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“Qeydiyyata alınmışdır” 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında 

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) 

 

 

SƏHMLƏRIN EMISSIYA PROSPEKTI 
 

Nominal qəyəri 4783 manat olmaqla 2090 (iki min doxsan) ədəd 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(səhmlərin nominal dəyəri və miqları) 

adi, sənədsiz, adlı 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(səhmlərin növü və forması) 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi  bu 

emissiya prospektində olan  məlumatların mötəbərliyinə görə məsuliyyət daşımır və onu  

qeydiyata almaqla yerləşdirilən səhmlərə öz münasibətini  ifadə etmir. 

Bu emissiya prospektində olan məlumatlar qiymətli kağızlar haqqında Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq  açıqlanmalıdır. 

 

AZ-1001 Bakı şəh, Zərgərpalan küç. 5-4/87 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(Emitentin olduğu yer, poşt indeksi göstərilməklə) 

 

(99412) 498-04-55 (56,57) faks (99412) 498-14-39 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(emitentin əlaqə telefonlarının  nömrələri, şəhərlərarası telefon kodu göstərilməklə) 

 

İdarə Heyəti Sədri  _____________ Ağayev Emin Nadir oğlu  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Emitentin kollegial içra orqanı rəhbərinin  və ya  təkbaşçı icra orqanının vəzifəsi, həmin vəzifəni 

icra edən şəxsin adı, soyadı və emitentin möhürü  ilə təsdiq edilmiş imzası 

18.06.2013 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(səhmlərin emissiya prospektinin  tərtib olunduğu tarix) 
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Bankın adı: “GünayBank” ASC 

 

Təşkilati-hüquqi forması: Açıq səhmdar cəmiyyəti 

Bankın hüquqi ünvanı: Bakı şəh. Zərgərpalan küç: ev 5, 4/87 indeks AZ-1001. 

Əlaqə telefonları: 498-04-55 (56,57), faks 498-14-39. 

 

Bankın rekvizitləri:  

Mərkəzi Bankdakı 

Müxbir hesab:   AZ25NABZ01350100000000047944 

Kod          505594 

VÖEN    1700028531 

SWIFT Code   GUNAAZ22 

 

Bank 1992-ci ilin aprel ayında qapalı səhmdar cəmiyyəti formasında 

yaradılmış və adı “Günay” Səhmdar Kommersiya bankı olmuşdur. Azərbaycan 

Respublikasının Milli Bankının 11 oktyabr 1993-cü il tarixli 10-06/670 saylı 

məktubu ilə bankın adının  “Günay” Beynəlxalq Səhmdar Kommersiya Bankı kimi 

yazılmasına icazə verilmişdir. 

 

20.04.1999-cu il tarixdə bank xarici kapitalın iştirak etdiyi “GünayBank” 

Səhmdar Bankı Açıq Tipli Cəmiyyəti kimi Ədliyyə Nazirliyində yenidən 

qeydiyyatdan  keçmişdir.  Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi  12 N-li  

Şəhadətnamə. 

 

14.09.2009-cu ildə Bank Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi Bakı 

şəhəri Kommersiya Hüquqi şəxslərinin Dövlət Qeydiyyatı İdarəsi tərəfindən  

yenidən  Dövlət Qeydiyyatına alınmışdır.  

Dövlət reyestrindən çıxarış 20.08.2010-cu il N-1001020025523900. 

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən verilmiş 

eyniləşdirmə kodu: 1382760. 

Bankın maliyyə ili hər təqvim ilinin 01 yanvar tarixindən 31 dekabr tarixinə 

kimi sayılır. 

 

Hazırda bankın 1 filialı var. Həmin filial Şəki şəhərində A.Məmmədov küç. 

43 ünvanda yerləşir. Filial 28 sentyabr 1994-cü il tarixdə 23/6 sayla Milli Bankda 

qeydiyyatdan keçmişdir. Filial bankın təstiq etdiyi Əsasnaməyə uyğun fəaliyyət 

göstərir və sərbəst Nizamnamə kapitalına malik deyildir. Filialın müdiri Rəsulov 

Rəsul İlməddin oğlu, baş mühasibi Abdullalı Nazim Məmməd oğludur. 
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Bank bir hüquqi şəxsin Nizamnamə Kapitalında iştirak edir:  “Günay Sığorta” 

ASC – ünvan Y.Çəmənzəminli küç. 14 Bakı şəhəri, indeks 1078. Bu şirkətə faktiki 

qoyulmuş pay haqqı  1 279 000 manat təşkil edir ki,  bu da şirkətin  Nizamnamə 

Fondunun 30,45%-ni  təşkil edir.  

 

Bankın idarəetmə orqanları və onların Bankın Nizamnamə Fondunda iştirak 

payları haqqında  məlumat cədvəl şəklində əlavə olunur. 

Nizamnamə kapitalının 10%-i və daha  artıq həcmdə səsli səhmlərə malik olan 

səhmdarları:  

 

N Səhmdarların adı Səhmlərin 

sayı 

Faktiki Nizamnamə Fondu 

Məbləğ N.F. nis. % 

1 Məmmədov 

Mahmud Nadir oğlu 

578 2 764 574 21.2266 

2 Şirinova Yeganə 

Məmməd qızı 

755 3 611 165 27.7268 

3 İldırımzadə Günay 

Mahmud qızı 

362 1 731 446 13.2942 

4 Məmmədova Xanım 

Nadir qızı 

313 1 497 079 11.4947 

 

  

Nizamnamə Fondunun faktiki ödənilmiş hissəsi 13 024 109 (on üç milyon 

iyirmi dörd min yüz doqquz) manatdır. 

Səhmdarlar Nizamnamə Fondundakı öz paylarını ödəmə öhdəliklərinə 100%  

riayət ediblər. Artıq buraxılmış səhmlərin sayı 2723 ədəd olub. Hamısı adi, adlı, 

sənədsiz səhmlərdir.  

Cəmiyyətin səhmdarlarının sayı :  

Hüquqi şəxslər – 0 

Fiziki şəxslər – 9 

 

Tədavüldə olan səhmlər haqqqında məlumat: 

 

Səhmlərin növü:      adi, adlı, sənədsiz 

Dövlət qeydiyyat nömrəsi     AZ 1002000169 

Səhmlərin sayı      2723 (iki min yeddi yüz iyirmi üç) ədəd 

Səhmlərin nominal dəyəri    4783 (dörd min yeddi yüz səksən üç) 

Səhmlərin məcmu nominal dəyəri   13 024 109 (on üç milyon iyirmi dörd 

min yüz doqquz) manat  

Səhmlərin son emissiyasının yekunları  

haqqında hesabatın qeydiyyat tarixi    7 iyun 2010-cu il. 
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Səhmdarlar aşağıdakı hüquqlara malikdir: 

 

- Bankın idarə edilməsində Mülki Məcəllə, diğər qanunvericilik aktları və 

Bankın nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş qaydada iştirak etmək, onun 

idarəetmə və icra orqanlarına secmək və seçilmək;  

- Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada bankın fəaliyyətinə dair 

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

taniş olmaq; 

- Bankın səhmdarlarının Ümumi Yiğincağının cağırılmasını tələb etmək; 

- Bankın səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının gündəliyində dəyişikliklərin 

edilməsini tələb etmək; 

- Bankın səhmdarlarının Ümumi Yığıncağında səs vermə hüququ ilə iştirak 

etmək və onun protokolunun surətini tələb etmək; 

- Bankın fəaliyyətinin təftiş komissiyası və ya auditor tərəfindən 

yoxlanılmaslını tələb etmək; 

- Bankın xalis mənfəətindən divident almaq; 

- Bankın fəaliyyətinə xitam verildikdə, bankın kreditorlarının tələbləri yerinə 

yetirildikdən, hesablanmış lakin ödənilməmiş dividentlər ödənildikdən sonra 

bankın yerdə qalan əmlakının müəyyən hissəsini almaq; 

- Qanunvericikikdə və bankın nizamnaməsində nəzəzrdə tutulmuş digər 

hüquqlara malik olmaq. 

 

Son 5 maliyyə ili ərzində divident ödənilməmişdir. Emitentin sonuncu balansı 

və toplu maliyyə hesabatı 2012-ci ilin yekunlarına görə Auditorun aktı və rəyi əlavə 

olunur.  

 

Səhmlərin buraxılması haqqında qərar bankın 85,28% Səhmdarlarının iştirakı 

ilə keçirilmiş Ümumi Yığıncaq tərəfindən 15.05.2013-cü il tarixdə qəbul edilmiş 03 

saylı Protokolla rəsmiləşdirilmişdir. 

 

 

Emissiya edilən səhmlər haqqında məlumat: 

 

Səhmlərin növü -  adı; 

Səhmlərin forması – sənədsiz, adlı; 

Səhmlərin sayı – 2090 ədəd; 

Səhmlərin nominal dəyəri – 4783 manat; 
Səhmlərin məcmu nominal dəyəri – 9 996 470 (doqquz milyon doqquz yüz doxsan 

altı min dörd yüz yetmiş). 
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Səhmdarların aşağıdakı hüquqları vardır: 

 

- Bankın idarə edilməsində Mülki Məcəllə, diğər qanunvericilik aktları və 

Bankın nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş qaydada iştirak etmək, onun 

idarəetmə və icra orqanlarına secmək və seçilmək;  

- Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada bankın fəaliyyətinə dair 

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

taniş olmaq; 

- Bankın səhmdarlarının Ümumi Yiğincağının cağırılmasını tələb etmək; 

- Bankın səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının gündəliyində dəyişikliklərin 

edilməsini tələb etmək; 

- Bankın səhmdarlarının Ümumi Yığıncağında səs vermə hüququ ilə iştirak 

etmək və onun protokolunun surətini tələb etmək; 

- Bankın fəaliyyətinin təftiş komissiyası və ya auditor tərəfindən 

yoxlanılmaslını tələb etmək; 

- Bankın xalis mənfəətindən divident almaq; 

- Bankın fəaliyyətinə xitam verildikdə, bankın kreditorlarının tələbləri yerinə 

yetirildikdən, hesablanmış lakin ödənilməmiş dividentlər ödənildikdən sonra 

bankın yerdə qalan əmlakının müəyyən hissəsini almaq; 

- Qanunvericikikdə və bankın nizamnaməsində  nəzəzrdə tutulmuş digər 

hüquqlara malik olmaq. 

 
 

Səhm sahibləri tərəfindən səhmlərlə təsbit olunan hüquqların həyata 

keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş 

qaydaya riayət edildikdə bank həmin hüquqları təmin etmək öhdəliyi daşıyır. 

Səhmlərin tədavülündə bank tərəfindən hec bir məhdudiyyət qoyulmur. Səhm 

buraxılışı dövlət qeydiyyatından keçəndən sonra səhmlərin yerləşdirilməsinin  

başlama tarixi, həmin tarixə 5 gün qalmış Bakı Fond Birjasının internet səhifəsində 

(www.bfb.az) elan olunacaq. Səhmlərin yerləşdirilməsinin başa çatması emissiya 

prospekti qeydiyyata alınandan sonra bir il müddətində həyata keçirilir. 

Səhmlər kütləvi təklif üsulu ilə Bakı Fond Birjasında (Bakı şəh. Bülbül pr-ti 

19, birja fəaliyyətinin həyata kecirilməsinə 07 iyul 2000-ci il taixli 5 nömrəli 

müddətsiz lisenziya) yerləşdiriləcəkdir. 

Səhmlərin dəyəri yalnız pulla ödənilə bilər. Səhmləri diler və ya broker 

fəaliyyətini  həyata keçirməyə icazə verən xüsusi  razılığa (lisenziyaya)  malik olan 

Bakı Fond birjasının üzvlərinin vasitəsi ilə əldə etmək olar. Bunun üçün investorlar 

müvafiq qaydada sifariş etdikləri səhmlərin dəyərini, birja komissiyasını nəzərə 

almaqla Bakı Fond Birjasının klirinq hesabına köçürməlidirlər. 

 

http://www.bfb.az/
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Səhmlərin yerləşdirilməsində iştirak edəcək broker haqqında məlumat: 

 

Bakı səhəri, Azərbaycan Prospekti 4 ünvanda yerləşən “StandartKapital” MMC 

Broker Şirkəti. 

Broker lisenziyası 14.09.2009-cu il N-100 

Diler lisenziyası 14.09.2009-cu il N-101 

 

Səhmlərin saxlanılması və onlara hüquqların uçotu Milli Depozit Mərkəzi tərəfindən 

aparılacaqdır (ünvan: Bakı şəh, Bül-Bül pr-ti 19 depozitar fəaliyyətinin həyata 

keçirilməsinə lisenziya N-110, 12.02.2010-cu il). 

 

Səhm sahiblərinin reyestrinin aparılması Milli Depozit Mərkəzi tərəfindən 

aparılacaqdır (ünvan: Bakı şəh, Bül-Bül pr-ti 19 depozitar fəaliyyətinin həyata 

keçirilməsinə lisenziya N-110, 12.02.2010-cu il). 

 

Səhmlərin əldə edilməsində heç bir məhdudiyyət yoxdur. 

 

Emitentin 01.06.2013-cü il tarixə kreditor borcları 23 167 142.36 (iyirmi üç milyon 

yüz altımış yeddi min yüz qırx iki manat otuz altı qəpik) manat təşkil edir. 
  

 


