MALİYYƏ İMKANLARINI
BİZİMLƏ KƏŞF EDİN

Bakı Fond Birjası
BROŞURDA QEYD
OLUNAN ANLAYIŞLAR
Bİrja
Qiymətli kağızların
ticarətinin təşkil olunduğu
Maliyyə qurumu
Mərkəzi Bank
Qiymətli kağızın
qeydiyyatının təsdiq
olunduğu nəzarətedici
qurum
Emitent
Qiymətli Kağız
yerləşdirməsi ilə maliyyə
cəlbi edən şirkət(hüquqi
şəxs)
Yerləşdirmə
Emitentin qiymətli
kağızının ilkin ticarəti
Birja üzvü olan
İnvestisiya şirkəti
Qiymətli Kağız
yerləşdirilməsində
Emitentin tərəfdaşlıq etdiyi
şirkət
Təkrar bazar
Qiymətli kağızın
yerləşdirilməsindən sonra
təkrar ticarəti
Listinq
Birjada ticarət oluna bilən
qiymətli kağızların
siyahısıdır
Milli Depozit Mərkəzi
qiymətli kağızların
saxlanılması və
mülkiyyətçinin reyesterinin
aparıldığı depozitar qurum
Marketmeyker imkanı
Qiymətli kağızın istənilən
vaxt geri satın alınması
İnvestor
Qiymətli kağızları almaqla
investisiya edən hüquqi və
fiziki şəxs

Artıq 20 ildir ki, onlarla şirkət (hüquqi formasından asılı olmayaraq ASC,QSC,MMC) BFB-də
listinqə alınaraq kapital bazarlarında səhm və istiqraz yerləşdirməklə bizneslərinə milyonlarla
vəsait cəlb edir

Səhm

İstiqraz

Mülkiyyətçilik hüququ

Borc kağızı

Marketmeyker imkanı
Dividend əldə etmə imkanı

Marketmeyker imkanı
Stabil və dayanıqlı gəlir

BFB-də ticarətə buraxılan QK emitentlərini maliyyə hesabatlılıq şəffaflıq Korporativ idarəetmə
göstəricilərinə əsasən 2 bazar seqmentindən birində listinqə alınır :

PREMİUM

STANDART

1000 manat listinq haqqı

500 manat listinq haqqı

Listinq tələbi

Səhm bazar

İstiqraz bazar

Təşkilati
hüquqi forma

ASC

ASC, QSC,
MMC

Nizamnamə
kapitalının
minimum həcmi

2 500 000 AZN

Fəaliyyət müddəti

Maliyyə
hesabatlılığı

Ən azı 3 il

2 000 000 AZN
Ən azı 3 il

MHBS tələblərinə MHBS tələblərinə
uyğun
uyğun
hazırlanmalıdır.
hazırlanmalıdır.
Son 3 (üç) maliyyə Son 3 (üç) maliyyə
ili üzrə illik maliyyə ili üzrə illik maliyyə
hesabatları
hesabatları
müstəqil auditor
müstəqil auditor
tərəfindən
tərəfindən
auditdən
auditdən
keçməlidir.
keçməlidir.

Listinq tələbi
Təşkilati
hüquqi forma

Səhm bazar

İstiqraz bazar

ASC

ASC, QSC,
MMC

Nizamnamə
kapitalının
minimum həcmi

200 000 AZN

200 000 AZN

Fəaliyyət müddəti

Ən azı 1 il

Ən azı 1 il

Maliyyə
hesabatlılığı

Bizi seçən şirkətlər

MHBS tələblərinə MHBS tələblərinə
uyğun
uyğun
hazırlanmalıdır.
hazırlanmalıdır.
Son maliyyə ili
Son maliyyə ili
üzrə illik maliyyə üzrə illik maliyyə
hesabatları
hesabatları
müstəqil auditor müstəqil auditor
tərəfindən
tərəfindən
auditdən
auditdən
keçməlidir.
keçməlidir.

Üstünlükləriniz
İnvestorlar

Emitentlər

Daha yüksək faizlə investisiya imkanı: İllik 12%+
manatda, 4.5%+ ABŞ dollarında istiqrazlardan
gəlir əldə etmə;

Aşağı faizlə maliyyə cəlbi: illik 8.5% - 12.5 %
bazar intervalı olmaqla;

Səhmə investisya etməklə mülkiyyətçilik hüququ
və dividend əldə etmək imkanı;

Effektiv bank faizləri ilə müqayisədə daha aşağı faizlə
borclanma (10 faiz bank kreditləşməsi komissiyalarla
birlikdə 20 faiz ətrafı effektiv faiz dərəcəsi təşkil edir,
kapital bazarlarında bu məbləğ olduğu kimi
qalmaqdadır);

Asan şəkildə investisiya imkanı: 15 000
(on beş min) manata qədər investisiya müqaviləsi
video zəng vasitəsilə;

Girovsuz borclanma;

Zəngin investisiya alətləri: manatda və
ABŞ dollarında korporativ qiymətli kağızlar;

Şirkət brendinqinin güclənməsi;

Marketmeyker imkanı

Geniş kapital və investor bazalarına çıxış imkanı

Qiymətli kağız buraxılışında maraqlı olan şirkətlər (Emitent) Bakı Fond Birjasının üzvü olan investisiya
şirkətlərinə müraciət edərək öz qiymətli kağız buraxılışlarını həyata keçirə bilərlər. Eləcə də, qiymətli kağızlara
investisiya etmək istəyən investorlar (Hüquqi və Fiziki şəxs) Bakı Fond Birjasının üzvü olan investisiya
şirkətlərinə müraciət edərək investisiyalarını həyata keçirə bilərlər.

Emitent / İnvestor

İnvestisiya şirkəti
(BFB-nin üzvü olan)

BFB
Listinqə alınma/
Ticarət

BFB-nin üzvü olan İnvestisiya şirkətləri

Listinqə daxil edilmə proseduru
"Azərbaycanda
fəaliyyət göstərən
yeganə fond birjası"

1-3 iş günü ərzində listinqə alınma

Emissiya
Prospektinin
hazırlanması

Qiymətli Kağızın
qeydiyyata alınması

Kütləvi
yerləşdirmə

4,3 milyard manat
Kapitalizasiya

Mərkəzi Bank

Q.K-ın saxlanılması/
Mülkiyyətçinin
reyesterinin aparılması

Q.K-ın listinqə
alınması

Milli Depozit Mərkəzi

Bakı Fond Birjası

Q.K-ın saxlanılması/
Mülkiyyətçinin
reyesterinin aparılması

Q.K-ın qeyri-listinq
siyahısına
salınması

Mərkəzi Bank

Qapalı
yerləşdirmə

15,3 milyard manat
İllik dövriyyə (2021)

Qiymətli Kağızın
qeydiyyata alınması

Bakı Fond Birjasının imkanları
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Korporativ Qiymətli
Kağız buraxılışı (2021)

Kapital bazarlarına çıxmaq, listinqin üstünlüklərindən yararlanmaq istəyən və aşağıdakı
istiqamətlərdə dəstəyə ehtiyyacı olan şirkətlər Listinq Məsləhət Proqramına qoşula
bilərlər
Hesabatlılıq və korporativ strukturun təkmilləşdirilməsi;
Kapital bazarları və onun imkanları haqqında məlumatlılığın artırılması;
Daxili komandanın kapital bazarları haqqında təlimi;
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Düzgün maliyyələşmə mənbəyinin təyin edilməsi;

Listinqdə saxlanılan
qiymətli kağızlar

Qiymətli kağız buraxılışı ilə bağlı konsaltinq və təcrübə mübadiləsi;
Qapalı Yerləşdirmə

Kapital bazarlarında güvənilir və təcrübəli tərəfdaşla əməkdaşlıq;
İnvestor bazasına və investisiya şirkətlərinə çıxışın əldə edilməsi;
Təkmilləşdirilmiş elektron ticarət sistemi;
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www.bfb.az
info@bse.az
(+994 12) 498 98 20
Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Həsən bəy Zərdabi küçəsi 2A
(Shokolad Tower) AZ1141

