«Qeydiyyata alınmışdır»
Azəәrbaycan Respublikasının Qiyməәtli Kağızlar üzrəә Dövləәt Komitəәsi
AZ200700202
……………............…..………………..
(İstiqraz buraxılışının dövləәt qeydiyyat nömrəәsi)

“ 11 ” mart 2011-ci il
…………………………..………………..
(İstiqraz buraxılışının qeydiyyat tarixi)

…………………………..………………..
(QKDK-nın məәsul şəәxsinin QKDK-nın möhürü
iləә təәsdiq edilmiş imzası)

KONVERSİYA BORCU
İSTİQRAZLARININ EMİSSİYA PROSPEKTİ
Nominal dəәyəәri 10 000 ABŞ dolları olan, 2 500 əәdəәd
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

(İstiqrazların nominal dəәyəәri vəә miqdarı)

faizli, səәnəәdsiz adlı təәmin edilməәmiş konversiya borcu istiqrazları
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

(İstiqrazların növü vəә forması)

Azəәrbaycan Respublikasının Qiyməәtli Kağızlar üzrəә Dövləәt Komitəәsi bu emissiya
prospektindəә olan məәlumatların mötəәbəәrliyinəә görəә məәsuliyyəәt daşımır vəә onu qeydiyyata
almaqla yerləәşdiriləәn konversiya borcu istiqrazlara öz münasibəәtini ifadəә etmir.
Bu emissiya prospektindəә olan məәlumatlar qiyməәtli kağızlar haqqında Azəәrbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinəә uyğun olaraq açıqlanmalıdır.
AZ1022, Bakı şəәhəәri, R.Behbudov küçəәsi 57
\
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

(Emitentin olduğu yer, poçt indeksi göstəәrilməәkləә)

Tel.: (012) 4982244
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

(Emitentin əәlaqəә telefonlarının nömrəәləәri, şəәhəәrləәrarası telefon kodu göstəәrilməәkləә)

«Unibank» Kommersiya Bankı»
Açıq Səәhmdar Cəәmiyyəәtinin
İdarəә Heyəәtinin Səәdri

Faiq Hüseynov

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

(Emitentin kollegial icra orqanı rəәhbəәrinin vəә ya təәkbaşçı icra orqanının vəәzifəәsi, həәmin
vəәzifəәni icra edəәn şəәxsin adı, soyadı vəә emitentin möhürü iləә təәsdiq edilmiş imzası)

9 mart 2011-ci il
………………………………………………………………………………………………………..…

(İstiqrazların emissiya prospektinin təәrtib olunduğu tarix)

A

Emitent haqqında məәlumat

1.

Emitentin firma adı vəә təәşkilati-hüquqi forması: «Unibank» Kommersiya Bankı» Açıq
Səәhmdar Cəәmiyyəәti (bundan sonra “Emitent”);

2.

Poçt indeksləәri göstəәrilməәkləә, emitentin hüquqi ünvanı vəә olduğu yer: AZ1022, Bakı
şəәhəәri, R.Behbudov küçəәsi 57; Faktiki ünvan: AZ1022, Bakı şəәhəәri, R.Behbudov küçəәsi
55

3.

Emitentin dövləәt qeydiyyatına alındığı tarix vəә dövləәt qeydiyyatını həәyata keçirmiş
orqanın adı: «Unibank» Kommersiya Bankı” Açıq Səәhmdar Cəәmiyyəәti 27 iyul 1992-ci il
tarixindəә o zaman Azəәrbaycan Respublikası Milli Bankı, hazırda Azəәrbaycan
Resplublikası Məәrkəәzi Bankı (bundan sonra “AMB”) təәrəәfindəәn dövləәt qeydiyyatına
alınmışdır; Azəәrbaycan Respublikası ƏӘdliyyəә Nazirliyi təәrəәfindəәn 72 saylı dövləәt
qeydiyyatı haqqında şəәhadəәtnaməә verilmışdır. Emitent 8 avqust 2008-ci il tarixindəә
1300017201 dövləәt qeydiyyat nömrəәsi iləә (VÖEN) Azəәrbaycan Respublikası Vergiləәr
Nazirliyi təәtəәfindəәn dövləәt qeydiyyatına alınmışdır;

4.

Azəәrbaycan Respublikasının Dövləәt Statistika Komitəәsi təәrəәfindəәn Emitentəә verilmiş
eyniləәşdirməә kodu: 1312604;

5.

4 dekabr 2010-cu il tarxidəә AMB təәrəәfindəәn Emitentəә 73 saylı bank lisenziyası verilib (8
yanvar 2003-cü ildəә verilmiş bank lisenziyası əәvəәzinəә);

6.

Azəәrbaycan Respublikası Maliyyəә Nazirliyi təәrəәfindəәn 29 dekabr 2009-cu il tarixindəә 336
dövləәt qeydiyyat nömrəәsi iləә emitentəә Sığorta Agenti fəәaliyyəәti iləә məәşğul olmasına dair
Lisenziya (Lisenziyanın qüvvəәdəә olma müddəәti - müddəәtsiz).

7.

Emitentin maliyyəә ili: həәr təәqvim ilinin 1 yanvar tarixindəәn 31 dekabr tarixinəәdəәk;

8.

Mövcud olduğu müddəәtdəә Emitentin firma adında vəә təәşkilati-hüquqi formasında
dəәyişiklikləәr haqqında məәlumat: Emitent 27 iyul 1992-ci il tarixindəә AMB təәrəәfindəәn
dövləәt qeydiyyatına alınmışdır vəә 15 oktyabr 2002-ci il tarixindəә «Promtexbank»
Səәhmdar Kommersiya Bankının qoşulduğu «Mbank» Kommersiya Bankı» Açıq Səәhmdar
Cəәmiyyəәtinin hüquqi varisi olmaqla onun bütün hüquq vəә vəәzifəәləәrini əәldəә edib. 27
dekabr 2002-ci il tarixindəә Azəәrbaycan Respublikası ƏӘdliyyəә Nazirliyi təәrəәfindəәn təәsdiq
edilmiş dəәyişiklik əәsasında Bank «Unibank» Kommersiya Bankı» Açıq Səәhmdar
Cəәmiyyəәti adlandırılmışdır;

9.

Emitentin təәsisçiləәri haqqında məәlumat:
9.1

“Azəәrbaycan” Nəәşriyyatı, ünvan: Bakı şəәhəәri, Məәtbuat prospekti, 529 məәhəәlləә
(hal-hazırda səәhmdarların siyahısında deyildir);;

9.2

“Birjalararası Broker İttifaqı” səәhmdar cəәmiyyəәti, ünvan: Bakı şəәhəәri, Lermontov
küç., 119 (hal-hazırda səәhmdarların siyahısında deyildir);
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10.

9.3

“Kooperativ vəә digəәr formalarda olan azad sahibkar müəәssisəәləәrinin işçiləәrin
həәmkarlar İttifaqı”, ünvan: Bakı şəәhəәri, Xəәqani küç., 21 (hal-hazırda səәhmdarların
siyahısında deyildir); vəә

9.4

“Kredo-MP” Fondu ünvan: Bakı şəәhəәri, Qoqol küç., 12/6 (hal-hazırda
səәhmdarların siyahısında deyildir);

Emitentin həәr bir filialının vəә nümayəәndəәliyinin adı, olduğu yer vəә qeydiyyatı haqqında
məәlumatlar:
Filiallar vəә
şöbəәləәr

10.1.

Gəәncəә

AMB
təәrəәfind
əәn
verilmiş
icazəәnin
dövləәt
qeydiyy
at
nömrəәsi
73/1

10.2.

STB

73/2

10.3.

10.4.

Yasamal

Neftçiləәr

73/3

73/4

İcazəәnin
verildiyi
tarix

Ünvan

Direktor

Tarixdəәn
etibarəәn bir
il əәrzindəә
qüvvəәdəә
olan
etibarnaməә

25.04.2003

Gəәncəә şəәhəәri, 28
May küçəәsi ünvan
1, AZ 2003

Elbrus
Bodurov
ƏӘləәsgəәr oğlu

21.07.2010

8.05.2009
(15 oktyabr
2002-ci il vəә
25 aprel
2003-cü il
tarixli
icazəәnin
əәvəәzinəә)
17.08.2007
(04.04.2005ci il tarixli
icazəәnin
əәvəәzinəә)

Bakı şəәhəәri, Xəәtai
rayonu, Telnov
küçəәsi, 20/22,

ƏӘləәddin
Şıxəәliyev Yavəәr
oğlu

21.07.2010

15.05.2006

Bakı şəәhəәri, Nizami
Fəәxri Sadıqov
rayonu, Qara
Fəәrda oğlu
Qarayev küç.66 c,

AZ 1025

Bakı şəәhəәri,
Yasamal rayonu,
615-ci məәhəәlləә,
Bəәsti Bağırova, 2,

Mehman
Köçəәrli
Fəәxrəәddin oğlu

21.07.2010

AZ 1065

21.07.2010

AZ 1096

10.5.

Sumqayıt

73/5

08.08.2006

Sumqayıt şəәhəәri,
Sülh küç., 30-cu
məәhəәlləә, bina 11/1,
AZ 5004

3

Samir
Axundov
Ağarza oğlu

21.07.2010

10.6.

10.7.

ƏӘcəәmi

73/7

8.04.2008
(18.04.2007ci il tarixli
icazəәnin
əәvəәzinəә)
28.04.2007

10.8.

8 Saylı

73/8

22.08.2007

10.9.

Nəәrimanov

10 Saylı

73/6

73/10

31.08.2007

Bakı şəәhəәri,
Nəәrimanov rayonu,
Təәbriz ,94,
AZ 1072

Bakı şəәhəәri, Nəәsimi
rayonu, 5 MKR,
Tağızadəә 22 a,
AZ 1102
Bakı şəәhəәri,
Binəәqəәdi rayonu,
Cəәfəәr Xəәndan
küçəәsi, 40a, AZ
1130
Bakı şəәhəәri, Xəәtai
rayonu, M.Hadi
küçəәsi, 33,
AZ 1129

10.10

9 Saylı

73/9

11.09.2007

Rəәşad
Abdullayev
Mirtağı oğlu
Müzəәffəәr
Abbasov
ƏӘlixan oğlu

21.07.2010

21.07.2010

21.07.2010
Vüqar Uluxanlı
Nurəәddin oğlu

Asim
ƏӘmircanov
Qasım oğlu

Bakı şəәhəәri, Səәbayıl
Fəәrid Salahov
rayonu, Neftçiləәr
Hikməәt oğlu
prospekti,14,

21.07.2010

21.07.2010

AZ 1003

10.11
17 Saylı

73/11

16.11.2007

Bakı şəәhəәri, Nəәsimi
rayonu,
R.Behbudov,65,

Emil Qəәdimov
Rəәc oğlu

21.07.2010

AZ 1022

10.12. 12 Saylı

73/12

16.11.2007

10.13. 13 Saylı

73/15

29.12.2007

Bakı şəәhəәri, Nəәsimi
rayonu, H.ƏӘliyev
küç. ev 5a,
AZ 1110
Bakı ş., Şəәrifzadəә
küç., İnşaatçılar
metrosu
yaxınlığındakı
ticarəәt cəәrgəәsindəә

Nicat
Həәmidov Rauf
oğlu

21.07.2010

21.07.2010
Azad Kəәrimov
Mahmud oğlu

AZ 1138

10.14. 15 Saylı

73/16

31.01.2008
Bakı şəәhəәri, Nəәsimi
rayonu, D.ƏӘliyeva
küç. ev. 243,
AZ 1010

4

Menecer
vəәzifəәsini
müvvəәqəәti icra
edəәn- Mehman
Köçəәrli
Fəәxrəәddin oğlu

21.07.2010

10.15. 14 Saylı

73/14

28.12.2007

Bakı şəәhəәri, Xəәtai
rayonu, Babəәk pr.
2199-cu məәhəәlləә,
AZ 1008

10.16. 16 Saylı

73/18

15.05.2008

Bakı şəәhəәri, Səәbail
rayonu, B.Səәrdəәrov
küc.,ev. 16.128-ci
məәhəәlləә,

21.07.2010
Samir
Məәmməәdov
Müsafir oğlu

21.07.2010
Turan Məәlikov
Zakir oğlu

AZ 1001

10.17.
Şəәki

73/17

15.05.2008

Şəәki şəәhəәri, M.ƏӘ.
Rəәsulzadəә küç.,
180,
AZ 5500

10.18.
Şəәmkir

73/19

27.05.2008

Şəәmkir şəәhəәri , 20
Yanvar küçəәsi,
AZ 5700

10.19.
Gəәnclik şöbəәsi

73/Ş-1

18.06.2008

Bakı şəәhəәri ,
Nəәrimanov rayonu,
F. Xoyski
küçəәsi,79,
AZ 1110

10.20.
Quba

73/20

05.08.2008

Quba şəәhəәri,
H.ƏӘliyev pr,225,
AZ 4002

10.21.
19 Saylı

73/21

26.11.2008

Bakı şəәhəәri,
Bakıxanov
qəәsəәbəәsi, Sülh
küçəәsi 14/2,

Zaur
Məәmməәdov
İsməәt oğlu

Adil Kamilov
Məәhəәmməәd
oğlu

21.07.2010

21.07.2010

5.01.2010
Kamran
Bəәhramzadəә
Vaqif oğlu
21.07.2010
Tarıyel Tahirov
Tofiq oğlu
21.07.2010
Anar Hacıyev
Faiq oğlu

AZ 1132

10.22.
Mingəәçevir

73/22

22.12.2008

Mingəәçevir şəәhəәri,
H.ƏӘliyev prospekti
47/2,
AZ 4500
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21.07.2010
Nuru Xəәlilov
Məәmməәd oğlu

10.23.
Gəәncəә şöbəәsi

73/Ş-2

30.12.2009

Gəәncəә şəәhəәri,
Kəәpəәz rayonu,
Ş.Hüseynov küç.,2,
məәn. 1,2,3,
AZ 2011

10.24.
Ləәnkəәran

73/23

13.07.2010
(3 fevral
2010-cu il
tarixli
icazəәnin
əәvəәzinəә)

Ləәnkəәran şəәhəәri,
Akademik Zəәrifəә
ƏӘliyeva küçəәsi 12,
AZ 4200

10.25.
1 saylı
mübadiləә
şöbəәsi
10.26.

11 saylı filial
(Fəәaliyyəәtini
müvəәqqəәti
olaraq
dayandırmış)

73/MŞ-1 10.12.2010

Bakı şəәhəәri, Təәbriz
Xəәlilbəәyli 5,
AZ1005

29.12.2010
Mehman ƏӘliyev
Tarıyel oğlu
21.07.2010
Afəәr Kəәrimov
ƏӘliməәmməәd
oğlu

Şöbəәsinin
Müdir
vəәzifəәsini
müvvəәqəәti icra
edəәn
Ağayev Azad
ƏӘyyub oğlu

ƏӘmr
21.12.2010

--73/13

08. 05. 2009

Bakı şəәhəәri, Xəәtai
rayonu, M.Hadi
küç., 66, 2945-ci
məәhəәlləә, AZ 1005

Emitentin nümayəәndəәlikləәri mövcud deyil.
11.

Nizamnaməә kapitalında Emitentin payı 10 (on) faizdəәn az olmayan hüquqi şəәxsləәr
haqqında məәlumat:
Hüquqi şəәxsin adı

Hüquqi şəәxsin
olduğu yer

«Unicapital» Açıq
Səәhmdar Cəәmiyyəәti

Bakı şəәhəәri,
R.Behbudov küçəәsi,
57
Bakı şəәhəәri,
R.Behbudov küçəәsi,
65/381
Bakı şəәhəәri,
R.Behbudov küçəәsi,
32

«UNİLEASİNG» Lizinq
Şirkəәti» Qapalı Səәhmdar
Cəәmiyyəәti
«MilliKart» Məәhdud
Məәsuliyəәtli Cəәmiyyəәti
12.

Nizamnaməә
kapitalında
Emitentin payı
(%-ləә)
100,00

VÖEN

66,67

1400066981

8,00

1400980591

1401258741

İstiqrazların buraxılması haqqında qəәrar qəәbul ediləәn zaman Emitentin idarəәetməә
strukturu:
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13.

12.1

Səәhmdarların Ümumi Yığıncağı;

12.2

Müşahidəә Şurası;

12.3

İdarəә Heyəәti; vəә

12.4

Audit Komitəәsi;

Emitentin Müşahidəә Şurasının üzvləәri haqqında məәlumat:
Müşahidəә şurası
üzvünün adı, soyadı,
atasının adı

Emitentdəә tutduğu
vəәzifəә

Emitentdəәn kəәnarda
tutduğu vəәzifəә

Emitentin
nizamnaməә
kapitalında
payı
(%-ləә)

Qəәribov
Mahmud oğlu

Müşahidəә Şurasının
Səәdri

«MBASK» Sığorta
Şirkəәti Açıq Səәhmdar
Cəәmiyyəәtinin Müşahidəә
Şurasının Səәdri

50,808

Müşahidəә Şurasının
Səәdr müavini

1)«Azel» QSC-nin
Müşahidəә Şurasının
Səәdr müavini

7,517

Eldar

1963-cü ildəә doğulub
Quliyev Emin Natiq
oğlu
1968-ci ildəә doğulub

2)Divi Distribyuter
Şirkəәtinin Baş
Meneceri
Yakovenko
İvanoviç

İqor

1961-ci ildəә doğulub
Culian Rupert Fransis
Hili

Müşahidəә Şurasının
üzvü

«Azel» QSC-nin
Müşahidəә Şurasının
Səәdri

Müşahidəә Şurasının
üzvü

1)Qvorum Investment
Partnyor

1962-ci ildəә doğulub

2) “UNİLEASİNG”
Lizinq Şirkəәti” Qapalı
Səәhmdar Cəәmiyyəәtinin
Müşahidəә Şurasının
üzvü
3) “KazInvestBank”ın
Direktorlar Şurasının
üzvü
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17,530

-

Zaysler
Manfred

Andreas

Müşahidəә Şurasının
üzvü

DEG – Almaniya
İnvestisiya
Korporasiyasının
Birinci Vitse-Prezident

-

Müşahidəә Şurasının
üzvü

-

-

Müşahidəә Şurasının
üzvü

-

-

1959-cu ildəә doğulub
Qəәribli Elxan ƏӘhməәd
oğlu
1965-ci ildəә doğulub
Ernst Velteke
1942-ci ildəә doğulub
14.

Emitentin İdarəә Heyəәtinin üzvləәri haqqında məәlumat:
İdarəә Heyəәtinin
Emitentdəә tutduğu
üzvünün adı, soyadı, vəәzifəә
atasının adı

Emitentdəәn kəәnarda
tutduğu vəәzifəә

Emitentin
nizamnaməә
kapitalında
payı

Hüseynov Faiq Arif
oğlu

1) «UNİLEASİNG»
Lizinq Şirkəәti» Qapalı
Səәhmdar Cəәmiyyəәtinin
Müşahidəә Şurasının
Səәdri

0,621

İdarəә Heyəәtinin Səәdri

2) «Unicapital» Açıq
Səәhmdar Cəәmiyyəәtinin
Direktorlar Şurasının
Səәdri
Qəәdirov Vadim
Qasım oğlu
Rəәsulzadəә Emin
Fəәrid oğlu

Biznesin
inzibatiləәşdirilməәsi
vəә dəәstəәkləәnməәsi üzrəә
Direktor
Maliyyəә üzrəә
1)«UNİLEASİNG»
Direktor
Lizinq Şirkəәti» Qapalı
Səәhmdar Cəәmiyyəәtinin
Müşahidəә Şurasının
üzvü,
2) «Unicapital» Açıq
Səәhmdar Cəәmiyyəәtinin
Direktorlar Şurasının
üzvü
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-

-

Zeynalov Faiq Vahib
oğlu
Məәmməәdov Fazil
Allahverəәn oğlu

15.

16.

İdarəә Heyəәti Səәdrinin
Müavini
Riskləәrin İdarəә
edilməәsi üzrəә
Direktor

-

-

Beynəәlxalq Daxili
Auditorlar İnstitutu
Azəәrbaycan bölməәsi
“Audit-Azəәrbaycan ”
İB İdarəә Heyəәtinin
üzvü

-

Emitentin Audit Komitəәsinin üzvləәri haqqında məәlumat:
Emitentin Audit
Komitəәsinin üzvünün adı,
soyadı, atasının adı

Emitentdəәn kəәnarda tutduğu
vəәzifəә

Emitentin
nizamnaməә
kapitalında payı

İsmayılova Leyla Rabadan
qızı - Audit Komitəәsinin
Səәdri

-

-

Hüseynov Adil Şeyruz oğlu Audit Komitəәsinin üzvü

“Azəәrekspertiza” Birliyinin Baş
direktoru

-

Tağıyeva Səәbinəә Ramiz qızı
- Audit Komitəәsinin üzvü

V.E.S Konsaltansi MMC
Layihəәləәr vəә Konsaltinq
Departamentinin rəәhbəәri

-

Emitentin nizamnaməә kapitalının 10 (on) faizi vəә daha artıq həәcmdəә səәsli səәhmləәrəә malik
olan səәhmdarlar haqqında məәlumat:
Səәhmdar

Səәhmləәrin sayı

Nizamnaməә
kapitalında pay
(%-ləә)

Hüquqi şəәxsin olduğu
yer

Qəәribov Eldar
Mahmud oğlu

10 566 101

50,808

-

«Avropa
Yenidəәnqurma vəә
İnkişaf Bankı»

3 150 907

15,151

One Exchange Square
London
EC2A2JN
United Kingdom

Yakovenko İqor
İvanoviç

3 645 560

17,530

-
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17.

Emitentin səәhmdarları haqqında məәlumat: 2 (iki) hüquqi şəәxs vəә vəә 9 (doqquz) fiziki şəәxs;

18.

Emitentin təәdavüldəә olan investisiya qiyməәtli kağızları haqqında məәlumat:

19.

18.1

Qiyməәtli kağızların növü vəә forması: adi səәnəәdsiz adlı səәhmləәr;

18.2

Qiyməәtli kağızların son emissiyasının yekunları haqqında hesabatın qeydiyyat
nömrəәsi vəә tarixi: AZ100200202, 12 noyabr, 2010-cu il;

18.3

Qiyməәtli kağızların sayı: 20 796 000 (iyirmi milyon yeddi yüz doxsan altı min)
əәdəәd;

18.4

Nominal dəәyəәri: 2,16 AZN;

Təәsis edildiyi tarixdəәn vəә ya son beş maliyyəә ili əәrzindəә Emitent təәrəәfindəәn səәhmləәr üzrəә
ödəәnilmiş dividendləәr haqqında məәlumat:
19.1

1993-cü ildəә dividendləәr ödəәnilməәmişdir

19.2

1994-cü ildəә dividendləәr ödəәnilməәmişdir;

19.3

1995-ci maliyyəә ilin yekununa səәhmləәr üzrəә 114,6 milyon köhnəә manat (22 920
AZN) dividend şəәklindəә səәhmdarların arasında bölüşdürülüb vəә ödəәnilib;

19.4

1996-cı maliyyəә ilin yekununa səәhmləәr üzrəә 100,0 milyon köhnəә manat (20 000
AZN) dividend şəәklindəә səәhmdarların arasında bölüşdürülüb vəә ödəәnilib;

19.5

1997-ci maliyyəә ilin yekununa səәhmləәr üzrəә 242,3 milyon köhnəә manat (48 460
AZN) dividend şəәklindəә səәhmdarların arasında bölüşdürülüb vəә ödəәnilib;

19.6

1998-ci maliyyəә ilin yekununa səәhmləәr üzrəә 620,3 milyon köhnəә manat (124 060
AZN) dividend şəәklindəә səәhmdarların arasında bölüşdürülüb vəә ödəәnilib;

19.7

1999-cu ildəә dividendləәr ödəәnilməәmişdir;

19.8

2000-ci ildəә dividendləәr ödəәnilməәmişdir;

19.9

2001-ci ildəә dividendləәr ödəәnilməәmişdir;

19.10 2002-ci maliyyəә ilin yekununa səәhmləәr üzrəә 1 769,13 milyon köhnəә manat
(353 826, 84 AZN) 15 may, 2003-cü ildəә dividend şəәklindəә səәhmdarların arasında
bölüşdürülüb vəә ödəәnilib;
19.11 2003-cü maliyyəә ilin yekununa səәhmləәr üzrəә 2 500,0 milyon köhnəә manat
(500 000,00 AZN) 15 aprel 2004-cü ildəә dividend şəәklindəә səәhmdarların arasında
bölüşdürülüb vəә ödəәnilib;
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19.12 2004-cü maliyyəә ilin yekununa səәhmləәr üzrəә 7 347,0 milyon köhnəә manat
(1 469 400,00 AZN) 6 iyul 2005-ci ildəә dividend şəәklindəә səәhmdarların arasında
bölüşdürülüb vəә ödəәnilib;
19.13 2005, 2006 vəә 2007-ci maliyyəә illəәrinin yekunlarına səәhmləәr üzrəә 9 000 000,60
AZN 12 may 2009-cu ildəә dividend şəәklindəә səәhmdarların arasında bölüşdürülüb
vəә ödəәnilib;
19.14 2008-ci maliyyəә ilin yekununa səәhmləәr üzrəә 369 706,67 AZN 10 noyabr 2010-cu
ildəә dividend şəәklindəә səәhmdarların arasında bölüşdürülüb vəә ödəәnilib;
19.15 2009-cu maliyyəә ilinin yekununa əәsasəәn, dividendləәr ödəәnilməәyib, ancaq 10
noyabr 2010-cu ildəә Bankın 3 370 500 AZN məәbləәği Bankın Nizamnaməә
kapitalının artırılmasına yönəәldilib;
20.

Emitentin nizamnaməә kapitalı haqqında məәlumat: Emitentin nizamnaməә kapitalı 44 919
360 AZN təәşkil edir vəә nominal dəәyəәri 2,16 AZN olan 20 796 000 adi səәhmdəәn ibarəәtdir;

21.

31 dekabr 2010-cu il tarixinəә Emitentin öhdəәlikləәri haqqında məәlumat (bütün rəәqəәmləәr
min AZN-dəә göstəәrilib):
Loro hesabları

4 331

Yerli banklardan (o cümldəәdn AMB) kreditləәr

23 000

Müştəәri hesabları

54 743

Fiziki şəәxsləәrin müddəәtli depozitləәri

112 028

Hüquqi şəәxsləәrin müddəәtli depozitləәri

B

14 899

Xarici (o cümləәdəәn beynləәlxalq) maliyyəә
institutlarından borcalmalar
Digəәr öhdəәlikləәr

117 669

Cəәm öhdəәlikləәr

329 064

2 394

İstiqrazların şəәrtləәri

Hazırkı B Bölməәsindəә (a) böyük həәrfləәrləә yazılmış lakin məәnası başqa cür müəәyyəәn edilməәmiş
terminləәr A Cəәdvəәlindəә təәsbit edilmiş anlayışların məәnasını ifadəә edir vəә (b) əәlavəә edilmiş A
Cəәdvəәlindəә təәsbit edilmiş təәfsir qaydaları təәtbiq edilir.
1.

Emitentin Səәhmdarlarının Ümumi Yığıncağı 22 dekabr 2010-cu il tarixindəә faizli,
səәnəәdsiz, adlı, təәmin edilməәmiş konversiya borcu istiqrazlarının (bundan sonra
“İstiqrazlar”) buraxılışını vəә onların əәsas şəәrtləәrini təәsdiq etdi (Protokol №3).
İstiqrazların şəәrtləәri:
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1.1

İstiqrazların Nominal Dəәyəәri: 25 000 000 ABŞ Dolları (“İstiqrazların Nominal
Dəәyəәri”);

1.2

Həәr bir İstiqrazın nominal dəәyəәri: 10 000 ABŞ Dolları;

1.3

İstiqrazların Ümumi Sayı: 2 500 (“İstiqrazların Ümumi Sayı”);

1.4

İstiqrazların təәdavül müddəәti: 1.12-ci bəәndin müddəәaları nəәzəәrəә alınmaqla,
İstiqrazların təәdavül müddəәti 5 (beş) ildir;

1.5

İstiqrazların buraxılışının məәqsəәdi: buraxılışdan əәldəә ediləәn vəәsaitləәr Emitent
təәrəәfindəәn kiçik vəә orta ölçülü şirkəәtləәr vəә pəәrakəәndəә müştəәriləәr daxil olmaqla
onun ümumi korporativ məәqsəәdləәri üçün istifadəә ediləәcəәkdir;

1.6

Yerləәşdirməәnin növü: açıq yerləәşdirməә;

1.7

İstiqrazlara mülkiyyəәt hüququ: İstiqrazlar üzəәrindəә mülkiyyəәt hüququ İstiqrazlar
müvafiq istiqraz sahibinin Milli Depozit Məәrkəәzi Qapalı Səәhmdar Cəәmiyyəәtindəә
depo hesabında qeydiyyata alındıqdan sonra istiqraz sahibinəә keçir. 23 dekabr
2010-cu il tarixindəә QKDK təәrəәfindəәn təәsdiq edilmiş Depozitar Fəәaliyyəәtin
Həәyata Keçiilməәsi Standartlarına əәsasəәn, Milli Depozit Məәrkəәzi broker vəә ya
istiqraz sahibindəәn aldığı göstəәrişdəәn etibarəәn 3 (üç) iş günü əәrzindəә həәmin
qeydiyyatı həәyata keçirir;

1.8

Status: İstiqrazlar Emitentin digəәr təәmin edilməәmiş vəә subordinasiya olunmamış
öhdəәlikləәri iləә eyni səәviyyəәyəә malik olan təәmin edilməәmiş öhdəәlikləәridir;

1.9

İstiqraz sahibləәrinin hüquqları: bu emissiya prospektindəә təәsbit edildiyi qaydada
həәr bir istiqraz sahibi aşağıdakı hüquqlara malikdir:
(i)

öz İstiqrazları üzrəә faizləәr vəә cəәriməә faizləәrini almaq;

(ii)

İstiqrazların son geri satın alınması zamanı əәsas məәbləәğ vəә əәlavəә son faiz
ödəәnişini almaq;

(iii)

İstiqrazların vaxtından əәvvəәl geri satın alınması zamanı ƏӘlavəә Vaxtından
ƏӘvvəәl Geri Satın Alma Ödəәnişini almaq;

(iv)

bu emissiya prospektindəә nəәzəәrdəә tutulmuş hallarda öz İstiqrazlarının
vaxtından əәvvəәl geri satın alınmasını təәləәb etməәk;

(v)

bu emissiya prospektindəә nəәzəәrdəә tutulmuş hallarda öz İstiqrazlarını
müvafiq sayda Konvertasiya Səәhmləәrinəә konversiya etməәk; vəә

(vi)

bu emissiya prospektindəә vəә ya Azəәrbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi iləә nəәzəәrdəә tutulmuş digəәr hüquqları həәyata keçirməәk.
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1.10

Faizləәr:
(i)

(ii)

1.11 bəәndindəә göstəәriləәn hal istisna olmaqla, Emitent həәr bir Faiz Müddəәti
əәrzindəә ödəәnilməәmiş qalan İstiqrazlar üzrəә aşağıdakıların cəәminəә bəәrabəәr
olan dəәrəәcəәdəә faiz ödəәyir;
(a)

illik 8 (səәkkiz) faiz; vəә

(b)

həәmin Faiz Müddəәti üzrəә Banklararası Dəәrəәcəә;

faiz:
(a)

Faiz Müddəәtinin ilk günündəәn (daxil olmaqla) həәmin Faiz
Müddəәtinin sonuncu gününəә qəәdəәr (istisna olmaqla) toplanır;

(b)

360 günlük il vəә ötmüş günləәrin faktiki sayı əәsasında hesablanır;

(c)

müvafiq Faiz Müddəәtinin son günü olan Faizin Ödəәnilməәsi
Tarixindəә ödəәnilir; vəә

(d)

aşağıdakı düstura əәsasəәn hesablanacaq:
A = N*I*T/360
beləәlikləә,
A – müvafiq Faiz Ödəәnilməәsi Tarixindəә ödəәnilməәli olan faiz
N – müvafiq Faiz Müddəәti əәrzindəә ödəәnilməәmiş qalan
İstiqrazların nominal dəәyəәri
I – müvafiq Faiz Müddəәti üçün Banklararası Dəәrəәcəә üstəә gəәl illik
8 (səәkkiz) faiz
T – müvafiq Faiz Müddəәtinin ilk günü (daxil olmaqla) vəә müvafiq
Faiz Müddəәtinin son günü (istisna olmaqla) arasında olan
günləәrin sayı
Faizləәrin məәbləәği bir sentəә qəәdəәr yuvarlaqlaşdırma iləә hesablanır.
Arifmetik yuvarlaqlaşdırma istifadəә edilir.

(iii)

1.11

həәr bir Faizin Müəәyyəәn Edilməәsi Tarixindəә Emitent müvafiq Faiz Müddəәti
əәrzindəә təәtbiq edilməәli faiz dəәrəәcəәsini müəәyyəәn edir vəә istiqraz sahibləәrinəә
dəәrhal bunun haqqında bildiriş verir. Emitent təәrəәfindəәn faiz dəәrəәcəәsinin
müəәyyəәn edilməәsi həәr hansı istiqraz sahibi təәrəәfindəәn həәr hansı səәhvin
mövcudluğu iddia edilməәdiyi halda qəәtidir;

Cəәriməә faizi:
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(i)

(ii)

(iii)

Emitent İstiqrazlara əәsasəәn ödəәnilməәli olan vaxtda həәr hansı məәbləәği
ödəәməәzsəә, gecikdirilmiş məәbləәğəә aşağıdakılara bəәrabəәr olan dəәrəәcəәdəә faiz
hesablanır:
(a)

illik 10 (on) faiz; vəә

(b)

müvafiq Cəәriməә Faiz Müddəәti üzrəә Banklararası Dəәrəәcəә;

cəәriməә faizi:
(a)

ödəәməә tarixindəәn faktiki ödəәniş tarixinəәdəәk, həәmçinin mövcud
olduğu halda məәhkəәməә qəәrarından əәvvəәl vəә ya sonra gündəәlik
toplanır;

(b)

360 günlük il vəә ötmüş günləәrin faktiki sayı əәsasında hesablanır;

(c)

həәr bir Cəәriməә Faiz Müddəәtinin sonunda faiz hesablanan məәbləәğəә
əәlavəә edilir; vəә

(d)

təәləәbdəәn sonra dəәrhal ödəәnilir;

İstiqraz sahibi təәrəәfindəәn həәmin müəәyyəәn etməәnin yanlış olduğu
göstəәrilməәzsəә, Emitent təәrəәfindəәn müəәyyəәn edilmiş gecikdirilmiş məәbləәğəә
təәtbiq edilməәli faiz dəәrəәcəәləәri qəәtidir.

1.12

İstiqrazların Ödəәməә Müddəәti (son geri satın alma): İstiqrazlar daha əәvvəәl geri satın
alınmazsa vəә ya səәhmləәrəә konversiya edilməәzsəә, Emitent Son Geri Satın Alma
Tarixindəә İstiqrazları onların əәsas məәbləәği üzrəә satın alınır;

1.13

ƏӘlavəә son faiz ödəәnişi: İstiqrazlar daha əәvvəәl geri satın alınmazsa vəә ya səәhmləәrəә
konversiya edilməәzsəә, Son Geri Satın Alma Tarixindəә Emitent istiqraz sahibləәrinəә
həәmin tarixəә ödəәnilməәmiş İstiqrazların Nominal Dəәyəәrinin 10 (on) faizinəә bəәrabəәr
olan, illik 2 (iki) faiz dəәrəәcəәsi iləә Satın Alma Tarixindəә başlayan vəә Son Geri Satın
Alma Tarixindəә (istisna olmaqla) bitəәn müddəәt əәrzindəә İstiqrazların Nominal
Dəәyəәri üzrəә yığılmış faizləәri təәmsil edəәn əәlavəә məәbləәği ödəәnilir;

1.14

Könüllü Vaxtından əәvvəәl geri satın alma:
(i)

Emitent İstiqrazları istiqraz sahibləәrinəә bildirişindəәn 30 (otuz) gündəәn
əәvvəәl az olmamaqla istəәniləәn Faiz Ödəәnilməәsi Tarixindəә onların əәsas
məәbləәği üzrəә hissəәləәrləә deyil bütövlükdəә geri ala biləәr, o şəәrtləә ki:
(a)

İstiqrazlar Bağlanma Tarixindəәn sonra vəә Bağlanma Tarixinin
üçüncü ildönümündəәn əәvvəәl (vəә istisna olmaqla) istəәniləәn vaxt geri
satın alındıqda, Emitent əәlavəә olaraq İstiqrazların Nominal
Dəәyəәrinin 5 (beş) faizi məәbləәğindəә əәlavəә ödəәniş edir;
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1.15

1.16

(b)

İstiqrazlar Bağlanma Tarixinin üçüncü ildönümündəә vəә ya ondan
sonra vəә Bağlanma Tarixinin dördüncü ildönümündəәn əәvvəәl (vəә
istisna olmaqla) istəәniləәn vaxt geri satın alındıqda, Emitent əәlavəә
olaraq İstiqrazların Nominal Dəәyəәrinin 7.5 (yeddi tam onda beş)
faizi məәbləәğindəә əәlavəә ödəәniş edir;

(c)

İstiqrazlar Bağlanma Tarixinin dördüncü ildönümündəә vəә ya ondan
sonra vəә Son Geri Satın Alma Tarixindəәn əәvvəәl istəәniləәn vaxt geri
satın alındıqda, Emitent əәlavəә olaraq İstiqrazların Nominal
Dəәyəәrinin 10 (on) faizi məәbləәğindəә əәlavəә ödəәniş edir;

(ii)

Emitent eyni zamanda İstiqrazlara əәsasəәn vaxtından əәvvəәl geri satın alma
tarixinəәdəәk yığılmış bütün faizləәri vəә digəәr ödəәnilməәli məәbləәğləәri istiqraz
sahibləәrinəә ödəәyir;

(iii)

Emitent təәrəәfindəәn vaxtından əәvvəәl geri satın alma haqqında həәmin bildiriş
geriyəә çağırıla bilməәz vəә məәcburidir vəә həәmin bildirişin verilməәsi
nəәticəәsindəә Emitent İstiqrazları onların şəәrləәrinəә müvafiq olaraq geri satın
almaq öhdəәliyini daşıyır;

Konversiyanın yerinəә yetirilməәməәsi üçün İstiqraz sahibləәrinin təәləәbi iləә Vaxtından
ƏӘvvəәl Geri Alma:
(i)

Bankdan asılı olmayan səәbəәbləәrdəәn emissiya prospektindəә göstəәriləәn
müddəәtdəәn Azəәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi vəә digəәr normativ
hüquqi aktlarla istiqrazların konversiyası
üçün nəәzəәrdəә tutulan
müddəәtindəәn çox deyildirsəә, istiqrazların konversiyası baş tutmur. Həәr bir
istiqraz sahibi istiqrazların hamısını vəә ya onun bir qismini vaxtından əәvvəәl
geri alma hüququna malikdir vəә Bank əәsas məәbləәğəә dair yazılı səәrəәncam
aldığı gündəәn [30 (otuz) gün]əәrzindəә həәmin istiqrazları geri alır.

(ii)

Bank istiqraz sahibi(ləәrinəә) eyni zamanda vaxtından əәvvəәl geri alma
gününəә hesablanmış faizləәrin hamısını vəә bu istiqrazlarla nəәzəәrdəә tutulan
digəәr ödəәnişləәri etməәlidir.

(iii)

bu bəәndəә əәsasəәn geri alma baş verəәrdiyi halda heç bir ƏӘlavəә Vaxtından
ƏӘvvəәl Geri alma Ödəәnişini həәyata keçirilmir.

Ümumi ödəәməә qaydaları:
(i)

İstiqrazlara əәsasəәn istiqraz sahibləәrinəә ödəәniləәcəәk bütün ödəәməәləәr Bakı
vaxtı iləә 14:00-dan gec olmamaqla heç bir təәxirəә salınma vəә ya qarşılıqlı
iddia olmadan, ödəәməә tarixindəә ABŞ Dollarında müvafiq istiqraz sahibinin
vaxtaşırı olaraq Emitentəә bildiriş vasitəәsiləә bildirəәrəәk təәyin etdiyi yerəә vəә
həәmin hesaba ödəәyir;

(ii)

İstiqrazlara əәsasəәn həәr hansı ödəәməә üzrəә ödəәməә tarixi İş Günü olmayan
tarixəә düşəәrsəә, bu halda həәmin ödəәməә təәqvim ayının növbəәti İş Günü iləә vəә
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ya həәmin təәqvim ayında növbəәti İş Günü olmadığı halda bilavasitəә ondan
əәvvəәl gəәləәn İş Günü iləә əәvəәz edilir;

1.17

1.18

(iii)

istəәniləәn istiqraz sahibi həәr hansı vaxtda İstiqrazlara əәsasəәn həәmin vaxtda
ona ödəәniləәcəәk tam məәbləәğdəәn az miqdarda məәbləәğ alarsa, bu halda
Emitentin buna zidd olan həәr hansı göstəәriş verəә bilməәsinəә baxmayaraq,
həәmin istiqraz sahibinin aldığı məәbləәği öz mülahizəәsinəә görəә müəәyyəәn
etdiyi istəәniləәn yolla vəә ya qaydada vəә məәqsəәdləәrləә yerləәşdirməәk vəә təәtbiq
etməәk hüququ vardır;

(iv)

Emitent müvafiq istiqraz sahibinəә İstiqrazlara əәsasəәn 1.16(i) bəәndindəә
müəәyyəәn edilmiş yerdəәn vəә valyutadan fəәrqli olan valyuta vəә ya yerdəә
alınmış ödəәməәləәrdəәn, iddia əәrizəәsindəәn, qəәrardad vəә ya məәhkəәməә
qəәrarlarından irəәli gəәləәn itkiləәrin əәvəәzini ödəәyir; Emitent müvafiq istiqraz
sahibinin, aldığı valyutanı bazar məәzəәnnəәsi iləә konversiya etdikdəәn vəә
müvafiq yerəә köçürdükdəәn sonra, 1.16(i) bəәndindəә müəәyyəәn edilmiş yerdəә
vəә valyutada ona ödəәnilməәli olan tam məәbləәği ala bilməәsi üçün həәmin
istiqraz sahibinəә əәlavəә məәbləәğ ödəәyir;

Vergiləәr:
(i)

Emitent İstiqrazlara əәsasəәn müvafiq istiqraz sahibinəә istəәniləәn məәbləәğdəә
ödəәniləәcəәk ödəәməәləәrəә görəә vəә ya onlarla əәlaqəәdar olaraq vəә ya İstiqrazlara
əәsasəәn həәyata keçirilmiş ödəәməәləәrəә görəә istəәniləәn yurisdiksiyanın Dövləәt
Orqanı təәrəәfindəәn hal-hazırda vəә ya istəәniləәn zaman müəәyyəәn edilmiş vəә
ya tutulmuş bütün hazırkı vəә gəәləәcəәk Vergiləәri ödəәməәli vəә ya istəәniləәn
istiqraz sahibinin təәləәbi əәsasında əәvəәzini ödəәyir;

(ii)

İstiqrazlara əәsasəәn istiqraz sahibləәrinəә ödəәniləәcəәk bütün ödəәməәləәr istəәniləәn
Vergiləәrdəәn azad vəә xalis şəәkildəә, heç bir çıxılma vəә tutulmalar olmadan
həәyata keçirilməәlidir; buna bazmayaraq, Emitent qanunla vəә ya başqa cür
nəәzəәrdəә tutulduğu halda həәmin ödəәməәləәri azad vəә xalis şəәkildəә, heç bir
çıxılma vəә tutulmalar olmadan həәyata keçirməәk iqtidarında deyilsəә,
İstiqrazlara əәsasəәn ödəәniləәcəәk əәsas məәbləәğ, faizləәr vəә ya digəәr məәbləәğ
(təәləәb olunduğu halda) müvafiq istiqraz sahibinəә həәmin çıxılmalar vəә
tutulmalar olmadan ötürülməәli olan tam məәbləәğin alınması üçün zəәruri
olan miqdarda artırılır;

Öhdəәlikləәrin Yerinəә Yetirilməәməәsi Halları: aşağıdakı hallardan həәr hansı biri
(bundan sonra həәr biri “Öhdəәlikləәrin Yerinəә Yetirilməәməәsi Halı”
adlandırılacaqdır) baş verdiyi halda, həәr hansı istiqraz sahibinin bildirişi iləә həәmin
sahibin İstiqrazları əәsas məәbləәğ üzrəә vəә yığılmış faizləәrin vəә müvafiq ƏӘlavəә
Vaxtından ƏӘvvəәl Geri Satın Alma Ödəәnişinin ödəәnilməәsi iləә Emitent təәrəәfindəәn
geri satın alınır:
(i)

Emitent vaxtı çatanda həәmin istiqraz sahibinin İstiqrazları üzrəә həәr hansı
məәbləәği ödəәməәzsəә vəә bu cür vəәziyyəәt 7 (yeddi) gün davam edəәrsəә;
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(ii)

Emitent təәrəәfindəәn veriləәn bəәyanatların həәr hansı biri bu emissiya
prospektinin QKDK təәrəәfindəәn qeydiyyat tarixindəә əәhəәmiyyəәtli dəәrəәcəәdəә
yanlış vəә ya yanıldıcı olarsa;

(iii)

həәmin istiqraz sahibi təәrəәfindəәn Emitentəә veriləәn bildirişdəәn sonra 30 (otuz)
gün müddəәtindəә həәr hansı İltizamın yerinəә yetirilməәməәsi;

(iv)

Emitentin Səәhmdarlarının Ümumi Yığıncağı Konvertasiya Nisbəәtinin
uyğunlaşdırılmasını vəә Konvertasiya Səәhmləәrinin ümumi nominal dəәyəәrini
vəә sayını 1.23 vəә 2.2-ci bəәnddəә nəәzəәrdəә tutulan qaydada təәsdiq etməәzsəә, vəә
ya Emitent həәr hansı səәbəәbdəәn emissiya prospektinəә ediləәn müvafiq
dəәyişiklikləәri QKDK-dəә vaxtında qeydiyyata aldırmazsa vəә ya QKDK
həәmin dəәyişiklikləәri qeydiyyata almaqdan imtina edəәrsəә vəә ya qeydiyyatı
əәsassız olaraq ləәngidəәrsəә;

(v)

Bankdan asılı olmayan səәbəәbləәrdəәn emissiya prospektindəә göstəәriləәn
müddəәtdəәn Azəәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi vəә digəәr normativ
hüquqi aktlarla istiqrazların konversiyası üçün nəәzəәrdəә tutulan
müddəәtindəәn çox olmadığı hal vəә həәmçinin Azəәrbaycan Respublikası
qanunvericiliyi vəә digəәr normativ aktlara əәsasəәn, İstiqraz sahibləәrinin
səәhmləәrəә dair sahiblik hüquqlarının qeydiyyata alındığı hal isitisna
olmaqla, emissiya prospektindəә nəәzəәrdəә tutulan şəәrtləәr istiqrazların
konversiyası bank təәrəәfindəәn icra olunmursa

(vi)

həәr hansı Dövləәt Orqanı Emitentin əәmlakının bütöv vəә ya əәhəәmiyyəәtli
hissəәsini vəә ya onun digəәr aktivləәrini vəә ya səәhmdar kapitalını
özgəәninkiləәşdirəәr, milliləәşdirəәr, müsadirəә edəәr vəә ya başqa cür
konfiskasiya edəәrsəә, vəә ya Emitentin həәmin əәmlakı vəә ya digəәr aktivləәri,
fəәaliyyəәti vəә ya əәməәliyyatları vəә ya onun səәhm kapitalı üzəәrindəә həәbs vəә ya
nəәzarəәt müəәyyəәn edəәrsəә, Emitentin səәhmləәri üzəәrindəә nəәzarəәti əәldəә edəәrsəә
vəә ya Emitentin ləәğv edilməәsi üçün həәr hansı bir həәrəәkəәt edəәrsəә vəә ya
Emitentin vəә ya onun vəәzifəәli şəәxsləәrinin öz fəәaliyyəәt vəә əәməәliyyatlarını vəә
ya onların əәhəәmiyyəәtli hissəәsini icra etməәsinin qarşısını alan həәr hansı
həәrəәkəәt edəәrsəә;

(vii)

Emitenti müflis vəә ya iflas elan edəәn vəә ya onun işləәrinin ləәğv edilməәsini
təәləәb edəәn məәhkəәməә təәrəәfindəәn Emitentəә qarşı qəәrar qəәbul ediləәrsəә; həәr
hansı təәtbiq ediləәn qanuna əәsasəәn Emitentləә əәlaqəәdar vəә ya onun yenidəәn
təәşkilini, idarəә edilməәsini, yenidəәn qurulmasını, təәnzim edilməәsini, təәşkil
edilməәsini vəә ləәğv edilməәsini təәləәb edəәn vəәsatəәt təәqdim ediləәrsəә; Emitent
vəә ya onun əәmlakı vəә ya aktivləәrinin əәhəәmiyyəәtli hissəәsi üzrəә vəә ya onunla
əәlaqəәdar varis, inzibatçı, təәsviyyəәçi, səәlahiyyəәtli şəәxs, müvəәkkil edilmiş
şəәxs, sekvestrator, təәmin edilmiş kreditor vəә buna oxşar vəәzifəәli şəәxs təәyin
ediləәrsəә; vəә ya Emitentin müflis vəә ya iflas elan edilməәsi üçün təәdbirləәr
təәtbiq ediləәrsəә, vəә ya ona qarşı müflisləәşməә vəә ya iflaslaşma prosesinin
başlanmasına razılıq verəәrsəә, vəә ya həәr hansı təәtbiq ediləәn qanuna əәsasəәn
yenidəәn təәşkil, idarəә edilməә, yenidəәn qurulma, təәnzim edilməә vəә ya ləәğv
edilməәni təәləәb edəәn vəәsatəәt, cavab vəә ya razılıq təәqdim edəәrsəә, vəә ya həәmin
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vəәsatəәtin təәqdim edilməәsinəә vəә ya onun əәmlakı vəә ya aktivləәrinin
əәhəәmiyyəәtli hissəәsi üzrəә vəә ya onunla əәlaqəәdar təәyin edilmiş varis,
inzibatçı, təәsviyyəәçi, səәlahiyyəәtli şəәxs, müvəәkkil edilmiş şəәxs, sekvestrator,
təәmin edilmiş kreditor vəә buna oxşar vəәzifəәli şəәxsin təәyin edilməәsinəә
razılıq verəәrsəә vəә ya kreditorların xeyrinəә hüquqlarını güzəәşt edəәrsəә, vəә ya
ümumiyyəәtləә ödəәnilməәli olan borclarını ödəәyəә bilməәməәsi haqqında yazılı
bildirəәrsəә; vəә ya həәr hansı təәtbiq ediləә biləәn hüquqa əәsasəәn hazırkı bəәnddəә
sadalanmış hallardan həәr hansı birinəә analoji təәsiri olan digəәr hadisəә baş
verəәrsəә;
(viii) istiqraz sahibinin əәsaslı rəәyinəә əәsasəәn Emitentin fəәaliyyəәti üçün əәhəәmiyyəәli
hesab ediləәn həәr hansı İcazəә Emitentin əәməәliyyatlarına məәnfi təәsir
göstəәrəәcəәk dəәrəәcəәdəә dəәyişdiriləәr, dayandırılar, təәxirəә salınar, ləәğv ediləәrsəә
vəә ya yeniləәndirilməәzsəә;

1.19

(ix)

İstiqrazların Emitentin səәhmləәrinəә konversiyasından irəәli gəәləәn hal istisna
olmaqla, cəәnab Eldar Qəәribov Emitentin nizamnaməә kapitalının 50 (əәlli)
faizindəәn artıq hissəәsinin (hüquqi vəә benefisiar) mülkiyyəәtçisi olmazsa;

(x)

Emitentin müqaviləә əәsasında həәr hansı borcu vaxtında ödəәnilməәzsəә; vəә ya
əәsasında Emitentin borclu olduğu həәr hansı müqaviləә üzrəә həәr hansı
öhdəәlik yerinəә yetirilməәzsəә vəә bu vəәziyyəәt həәr hansı müvafiq möhləәtdəәn
çox davam edəәrsəә; vəә ya həәr hansı bu cür borc vaxtından əәvvəәl ödəәnilməәli
olarsa vəә ya ödəәnilməәsi haqqında təәləәb irəәli sürüləәrsəә; vəә ya

(xi)

həәr hansı istiqraz sahibinin əәsaslı mülahizəәsinəә əәsasəәn ƏӘhəәmiyyəәtli Məәnfi
Təәsirəә malik olan vəә ya malik olması ehtimal olunan həәr hansı hal vəә ya
şəәrait baş verəәrsəә;

İltizamlar:
(i)

Müsbəәt iltizamlar: istiqraz sahibləәrinin yazılı şəәkildəә başqa cür
razılaşdırdıqları hallar istisna olmaqla, Son Geri Satın Alma Tarixinəәdəәk
Emitent həәr zaman:
(a)

hüquqi şəәxs kimi mövcudluğunu vəә mühasibat vəә digəәr səәnəәdləәrini
qanunvericiliyəә uyğun olaraq saxlayacaq;

(b)

öz fəәaliyyəәtini diqqəәtləә vəә səәməәrəәli quracaq (AMB-nin bütün
məәcburi
qaydaları
daxil
olmaqla,
lakin
bununla
məәhdudlaşmamaqla) vəә onu sağlam maliyyəә vəә biznes
praktikasına, təәtbiq ediləәn həәr hansı qanunvericiliyəә vəә əәtraf mühiti,
sağlamlığı vəә təәhlükəәsizliyi nəәzəәrəә almaqla aparacaq;

(c)

İstiqrazlara əәsasəәn istiqraz sahibləәrinəә ödəәnilməәli olan bütün
pulların köçürülməәsi vəә İcazəәləәr vasitəәsiləә hazırda icra ediləәn vəә ya
icra edilməәsi nəәzəәrdəә tutulan Emitentin fəәaliyyəәtinin icra edilməәsi,
Emitentəә təәtbiq ediləәn bütün şəәrtləәrin vəә məәhdudiyyəәtləәrin icra
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edilməәsi vəә müşahidəә edilməәsi daxil olmaqla İstiqrazlar vəә
onlardan irəәli gəәləәb əәqdləәrin şəәrtləәrinin icra edilməәsi üçün zəәruri
olan bütün İcazəәləәri əәldəә edəәcəәk vəә onlara riayəәt edəәcəәk (vəә ya
müvafiq olduğu halda yeniləәyəәcəәk);
(d)

beynəәlxalq standartlara uyğun olaraq çirkli pulların yuyulmasına,
terrorizmin maliyyəәləәşdirilməәsinəә, dəәləәduzluğa vəә ya digəәr
korrupsiya xarakterli vəә qeyri-qanuni həәrəәkəәtləәrəә qarşı yönəәləәn
daxili qaydalar qəәbul edəәcəәk vəә onları saxlayacaq;

(e)

Emitentin auditoru qismindəә beynəәlxalq nüfuza malik müstəәqil
auditorlar təәyin edəәcəәk vəә onlara istiqraz sahibləәri iləә birbaşa əәlaqəә
saxlamaq səәlahiyyəәti verəәcəәk;

(f)

istiqraz sahibləәrini əәsaslı olaraq qane edəәcəәk vəә Emitentin maliyyəә
vəәziyyəәtini, maliyyəә işləәrini vəә nağd pulların həәrəәkəәtini vəә BMHSna uyğun fəәaliyyəәtinin nəәticəәsini obyektiv əәks etdirəәn mühasibat vəә
xəәrcləәrin təәnzimləәnməәsi sisteminəә vəә idarəәçilik üçün informasiya
sisteminəә malik olacaq;

(g)

Azəәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinəә əәsasəәn məәcburi
qaydada üstünlük veriləәn öhdəәlik vəә məәsuliyyəәtləәr istisna olmaqla,
İstiqraz dəәrəәcəәləәrinəә əәsasəәn ödəәnilməәsinəә üstünlük veriləәn
öhdəәlikləәrinin əәn azı onun bütün gəәləәcəәk vəә hazırkı təәmin
edilməәmiş öhdəәlik vəә məәsuliyyəәtləәrinəә (şəәrti vəә ya digəәr qaydada)
bəәrabəәr olmasını təәmin edəәcəәk;

(h)

təәtbiq ediləәn həәr hansı qanuna vəә ya qaydaya uyğun olaraq
verilməәsi təәləәb olunan bütün Vergi hesabatlarını vəә dövləәt
hesabatlarını vaxtında verəәcəәk vəә, vicdanla vəә müvafiq prosedur
vasitəәsi iləә Vergiləәrin ödəәnilməәsini vəә hansı adekvat ehtiyatların
saxlanılmasını mübahisəәləәndirəәn hallar istisna olmaqla, bütün gəәlir,
məәnfəәəәt, əәmlak vəә ya fəәaliyyəәtdəәn irəәli gəәləәn vergiləәri vaxtında
ödəәyəәcəәk;

(i)

Konvertasiya Tarixinin (a) Konvertasiya Nisbəәtinin Yeniləәnməәsi
Bildirişi iləә birlikdəә olduğu halda müvafiq Konvertasiya Hadisəәsi
Bildirişinin çatdırılmasından 3 (üç) ay sonra; vəә (b) Konvertasiya
Nisbəәtinin Yeniləәnməәsi Bildirişi iləә birlikdəә olmadığı halda
Konvertasiya Hadisəәsi Bildirişinin çatdırılmasından 1 (bir) ay
sonrakı tarixdəәn gec olmayan tarixəә təәsadüf etdiyini təәmin edəәcəәk;
bu şəәrtləә ki, yuxarıda qeyd ediləәn (a) vəә (b) bəәndləәrinəә əәsasəәn son
tarixin axırıncı günündəәn əәn azı 7 (yeddi) İş Günü əәvvəәl, Emitent,
müvafiq istiqraz sahibini qane edəәcəәk dəәrəәcəәdəә, onun nəәzarəәtindəәn
asılı olmayan vəә onun etinasızlığı vəә ya öhdəәliyi pozması iləә
əәlaqəәdar olmayan səәbəәbləәrəә görəә son tarixdəә müvafiq həәrəәkəәtləәri
icra edəә bilməәyəәcəәyini nümayiş etdirəәrsəә, həәmin istiqraz sahibi son
tarixin müəәyyəәn edilməәsi üçün Emitentləә müzakirəәləәr aparmalıdır.
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Həәmin son tarix heç bir halda Azəәrbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinəә vəә ya digəәr təәtbiq ediləәn qanunvericiliyəә əәsasəәn
Konvertasiya Səәhmləәri üzəәrindəә sahiblik hüququnun qeydiyyata
alınması üçün təәləәb olunan vaxtdan gec olmamalıdır;

(ii)

(j)

istiqraz sahibləәrini qane edəәcəәk şəәrtləәrləә vəә sığortaçılarla itki, zəәrəәr
vəә məәsuliyyəәt sığortasına malik olacaq; vəә

(k)

təәmin edəәcəәk ki:
(1)

istəәniləәn dividendləәrin elan edilməәsi vəә ya ödəәnilməәsi,
səәhmləәrin bölüşdürülməәsi, satın alınması, geriyəә satın
alınması vəә ya əәldəә edilməәsi konsolidasiya əәsasında BMHS
uyğun hesablanmış əәvvəәlki Maliyyəә İli üzrəә vergiləәrdəәn
sonra Emitentin xalis məәnfəәəәtini üstəәləәmir; vəә

(2)

heç bir Öhdəәlikləәrin Yerinəә Yetirilməәməәsi Halı mövcud
deyil vəә həәmin dividendin elan edilməәsi vəә ya ödəәnilməәsi,
səәhmləәrin bölüşdürülməәsi, satın alınması, geriyəә satın
alınması vəә ya əәldəә edilməәsi heç bir Öhdəәlikləәrin Yerinəә
Yetirilməәməәsi Halının yaradılmasına səәbəәb olmur;

İnkar xarakterli iltizamlar: istiqraz sahibləәrinin yazılı şəәkildəә başqa cür
razılaşdırdıqları hallar istisna olmaqla, Son Geri Satın Alma Tarixinəәdəәk
Emitent:
(a)

aşağıdakılar istisna olmaqla, Emitentin hazırkı vəә ya gəәləәcəәk
əәmlakı, gəәliri vəә digəәr aktivləәri üzəәrindəә heç bir formada Yüklülük
yaratmayacaq vəә ya yaradılmasına icazəә verməәyəәcəәk:
(1)

qanunvericilikdəәn irəәli gəәləәn Vergi vəә ya digəәr
razılaşdırılmamış Yüklülük vəә ya qanunvericiliyəә əәsasəәn vəә
adi ticarəәt əәlaqəәləәri çəәrçivəәsindəә təәtbiq ediləәn digəәr
Yüklülükləәr, bu şəәrtləә ki, bu Yüklülük (ödəәnilməәmiş
məәbləәğin üzəәrindəә yaranan Yüklülük istisna olmaqla)
yarandığı gündəәn sonra 30 (otuz) gün əәrzindəә aradan
götürülsün vəә ya əәgəәr son qəәrardan sonra 30 (otuz) gün
əәrzindəә həәmin yüklülüyün etibarlığı vəә ya məәbləәği vicdanla
vəә müvafiq prosedur vasitəәsi iləә mübahisəәləәndirilirsəә vəә ya
bu məәbləәğin ödəәnilməәsi üçün kifayəәt qəәdəәr ehtiyatlar
ayrılmışdırsa;

(2)

Emitentin bütün təәmin edilmiş borcları iləә topladıqda
yoxlanılmış əәn son Maliyyəә Hesabatına uyğun olaraq
Emitentin Ümumi Aktivləәrinin 10 (on) faizindəәn artıq
olmayan adi ticarəәt əәlaqəәləәri çəәrçivəәsindəә yaranan vəә borcu
təәmin edəәn həәr hansı Yüklülük; vəә
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(3)

hazırkı emissiya prospektinin tarixinəәdəәk mövcud olan
Yüklülükləәr vəә əәlavəә edilmiş Cəәdvəәl B-dəә sadalanan
Yüklülülkləәr (vəә o şəәrtləә ki, həәmin Yüklülükləәr vasitəәsiləә
təәmin edilmiş əәsas məәbləәğ artmamışdır)

(b)

adi ticarəәt əәlaqəәləәri çəәrçivəәsindəә, adi kommersiya şəәrtləәri iləә vəә
təәrəәfləәrin qəәrəәzsizliyi əәsasında bağlananlar istisna olmaqla, həәr
hansı bir şəәxsləә (özünün səәhmdarları, afiləә şirkəәtləәri, işçiləәri vəә ya
əәlaqəәli şirkəәtləәri dəә daxil olmaqla) əәqd bağlamayacaq, vəә ya
əәsasında Bankın oxşar əәqdləәrdəәki adi şəәrtləәrəә nisbəәtəәn daha səәrfəәli
şəәrtləәr təәqdim etdiyi vəә ya az səәrfəәli şəәrtləәr əәldəә etdiyi əәqdləәr
bağlamayacaq;

(c)

(1) “Unileasing” Lizinq Şirkəәti Qapalı Səәhmdar Cəәmiyyəәti vəә
“Unicapital” Açıq Səәhmdar Cəәmiyyəәti təәrəәfindəәn göstəәriləәn
müvafiq olaraq lizinq vəә qiyməәtli kağızların idarəә olunması
xidməәtləәri vəә (2) müvafiq lisenziya əәsasında birbaşa Emitent
təәrəәfindəәn həәyata keçiriləәn sığorta agenti xidməәtləәri istisna
olmaqla, birbaşa vəә ya Törəәməә Cəәmiyyəәti vasitəәsiləә bank
fəәaliyyəәtindəәn başqa heç bir fəәaliyyəәtləә məәşqul olmayacaq;

(d)

öz Nizamnaməәsinəә hazırkı emissiya prsopektinin müddəәaları iləә həәr
hansı qaydada uyğunluq təәşkil etməәyəәn dəәyişiklikləәri vəә
dəәyişiklikləәr etməәk üçün icazəәləәri verməәyəәcəәk;

(e)

hazırkı emissiya prospektinin tarixindəәn İstiqrazlara əәsasəәn bütün
məәbləәğləәrin tamamiləә vəә qeyd-şəәrtsiz ödəәnildiyi tarixəәdəәk Ümumi
Aktivləәrinin (əәn son yoxlanmış Maliyyəә Hesabatlarında göstəәrildiyi
kimi) (vahid əәqd vəә ya bir neçəә növ əәqdləәrin olub-olmamasında
asılı olmayaraq) 10 (on) faizindəәn çoxunu satmamalı, köçürməәməәli,
icarəә verməәyəәcəәk vəә ya başqa cür yerləәşdirməәyəәcəәk vəә ya həәr hansı
birləәşməә, əәldəә etməә konsolidasiya vəә ya yenidəәn təәşkil etməәyəә
icazəә verməәyəәcəәk;

(f)

öz vəәzifəәli şəәxsləәrinəә, direktorlarına, səәlahiyyəәtli işçiləәrinəә, Asılı
Şəәxsləәrinəә, agentləәrinəә vəә nümayəәndəәləәrinəә İstiqrazlarla əәlaqəәdar
olaraq həәr hansı Sanksiyalı ƏӘməәlləәrləә bağlı olan əәqdləәr bağlamağa
icazəә vəә ya səәlahiyyəәt verməәyəәcəәk;

(g)

fəәaliyyəәtini vəә ya əәməәliyyatlarının bütöv vəә ya bir hissəәsinin digəәr
şəәxs təәrəәfindəәn idarəә edilməәsinəә dair həәr hansı kontrakt vəә ya oxşar
müqaviləәləәri bağlamayacaq;

(h)

gəәlirləәri digəәr şəәxs təәrəәfindəәn bölüşdürüləәn vəә ya bölüşdürüləә
biləәcəәk əәməәkdaşlıq, məәnfəәəәtin bölüşdürülməәsi vəә ya royalti
müqaviləәləәri vəә ya buna oxşar əәqdləәri imzalamayacaq;
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(iii)

(iv)

(i)

İstiqrazlara əәsasəәn vəә ya Emitentin təәrəәf çıxdığı istəәniləәn
müqaviləәyəә müvafiq olaraq həәr hansı istiqraz sahibinin əәsaslı
rəәyinəә əәsasəәn Emitenti öz öhdəәlikləәrini icra etməәyəә məәnfi təәsir
göstəәrəә biləәcəәk həәrəәkəәtləәri etməәyəәcəәk;

(j)

Avropa Birliyinin müvafiq siyahılarında yer alan xüsusi qeyd
olunan vəә ya blokadaya məәruz qalan şəәxsləәrləә vəә ya şirkəәtləәrləә vəә
ya Emitentəә aid olan digəәrləәri iləә işgüzar əәlaqəәləәr yaratmayacaq vəә
ya saxlamayacaq; vəә ya

(k)

Maliyyəә ili üçün maliyyəә hesabatlarının yoxlanılması zamanına
balans dəәyəәrinəә vəә ya I dəәrəәcəәli kapitalının 25 faizini aşan bir vəә
ya bir neçəә əәqdləәrəә, bilavasitəә vəә ya dolayı yolla səәrmayəә
qoymayacaq.

Maliyyəә iltizamları: istiqraz sahibləәrinin yazılı şəәkildəә başqa cür
razılaşdırdıqları hallar istisna olmaqla, Emitent bütün vaxtlarda
aşağıdakıları təәmin edəәcəәk:
(a)

Kapitalın Risk Dəәrəәcəәsi üzrəә Ölçülmüş Aktivləәrəә nisbəәtin 14 (on
dörd) faizdəәn aşağı olmamasını;

(b)

İşləәməәyəәn kreditləәrin xalis dəәyəәri I dəәrəәcəәli kapitala olan
dəәrəәcəәsi(faizləә ifadəәsi) 30 iyun 2011-ci ildəәn başlayaraq vəә ondan
sonrakı illəәr üzrəә 30% aşmamalıdır;

(c)

Azəәrbaycan Respublikasının Məәrkəәzi Bankı təәrəәfindəәn vaxtlıvaxtında göstəәriləәn təәləәbləәri icra etməәk vəә prudensial nəәzarəәt
əәmasallarını tam yerinəә yetirməәk, Məәrkəәzi Bankı təәrəәfindəәn yazılı
şəәkildəә uyğunsuzluğun aradan qaldırılması halı istisna olmaqla.

Məәlumatla təәchiz etməә:
(a)

istiqraz sahibləәrinin yazılı şəәkildəә başqa cür razılaşdırdıqları hallar
istisna olmaqla, Emitent bütün istiqraz sahibləәrini aşağıdakı
məәlumatla təәchiz edir:
(1)

mümkün qəәdəәr tez, lakin istəәniləәn halda həәr bir Maliyyəә
İlinin həәr bir rübünün bitdiyi andan 45 (qırx beş) gün
əәrzindəә vəә vaxtaşırı olaraq istiqraz sahibinin həәr bir
təәləәbindəәn sonra istiqraz sahibini qane edəәcəәk məәzmunda vəә
formada:
(A)

Emitentin Maliyyəә üzrəә Direktoru təәrəәfindəәn təәsdiq
edilmiş həәr bir rüb üçün Maliyyəә Hesabatlarının bir
nüsxəәsi;
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(2)

(B)

Emitentin bütün zəәmanəәtləәri, balansdan kəәnar vəә şəәrti
öhdəәlikləәri;

(C)

1.19(iii) bəәndinəә əәsasəәn Maliyyəә İltizamları iləә
uyğunluq baxımından Emitentin Maliyyəә üzrəә
Direktoru təәrəәfindəәn təәsdiq edilmiş hesablamalar vəә
uyğunluq hesabatı vəә istəәniləәn uyğunsuzluq üzrəә
onun səәbəәbləәrinin açıqlanması;

(D)

həәr bir təәtbiq ediləәn kredit kateqoriyasında
(korporativ vəә kiçik kreditləәr daxil olmaqla (həәr bir
halda həәr bir kiçik kredit növünün təәhlili iləә))
Kreditləәrin Ümumi Məәbləәğinin gecikməәləәr üzrəә
təәhlili 1-30 gün, 31-90 gün, 91-180 gün vəә 180+
gün zaman qrupları əәsasında həәr bir zaman qrupu
üzrəә gecikdirilmiş ödəәməәləәri olan Kreditləәrin
Ümumi Məәbləәğinin (həәmin Kreditləәrin Ümumi
Məәbləәğləәri üzrəә ödəәnilməәmiş əәsas məәbləәğləәr vəә
onların yığılmış faizləәri daxil olmaqla) cəәmi
göstəәrilməәkləә onun təәhlili;

(E)

həәmin rüb əәrzindəә təәfsilatı iləә kredit rəәqəәmləәri, həәmin
kreditləәr üzrəә ödəәnilməәmiş əәsas məәbləәğləәr vəә AMB
vəә/ vəә ya BMHS qaydalarına vəә ya əәsasnaməәləәrinəә
müvafiq olaraq həәr bir kredit məәhsulunun növü üzrəә
Emitentin Maliyyəә Hesabatlarında yaradılmış vəә ya
yaradılması təәləәb ediləәn həәr hansı müddəәa daxil
olmaqla məәhsulun növü üzrəә Kreditləәrin Ümumi
Məәbləәğləәri portfelinin təәhlili;

(F)

Emitentin aktiv vəә passivləәrinin ödəәməә müddəәti üzrəә
hesabat (ödəәniş cəәdvəәli formasında); vəә

(G)

Emitentin aktiv vəә passivləәrinin xarici valyuta
strukturu barəәdəә hesabat;

mümkün qəәdəәr tez, lakin istəәniləәn halda həәr bir Maliyyəә
İlinin yarım-illiyinin bitdiyi andan 45 (qırx beş) gün əәrzindəә
istiqraz sahibini qane edəәcəәk məәzmunda vəә formada
aşağıdakı hesabatlar:
(A)

təәfsilatlar da daxil olmaqla, Emitentin 20 əәsas kredit
müştəәriləәri haqqında hesabat (ödəәnilməәmiş əәsas
məәbləәğəә əәsasəәn);

(B)

təәfsilatlar da daxil olmaqla, Emitentin 20 əәsas depozit
müştəәriləәri haqqında hesabat; vəә
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(C)

təәfsilatlar da daxil olmaqla, Emitentin 20 əәsas
gecikdirilmiş
kreditləәri
haqqında
hesabat
(ödəәnilməәmiş əәsas məәbləәğəә əәsasəәn);

(3)

mümkün qəәdəәr tez, lakin istəәniləәn halda həәr bir maliyyəә
ilinin birinci dövrü bitdikdəәn sonra 90 (doxsan) gün əәrzindəә,
bu ilin dövrü üçün Maliyyəә hesabatlarının bir nüsxəәsi
auditorlar təәrəәfindəәn yoxlanılması.

(4)

mümkün qəәdəәr tez, lakin istəәniləәn halda həәr bir Maliyyəә İli
bitdikdəәn sonra 120 (yüz iyirmi) gün əәrzindəә:
(A)

istiqraz sahibini qane edəәcəәk formada həәmin Maliyyəә
İli üzrəә Maliyyəә Hesabatlarının bir nüsxəәsi, ardınca
ona əәlavəә edilmiş Auditorların hesabatı vəә
Auditorlar təәrəәfindəәn hazırlanmış digəәr məәsəәləәləәrləә
yanaşı Emitentin maliyyəә nəәzarəәti prodedurlarına vəә
mühasibatlıq sistemləәrinəә uyğunluğunu şəәrh edəәn
rəәhbəәrlik üçün məәktub (mövcud olduğu halda,
nəәzəәrəә alaraq ki, Emitent həәmin məәktubun
verilməәsini təәmin etməәk üçün bütün ağlabatan
səәyləәrdəәn istifadəә etməәlidir);

(B)

Emitentin müvafiq Maliyyəә İlinin sonunda
1.19(iii)(a) vəә 1.19(iii)(b) bəәndləәrindəә təәsbit edilmiş
Maliyyəә İltizamları iləә uyğunluq təәşkil etdiyini
təәsdiq edəәn Auditorlar təәrəәfindəәn verilmiş hesabat
vəә ya mövcud olduğu halda istəәniləәn uyğunsuzluq
haqqında əәtraflı məәlumat; vəә

(C)

1.19(i)(j) bəәndinəә əәsasəәn sığorta təәləәbləәri iləә
uyğunluq nümayiş etdirəәn istiqraz sahibini qane
edəәcəәk formada vəә məәzmunda yazılı təәsdiq;

(5)

mümkün qəәdəәr tez, lakin istəәniləәn halda həәr bir ayın 10-cu
günündəәn gec olmamaqla, AMB-nin prudensial nəәzarəәt
əәmsalları iləә uyğunluq haqqında hesabat vəә AMB üçün
hazırlanmış vəә göndəәrilmiş həәmin əәmsallar üzrəә hesabatın
surəәti;

(6)

mümkün qəәdəәr tez, lakin istəәniləәn halda müvafiq Maliyyəә İli
başlamazdan əәn azı 30 (otuz) gün əәvvəәl özündəә
planlaşdırılmış mühasibat balansını, gəәlir vəә xəәrcləәr hesabat
balansını, ödəәməә müddəәtləәri vəә valyuta cəәdvəәlləәrini vəә
1.19(iii) bəәndindəә təәsbit edilmiş layihəәləәndirilmiş Maliyyəә
İltizamları hesablamalarını əәks etdirəәn lakin bununla
məәhdudlaşmayan Maliyyəә İlinin illik büdcəәsi ; vəә
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(7)
(b)

(c)

istiqraz sahibinin vaxtaşırı olaraq əәsaslı şəәkildəә təәləәb edəә
bildiyi digəәr məәlumatlar;

Emitent aşağıdakılar barəәdəә istiqraz sahibləәrini dəәrhal xəәbəәrdar edir:
(1)

istəәniləәn Öhdəәlikləәrin Yerinəә Yetirilməәməәsi;

(2)

Emitentin əәməәliyyatlarında vəә ya fəәaliyyəәtindəә təәklif ediləәn
mühüm dəәyişiklik;

(3)

ƏӘhəәmiyyəәtli Məәnfi Təәsir yaradan vəә ya yarada biləәcəәk həәr
hansı hadisəә (məәhkəәməә mübahisəәsi, arbitraj vəә ya inzibati
icraat daxil olmaqla, lakin bunlarla məәhdudlaşmamaqla);

(4)

Maliyyəә İlinəә vəә ya mühasibatlıq siyasəәtinəә dair həәr hansı
dəәyişiklik;

(5)

şirkəәt adında həәr hansı dəәyişiklik vəә ya hazırkı prospektin
tarixindəә olan şirkəәt adına əәlavəә olaraq həәr hansı adın
(istəәniləәn dildəә) qəәbul edilməәsi;

(6)

həәr hansı istiqraz sahibindəәn alınan vəә ya ona göndəәriləәn
vaxtından əәvvəәl geri satın almahaqqında həәr hansı bildiriş;
vəә

(7)

müvafiq Faiz Müddəәti vəә ya Cəәriməә Faiz Müddəәti əәrzindəә
təәtbiq ediləәn faiz dəәrəәcəәsi üzrəә istəәniləәn hesablama;

Emitentləә əәlaqəәdar olan, əәtraf mühitəә, ictimai vəә ya peşəәkar
təәhlükəәsizlik vəә sağlamlığa əәhəәmiyyəәtli məәnfi təәsir göstəәrəәn vəә ya
göstəәrəә biləәcəәk həәr hansı hadisəә yarandığı zaman Emitent dəәrhal
istiqraz sahibləәrini məәlumatlandırmalı vəә bundan sonra dəәrhal
bütün istiqraz sahibləәrinəә həәmin hadisəәnin xüsusiyyəәtini müəәyyəәn
edəәn vəә onun qarşısını almaq üçün Emitentin həәyata keçirdiyi
həәrəәkəәtləәr barəәdəә məәlumat verəәn bildiriş verir. Yuxarıda qeyd
ediləәnləәrin ümumiliyini məәhdudlaşdırmayaraq,
(1)

hadisəә Emitentin istifadəә etdiyi sahəәdəә vəә ya onun istifadəә
etdiyi vəә ya onunla əәlaqəәdar olan vasitəәləәr, avadanlıq,
nəәqliyyat vəә ya gəәmiləәr vasitəәsiləә (Emitentin istifadəә etdiyi
vəә ya etməәdiyi sahəәdəә, onun səәlahiyyəәtli vəә ya səәlahiyyəәtsiz
nümayəәndəәsi təәrəәfindəәn istifadəә edilib vəә ya edilməәdiyindəәn
asılı olmayaraq) baş verdiyi halda, həәmin hadisəәnin
Emitentəә aidiyyatı olur;

(2)

aşağıdakı halda hadisəәnin əәtraf mühitəә, ictimai vəә ya peşəәkar
təәhlükəәsizlik vəә sağlamlığa əәhəәmiyyəәtli məәnfi təәsiri olduğu
hesab edilir:
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1.20

(A)

istəәniləәn təәtbiq ediləәn qanunvericilik həәmin hadisəә
barəәdəә Dövləәt Orqanına bildiriş verilməәsini təәləәb
edir,

(B)

həәmin hadisəә həәr hansı şəәxsin ölümü iləә nəәticəәləәnəәrsəә
(həәmin şəәxsin Emitentləә əәməәk münasibəәtindəә olubolmamasından asılı olmayaraq),

(C)

birdəәn artıq şəәxs xəәstəәxanaya yerləәşdirilməәsini təәləәb
edəәn ciddi xəәsarəәt almışsa (həәmin şəәxsin Emitentləә
əәməәk münasibəәtindəә olub-olmamasından asılı
olmayaraq), vəә ya

(D)

həәmin hadisəә media vasitəәləәri vəә ya digəәr yolla
ictimaiyyəәtəә açıqlanmış vəә ya açıqlanması ehtimal
olunursa;

(d)

Emitent 1.19(ii)(f) bəәndinin vəә ya 1.20(viii) bəәndinin pozulması iləә
əәlaqəәdar məәlumat əәldəә edəәrsəә vəә ya istəәniləәn beynəәlxalq maliyyəә
institutu Emitentin Sanksiyalı ƏӘməәlləәrinəә həәr hansı sanksiya təәtbiq
edəәrsəә Emitent dəәrhal bu barəәdəә bütün istiqraz sahibləәrini xəәbəәrdar
edir. Həәr hansı istiqraz sahibi Emitentəә 1.19(ii)(f) bəәndinin vəә ya
1.20(viii) bəәndinin pozulması iləә əәlaqəәdar öz narahatlığını
bildirəәrsəә, bu halda Emitent həәmin pozuntunun baş verməәsini
müəәyyəәn etməәk üçün həәmin istiqraz sahibi vəә onun nümayəәndəәsi
iləә vicdanla əәməәkdaşlıq edir vəә həәr hansı istiqraz sahibinin həәmin
bildirişini dəәrhal vəә ağlabatan təәfəәrrüatı iləә cavablandırır vəә həәr
hansı istiqraz sahibinin təәləәbinəә əәsasəәn həәmin cavablandırma üzrəә
bütün dəәstəәkləәyici səәnəәdləәşdirməә iləә təәchiz edir;

(e)

Emitent istəәniləәn istiqraz sahibinin nümayəәndəәsinəә onun fəәaliyyəәt
göstəәrdiyi sahəәləәrəә daxil olmaq vəә onun mühasibat kitablarına vəә
qeydləәrinəә baxmaq icazəәsi verir.

Bəәyanatlar: Emitent aşağıdakıları bəәyan edir vəә zəәmanəәt verir:
(i)

Emitentin İstiqrazları buraxmaq vəә onlar əәsasında öz vəәzifəәləәrini icra etməәk
vəә məәsuliyyəәt daşımaq üçün korporativ hüquq vəә səәlahiyyəәtləәrəә malikdir;

(ii)

İstiqrazların
buraxılışı
Emitent
təәrəәfindəәn
lazımi
qaydada
səәlahiyyəәtləәndirilmişdir vəә İstiqrazlar onların şəәrtləәrinəә müvafiq olaraq
həәyata keçiriləәn Emitentin həәqiqi vəә qanuni öhdəәlikləәrini təәşkil edir;

(iii)

İstiqrazların buraxılışı vəә onların şəәrtləәrinin yerinəә yetirilməәsi:
(a)

Emitentəә təәtbiq ediləәn qanunda təәsbit edilmiş istəәniləәn müddəәa vəә
ya Nizamnaməәnin pozulması iləә nəәticəәləәnməәyəәcəәkdir;
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(b)

Emitentin təәrəәfdar çıxıdğı, Emitent vəә ya onun əәmlakının
məәhdudlaşdırılğı istəәniləәn müqaviləәyəә vəә ya aləәtəә əәsasəәn istəәniləәn
müddəәanın mübahisəәləәndirilməәsi vəә ya pozulması, həәr hansı
razılığın alınmasının təәləәb edilməәsi vəә ya həәr hansı Yüklülüyün
təәtbiq edilməәsi iləә nəәticəәləәnməәyəәcəәkdir; vəә

(c)

həәr hansı beləә müqaviləә vəә ya aləәtəә əәsasəәn: öhdəәlikləәrin yerinəә
yetirilməәməәsini vəә ya bildiriş verilməәsi, vaxtın ötməәsi vəә ya həәr
hansı qəәrarın qəәbul edilməәsi vəә ya sadalananların bir neçəәsi
nəәticəәsindəә öhdəәlikləәrin yerinəә yetirilməәməәsinəә çevriləәcəәk halı təәşkil etməәyəәcəәkdir;

(iv)

İstiqrazların buraxılışının, hazırkı emissiya prospektinin vəә İstiqrazların
konvertasiyası nəәticəәsindəә həәr hansı səәhm buraxılışının QKDK-da
qeydiyyata alınmasından başqa, İstiqrazların buraxılışı vəә ondan irəәli gəәləәn
şəәrtləәrin Emitent təәrəәfindəәn yerinəә yetirilməәsi vəә ya onların həәqiqiliyi vəә
qüvvəәyəә minməәsi üçün heç bir Dövləәt Orqanından İcazəәləәrin alınması
təәləәb edilmir;

(v)

Azəәrbaycan Respublikasının qanunlarına əәsasəәn məәcburi qaydada üstünlük
veriləәn təәləәbləәr istisna olmaqla, İstiqrazlara əәsasəәn Emitentin ödəәməә
öhdəәlikləәri səәviyyəә üzrəә onun bütün digəәr təәmin edilməәmiş vəә
subordinasiya edilməәmiş kreditorlarının təәləәbləәrinəә əәn azı bəәrabəәrdir;

(vi)

İstiqrazların buraxılışı vəә yerləәşdirilməәsi üzrəә vəә ya onların Azəәrbaycan
Respublikasında qanuniliyini, həәqiqiliyini, qüvvəәyəә minməәsini, sübut kimi
mümkünlüyünü təәmin etməәk üçün Azəәrbaycan Respublikasının həәr hansı
Dövləәt Orqanı təәrəәfindəәn heç bir Vergi tutulmalı deyil;

(vii)

Emitent təәrəәfdar çıxdığı vəә ya özünün vəә ya əәmlakının vəә ya aktivləәrinin
məәhdudlaşdırıldığı həәr hansı əәhəәmiyyəәtli müqaviləә, öhdəәlik vəә ya vəәzifəәyəә
əәsasəәn heç bir öhdəәliyi pozmamışdır vəә heç bir Öhdəәlikləәrin Yerinəә
Yetirilməәməәsi halı mövcud deyildir; vəә

(viii) nəә Emitent nəә dəә Emitentin həәr hansı vəәzifəәli şəәxsləәri, direktorları,
səәlahiyyəәtli işçiləәri, Asılı Şəәxsləәri, agentləәri vəә ya nümayəәndəәləәri
İstiqrazlarla nəәzəәrdəә tutulmuş həәr hansı əәqdəә münasibəәtdəә Sanksiyalı
ƏӘməәlləәr törəәtməәmişləәr;
1.21

Konvertasiya: İstiqrazlar Konvertasiya Hadisəәləәrindəәn biri baş verdiyi halda 1.25
bəәndindəә müəәyyəәn edilmiş şəәrtləәrləә Konvertasiya Səәhmləәrinəә konversiya ediləә
biləәrləәr. Konvertasiya hüququ Konvertasiya Müddəәtindəә istəәniləәn zaman istəәniləәn
istiqraz sahibi təәrəәfindəәn (ancaq müfafiq istiqraz sahibi eyni zamanda Emitentin
səәhmdarı olduğu halda həәyata keçiriləә biləәn, 1.25(ii) bəәndinəә əәsasəәn Konvertasiya
Hadisəәsi iləә əәlaqəәdar konvertasiya hüququ istisna olmaqla) öz mülahizəәsi iləә
Emitentəә Konvertasiya Hadisəәsinin baş verdiyini təәsdiq edəәn Konvertasiya
Hadisəәsi Bildirişinin təәqdim edilməәsi iləә həәyata keçiriləә biləәr. Konvertasiya
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hüququ bir neçəә dəәfəә həәyata keçiriləә biləәr, o şəәrtləә ki, müvafiq istiqraz sahibi əәn
azı bir İsiqraza sahib olsun;
1.22

Konvertasiya Müddəәti: Bağlanma Tarixindəәn dəәrhal sonrakı tarixdəәn Son Geri
Satın Alma Tarixinəәdəәk (“Konvertasiya Müddəәti”) (vəә istisna olmaqla);

1.23

Konvertasiya Nisbəәti: 4 053 (dörd min əәlli üç) səәhm 1 (bir) istiqraz üçün
(“Konversiya Nisbəәti”), o şəәrtləә ki, Konvertasiya Nisbəәti həәr hansı istiqraz
sahibinin təәləәbi iləә, yazılı bildiriş (“Konvertasiya Nisbəәtininin Yeniləәnməәsi
Bildirişi”) təәqdim etməәkləә, aşağıdakı düstur əәsasında uyğunlaşdırılır:
KN = (İ/AXD)/S
beləәlikləә,
KN - Konvertasiya Nisbəәti
İ - Konvertasiya Nisbəәtinin Yeniləәnməәsi Bildirişi tarixindəәn bilavasitəә əәvvəәlki
ayın sonunda AMB-nın rəәsmi məәzəәnnəәsinəә uyğun olaraq manatla ifadəә olunan
İstiqrazların Nominal Dəәyəәri
AXD - Bir Səәhməә Aktivləәrin Xalis Dəәyəәri
S – İstiqrazların Ümumi Sayı
Konvertasiya Nisbəәtinin bu cür uyğunlaşdırılması Səәhmdarların Ümumi Yığıncağı
təәrəәfindəәn təәsdiq edilməәsindəәn vəә bu emissiya prospektinəә müvafiq dəәyişiklikləәrin
QKDK təәrəәfindəәn qeydiyyata alınmasından sonra qüvvəәyəә minir

1.24

1.25

Konvertasiya Hadisəәləәri: Konvertasiya Hadisəәsi Bildirişi ancaq aşağıdakı hadisəәləәr
(həәr biri “Konvertasiya Hadisəәsi”) baş verdiyi halda təәqdim ediləә biləәr:
(i)

Emitent təәrəәfindəәn istiqraz sahibləәrinəә təәqdim edilməәli olan prudensial
əәmsallar üzrəә ardıcıl dörd aylıq hesabatla təәsdiq olunduğu kimi, Emitentin
ümumi kapital adekvatlığının əәmsalı (AMB təәrəәfindəәn müəәyyəәn olunduğu
kimi) AMB-nin müəәyyəәn etdiyi minimum həәdd üstəәgəәl 200 baza
nöqtəәsindəәn aşağı (vəә daxil olmadan) düşdüyü vəә 90 (doxsan) gün əәrzindəә
bu həәddəәn aşağıda qaldığı halda; vəә ya

(ii)

Emitentin səәhmdarlarının yığıncağı nizamnaməә kapitalının artırılmasını
təәsdiq etdiyi halda.

Konvertasiya hüquqlarının həәyata keçirilməәsi:
(i)

1.24(i) bəәndindəә nəәzəәrdəә tutulan Konvertasiya Hadisəәsi baş verdikdəә, həәr
bir istiqraz sahibi öz İstiqrazlarının eləә sayını (“İstiqrazların Maksimum
Sayı”) Konversiya Nisbəәtindəә Konvertasiya Səәhmləәrinəә konversiya edəә
biləәr ki, Emitentin ümumi kapital adekvatlığı əәmsalının (AMB təәrəәfindəәn
müəәyyəәn edildiyi kimi) AMB təәrəәfindəәn müəәyyəәn ediləәn minimum
səәviyyəә üstəәgəәl 300 baza nöqtəәsinəә bəәrabəәr olması, lakin ondan çox
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olmamaq şəәrti iləә, təәmin edilsin; lakin bütün istiqraz sahibləәri oz
konvertasiya hüququnu həәyata keçirdiyi halda, İstiqrazların Maksimum
Sayı eləә azaldılacaq ki, bütün istiqraz sahibləәrinin İstiqrazlarının mütəәnasib
hissəәsi eyni zamanda konversiya edilsin;

1.26

(ii)

1.24(ii) bəәndindəә nəәzəәrdəә tutulan Konvertasiya Hadisəәsi baş verdiyi halda,
əәgəәr həәr hansı istiqraz sahibi Emitentin səәhmdarıdırsa, istəәniləәn bu cür
istiqraz sahibi öz İstiqrazlarının hamısını vəә ya bir hissəәsini Konvertasiya
Nisbəәtindəә Konvertasiya Səәhmləәrinəә konversiya edəә biləәr; vəә

(iii)

konvertasiya halında, Emitent müvafiq istiqraz sahibinəә konversiya ediləәn
İstiqrazlar üzrəә Konvertasiya Tarixinəәdəәk ( vəә istisna olmaqla) toplanmış
bütün faizləәri vəә konversiya ediləәn İstiqrazlar əәsasında ödəәnilməәli olan
digəәr məәbləәğləәri ödəәyir. Konversiya halında ƏӘlavəә Vaxtından ƏӘvvəәl Geri
Satın Alma Ödəәnişi ödəәmir;

Bildirişləәr: hazırkı emissiya prospektinəә əәsasəәn Emitentəә vəә ya istəәniləәn istiqraz
sahibinəә veriləәn həәr hansı bildiriş, əәrizəә vəә digəәr məәlumatlar yazılı şəәkildəә
göndəәrir. Hazırkı emissiya prospektindəә başqa cür nəәzəәrdəә tutulmadığı halda,
həәmin bildiriş, əәrizəә vəә digəәr məәlumatlar əәldəәn, hava poçtu, faksimil vəә ya
elektron poçtu iləә: (a) Emitent üçün, Emitentin aşağıda göstəәrilmiş ünvanına vəә ya
Emitent təәrəәfindəәn həәmin bildiriş, əәrizəә vəә ya digəәr məәlumatı göndəәrməәk üçün
istiqraz sahibinəә bildiriş vasitəәsiləә müəәyyəәn etdiyi digəәr ünvana vəә (b) həәr hansı
istiqraz sahibi üçün, istiqraz sahibinin mümkün qəәdəәr tez, lakin Bağlanma
Tarixindəәn sonra 5 (beş) İş Günü əәrzindəә vəә vaxtaşırı olaraq Emitentəә bildiriş
vasitəәsiləә müəәyyəәn etdiyi ünvana göndəәrildiyi zaman lazımi qaydada çatdırılmış
hesab edilir.
Emitent üçün:
Unibank Kommersiya Bankı
Rəәşid Behbudov küçəәsi 55
Bakı AZ1022
Azəәrbaycan
Kiməә:
Faks:
E-poçt:

Faiq Hüseynov, İdarəә Heyəәtinin Səәdri
+994 12 498 09 53
bank@unibank.az

Emitent yuxarıdakı əәlaqəә məәlumatlarında həәr hansı dəәyişiklik barəәdəә bütün
istiqraz sahibləәrini dəәyişikliyin baş verdiyi andan 5 (beş) İş Günü müddəәtindəә
xəәbəәrdar edir.
1.27

Maliyyəә hesablamaları: hazırkı emissiya prospektinəә əәsasəәn vəә ya onun məәqsəәdləәri
üçün aparılan bütün maliyyəә hesablamaları müafiq şəәkildəә təәtbiq ediləәn BMHS-əә
uyğun olmalıdır vəә Cəәdvəәl A-da vəә ya hazırkı emissiya prospektinin digəәr
müddəәalarında təәsbit edilmiş qaydalarda başqa cür təәləәb ediləәn hal istisna olmaqla,
1.19(iv)(a)(1) bəәndinəә əәsasəәn Emitent təәrəәfindəәn istiqraz sahibləәrinəә vaxtaşırı
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olaraq təәqdim etməәli olduğu əәn son buraxılan rüblük Maliyyəә Hesabatlarını
istifadəә etməәlidir, lakin, buna baxmayaraq:
(i)

müvafiq Maliyyəә Hesabatları Maliyyəә İlinin birinci yarısı vəә ya Maliyyəә
İlinin sonuncu rübü üçün təәrtib edilməәlidirsəә o zaman istəәniləәn istiqraz
sahibinin seçiminəә əәsasəәn həәmin hesablamalar müvafiq Maliyyəә İli üzrəә
nəәzəәrdəәn keçirilmiş ilin birinci yarısı üçün vəә ya audit aparılmış Maliyyəә
Hesabatları əәsasında aparıla biləәr;

(ii)

müvafiq Maliyyəә Hesabaltları iləә əәhatəә edilmiş müddəәtin bitməәsindəәn
sonra Emitentin maliyyəә vəәziyyəәtindəә əәhəәmiyyəәtli məәnfi dəәyişiklik
yaranarsa, o zaman həәmin əәhəәmiyyəәtli məәnfi dəәyişiklik müvafiq
rəәqəәmləәrin hesablanması zamanı nəәzəәrəә alınır; vəә

(iii)

hazırkı emissiya prospektindəә istinad edilmiş AMB-nin prudensial nəәzarəәt
əәmsallarının bütün maliyyəә hesablamaları Azəәrbaycan Respublikası
qanunvericiliyinin təәləәbləәrinəә əәsasəәn aparılır;

1.28

Dil: hazırkı emissiya prospektinəә əәsasəәn təәchiz edilməәli bütün səәnəәdləәr vəә ya
məәlumatlar (a) Azəәrbaycanlı istiqraz sahibinəә verilirsəә, Azəәrbaycan dilindəә olmalı
vəә ya (b) xarici istiqraz sahibinəә verilirsəә ingilis dilindəә olmalı vəә ya digəәr dildəә
verilirsəә Emitent təәrəәfindəәn təәsdiq edilmiş vəә emitent vəә həәmin istiqraz sahibi
arasında əәsas versiya hesab ediləәn ingilis dilinəә təәrcüməәsi iləә birlikdəә təәqdim edir;

1.29

Təәnzimləәyici hüquq: İstiqrazlar vəә onlardan vəә ya onlarla əәlaqəәdar yaranan
istəәniləәn öhdəәlikləәr Azəәrbaycan qanunlarına əәsasəәn təәnzim vəә təәfsir edilir;

1.30

Mübahisəәləәrin həәlli:
(i)

(1) İstiqrazlar, (2) onların şəәrtləәrinin pozulması, bitməәsi vəә ya etibarsızlığı
vəә ya (3) İstiqrazlardan vəә ya onlarla əәlaqəәdar olaraq yaranan qeyrimüqaviləә öhdəәlikləәrindəәn irəәli gəәləәn istəәniləәn mübahisəә, ziddiyyəәt vəә ya
iddia BTHBMK-nın hazırda qüvvəәdəә olan Arbitraj Qaydalarına müvafiq
olaraq arbitraj qaydasında həәll edilir. Orada bir arbitr olacaqvəә təәyin edəәn
orqan BALM – dır. (Beynəәlxalq Arbitraj üzrəә London Məәhkəәməәsi).
Arbitraj İngiltəәrəә, London şəәhəәrindəә keçirilməәli vəә proses zamanı ingilis
dilindəәn istifadəә edilir. Təәrəәfləәr bununla, Birləәşmiş Krallığının 1996-cı il
Arbitraj Aktına əәsasəәn vəә ya digəәr yolla İngiltəәrəә məәhkəәməәləәrindəә istəәniləәn
arbitraj qəәrarına qarşı apelyasiya şikayəәti verməәk vəә ya hüquqi normanı
araşdırmaq hüququndan imtina edirləәr. BTHBMK Arbitraj Qaydaarının
heç bir müddəәasına baxmayarq, Arbitraj məәhkəәməәsinin Emitentin həәr
hansı istiqraz sahibinəә qarşı müvəәqqəәti müdafiəә təәdbirləәri vəә ya hüquq
müdafiəә vasitəәləәrini qəәbul etməәk vəә ya təәmin etməәk səәlahiyyəәti yoxdur vəә
Emitent həәr hansı məәhkəәməә vasitəәsiləә bunları təәqib etmir. Arbitraj
məәhkəәməәsinin müvafiq istiqraz sahibi təәrəәfindəәn (heç bir digəәr təәrəәf
olmadan) sonradan qaldırılmış mübahisəәni istəәniləәn iddia, qəәtnaməә vəә ya
qəәrara daxil etməәk vəә ya nəәzəәrəә almaq səәlahiyyəәti vardır, o şəәrtləә ki, həәmin
mübahisəә İstiqrazlara əәsasəәn qaldırılmışdır, lakin, yuxarıda qeyd ediləәnləәri
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nəәzəәrəә alaraq heç bir digəәr təәrəәf vəә ya digəәr mübahisəә arbitraj prosesinəә
daxil etmir vəә ya birləәşdirilmir. İstəәniləәn arbitraj prosesindəә, müvafiq
istiqraz sahibinin İstiqrazlara əәsasəәn ona ödəәnilmir olan həәr hansı məәbləәğ
üzrəә şəәhadəәtnaməәsi həәmin məәbləәğin şübhəәsiz sübutu hesab edilmir.
(ii)

2.

1.30(i) bəәndinəә baxmayaraq, İstiqraz şəәrtləәri vəә İstiqrazlardan irəәli gəәləәn vəә
ya onlarla əәlaqəәli olan (a) həәr hansı xarici istiqraz sahibinin həәr hansı
hüquqları, müvafiq istiqraz sahibinin seçiminəә əәsasəәn həәmin istiqraz sahibi
təәrəәfindəәn İngiltəәrəә vəә ya yurisdiksiyası olan digəәr məәhkəәməә vasitəәsiləә vəә
(b) həәr hansı Azəәrbaycanlı istiqraz sahibinin həәr hansı hüquqları, müvafiq
istiqraz sahibinin seçiminəә əәsasəәn həәmin istiqraz sahibi təәrəәfindəәn
Azəәrbaycan Respublikasının məәhkəәməәləәri vasitəәsiləә təәmin ediləә biləәr.
İstəәniləәn istiqraz sahibinin faydası üçün, Emitent bununla İstiqrazlardan
irəәli gəәləәn istəәniləәn mübahisəә, ziddiyyəәt vəә ya iddia vəә onlarla əәlaqəәdar
olan pozuntu, bitirməә vəә ya etibarzızlıqla əәlaqəәdar qeyd-şəәrtsiz İngiltəәrəә
məәhkəәməәləәrinin qeyri-müstəәsna yurisdiksiyasına tabe olur. Emitent
bununla İstiqrazlarla əәlaqəәdar olaraq istəәniləәn istiqraz sahibi təәrəәfindəәn
qaldırılan həәr hansı qanuni həәrəәkəәt vəә ya prosesləәr üzrəә bildiriş vəә ya digəәr
qanuni vəәsatəәtləәri qəәbul etməәk üçün “Law Debenture Corporate Services
Limited” şirkəәtini qeydiyyatdan keçmiş ofisindəә (burada qeyd edilmiş
tarixdəә, 100 Wood Street, London, EC2V 7EX, İngiltəәrəә ünvanında
yerləәşir) onun səәlahiyyəәtli agenti qismindəә həәrəәkəәt etməәk üçün təәyin edir.
Emitent bununla həәmin məәhkəәməәləәrin bildiriş vəә ya digəәr qanuni
vəәsatəәtləәrinin onun burada müəәyyəәn edilmiş ünvanına əәvvəәlcəәdəәn
ödəәnilmiş hava poçtu vasitəәsiləә göndəәrilməәsinəә razılıq verir. Emitent
bununla razılaşır ki, İstiqrazlara əәsasəәn həәr hansı öhdəәliyi olduğu
müddəәtdəә, İstiqrazlara əәsasəәn istəәniləәn istiqraz sahibi təәrəәfindəәn İngiltəәrəәdəә
qaldırılan həәr hansı qanuni həәrəәkəәt vəә ya prosesləәrləә əәlaqəәdar bildiriş vəә
digəәr qanuni vəәsatəәtləәri qəәbul etməәk üçün lazımi qaydada təәyin edilmiş
agentini saxlayacaqdır vəә həәmin agentin kimliyi vəә yeri barəәdəә istiqraz
sahibləәrini məәlumatlandıracaqdır. Burada göstəәriləәnləәrin heç biri istiqraz
sahibinin istəәniləәn müvafiq yurisdiksiyanın qanunları iləә təәsbit edilmiş
istəәniləәn qaydada Emitentəә qarşı qanuni həәrəәkəәt vəә ya prosesləәrəә başlamaq
hüququna məәnfi təәsir göstəәrmir. Həәr hansı istiqraz sahibi təәrəәfindəәn bir vəә
ya bir nəәçəә yurisdiksiyalarda hüquqi həәrkəәtləәrin vəә ya icraatların
başlanması həәmin istiqraz sahibini eyni zamanda olub-olmamasından asılı
olmayaraq digəәr istəәniləәn yurisdiksiyada hüquqi həәrkəәt vəә ya icraat
başlamaqdan məәhrum etmir. Emitent bununla hal-hazırda vəә sonra yarana
biləәcəәk istəәniləәn əәsaslarla həәr hansı hüquqi həәrəәkəәtin vəә ya icraatın
yerləәşməәsinəә qarşı etirazdan vəә ya həәmin hüquqi həәrəәkəәt vəә ya icraatın
əәlverişsiz yerdəә qaldırılmasına qarşı istəәniləәn iddialardan qeyd-şəәrtsiz
imtina edir.

İstiqrazların konversiya ediləәcəәyi səәnəәdsiz adlı adi səәhmləәrin (“Konvertasiya
Səәhmləәr”) əәsas şəәrtləәri:
2.1

Həәr səәhmin nominal dəәyəәri: 2,16 AZN;
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2.2

Konvertasiya Səәhmləәrinin ümumi nominal dəәyəәri vəә sayı: ümumi nominal dəәyəәri
21 886 200,00 (iyirmi bir milyon səәkkiz yüz səәksəәn altı min iki yüz) AZN olan
10 132 500 (on milyon yüz otuz iki min beş yüz) səәhm. Konvertasiya Səәhmləәrinin
ümumi nominal dəәyəәri vəә sayı Konvertasiya Nisbəәtinin 1.23 bəәndindəә nəәzəәrdəә
tutulan qaydada uyğunlaşdırılması iləә birlikdəә Səәhmdarların Ümumi Yığıncağı
təәrəәfindəәn uyğunlaşdırılır;

2.3

Həәr bir səәhməә aid olan hüquqlar:
(i)

Emitentin idarəә edilməәsindəә iştirak etməәk, onun idarəәetməә vəә icra
orqanlarına seçməәk vəә seçilməәk;

(ii)

Emitentin fəәaliyyəәtinəә dair məәlumatlar almaq, ildəә bir dəәfəә onun illik
hesabatı vəә mühasibat balansı iləә tanış olmaq;

(iii)

Emitentin Səәhmdarlarının Ümumi Yığıncağının çağırılmasını təәləәb etməәk;

(iv)

Emitentin
Səәhmdarlarının
Ümumi
dəәyişiklikləәrin edilməәsini təәləәb etməәk;

(v)

Emitentin Səәhmdarlarının Ümumi Yığıncağında səәsverməә hüququ iləә
iştirak etməәk vəә onun protokolunun surəәtini təәləәb etməәk;

(vi)

Emitentin fəәaliyyəәtinin auditor təәrəәfindəәn yoxlanılmasını təәləәb etməәk;

(vii)

Emitentin xalis məәnfəәəәtindəәn dividend almaq;

Yığıncağının

gündəәliyindəә

(viii) Emitentin fəәaliyyəәtinəә xitam verildikdəә, Emitentin kreditorlarının təәləәbləәri
yerinəә yetirildikdəәn, hesablanmış, lakin ödəәnilməәmiş dividendləәr
ödəәnildikdəәn sonra Emitentin yerdəә qalan əәmlakının müəәyyəәn hissəәsini
almaq;

2.4

(ix)

Emitentin nizamnaməә kapitalının artırılmasında iştirak etməәk; vəә

(x)

Azəәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi vəә Nizamnaməә iləә nəәzəәrdəә
tutulmuş hallarda digəәr hüquqlar;

Emitentin Konvertasiya Səәhmləәri sahibləәri qarşısında öhdəәlikləәri:
(i)

kommersiya sirri vəә ya məәxfi hesab olunan məәlumatları üçüncü şəәxsləәrəә
açıqlamamaq;

(ii)

səәmdarların reyestrindəә ona dair daxil edilmiş məәlumatların dəәyişilməәsi
barəәdəә reyestr saxlayıcısına on təәqvim günü əәrzindəә yazılı bildiriş verməәk;
vəә

(iii)

Azəәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi vəә Nizamnaməә iləә nəәzəәrdəә
tutulmuş hallarda digəәr öhdəәlikləәr;
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2.5

Qeydiyyat barəәdəә: Konvertasiya Səәhmləәrinin buraxılışı vəә emissiya prospekti
bilavasitəә konvertasiyadan qabaq QKDK-dəә qeydiyyata alınacaq.

C

Yekun müddəәalar

1.

İstiqrazlar Bakı Fond Birjası vasitəәsiləә yerləәşdiriləәcəәk;

2.

Bu emissiya prospektinin qeydiyyatından sonra 2 (iki) İş Günündəәn gec olmayaraq
Emitent Emitentin (www.unibank.az) vəә Bakı Fond Birjasının (www.bse.az) rəәsmi
internet səәhifəәləәrindəә İstiqrazların emissiyası haqqında elanı vəә onların yerləәşdirilməәsi
müddəәtini elan edir vəә bu emissiya prospketindəә olan məәlumatları açıqlayır.

3.

İstiqrazların yerləәşdirilməәsi bu emissiya prospektindəә olan məәlumatların açıqlanması
başlandığı tarixdəәn etibarəәn 6-cı (altıncı) İş Günündəә başlayır vəә yerləәşdirməәnin
başlamasından etibarəәn 7-ci (yeddinci) İş Günündəә başa çatır;

4.

İstiqrazları əәldəә etməәk niyyəәtindəә olan istəәniləәn investor İstiqrazların yerləәşdirilməәsindəә
iştirak edəәn təәşkilata (anderrayter) vəә ya broker vəә ya diler fəәaliyyəәtini həәyata keçirməәk
üçün lisenziyaya malik olan Bakı Fond Birjasının istəәniləәn üzvünəә müraciəәt edəә biləәr;

5.

İstiqrazların yerləәşdirilməәsindəә iştirak edəәcəәk anderrayter haqqında məәlumat:
«Unicapital» Açıq Səәhmdar Cəәmiyyəәti (Bakı şəәhəәri, R.Behbudov küçəәsi, 57), (i) diler
fəәaliyyəәtini həәyata keçirməәyəә icazəә verəәn 23 yanvar 2008-ci il tarixli, 88 №-li lisenziya
(quvvəәdəә olma müddəәti 5 il) vəә (ii) broker fəәaliyyəәtini həәyata keçirməәyəә icazəә verəәn 23
yanvar 2008-ci il tarixli, 87 №-li lisenziya. (quvvəәdəә olma müddəәti 5 il);

6.

İstiqraz sahibləәrinin reyestrinin aparılması Bül-bül prospekti, 17 ünvanında yerləәşəәn
“Milli Depozit Məәrkəәzi” Qapalı Səәhmdar Cəәmiyyəәti təәrəәfindəәn həәyata keçiriləәcəәk
(qiyməәtli kağız sahibləәrinin reyestrinin aparılması üzrəә fəәaliyyəәti həәyata keçirməәyəә icazəә
verəәn 12 fevral 2010-cu il tarixli 110 №-li lisenziya. Lisenziyanın qüvvəәdəә olma müddəәti
5 il);

7.

İstiqrazların saxlanması vəә onlara hüquqların uçotu Bül-bül prospekti, 17 ünvanında
yerləәşəәn “Milli Depozit Məәrkəәzi” Qapalı Səәhmdar Cəәmiyyəәti təәrəәfindəәn həәyata
keçiriləәcəәk (15 fevral 2000-ci il tarixli, 1№-li, müddəәtsiz “Depozitar fəәaliyyəәtin həәyata
keçirilməәsi” lisenziyası).
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CƏӘDVƏӘL A
1.

Müəәyyəәn edilmiş terminləәr. Hazırkı emissiya prospektinin B vəә C Bölməәləәrindəә vəә
hazırkı Cəәdvəәl A-da istifadəә edildiyi kimi aşağıdakı terminləәr aşağıdakı məәnaları ifadəә
edir:
“ƏӘlavəә Vaxtından
ƏӘvvəәl Geri Satın Alma
Ödəәnişi”

1.14(i) bəәndindəә təәsbit edildiyi kimi Emitent təәrəәfindəәn
ödəәniləәcəәk İstiqrazların Nominal Dəәyəәrinin 5 (beş), 7,5
(yeddi tam onda beş) vəә ya 10 (on) faizi deməәkdir.

“Asılı Şəәxs”

istəәniləәn şəәxsləә əәlaqəәdar olaraq, birbaşa vəә ya dolayı
yolla nəәzarəәt ediləәn, nəәzarəәt edilmiş vəә ya ümumi
nəәzarəәtdəә olan digəәr istəәniləәn şəәxs deməәkdir.

“Auditorlar”

Emitentin vaxtaşırı olaraq öz auditorları qismindəә təәyin
etdiyi beynəәlxalq səәviyyəәli müstəәqil audit şirkəәti
deməәkdir.

“İcazəә”

istəәniləәn Dövləәt Orqanı təәrəәfindəәn veriləәn vəә ya imtina
ediləәn, vəә ya müəәyyəәn edilmiş həәr hansı müddəәt əәrzindəә
həәr hansı həәrəәkəәti etməәməәkləә verilmiş vəә ya imtina
edilmiş hesab ediləәn razılıq, qeydiyyat, əәrizəә, müqaviləә,
notarius təәsdiqi, şəәhadəәtnaməә, lisenziya, təәsdiq, icazəә,
səәlahiyyəәt vəә ya azad olunma vəә istəәniləәn korporativ,
kreditorlar vəә ya səәhmdarlar razılığı vəә ya təәsdiqi
deməәkdir;

“AZN”

Azəәrbaycan Respublikasının qanuni valyutası deməәkdir.

“Bazel Kapital Sazişi”

vaxtaşırı olaraq dəәyişiklikləәrləә birlikdəә, 2004-cü ilin iyun
ayında Bank Nəәzarəәti üzrəә Bazel Komitəәsi təәrəәfindəәn
nəәşr edilmiş “Kapital Parametrləәri vəә Normativləәrinin
Beynəәlxalq Uyğunlaşması, Yeniləәnmiş Çəәrçivəә” üzrəә
hesabat deməәkdir.

“İstiqrazlar”

1-ci bəәnddəә təәsbit edilmiş məәnanı ifadəә edir

“İş Günü”

Bakıda adi fəәaliyyəәt üçün kommersiya banklarının açıq
olduğu gün, lakin İstiqrazlara əәsasəәn həәr hansı ödəәnişləә
əәlaqəәdar, Nyu-Yorkda vəә Londonda adi fəәaliyyəәt üçün
kommersiya banklarının açıq olduğu gün deməәkdir.

“Kapital”

Emitentin 1-ci Dəәrəәcəәli Kapitalının vəә 2-ci Dəәrəәcəәli
Kapitalının cəәmi deməәkdir.

“Nizamnaməә”

Emitentin nizamnaməәsi deməәkdir.

“AMB”

Azəәrbaycan Respublikasının Məәrkəәzi Bankı deməәkdir.
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“Bağlanma Tarixi”

İstiqrazlara mülkiyyəәt hüququnun istiqraz sahibləәrinəә 1.7
bəәndinəә müvafiq olaraq ötürüldüyü tarix deməәkdir.

“Zorakılıq ƏӘməәlləәri”

ziyan vəә ya zəәrəәr, bilavasitəә vəә ya dolayı yolla təәrəәfəә vəә
ya onun əәmlakına vurulan vəә ya onun fəәaliyyəәtinəә məәnfi
təәsir göstəәrəәn ziyan vəә ya zəәrəәr təәhlükəәsi deməәkdir.

“Gizlin Sözləәşməә
ƏӘməәlləәri”

digəәr təәrəәfin həәrəәkəәtinəә məәnfi təәsir göstəәrməәk dəә daxil
olmaqla, yanlış məәsdəәqləәrəә nail olmaq üçün iki vəә ya
daha çox təәrəәfləәr arasında təәşkil edilmiş işləәr deməәkdir.

“ƏӘlaqəәli Şəәxs”

istəәniləәn şəәxsəә münasibəәtdəә aşağıdakılar deməәkdir:
(a)

həәmin şəәxs;

(b)

həәmin şəәxs fiziki şəәxsdirsəә, onun həәyat yoldaşı,
valideynləәri, bacı vəә qardaşları vəә uşaqları;

(c)

şəәxsin direktorlar vəә ya müşahidəә şurasının vəә ya
idarəә heyəәtinin istəәniləәn üzvü, həәmin şəәxsin
birbaşa vəә ya dolayı yolla səәsli səәhmləәrinin 20
(iyirmi) faizinəә sahib olan istəәniləәn şəәxs (həәmin
şəәxs fiziki şəәxsdirsəә onun həәyat yoldaşı,
valideynləәri, bacı vəә qardaşı vəә usaqları da daxil
olmaqla);

(d)

istəәniləәn şəәxs, hansının ki 20 (iyirmi) faiz
səәhmləәri bir başa vəә ya dolayı yolla yuxarıda (a),
(b) vəә (c) bəәndindəә qeyd edilmiş şəәxsləәrəә
məәnsubdur vəә ya onlar təәrəәfindəәn nəәzarəәt edilir;
vəә

(e)

istəәniləәn şəәxs, hansının ki, idarəәetməә vəә ya rəәhbəәr
orqanlarında yuxarıda (a), (b) vəә (c) bəәndindəә
qeyd edilmiş şəәxsləәrdəәn həәr hansı biri həәr hansı
vəәzifəәni tutur.

“Konvertasiya
Hadisəәsi”

1.24 bəәndindəә təәsbit edilmiş məәnanı ifadəә edir.

“Konvertasiya Hadisəәsi
Bildirişi”

istəәniləәn istiqraz sahibi vasitəәsiləә 1.21-1.25 bəәndləәrinəә
əәsasəәn konvertasiya hüquqlarını həәyata keçirdiyi Qoşma
A-da forması təәsbit edilmiş bildiriş deməәkdir.

“Konvertasiya
Müddəәti”

1.22 bəәndindəә təәsbit edilmiş məәnanı ifadəә edir.
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“Konvertasiya Nisbəәti”

1.23 bəәndindəә təәsbit edilmiş məәnanı ifadəә edir.

“Konvertasiya
Nisbəәtinin Yeniləәnməәsi
Bildirişi”

1.23 bəәndindəә təәsbit edilmiş məәnanı ifadəә edir.

“Konvertasiya Tarixi”

təәtbiq ediləәn qanuna əәsasəәn təәləәb edildiyi kimi
konvertasiya hüququnun həәyata keçirilməәsi nəәticəәsindəә
müvafiq istiqraz sahibinin adına Konvertasiya
Səәhmləәrinəә mülkiyyəәt hüququnun lazımi qaydada
qeydiyyata alınması tarixi deməәkdir.

“Konvertasiya
Səәhmləәri”

2-ci bəәnddəә təәsbit edilmiş məәnanı ifadəә edir.

“Korrupsiya ƏӘməәlləәri”

digəәr təәtəәfin həәrəәktləәrinəә birbaşa vəә ya dolayı yolla məәnfi
təәsir göstəәrəәn təәklif, bağışlama, qəәbul etməә vəә ya təәləәb
deməәkdir.

“İltizamlar”

1.19 bəәndindəә təәsbit edilmiş iltizamlardan həәr hansı biri
deməәkdir.

“Öhdəәlikləәrin Yerinəә
Yetirilməәməәsi”

Öhdəәlikləәrin Yerinəә Yetirilməәməәsi halı vəә ya bildiriş
verilməәsi, vaxtın keçməәsi, həәr hansı qəәrarın çıxarılması,
vəә ya yuxarıdakıların bir neçəәsi nəәticəәsindəә Öhdəәlikləәrin
Yerinəә Yetirilməәməәsi halına çevriləәcəәk hal.

“Cəәriməә Faizinin
Müəәyyəәn Edilməәsi
Tarixi”

müvafiq Cəәriməә Faiz Müddəәtinin birinci günündəәn iki
London Bank Günü əәvvəәl gəәləәn gün deməәkdir.

“Cəәriməә Faiz Müddəәti”

İstiqrazlara əәsasəәn ödəәnilməәli olan lakin gecikdirilmiş
həәr hansı məәbləәğləә əәlaqəәdar olan həәmin ödəәməәnin icra
edilməәli olduğu gündəә vəә ya təәləәb olunduğu halda, həәmin
ödəәniləәcəәk məәbləәğləә əәlaqəәdar olaraq əәvvəәlki Cəәriməә Faiz
Müddəәtinin axırıncı günü başlanan vəә müvafiq istiqraz
sahibi təәrəәfindəәn seçilmiş İş Günündəә bitəәn müddəәt
deməәkdir.

“Öhdəәlikləәrin Yerinəә
Yetirilməәməәsi Halı”

1.18 bəәndindəә təәsbit edilmiş məәnanı ifadəә edir.

“Risk”

bir vəә ya bir neçəә qarşı təәrəәfləәrəә münasibəәtdəә həәr hansı
hesablama vaxtında aşağıdakılar deməәkdir:
(a)
borca götürülmüş pul, cəәlb edilmiş kapital vəә ya
borc, verilmiş vəә ya təәsdiq edilmiş qarantiyalar,
akkreditivləәr vəә borc aləәtləәri vəә digəәr balansdan
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kəәnar öhdəәlikləәr münasibəәtdəә Bir Şəәxsin
Emitentəә borclu olduğu məәcmu əәsas vəә ya
nominal, birbaşa vəә ya şəәrti, məәbləәğ;
(b)

(a) bəәndindəә istinad edilmiş vəә (i) nağd pul vəә/vəә
ya (ii) depozitləәr vəә/vəә ya (iii) Azəәrbaycan
Respublikasının hökuməәti vəә ya Məәrkəәzi Bankı
təәrəәfindəәn veilmiş qiyməәtli kağızlara qarşı
əәvəәzləәşdirməә hüququ iləә tamamiləә təәmin ediləәn
istəәniləәn məәbləәğ; yuxarıda qeyd edilmiş təәminat
formaları bəәrabəәr məәbləәğdəә vəә ödəәnilməә müddəәti
iləә Emitentəә verildiyi halda.

“Son Geri Satın Alma
Tarixi”

Bağlanma Tarixinin 5-ci ildönümünəә təәsadüf edəәn vəә ya
bilavasitəә ondan sonra gəәləәn birinci Faiz Ödəәnilməәsi
Tarixi deməәkdir.

“Maliyyəә Hesabatları”

müvafiq qaydada təәtbiq edilmiş, Emitent təәrəәfindəәn
BMHS-na əәsasəәn hazırlanmış birləәşdirilmiş maliyyəә
hesabatları (balans hesabatı, gəәlir vəә xəәrcləәr hesabatı,
kapitalda dəәyişiklik hesabatı, pul vəәsaitləәrinin həәrəәkəәti
hesabatı, əәhəәmiyyəәtli mühasibatlıq siyasəәtinin icmalı
haqqında qeydləәr vəә digəәr izahedici qeydləәr dəә daxil
olmaqla) deməәkdir.

“Maliyyəә İli”

Yanvarın 1-dəә başlayan vəә Dekabrın 31-dəә bitəәn vəә ya
Emitent təәrəәfindəәn vaxtaşıqı olaraq, maliyyəә ili kimi
müəәyyəәn edilmiş digəәr müddəәt deməәkdir.

“Dəәləәduzluq ƏӘməәlləәri”

biləәrəәkdəәn vəә ya kobud səәhləәnkarlıq nəәticəәsindəә təәrəәfi
maliyyəә vəә ya digəәr məәnfəәəәti əәldəә etməәyəә vəә ya öhdəәliyi
icra etməәməәyəә sövq edəәn vəә ya sövq etməәyəә cəәhd
göstəәrəәn həәrəәkəәt vəә ya etinasızlıq, habeləә qeyri-düzgün
təәqdimat deməәkdir.

“Dövləәt Orqanı”

həәr hansı ölkəәnin vəә ya onun siyasi bölməәsinin dövləәt,
regional vəә ya yerli hakimiyyəәti vəә icra, qanunverici,
hüquqi, vergi, təәnzimləәyici vəә inzibati hüquqları vəә ya
funksiyaları təәtbiq edəәn istəәniləәn agentlik, orqan, filial,
department, təәnzimləәyici orqan, məәhkəәməә, məәrkəәzi bank
vəә ya digəәr orqan vəә ya dövləәtəә məәxsus olan orqan vəә ya
onun həәr hansı bölməәsi (həәr hansı beynəәlxalq orqanlar
daxil olmaqla) vəә yuxarıda qeyd ediləәnləәrin bütün
rəәsmiləәri, agentləәri vəә nümayəәndəәləәri deməәkdir.

“Kreditləәrin
Məәbləәği”

həәr hansı Kredit İtkiləәri Ehtiyatları üzrəә çıxmalardan
əәvvəәl, adi qaydada Emitent təәrəәfindəәn onun öz
müştəәriləәrinəә (banklar istisna olmaqla) verilmiş bütün

Ümumi
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kredit vasitəәləәrinin ümumi əәsas məәbləәği deməәkdir.
“BMHS”

Beynəәlxalq Mühasibatlıq Standartları Şurası təәrəәfindəәn
qəәbul edilmiş vəә müvafiq şəәkildəә təәtbiq ediləәn
Beynəәlxalq Maliyyəә Hesabatlığı Standartları deməәkdir.

“Banklararası Dəәrəәcəә”

aşağıdakılar deməәkdir:
(a)

birinci Faiz Müddəәti üzrəә illik depozitləәr üçün
ABŞ Dollarında təәklif ediləәn vəә Faiz Müddəәtinəә
bəәrabəәr olan müddəәt üçün müvafiq Faizin
Müəәyyəәn Edilməәsi Tarixindəә, İstinad Səәhifəәsindəә
London vaxtı iləә səәhəәr saat 11:00-da açıqlanan
illik dəәrəәcəәləәr (vəә ya həәr iki müddəәtləәr həәmin
Faiz Müddəәtinəә bəәrabəәr şəәkildəә yaxındırsa, o
zaman iki müvafiq dəәrəәcəәləәrin ortaq dəәrəәcəәsi);

(b)

həәr bir növbəәti Faiz Müddəәti üzrəә illik depozitləәr
üçün ABŞ Dollarında təәklif ediləәn vəә Faiz
Müddəәtinin davamlılığına əәn yaxın olan müddəәt
üçün müvafiq Faizin Müəәyyəәn Edilməәsi
Tarixindəә, İstinad Səәhifəәsindəә London vaxtı iləә
səәhəәr saat 11:00-da açıqlanan illik dəәrəәcəәləәr (vəә
ya həәr iki müddəәtləәr həәmin Faiz Müddəәtinəә
bəәrabəәr şəәkildəә yaxındırsa, o zaman iki müvafiq
dəәrəәcəәləәrin ortaq dəәrəәcəәsi)

(c)

həәr hansı Cəәriməә Faiz Müddəәti üzrəә, illik
depozitləәr üçün ABŞ Dollarında təәklif ediləәn vəә
həәmin Cəәriməә Faiz Müddəәtinin davamlılığını
bəәrabəәrləәşdirəәn müddəәt üçün müvafiq Cəәriməә
Faizinin Müəәyyəәn Edilməәsi Tarixindəә İstinad
Səәhifəәsindəә London vaxtı iləә səәhəәr saat 11:00-da
açıqlanan illik dəәrəәcəәləәr (vəә ya həәr iki müddəәtləәr
həәmin Cəәriməә Faiz Müddəәtinəә bəәrabəәr şəәkildəә
yaxındırsa, o zaman iki müvafiq dəәrəәcəәləәrin ortaq
dəәrəәcəәsi).

bu şəәrtləә ki, əәgəәr həәr hansı bir səәbəәbdəәn, Banklararası
Dəәrəәcəә İstinad Səәhifəәsinəә əәsasəәn həәmin vaxtda müəәyyəәn
ediləә bilməәzsəә, həәmin Faiz Müddəәti vəә ya Cəәriməә Faiz
Müddəәti üzrəә Banklararası Dəәrəәcəә Emitentəә Londonun
banklararası bazarında iki əәsas bank təәrəәfindəәn təәqdim
edildiyi kimi Londonun banklararası bazarında rəәhbəәr
banklara istinad edilmiş həәmin Faiz Müddəәtinəә vəә ya
Cəәriməә Faiz Müddəәti bəәrabəәr olan müddəәt üzrəә həәmin
Faiz Müddəәti əәrzindəә ödəәnilməәmiş İstiqrazlara müqayisəә
olunacaq məәbləәğdəә ABŞ Dolları iləә depozitləәr üçün
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təәklif ediləәn illik dəәrəәcəәləәr üzrəә Emitent təәrəәfindəәn
arifmetik qaydada müəәyyəәn edilmiş illik dəәrəәcəә
olmalıdır.
“Faizin Müəәyyəәn
Edilməәsi Tarixi”

həәr hansı Faiz Müddəәti üzrəә həәmin Faiz Müddəәtinin
birinci birinci günündəәn iki London Bank Günü əәvvəәl
gəәləәn gün deməәkdir.

“Faizin Ödəәnilməәsi
Tarixi”

istəәniləәn ildəә 15 aprel vəә 15 oktyabr olan gündür, lakin,
buna baxmayaraq, həәr hansı Faizin Ödəәnilməәsi Tarixi İş
Günü olmayan günəә təәsadüf edəәrsəә, həәmin Faizin
Ödəәnilməәsi Tarixi həәmin təәqvim ayında növbəәti gəәləәn İş
Günü iləә dəәyişdirilməәlidir vəә ya əәgəәr həәmin təәqvim
ayında növbəәti İş Günü mövcud deyilsəә, bilavasitəә
ondan əәvvəәl gəәləәn İş Günü iləә əәvəәz edilməәlidir.

“Faiz Müddəәti”

Satın Alma Tarixindəә başlayan (daxil olmaqla) vəә
növbəәti Faizin Ödəәnilməәsi Tarixindəә bitəәn müddəәt vəә
müvafiq olaraq həәr biri Faizin Ödəәnilməәsi Tarixindəә
başlayan vəә növbəәti Faizin Ödəәnilməәsi Tarixindəә bitəәn
müddəәt deməәkdir, bu şəәrtləә ki, Satın Alma Tarixi növbəәti
Faizin Ödəәnilməәsi Tarixindəәn əәvvəәl 15 İş Günündəәn az
müddəәtəә təәsadüf edəәrsəә, birinci Faiz Müddəәti Satın Alma
Müddəәtindəә başlamalı vəә növbəәti Faizin Ödəәnilməәsi
Tarixindəәn sonrakı Faizin Ödəәnilməәsi Tarixindəә
bitməәlidir. .

“Yüklülük”

istəәniləәn sığorta siyasəәtinəә əәsasəәn, istəәniləәn xəәrcləәri
ödəәyəәn şəәxsləәr vəә ya benefesiarların təәyin edilməәsi vəә ya
istəәniləәn buna oxşar təәyin etməәləәr daxil olmaqla,
istəәniləәn hazırkı vəә ya gəәləәcəәk kapitallar, gəәlirləәr vəә ya
hüquqlarla əәlaqəәdar istəәniləәn təәqdim ediləәn təәminat vəә ya
onlarla əәlaqəәdar istəәniləәn ayırma vəә ya preferensial
təәnzim etməәyəә təәsir göstəәrəәn istəәniləәn girov, ipoteka,
tutulma, imtiyaz, üstünlük, ipoteka girovu, yüklülük,
təәyin etməә, girov hüququ, birləәşməә, əәvəәz etməә vəә
istəәniləәn növdəә təәminat hüquqları vəә ya digəәr
müqaviləәləәr vəә ya təәnzim etməәləәr deməәkdir.

“Kredit İtkiləәri üzrəә
Ehtiyatlar”

BMHS –na əәsasəәn Kreditləәrin Ümumi Məәbləәğinəә qarşı
ayrılması təәləәb ediləәn ehtiyatlar.

“Yerli Səәhmdarlar”

cəәnab Eldar Qəәribov, cəәnab İqor Yakovenko vəә cəәnab
Emin Quliyev deməәkdir.

“London Bank Günü”

İngiltəәrəә, Londonda ümumi fəәaliyyəәt üçün kommersiya
banklarının açıq olduğu gün (xarici valyuta vəә xarici
valyuta depozitləәri iləә əәlaqəәdar işləәr dəә daxil olmaqla)
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deməәkdir.
“ƏӘhəәmiyyəәtli Məәnfi
Təәsir”

aşağıdakılar üzəәrindəә maddi məәnfi təәsir deməәkdir:
(a)

Emitentin İstiqrazlara əәsasəәn özünün istəәniləәn
öhdəәlikləәrini icra etməәk vəә yerinəә yetirməәk
qabiliyyəәti deməәkdir;

(b)

İstiqrazların qanuniliyi, etibarlılığı, təәtbiqi vəә
məәcburi xarakteri vəә ya İstiqrazlara əәsasəәn
istiqraz sahibinin qanuni hüquqları, vaitəәləәri vəә
üstünlükləәri; vəә ya

(c)

Emitentin fəәaliyyəәti, əәməәliyyatları,
şəәraiti vəә güman ediləәn müştəәriləәri..

maliyyəә

“Aktivləәrin Xalis
Dəәyəәri”

Konvertasiya Nisbəәtinin Yeniləәnməәsi Bildirişi tarixindəә
əәldəә ediləә biləәn əәn son BMHS-na əәsasəәn yoxlanmış
maliyyəә hesabatlarına əәsasəәn hesablanmış, Konvertasiya
Nisbəәtinin Yeniləәnməәsi Bildirişindəәn əәvvəәl gəәləәn ayın
sonu daxil olmaqla həәmin BMHS-na uyğun yoxlanmış
maliyyəә hesabatlarının tarixindəәn sonrakı müddəәt əәrzindəә
xalis gəәlir vəә yığılmış xəәrcləәr üzrəә uyğunlaşdırılmış
Emitentin
aktivləәrinin
məәbləәği
vəә
Emitentin
öhdəәlikləәrinin məәbləәği arasındakı fəәrq deməәkdir.

“Bir Səәhməә Aktivləәrin
Xalis Dəәyəәri”

müvafiq müddəәtdəә Emitentin ödəәnilmiş vəә qeydiyyata
alınmış nizamnaməә kapitalında payların sayına bölünmüş
Aktivləәrin Xalis Dəәyəәri deməәkdir.

“Xalis İşləәməәyəәn
Kreditləәr”

Təәsnif Edilmiş Kreditləәr daxil olmaqla bütün İşləәməәyəәn
Kreditləәrin ümumi məәbləәği çıx Kredit İtkiləәri üzrəә
Ehtiyatlar cəәmi.

“İstiqrazların Nominal
Dəәyəәri”

1.1 bəәndindəә təәsbit edilmiş məәnanı ifadəә edir.

“İşləәməәyəәn Kreditləәr”

(a)

bütün Riskləәri nəәzəәrdəә tutan müqaviləәləәrəә əәsasəәn
Riskləәrin həәr hansı hissəәsi müvafiq ödəәməә
tarixləәrindəәn 90 (doxsan) gündəәn artıq müddəәt
əәrzindəә ödəәnilməәmiş bütün Riskləәr;

(b)

bütün Riskləәrin həәr hansı hissəәsi üzrəә borclunun
Emitent qarşısında öhdəәlikləәri-borcu qaytarmaq
qabiliyyəәti olmadıqda 18 ay əәrzindəә veriləәn
kreditləәrin müəәyyəәn hissəәsi resktrukturlaşdırılmış
bütün Riskləәr; vəә
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(c)

“Maneəә Törəәdici
ƏӘməәlləәr”

Emitentin rəәhbəәrliyinin əәsaslı rəәyinəә əәsasəәn,
müəәyyəәn zaman keçdikdəәn sonra yuxarıdakı (a) vəә
(b) bəәndləәrinəә müvafiq olaraq İşləәməәyəәn Kreditləәr
kimi təәsnifləәşdiriləә biləәn istəәniləәn digəәr Riskləәr
deməәkdir.

aşağıdakılar deməәkdir:
(a)

Korrupsiya ƏӘməәlləәri, Dəәləәduzluq ƏӘməәlləәri,
Zorakılıq ƏӘməәlləәri vəә ya Gizlin Sözləәşməә
ƏӘməәlləәrini əәsaslandırmaq məәqsəәdiləә rəәsmi
araşdırmaya maddi cəәhəәtdəәn əәngəәl törəәdəәrəәk
təәdqiqatçıların hesabatlarını saxtalaşdırmaq vəә ya
araşdırmanın sübut materiallarını biləәrəәkdəәn
məәhv etməәk, saxtalaşdırmaq, dəәyişməәk vəә ya
gizləәtməәk vəә/vəә ya həәr hansı təәrəәfi qorxutmaqla,
həәdəәləәməәkləә, narahat etməәkləә onun araşdırılan iş
üzrəә bildikləәrini açıqlamasının vəә ya araşdırmanı
müşaiəәt etməәsinin qarşısını almaq;

(b)

Korrupsiya ƏӘməәlləәri, Dəәləәduzluq ƏӘməәlləәri,
Zorakılıq ƏӘməәlləәri vəә ya Gizlin Sözləәşməә
ƏӘməәlləәrinin
əәsaslandırılması
üçün
rəәsmi
araşdırmalarla əәlaqəәdar olaraq müqaviləә iləә təәləәb
ediləәn məәlumatın Emitent təәrəәfindəәn əәldəә
olunmasına maddi cəәhəәtdəәn əәngəәl törəәtməәyəә
niyyəәtləәnmiş həәrəәkəәtləәr.

“Satın Alma Tarixi”

İstiqrazların müvafiq istiqraz sahibi təәrəәfindəәn vəә ya
adından Bakı Fond Birjasında alındığı tarix deməәkdir.

“İstinad Səәhifəәsi”

Reyter xidməәtləәrindəә LIBOR01 səәhifəәsi qismindəә
müəәyyəәn edilmiş ABŞ Dollarında olan depozitləәr üçün
əәsas banklar təәrəәfindəәn təәklif ediləәn Londonun
banklararası dəәrəәcəәləәrinin təәzahürü (vəә ya ABŞ
Dollarında olan depozitləәr üçün əәsas banklar təәrəәfindəәn
təәklif ediləәn Londonun banklararası dəәrəәcəәləәrinin
təәzahürü məәqsəәdiləә Reyter xidməәtləәrindəә LIBOR01
səәhifəәsindəә yerləәşdiriləә biləәn digəәr səәhifəә) deməәkdir.

“Bəәyanatlar”

1.20 bəәndindəә təәsbit edilmiş bəәyəәnatlar vəә zəәmanəәtləәrdəәn
həәr hansı biri deməәkdir.

“Risk Dəәrəәcəәsi üzrəә
Ölçülmüş Aktivləәr”

Bazel Kapital Sazişinəә müvafiq olaraq kredit riksi üzrəә
ölçülmüş Emitentin balans vəә balansdan kəәnar aktivləәri
deməәkdir.
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2.

“Sanksiyalı ƏӘməәlləәr”

həәr hansı Korrupsiya ƏӘməәlləәri, Dəәləәduzluq ƏӘməәlləәri,
Zorakılıq ƏӘməәlləәri vəә ya Gizlin Sözləәşməә ƏӘməәlləәri
deməәkdir.

“Bir Şəәxs”

həәr hansı qarşı təәrəәf vəә ya mövcud olduğu halda həәmin
qarşı təәrəәfin bütün ƏӘlaqəәli Şəәxsləәri deməәkdir.

“QKDK”

Azəәrbaycan Respublikasının Qiyməәtli Kağızlar üzrəә
Dövləәt Komitəәsi deməәkdir.

“Törəәməә Cəәmiyyəәt”

həәr hansı hüquqi şəәxsəә münasibəәtdəә birbaşa vəә ya dolayı
yolla həәmin hüquqi şəәxs təәrəәfindəәn 50 (əәlli) faiz
kapitalına malik olan vəә ya digəәr cəәhəәtdəәn effektiv
şəәkildəә nəәzart ediləәn digəәr istəәniləәn hüquqi şəәxs.

“Vergi/Vergiləәr”

istəәniləәn vergi, royalty, rüsum vəә ya digəәr öhdəәlik,
qiyməәtləәndirməә, tutulma, çıxılma, əәlavəә dəәyəәr vergisi vəә
ya istəәniləәn qanuna əәsasəәn tutulan istəәniləәn vergi növü
(müvafiq cəәriməә vəә faiz daxil olmaqla) deməәkdir.

“I Dəәrəәcəәli Kapital”

Bazel Kapital Sazişindəә müəәyyəәn edildiyi kimi Emitentin
1-ci dəәrəәcəәli kapitalı deməәkdir.

“II Dəәrəәcəәli Kapital”

Bazel Kapital Sazişindəә müəәyyəәn edildiyi kimi Emitentin
2-ci sinif kapitalı deməәkdir.

“Ümumi Aktivləәr”

BMHS – a müvafiq olaraq müəәyyəәn edilmiş Emitentin
aktivləәrinin ümumi balans dəәyəәri deməәkdir.

“İstiqrazların Ümumi
Sayı”

1.3 bəәndindəә təәsbit edilmiş məәnanı ifadəә edir.

“ABŞ Dolları”

Amerika Birləәşmiş
deməәkdir.

Ştatlarının

qanuni

valyutası

Təәfsir qaydaları. Emissiya prospektinin B Bölməәsindəә vəә hazırkı A Cəәdvəәlindəә,
2.1

konteksdəәn digəәri irləәli gəәlmirsəә, təәk halda olan sözləәr cəәm halı da ehtiva edir vəә
əәksinəә;

2.2

bəәndləәrəә istinadlar hazırkı emissiya prospektinin B Bölməәsindəәki bəәndləәrəә
istinadlar kimi şəәrh edilmir;

2.3

istəәniləәn şəәxs münasibəәtdəә istifadəә ediləәn “nəәzarəәt” sözü (“ümumi nəәzarəәt altında”
vəә ya “təәrəәfindəәn nəәzarəәt ediləәn” kimi oxşar sözləәr dəә daxil olmaqla), birbaşa vəә
ya dolayı yolla, səәsli səәhmləәr, müqaviləә vəә ya digəәr vasitəәləәrləә həәmin şəәxsin
idarəәetməә vəә siyasəәtləәrini müəәyyəәn etməәk hüququna malik olmaq deməәkdir;
42

2.4

“şəәxsəә” istinad istəәniləәn fiziki vəә ya hüquqi şəәxsi, firma, şirkəәt, korporasiya,
hakimiyyəәt vəә dövləәt vəә ya dövləәtin vəә ya həәr hansı assosiasiyanın agentlikləәrini,
trast vəә ya ortqalıqları (ayrıca hüquqi şəәxs olub-olmamasından asılı olmayaraq ) vəә
ya yuxarıda qeyd ediləәnləәrin iki vəә ya daha çoxunu ehtiva edir vəә “şəәxsəә”
istinadlar onun hüquqi varisləәrini vəә təәyin edilmiş varisləәrini ehtiva edir; vəә

2.5

“daxil olmaqla” vəә ya “daxil edir” qeyd edilməәdiyi halda həәmçinin “məәhdudiyyəәt
olmadan” sözünü dəә entiva edir.
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CƏӘDVƏӘL B
Hazırkı emissiya prospektinin tarixinəә mövcud olan Yüklülükləәr:
1.

Ümumi məәbləәği 2.25 milyon avro olan Emitentin öhdəәliyini təәmin etməәk üçün, Emitent
vəә Azəәrbaycan Respublikasının Maliyyəә Nazirliyi vəә “Kreditanstalt für Wiederaufbau”
(bundan sonra "KfW") şirkəәtini təәmsil edəәn, KfW vəә Beynəәlxalq Kooperasiya üçün
ƏӘmanəәt Bankları Fondu arasında imzalanmış 1 avqust 2002-ci il tarixli Məәsləәhəәt
Xidməәtləәri Müqaviləәsinəә əәsasəәn fəәaliyyəәt göstəәrəәn Almaniya-Azəәrbaycan Fondu (bundan
sonra “AAF Menecer”) arasında bağlanmış vəә ona edilmiş 10 sentyabr 2004-cü il tarixli 6
saylı Düzəәliş vəә 7 oktyabr 2004-cü il tarixli 7 saylı Düzəәlişləә birlikdəә 16 yanvar 2003-cü
il tarixli Çəәrçivəә Müqaviləәsinəә müvafiq olaraq yaranmış Yüklülükləәr - 4.02(c) Bəәndi: həәr hansı borcun təәmin edilməәsi üçün istəәniləәn əәmlak üzəәrindəә yaradılmalı olan istəәniləәn
yüklülüyəә icazəә verilməәsi vəә ya yaradılması halında Avans Məәbləәğləәrin əәsas məәbləәğləәrini
vəә faizləәrini qarantiya etməәk üçün bəәrabəәr təәminatın təәqdim edilməәsi üzrəә eyni öhdəәlikləәr;

2.

Ümumi məәbləәği 5 milyon ABŞ Dolları olan Emitent vəә NEDERLANDSE
FINANCIERINGS-MAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN N.V.
(bundan sonra “FMO”) arasında bağlanmış 11 dekabr 2006-ci il tarixli Kredit
müqaviləәsinəә əәsasəәn Emitentin öhdəәliyini təәmin etməәk üçün Emitent vəә FMO arasında
bağlanmış 22 fevral 2007-ci il tarixli Girov Müqaviləәsinəә müvafiq olaraq yaranmış
Yüklülük – 2.01 Bəәndi: Unibank bununla Sub-kreditləәr üzrəә bütün hüquqlarını FMO
xeyrinəә girov qoyur;

3.

ümumi məәbləәği 3 milyon ABŞ Dolları olan Emitent vəә Qara Dəәniz Ticarəәt vəә İnkişaf
Bankı (bundan sonra “QDTİB”) arasında bağlanmış 14 fevral 2008-ci il tarixli Kredit
Müqaviləәsinəә əәsasəәn Emitentin öhdəәliyini təәmin etməәk üçün Emitent vəә QDTİB arasında
bağlanmış 14 fevral 2008-ci il tarixli Girov Müqaviləәsinəә müvafiq olaraq yaranmış
Yüklülük – 2.01 Bəәndi: Davamlı təәminat qismindəә Unibank Sub-Kredit Müqaviləәsinəә vəә
Sub – Kredit Təәminat Müqaviləәsinəә əәsasəәn QDTİB xeyrinəә ilkin müstəәsna girov yolu iləә
bütün hüquqlarını girov qoyur; vəә

4.

həәr birinin ümumi məәbləәği müvafiq olaraq 50 million AZN, 15 million AZN vəә 10
million AZN olan Emitent vəә Azəәrbaycan Respublikasının Məәrkəәzi Bankı (bundan sonra
“AMB”) arasında bağlanmış 18 noyabr 2008-ci il, 5 may 2009-cu il vəә 21 may 2009-cu il
tarixli Kredit Müqaviləәləәrinəә əәsasəәn Emitentin öhdəәliyini təәmin etməәk üçün Emitent vəә
AMB arasında bağlanmış 18 noyabr 2008-ci il, 23 aprel 2009-cu il vəә 5 may 2009-cu il
tarixli Girov Müqaviləәləәrinəә vəә həәmçinin onlara əәlavəә edilmiş 5 may 2009-cu il tarixli, 21
may 2009-cu il vəә 21 may 2009-cu il tarixli düzəәlişləәrəә müvafiq olaraq yaranmış
Yüklülükləәr. Təәminata avtomobil kreditləәri üzrəә təәləәb hüququ, banka aidiyyatı olan fiziki
şəәxsləәrin əәmlakı, Azəәrbaycan, Bakı şəәhəәri AZ1022, Rəәşid Behbudov küçəәsi, 384-cü
kvartal ünvanında yerləәşəәn 0,1 hektar torpaq sahəәsinin icarəә hüququ vəә Azəәrbaycan, Bakı
şəәhəәri AZ1022, Rəәşid Behbudov küçəәsi, 384-cü kvartal ünvanında yerləәşəәn Unibankın
baş ofisinin 10 məәrtəәbəәlik qeyri yaşayış binası daxildir.

QOŞMA A – KONVERTASİYA HADİSƏӘSİ BİLDİRİŞİ FORMASI
[hüquqi şəәxs olduğu halda istiqraz sahibinin rəәsmi blankında çap edilməәlidir]
[Tarix]
Unibank Kommersiya Bankı
Rəәşid Behbudov küçəәsi 57
Bakı AZ1022
Azəәrbaycan
Diqqəәtinəә:

[Ad]

Mövzu:

2016-cü ildəә ödəәnilməәli 25 000 000 ABŞ Dolları həәcmindəә Konversiya İstiqrazları

Hörməәtli xanım/cəәnab:
1.

Hazırkı səәnəәd [tarixdəә] Azəәrbaycan Respublikasının Qiyməәtli Kağızlar üzrəә Dövləәt
Komitəәsi təәrəәfindəәn [nömrəә] nömrəәsi altında qeydiyyata alınmış Konversiya Borcu
İstiqrazlarının Emissiya Prospektindəә (bundan sonra “Prospekt”) nəәzəәrdəә tutulmuş
Konvertasiya Hadisəәsi Bildirişidir. Hazırkı Konvertasiya Hadisəәsi Bildirişindəә istifadəә
ediləәn vəә başqa cür müəәyyəәn edilməәyəәn terminləәr onlara Prospektdəә verilmiş məәnaları
ifadəә edir.

2.

Prospektin 1.25[(i)/(ii)] bəәndinəә əәsasəәn 1.22[(i)/(ii)] bəәndindəә təәsvir edilmiş Konvertasiya
Hadisəәsi baş verdiyi halda bizim sahibi olduğumuz İstiqrazları konversiya etməәk
hüququmuz vardır. Nəәzəәrəә alaraq ki, [konvertasiya hadisəәsinin təәsviri], biz, [miqdar]
əәdəәd İstiqrazların sahibi, bununla, Prospektdəә təәsbit edilmiş şəәrtləәrəә müvafiq olaraq
İstiqrazlarımızın [hamısının/bir hissəәsinin] aşağıda müəәyyəәn edildiyi kimi Konvertasiya
Səәhmləәrinəә konversiya edilməәsini xahiş edirik:

3.

1

a.

Konversiya edilməәli İstiqrazların ümumi sayı: [miqdar];

b.

Konversiya edilməәli İstiqrazların ümumi nominal dəәyəәri: [məәbləәğ];

c.

Konvertasiya Səәhmləәrinin ümumi sayı: [miqdar]1;

d.

Konvertasiya Tarixi: [tarix];

e.

Konvertasiya Tarixindəә ödəәnilməәli olan toplanmış faizləәrin məәbləәği: [məәbləәğ].

Biz, bununla, bu Konvertasiya Hadisəәsi Bildirişi nəәticəәsindəә bizəә veriləәcəәk Konvertasiya
Səәhmləәrinin Azəәrbaycan Respublikasının Milli Depozit Məәrkəәzindəә yerləәşəәn [nömrəә]
saylı depo hesabımıza köçürülməәsini vəә Konvertasiya Səәhmləәrinəә bizim mülkiyyəәt
hüquqlarımızı təәsdiq edəәn şəәhadəәtnaməәnin aşağıdakı ünvana çatdırılmasını xahiş edirik:

Müvafiq Konvertasiya Nisbəәtinəә əәsasəәn.
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[Ünvan].
Hörməәtləә,
[İstiqraz sahibi]
İmza: ________________________
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