatı şəxslərinin ən azı son 3 (üç) maliyyə ili ərzində
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kommersiya fəaliyyətinin xülasəsi
Emitent və ona aidiyyatı şəxslər son 3 (üç) maliyyə ili ərzində maliyyə və bank sektorunda
fəaliyyət göstərib.
b) Sonuncu tam maliyyə ilinin sonundan başlamaqla, Emitentin kommersiya
fəaliyyətinin inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərə bilən amillər.
Respublikada baş verə biləcək devalivasiya, Mərkəzi Bank tərəfindən faiz dərəcələrinin
dəyişdirilməsi və s. nəticəsində müştərilərin ödəniş qabiliyyətinin aşağı düşməsi.
6.1.1. Emitent tərəfindən istehsal olunmuş əsas məhsullar və göstərilmiş xidmətlər, bu
məhsulların yayılması və xidmətlərin göstərilməsi üsulları və məhsul və xidmətlər
üçün əsas bazarlar
«FİNOKO» MMC-nin fəaliyyətinin əsas hissəsini təminatlı orta və kiçik biznes kreditləri
və təminatlı istehlak kreditlərinin verilməsi təşkil edir. Əsas bölgü kredit məbləğinə və
borcalanın risk qrupuna aid olmasına əsaslanır. Portfeli 95%-nin girovla təmin olunur.
Bu da öz növbəsində risklərin sığortalanmasına və onların azaldılmasına gətirib çıxarır.
6.1.2. Emitentin aktivlərindən mühüm məbləğdə investisiya tələb edən və ya digər
cəhətdən mühüm olan yeni məhsul buraxılışı və ya xidmət göstərilməsinə
başlandıqda, həmin məhsulun və ya xidmətin hansı mərhələdə olmasının təsviri,
xammalın mənbələri və mövcudluğu
Mövcud deyil.
6.1.3. Emitentin fəaliyyətinin nə dərəcədə mövsümi olduğu və ya ola biləcəyi;
Fəaliyyət mövsümi xarakter daşımır.
6.1.4. Emitentin fəaliyyətinin rəqabətli şəraiti, o cümlədən, mühüm əhəmiyyəti olduqda,
Emitentin və ya onun Aidiyyatı şəxslərinin rəqabət apardığı bazarların müəyyən
edilməsi, mühüm rəqiblərin sayı və Emitenentə məlumdursa, Emitentin və onun
Aidiyyatı şəxsləsinin rəqabət mövqeyi
“FİNOKO” BOKT ASC-nin fəaliyyət göstədiyi sahədə sağlam rəqabət
şəraitinin formalaşması, bazarın mütəmadi olaraq araşdırılması və bazarda
mühüm mövqe tutulması üçün əhəmiyyətli tədbirlər görülməsini tələb edir. Bu
səbəbdən, münasib qiymət siyasətinin formalaşması, müştərilərə xidmət
keyfiyyətinin artırılması, sərfəli şərtlərin yaradılması, verilən kreditlərin
sürətləndirilməsi kimi əsaslı tədbirlər görülür. Bazarda kifayət qədər böyük
BOKT-lar vardır. Bunlardan Kreadqro, İcraçı Kredit Agentliyi, FİNCA
Azərbaycan, Vijn Fond Azərkredit, Aqrar kredit və s. misal göstərmək olar. Bu
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BOKT-ların əksəriyyəti regionunda sahibkarlara maliyyə xidmətlərinin
göstərilməsi üçün yaradılmışdır. Buna bazmayaraq əhaliyə geniş çeşiddə
maliyyə məhsulları təklif edirlər. Lakin hər bir BOKT-un olduğu kimi
“FİNOKO” -nun öz üstün cəhətləri vardır. “FİNOKO”-nun üstünlüyü
operativliyi, sürətliliy, əl çatan olması və yeni texnalogiyaların tətbiq etmək
planlarıdir.
6.1.5. Müvafiq bazar seqmentində listinqdən keçəcək Emitentə münasibətdə hər bir bazar
seqmentinin hesabat tələblərinə uyğun olaraq son 3 (üç) maliyyə ili ərzində ümumi
gəlirin coğrafi bazarlar və fəaliyyət növləri üzrə bölgüsü;
Coğrafi bazarlar:
Təşkilat Bakıda və yeni yarandığı üçün gəlirin əsası Bakı şəhərində formalaşır.
6.1.6. Emitentin patentlərdən, ticarət nişanlarından, lisenziyalardan, françayzinq
müqavilələrindən və konsessiyalardan və ya sənaye, ticarət və ya maliyyə
müqavilələrindən və ya yeni istehsalat proseslərindən nə dərəcədə asılı olduğu haqqında
məlumat
Cəmiyyətin əsas fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən verilmiş 28
saylı, 18 sentyabr 2014-cü il tarixli lisenziyasından asılıdır.
6.1.7. Yaxın keçmişdə Emitentin kommersiya fəaliyyətində onun maliyyə vəziyyətinə
əhəmiyyətli təsirə malik fasilələr haqqında məlumat:
Mövcud deyil.
6.2.

Emitentin gələcək fəaliyyət planları haqqında məlumat.
Qarşıda duran əsas məqsəd “FİNOKO” BOKT ASC-nin xidmət infrastrukturunun
təkmilləşdirilməsi, yeni və keyfiyyətli xidmət çeşidlərinin istehlakçıya sürətli təqdim
olunmasıdır.

6.3.

Tədqiqatlar və yeni məhsuların və xidmətlərin yaradılması.

6.3.1. Son 3 (üç) maliyyə ili ərzində yeni məhsulara və xidmətlərə dair tədqiqatların
aparılması və yeni məhsulların və xidmətlərin yaradılması siyasətilə bağlı məlumat,
mühümdürsə
Mövcud deyil.
6.3.2. Tədqiqatların və yeni məhsulların və xidmətlərin yaradılması ilə bağlı xərclər.
Mövcud deyil.
6.4.

Emitentin işçilərinin sayı, əməkhaqqı fondunun məbləği və bu rəqəmlərdə son 3 (üç)
maliyyə ili ərzində olan hər hansı bir mühüm dəyişikliklər.
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İşçilərin sayı 2 nəfər, aylıq əmək haqqı fondunun məbləği 3000 manat təşkil edir.
6.5.

Emitentin müəssisələri, zavodları, fabrikləri, binaları və digər mühüm maddi əmlakları
haqqında qısa məlumat.
Mövcud deyil.

6.6.

Tərəflərindən biri Emitent və ya onun Aidiyyatı şəxsi olan və ya onların əmlakı
çəkişmənin obyekti olan davam edən məhkəmə və ya arbitraj proseslərinin və onların
maliyyə risklərinin qısa təsviri, proseslərin keçirildiyi məhkəmənin və ya digər orqanın
adı, onların başlandığı tarix, əsas tərəflər, iddiaların əsaslandığı hallar və qəbul olunmuş
qərarlar.
Mövcud deyil.

6.7.

İnvestisiya siyasəti.

6.7.1. Rəqəmlər göstərilməklə, son 3 (üç) maliyyə ili və cari ilin ötən ayları ərzində Emitent
tərəfindən digər şirkətlərə qoyulan sərmayələrin və digər investisiyaların təsviri
Mövcud deyil
6.7.2. Emitentin gələcəkdə planlaşdırdığı mühüm investisiyalar haqqında məlumat.
Mövcud deyil.
6.8.

Son 3 (üç) il ərzində keçirilən Səhmdarların Ümumi Yığıncaqlarının qüvvədə olan
qərarları haqqında məlumat.

6.8.1. Yığıncağın tarixi və növü, gündəliyi və gündəlik üzrə səsvermənin nəticələri
Təsisçilərin ümumi yığıncaqları haqqında məlumat (cədvəl formasında).

Gündəlikdə
Ümumi
yığıncağın tarixi
01.12.2014-cü il

duran
məsələ(lər)
İstiqraz
buraxılışı

19 mart 2015-ci il

Səhmlərin
emissiyası

Qəbul edilmiş qərar(lar)

Şərh

Nominal dəyəri 1000 USD olan 750 ədəd faizli,
təminatsız və sənədsiz adlı adi istiqrazların
emisiyası
Nominal dəyəri 10 manat olan 70000 ədəd
sənədsiz adlı adi səhmlərin emisiyası.

6.8.2. Müşahidə Şurasının və ya Təftiş Komissiyasının (banklar üçün Audit Komitəsinin) və ya
İdarə Heyətinin üzvləri/Baş Direktor seçilibsə, onlar barədə məlumat
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Adı, atasının adı, soyadı, təvəlüdü
Əliyev Elçin Rəşid oğlu

Tütduğu vəzufələr
Cəmiyyətin özündə
MŞ-nın Sədri
MŞ-nın üzvü

Əliyev Elmar Rəşid oğlu
MŞ-nın üzvü
Əliyev Azər Əmiraslan oğlu

Direktor

Məmmədov Vidadi İskəndər oglu

İştirak payı
Cəmi
Adi
15,000
15,000
səhm
səhm
(50%)
15,000
15,000
səhm
səhm
(50%)
-

-

Təftiş Komissiyası yoxdur.
Emitent üzərində Nəzarət haqqında məlumat.

6.9.

6.9.1. Emitent şirkətlər qrupuna daxildirsə, qrupun qısa təsviri və Emitentin bu qrupda
tutduğu yeri haqqında məlumat
Daxil deyildir.
6.9.2. Emitentin səsli səhmlərinin 10% (on faiz) və ya artıq faizinə sahib olan səhmdarlar və
həmin səhmdarların sahib olduqları səhmlərin sayı və ümumi səhm sayına qarşı faiz
nisbəti;
Emitent səhmləri “adi” adlı səhmlərdir:
Əliyev Elçin Rəşid oğlu

15,000 səhm (50%)

Əliyev Elmar Rəşid oğlu

15,000 səhm (50%)

7.

Emitentin maliyyə vəziyyəti haqqında məlumatlar

7.1.

Son 3 (üç) maliyyə ili ərzində hər bir Qiymətli Kağız üzrə ödənilmiş dividendlərin və
ya digər ödənişlərin məbləği;

Yeni yarandığı üçün, dividend ödənilməmişdir.
Emitentin maliyyə vəziyyətinin və fəaliyyətinin nəticələrinin təhlili, maliyyə
hesabatları, son 3 (üç) maliyyə ili ərzində hər bir il üzrə konsolidə olunmuş şəkildə
Emitentin maliyyə vəziyyəti, maliyyə vəziyyətində dəyişikliklər və fəaliyyətinin
konkretləşdirilmiş nəticələri, xüsusən aşağıdakıların təsviri:

7.2.

7.2.1. Pul vəsaitlərinin və maliyyə resurslarının mənbələri;
a) Pul vəsaitlərinin daxili və xarici mənbələrinin müəyyən edilməsi və təsviri;
Nizamnamə kapitalı 300.000,00 (Üç yüz min) manat
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Qısamüddətli Borc 300.000,00 (Üç yüz min) ABŞ dolları
b) Emitentin kapitalına əhəmiyyətli təsir göstərə bilən amillərin təsviri. Emitentin pul
vəsaitlərinin artması və ya azalması ilə nəticələnəcək və ya məntiqi baxımdan
nəticələnə biləcək təsiredici amillərin müəyyən edilməsi. barədə məlumat;
Bölüşdürülməmiş mənfəət;
Mərkəzi Bankdan lisenziya aldığı, 3 ay ərzində Cəmiyyətin 2014-cü ilin sonuna xalis mənfəəti
(vergi çıxıldıqdan sonra, bölüşdürülməmiş mənfəəti) 8500 AZN olmuşdur.
Mühüm kəsir (defisit) müəyyən edildikdə, onu aradan qaldırmaq üçün
Emitentin gördüyü və ya görülməsini təklif etdiyi tədbirlər
-

Kredit satışın azaldılması;

-

Kredit yığımı keyfiyyətinin yüksəldilməsi

-

Təsis payının artırılması

-

Yeni investorların cəlb olunması

c) Sonuncu maliyyə ilinin və cari ilin dövrləri üçün təqdim olunan maliyyə hesabatları
üzrə Emitentin maliyyə xərclərinə dair öhdəliklərinin təsviri və həmin öhdəlikləri yerinə
yetirmək üçün gözlənilən vəsait mənbələrinin müəyyən edilməsi.
Cəmiyyətin qisamüddətli borc öhdəlikləri:
23 Dekabr 2014-cü il tarixində bir il müddətinə “Dunwich FZE” şirkətindən 300000,00
(Üç yüz nin) ABŞ dolları kredit alınmışdır. 2015-ci ilin ilk aylarında keyfiyyətlə daha səmərəli
şərtlərlə kredit formasında yerləşdirilmişdir.
Uzunmüddətli borc öhdəlikləri yoxdur.
7.2.2. Fəaliyyətinin nəticələri:
a) Mütəmadi fəaliyyətdən gələn gəlirlərə mühüm təsirə malik amillərin təsviri və bu cür
halların hər birində bu təsirin dərəcəsinin göstərilməsi;
Girovsuz kreditlərin verilməsi. Risklərin bölüşdürülməməsi (sığorta və s.) yığımın aşağı
düşməsi ilə nəticələnə bilər.
b) Emitentin xalis və ya ümumi gəlirlərinin artması zamanı bu artımların satılan
məhsulların və göstərilən xidmətlərin qiymətindən, onların həcmində və ya məbləğində
olan artımlardan və ya yeni məhsul və xidmətlərin təqdim edilməsindən nə dərəcədə
asılı olduğu barədə məlumat;
Emitentin gəlirlərinin artması Cəmiyyət tərəfindən bazara çıxarılan kredit məhsulunun
çeşidlərinin artmasından, ümümi kredit satışınin həcminin artmasından, kredit bazardakı
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mövcüd rəqabətdən və rəqabət əsasında formalaşdırılmış qiymətlərdən asılıdır. Qeyd olunmuş
məsələlər üzrə qərar, kredit bazarın ətraflı təhlilindən sonra formalaşdırılır.
ç) İnflyasiyanın və dəyişən qiymətlərin Emitentin gəlirlərinə təsirinin təsviri.
Emitent tərəfindən təklif olunan kredit məhsulları üzrə xərcləri nəzərə alaraq, bazarda
müşahidə olunmuş güclü infilyasiya hər bir kredit məhsulu üzrə əldə edilmiş gəlirlərə mənfi
təsir edə bilər. Bu eyni zamanda istehlakcıların alıcılıq qabiliyyətinə də mənfi təsir göstərə
bilər. Halbuki, Cəmiyyətin fəailiyyət dövrü ərzində bu tip hallar qeydə alınmamışdır.
8.

Emitentin idarə edilməsi haqqında məlumat

8.1.
Emitentin Müşahidə Şurasının və İdarə Heyətinin üzvləri\Baş Direktor haqqında
məlumat:
8.1.1. Emitentin Müşahidə Şurasının və İdarə Heyətinin üzvləri\Baş Direktoru vəzifəsinə
seçilmiş və ya namizədliyi irəli sürülmüş şəxslər barədə məlumat;
Bu barədə 6.8.2 bəndində məlumat əks edilib
8.1.2. Müşahidə Şurasının və İdarə Heyətinin üzvləri/Baş Direktor arasında olan qohumluq
münasibətlərin xüsusiyyətləri haqqında məlumat
Səhmdarlar (həm də Müşahidə Şurasının üzvləridir) qardaşdırlar. Direktorla qohumluq əlaqələri
mövcud deyildir.
8.1.3. Yuxarıdakı bənddə göstərilmiş şəxslərdən hər birinin son 5 (beş) ildə iş təcrübəsinin, o
cümlədən, son 5 (beş) ildə əsas fəaliyyətinin təsviri, bu fəaliyyətin həyata keçirildiyi
şirkətin adı, əsas fəaliyyəti və bu şirkətin Emitentin ana şirkəti, törəməsi və ya Aidiyyatı
şəxsi olub-olmadığı haqqında məlumat;
Müşahidə Şurasının Üzvləri /
№

Son 5 ildəki iş təcrübəsi və əsas fəaliyyəti

İdarə Heyyətinin Üzvləri / Baş
Direktor
“FİNOKO”-Direktor

1

“RabitəBank”- Risk şöbəsinin rəisi
Məmmədov Vidadi İskəndər oğlu “Royalbank” - Auditor
“ExpressBank” - Baş mühasib
“ParaBank” - Baş mühasib

8.1.4. Bu Əlavənin 8.1.1. bəndində göstərilmiş şəxslərin digər şirkətlərdə tutduğu mühüm
vəzifələr haqqında məlumat
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Belə hal mövcud deyil.
8.1.5. Emitentin Müşahidə Şurasının və İdarə Heyətinin üzvlərinin\Baş Direktorun bacarığını
və dürüstlüyünü qiymətləndirmək üçün mühüm olan və son 5 (beş) ildə baş vermiş
aşağıdakı hadisələrin təsviri:
a) Bu şəxslərin rəhbərliyində təmsil olunduqları hüquqi şəxslərə qarşı müflisləşmə və iflas
haqqında qanunvericiliyə əsasən iddianın verilməsi;
Mövcud deyil
b) Bu şəxsin qəsdən törədimiş cinayətdə təqsirli bilinməsi və ya onun barəsində qəsdən
törədilmiş cinayət əməli ilə bağlı istintaq hərəkətlərinin aparılması;
Mövcud deyil
c) Bu şəxsə qarşı məhkəmə və ya digər səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən aşağıda
göstərilmiş fəaliyyət növləri ilə məşğul olmağın və ya vəzifələrin tutulmağının qadağan
edilməsinə dair qərar:
(i)

Qiymətli Kağızlara dair investisiya, anderrayter, zaminlik, broker, diler, sığorta,
bank, depozitari fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətlərdə Müşahidə Şurasının və ya
İdarə Heyətinin üzvü\Baş Direktoru vəzifəsini tutmaq;
Mövcud deyil

(ii)

Sahibkarlıq fəaliyyətinin hər hansı bir növü ilə məşğul olmaq.
Mövcud deyil

8.2.

Emitent Hesabatında aşağıdakılar daxil olmaqla rəhbərliyin
mükafatlandırılması haqqında məlumat verilməlidir:

8.2.1. Adlarını çəkməmək şərtilə Müşahidə Şurasının və İdarə Heyətinin üzvlərinin\Baş
Direktorun sonuncu maliyyə ili ərzində hər hansı qismdə göstərdikləri xidmətlərə görə
Emitent və ya onun Aidiyyatı şəxsləri tərəfindən birgə mükafatlandırılması haqqında
məlumat. Bu cür məlumat əməkhaqqı, bonuslar, əməkhaqqı və ya bonus hesab
edilməyən digər illik mükafatları və ya uzunmüddətli mükafatlandırmaları əks
etdirməlidir.
Mövcud deyil
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8.2.2. Emitentin və ya onun Aidiyyatı şəxslərin Müşahidə Şurasının və İdarə Heyətinin
üzvlərinə\Baş Direktora hər-hansı təminatın və digər imtiyazların ödənilməsi üçün
sonuncu maliyyə ili ərzində ması nəzərdə tutulmuş vəsaitin məbləği;
Mövcud deyil.
8.3.

Son 3 (üç) maliyyə ili ərzində Emitentin Müşahidə Şurasının və İdarə Heyətinin
üzvlərinin\Baş Direktorun onların digər fəaliyyəti ilə əlaqədar Emitentin hər hansı
əməliyyatlarında birbaşa və ya dolayısıyla maraqlı olduqları halda, həmin əməliyyatlar
haqqında məlumat verilməlidir. Bu məlumatda şəxslərin adı, Emitentdə tutduğu
vəzifəsi, onların əməliyyatda olan maraqlarının xüsusiyyəti, bu cür əməliyyatların
məbləği və lazım gəldikdə həmin şəxslərin bu əməliyyatlarda maraqlarının məbləği
göstərilməlidir.
Mövcud deyil

8.4.

Emitent son 5 (beş) ildə dövlət qeydiyyatına alındıqda, Emitent Hesabatında
təsisçilərin adları, Emitentin təsisçiləri barədə məlumat.
Əliyev Elçin Rəşid oğlu
Əliyev Elmar Rəşid oğlu

9.

Qiymətli Kağızın təklifi

9.1.

Emitent tərəfindən Qiymətli Kağızın təklifi olduqda, Emitent Hesabatında
aşağıdakı məlumat verilməlidir:

9.1.1. Təklif olunan Qiymətli Kağızın miqdarı
Hər birinin nominal dəyəri 10 (on) manat olan 70000 (yetmiş min) ədəd sənədsiz adlı adi
səhmlər
9.1.2. Təklif olunan Qiymətli Kağızın satılmasına və/və ya yerləşdirilməsinə əsas verən
sənədlər (qərar, müraciət və s.), Səhmdarlar tərəfindən üstünlük hüququndan istifadə
və bu hüququn məhdudlaşdırılması və ya ləğvi halları olduqda, bu cür halların
xülasəsi;
Təsisçilərin ümumi yığıncağının, istiqrazların emissiyasına dair 19 mart 2015-ci il tarixli
qərarı.
9.1.3. Təklif olunan qiymət, təklifin müddəti və qiymətin ödənilmə qaydası;
Yerləşdirmənin ilk günündən səhmlərin təklif olunan qiyməti səhmlərin nominal qiymətinin
100% -ni (10 manat) təşkil edəcəkdir. Səhmlərin yerləşdirilməsinə başlanma tarixi emitent
tərəfindən müəyyən ediləcək. Səhmlərin yerləşdirilməsi 31 avqust 2015-ci il tarixində başa
çatacaq.Səhmlərin dəyəri nağd və ya nağdsız qaydada, ödənilir.
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9.1.4 Qiymətli Kağız Emitent tərəfindən təklif edildikdə, Qiymətli Kağızın satışından əldə
olunan gəlirin Emitent tərəfindən hansı əsas məqsədlər üçün istifadə olunacağı və hər bir
məqsəd üçün istifadə olunacaq təxmini məbləğ. Gəlirin və ya onun mühüm hissəsinin
istifadəsi üçün Emitentin heç bir xüsusi planı olmadıqda, bu barədə məlumat.
Səhmlərin yerləşdirilməsindən əldə ediləcək vəsaitlər kredit portfelinin genişləndirilməsinə
yönəldiləcəkdir.
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