
 

 

11 mart  2011-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə 

Dövlət Komitəsi tərəfintərəfindən  AZ200700202 nömrəsi ilə qeydiyyata alınmış konversiya 

borcu istiqrazlarinin emissiya prospektinə 08 aprel 2016-cı il edilmiş əlavə və dəyişikliklər:   

 

 

“Unibank” Kommersiya Bankı”Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin, Səhmdarların növbədənkənar 

Ümumi yığıncağının 28 mart 2016-cı il tarixli Qərarı ilə (Protokol № 3)  verilmiş səlahiyyət əsasında, 

Səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağının 22 dekabr 2010-cu il tarixli Qərarına (Protokol №3) 

əsasən 5 il müddətinə emissiya edilmiş hər birinin nominal dəyəri 10 000 (on min) ABŞ dolları olan     

2 500 ədəd olmaqla 25,000,000 (iyirmi büş milyon) ABŞ dolları məbləğində təminatsız, sənədsiz faizli 

Konversiya borcu istiqrazlarının emissiya Prospektinin (bundan sonra mətndə “Emissiya Prospekti”)   

“B İstiqrazların şərtləri” Bölməsinə  aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

 

1) 1.4. bəndində “5 (beş) ildir” sözləri  “16 may 2016-cı il tarixinə kimidir” sözləri ilə əvəz 

edilsin. 

2) 1.12-ci bəndi dəyişdirilərək aşağıdakı redaksiyada veriilsin: 

            15 aprel 2016-cı il tarixində hər istiqraz üzrə, onun nominal dəyərinin 1000 (bir min) ABŞ dolları 

məbləğində qismən ödənişi həyata keçirilməklə, istiqraz sahiblərinə 2 500 000 (iki milyon beş yüz min) 

ABŞ dolları məbləğində vəsait ödənilir; 

 16 may 2016-cı il tarixində hər istiqraz üzrə, onun nominal dəyərinin yerdə qalan hissəsi - 9000 (doqquz 

min) ABŞ dolları məbəğində tam ödənişi həyata keçirilməklə, istiqraz sahiblərinə 22 500 000 (iyirmi iki 

milyon beş yez min) ABŞ dolları məbləğində vəsait ödənilir. 

3) 1.13-cü bəndində cümlənin sonunda “nöqtə vergül” işarəsi “nöqtə” işarəsi ilə əvəz edilir və 

həmin bəndə  ağaşıdakı redaksiyada yeni cümlə əlavə edilsin: 

Bu bənddə nəzərdə tutulan faizlər 15 aprel 2016-ci il və 16 may 2016-cı il tarixlərində ödənilir. 

4)  Emissiya Prospektinin “Cədvəl A”da  “Faizlərin Ödənilməsi Tarixi” termininə “istənilən ildə  

15 aprel və 15 oktyabr olan gündür” sözlərindən sonra “və 2016-cı ilin 15 may günüdür” sözləri əlavə 

edilsin. 

 

 

 

Qeyd: Dəyişikliklər Dövlət qeydiyyatına alınması barədə məlumat AR Məliyyə bazarlarına 

Nəzarət palatasının 06 may 2016-cı il tarixli 01/515 saylı məktubunda öz əksini tapmışdır.  


