
№ Qiymətli 

kağızların 

növü və 

forması 

Qiymətli 

kağızların 

emissiyasının 

yekunları 

haqqında 

hesabatın 

dövlət 

qeydiyyat 

nömrəsi 

Qiymətli 

kağızların nominal 

dəyəri, ümumi 

həcmi və sayı 

İstiqrazlar 

üzrə illik 

faiz 

dərəcəsi 

Ödənilmə 

müddəti 

Hər bir istiqrazla təsbit edilən 

hüquqlar 

1. Faizli, 

təmin 

edilməmiş 

sənədsiz 

adlı, 

istiqrazlar 

AZ2008002027 Hər bir istiqrazın 

nominal dəyəri 50 

000 (əlli min) AZN 

manatı olmaqla 

ümumi həcmi 

(nominal dəyər 

üzrə) 20 000 000 

(iyirmi milyon) 

AZN manatı  olan 

400 (dörd yüz) ədəd 

İstiqrazlar 

üzrə illik 

faiz 

dərəcəsi 11 

% 

Buraxılışda 

olan ilk 

istiqrazın 

yerləşdirildiyi 

tarixdən 

etibarən 1080-

ci (min 

səksən) gündə 

istiqrazların 

ödənilmə 

müddətidir 

- İstiqrazların ödənilməsi 

zamanı istiqrazın nominal 

dəyərini Emitentdən almaq; 

- istiqrazın nominal dəyərindən 

illik 11 (on bir) faiz olmaqla, 

istiqrazların tədavül müddəti 

ərzində hər 90 (doxsan) gündən 

bir faiz almaq; 

- Emitentin ləğvi, yaxud 

yenidən təşkili barədə qərar 

qəbul edildikdə, habelə Emitent 

müflis elan olunduqda 

istiqrazların nominal dəyərinin 

və həmin anadək hesablanmış, 

lakin ödənilməmiş faizlərin 

vaxtından əvvəl ödənilməsini 

Emitentdən tələb etmək; 

- Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyində nəzərdə 

tutulmuş digər hüquqlar. 

2. Faizli, 

təmin 

edilməmiş 

sənədsiz 

adlı, 

konversiy

a borcu 

istiqrazlar 

AZ200700202 

 

Hər bir istiqrazın 

nominal dəyəri 10 

000 (on min) ABŞ 

dolları olmaqla 

ümumi həcmi 

(nominal dəyər 

üzrə) 25 000 000 

(iyirmi beş milyon) 

İstiqrazlar 

üzrə illik 

faiz 

dərəcəsi 8 

% 

Buraxılışda 

olan ilk 

istiqrazın 

yerləşdirildiyi 

tarixdən 

etibarən 5 

(beş) il 

ərzində 

- İstiqrazların ödənilməsi 

zamanı istiqrazın nominal 

dəyərini Emitentdən almaq; 

- istiqrazın nominal dəyərindən 

illik 8 (səkkiz) faiz olmaqla, 

istiqrazların tədavül müddəti 

ərzində 5 (beş) il ərzində 

istənilən ildə 15 aprel və 15 



ABŞ dolları olan 

2500 (iki min beş 

yüz) ədəd 

istənilən ildə 

15 aprel və 15 

oktyabr 

tarixləri 

istiqrazların 

ödənilmə 

müddətidir. 

oktyabr tarixlərində faiz almaq; 

- Emitentin ləğvi, yaxud 

yenidən təşkili barədə qərar 

qəbul edildikdə, habelə Emitent 

müflis elan olunduqda 

istiqrazların nominal dəyərinin 

və həmin anadək hesablanmış, 

lakin ödənilməmiş faizlərin 

vaxtından əvvəl ödənilməsini 

Emitentdən tələb etmək; 

- Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyində nəzərdə 

tutulmuş digər hüquqlar. 

3. Faizli, 

sənədsiz, 

adlı, təmin 

edilməmiş 

konversiy

a borcu 

istiqrazları 

AZ2007002028 Hər bir istiqrazın 

nominal dəyəri 10 

000 (on min) ABŞ 

dolları olmaqla 

ümumi həcmi 

(nominal dəyər 

üzrə) 25 000 000 

(iyirmi beş milyon) 

ABŞ dolları olan 2 

500 (iki min beş 

yüz) ədəd 

İstiqrazlar 

üzrə faiz, 6 

aydan bir, 

dəyişilməz 

olaraq, əsas 

illik 8 faiz 

və 

Banklarara

sı 

Dərəcənin 

(LİBOR) 

cəmi üzrə 

ödənilir 

1. 29.03.2011- 

ci ildən 

17.10.2011-ci 

ilədək; 

2. 17.10.2011- 

ci ildən 

16.04.2012-ci 

ilədək; 

3. 15.10.2012- 

ci ildən 

15.04.2013-cü 

ilədək; 

4. 15.04.2013- 

cü ildən 

15.10.2013-cü 

ilədək; 

5. 15.10.2013- 

cü ildən 

15.04.2014-cü 

ilədək; 

6. 17.04.2014- 

cü ildən 

16.10.2014-cü 

ilədək; 

- Öz İstiqrazları üzrə faizlər və 

cərimə faizlərini almaq; 

- İstiqrazların son geri satın 

alınması zamanı əsas məbləğ və 

əlavə son faiz ödənişini almaq; 

- İstiqrazların vaxtından əvvəl 

geri satın alınması zamanı 

Əlavə Vaxtından Əvvəl Geri 

Satın Alma Ödənişini almaq; 

-Emissiya prospektində nəzərdə 

tutulmuş hallarda öz 

İstiqrazlarının vaxtından əvvəl 

geri satın alınmasını tələb 

etmək; 

- Emissiya prospektində 

nəzərdə tutulmuş hallarda öz 

İstiqrazlarını müvafiq sayda 

Konvertasiya Səhmlərinə 

konversiya etmək; 

-Emissiya prospektində və ya 

Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyi ilə nəzərdə 

tutulmuş digər hüquqları həyata 

keçirmək. 



7. 17.10.2014- 

cü ildən 

16.04.2015-ci 

ilədək; 

8. 17.04.2015- 

ci ildən 

16.10.2015-ci 

ilədək; 

9. 17.10.2015- 

ci ildən 

29.03.2016-cı 

ilədək 

4. Faizli, 

sənədsiz 

adlı 

təminatsız 

istiqrazlar 

AZ2010002023 Hər bir istiqrazın 

nominal dəyəri 1 

000 (bir min) manat 

olmaqla ümumi 

həcmi (nominal 

dəyər üzrə) 20 000 

000 (iyirmi milyon) 

manat olan 20 000 

(iyirmi min) ədəd 

İstiqrazlar 

üzrə illik 

faiz 

dərəcəsi 

9.75 

(doqquz 

tam yüzdə 

yetmiş beş) 

% 

Buraxılışda 

olan ilk 

istiqrazın 

yerləşdirildiyi 

tarixindən 

etibarən 720-

cı (yeddi yüz 

iyirmi) gündə 

istiqrazların 

ödənilmə 

müddətidir. 

− İstiqrazların tədavül 

müddətinin sonunda (ödəmə 

tarixində) İstiqrazın nominal 

dəyərini Emitentdən almaq; 

− İstiqrazın nominal dəyərindən 

illik 9.75 (doqquz tam yüzdə 

yetmiş beş) faiz olmaqla, 

istiqrazların tədavül müddəti 

ərzində hər 90 (doxsan) təqvim 

gündən bir faiz gəliri almaq. 

-Emitentin ləğvi, yaxud yenidən 

təşkili barədə qərar qəbul 

edildikdə, habelə Emitent 

müflis elan olunduqda 

İstiqrazların nominal dəyərinin 

və həmin anadək hesablanmış, 

lakin ödənilməmiş faizlərin 

vaxtından əvvəl ödənilməsini 

Emitentdən tələb etmək; 

− Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyində nəzərdə 

tutulmuş digər hüquqlar 

5. Faizli, 

sənədsiz 

adlı 

AZ2009002026 Hər bir istiqrazın 

nominal dəyəri 

1000 (bir min) 

İstiqrazlar 

üzrə illik 

faiz 

Buraxılışda 

olan ilk 

istiqrazın 

-İstiqrazların tədavül 

müddətinin sonunda (ödənilmə 

tarixində) İstiqrazın nominal 



təminatsız 

istiqrazlar 

manat olmaqla 

ümumi həcmi 

(nominal dəyər 

üzrə) 5 000 000 

(beş milyon) manat 

olan 5000 (beş min) 

ədəd 

dərəcəsi 14 

(on dörd) 

% 

yerləşdirildiyi 

tarixdən 

etibarən 5 

(beş) təqvim 

ili 

istiqrazların 

ödənilmə 

müddətidir 

dəyərini Emitentdən almaq; 

-İstiqrazın nominal dəyərindən 

illik 14 (on dörd) faiz olmaqla, 

istiqrazların tədavül müddəti 

ərzində hər 3 (üç) təqvim 

ayından bir faiz gəliri almaq; 

-Emitent ləğv edilərkən 

istiqrazların ödənilməsi 

əmanətçilərin və emitentin digər 

kreditorlarının tələbləri tam 

ödənildikdən sonra icra olunur; 

 -Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyində nəzərdə 

tutulmuş digər hüquqlar 

6. Faizli, 

təmin 

edilməmiş 

sənədsiz 

adlı, 

istiqrazlar 

AZ2011002022 

 

 

Hər bir istiqrazın 

nominal dəyəri 10 

000 (on min) ABŞ 

dolları olmaqla 

ümumi həcmi 

(nominal dəyər 

üzrə) 10 000 000 

(on milyon) ABŞ 

dolları olan 1000 

(min) ədəd 

İstiqrazlar 

üzrə illik 

faiz 

dərəcəsi 6 

% 

Buraxılışda 

olan ilk 

istiqrazın 

yerləşdirildiyi 

tarixdən 

etibarən 6 

(altı) təqvim 

ili 

istiqrazların 

ödənilmə 

müddətidir 

- istiqrazın nominal dəyərindən 

illik 6 (altı faiz) % olmaqla, 

istiqrazların tədavül müddəti 

ərzində ardıcıl olaraq hər 90 

(doxsan) təqvim gününün başa 

çatması tarixindən növbəti 3 iş 

günündən gec olmayaraq faiz 

almaq; 

- Emitent ləğv edildikdə bu 

istiqrazlar üzrə öhdəliklərin 

ödənilməsinin bütün digər 

kreditorların tələbləri tam 

ödənildikdən sonra, lakin 

səhmdarların tələblərinin 

ödənilməsindən əvvəl icra 

olunması;  

- Özünə məxsus istiqrazların 

vəziyyəti barədə məlumat 

almaq üçün birbaşa Mərkəzi 



depozitara müraciət etmək; 

- istiqrazları girovla və 

qanunvericiliklə nəzərdə 

tutulmuş digər öhdəliklərlə 

yükləmək. Belə yüklənmə 

qiymətli kağızlar üzrə depozitar 

sistemində qeydiyyata alındığı 

andan qüvvəyə minir; 

- istiqrazlarla təsdiqlənmiş 

hüquqları alqı-satqı əqdləri 

bağlamaq yolu ilə ötürmək; 

- istiqrazlar üzrə ödənilən 

faizlər təxirə salınarsa, həmin 

müddət ərzində ödənilməyən 

faizləri istiqrazların ödənilmə 

vaxtında almaq; 

- istiqrazları tədavül müddəti 

ərzində istənilən vaxt 

özgəninkiləşdirə bilər; 

- Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyində nəzərdə 

tutulmuş digər hüquqlar. 

 


