Qeyd: Bu hesabat Emitent tərəfindən hazırlanmış və təqdim edilmişdir. Bakı Fond Birjası QSC hesabatda dərc edilmiş məlumatlara,
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"Amrahbank" ASC

“Bakı fond birjasında qiymətli kağızların listinqi, delistinqi və ticarətə buraxılması qaydaları” (Forma №2)

EMITENT HESABATI

Qeyd: Bu hesabat AZ 2001005167 Dövlət qeydiyyat nömrəli, hər birnin nominal dəyəri 100 (bir yüz) ABŞ dolları olan
100 000 (bir yüz min) ədəd faizli, sənədsiz adlı, təmin edilməmiş istiqrazların buraxılışı üzrə tərtib edilmişdir

Bakı 2015

Qeyd: Bu hesabat Emitent tərəfindən hazırlanmış və təqdim edilmişdir. Bakı Fond Birjası QSC hesabatda dərc edilmiş məlumatlara,
o cümlədən onların dəqiqliyinə görə məsuliyyət daşımır.

1.Ümumi məlumat
1.1. Hüquqi şəxsin adı;
"Amrahbank" ASC
1.2. Emitent nizamnaməsinin, illik və rüblük hesabatlarının səhmdarlar və investorlar
tərəfindən əldə edilə biləcəyi yeri və üsulu;.
Bütün məlumatları Bakı şəhəri , Nəsimi rayonu, H. Sarabski küç., 45A, AZ1022
ünvanında yerləşən şirkətin inzibati binasından və www.amrahbank.com saytından əldə etmək
olar.
1.3. Emitent Hesabatında əksini tapan bütün məlumatların dürüstlüyünə, düzgünlüyünə və
tamlığına, faktlara uyğun olduğunua dair Hesabatın məzmununa görə məsuliyyət daşıyan
şəxslərin bəyanatı;
Hesabatın məzmununa görə məsuliyyət daşıyan şəxslərin adı və vəzifəsi Həsənov Emil Cəfərqulu
oğlu (İdarə Heyətinin Sədri v.i.e)
1.4. Emitentin maliyyə hesabatlarının auditini aparan şəxs
Adı: “PraysvoterhausKupers Audit Azərbaycan” MMC
Ünvan: LandMark Ofis Plaza III, 12-ci mərtəbə, Nizami küç, 90A
Tel: (994 12) 4972515
1.5. Qiymətli Kağızın buraxılışlarının Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə
Dövlət Komitəsində qeydiyyata alındığı tarixlər göstərilməklə, Qiymətli Kağızın Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq Emitent tərəfindən emissiya edilməsi
haqqında bəyanat;
11.10.2012-ci il tarixində AZ1001005169qeydiyyat nömrəli 51383 (əlli bir min üç yüz səksən üç)
ədəd dəyəri 100 (bir yüz) manat olan adi, sənədsiz, adlı qiymətli kağızlar – adi səhmlər – Qiymətli
Kağızların emissiyasının yekunları haqqında hesabatın qeydiyyatı haqqında 11.10.2013-cü il tarixli
arayış
28.10.2013-cü il tarixində AZ1001005169qeydiyyat nömrəli 200 000 (iki yüz min) ədəd dəyəri 100
(bir yüz) manat olan adi, sənədsiz, adlı qiymətli kağızlar – adi səhmlər – Qiymətli Kağızların
emissiyasının yekunları haqqında hesabatın qeydiyyatı haqqında 13.03.2014-cü il tarixli arayış
17.02.2015-cü il tarixində AZ1001005169qeydiyyat nömrəli 43165 (qırx üç min yüz altmış beş)
ədəd dəyəri 100 (bir yüz) manat olan adi, sənədsiz, adlı qiymətli kağızlar – adi səhmlər –
Emissiyanın baş tutmamış hesab edilməsinə dair 11.12.2015-ci il tarixli 06-978 saylı məktub
18.12.2015-ci il tarixində AZ2001005167 dövlət qeydiyyat nömrəli 100 000( bir yüz min) ədəd, hər
birinin dəyəri 100 (bir yüz) ABŞ dolları olan faizli, təmin edilməmiş, sənədsiz adlı istiqraz.
1.6. Emitentin reyestrsaxlayıcısının tam adı və ünvanı;
“Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi” , Ünvan: Bakı şəhəri, Bül-Bül prospekti 19
1.7. Qiymətli Kağızların anderrayterinin və Emitent Hesabatında verilən məlumatın
məzmunu və ya mənası ilə əlaqədar izahlar verə bilən səlahiyyətli şəxsin adı və əlaqə
rekvizitləri.
Adı:“AzFinace İnvestisiya Şirkəti” QSC, Səfərəliyev İntiqam Bəhman oğlu ( Direktor müavini)
Ünvan: Bakı şəh., N.Nərimanov pr. 206, məhəllə 466
Tel: (+99412) 310 33 30 (ex.1030)
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2. Qiymətli Kağız haqqında məlumat
2.1. Emitent Hesabatında Emitent və onun listinqdən keçməsi nəzərdə tutulan Qiymətli Kağızı
haqqında aşağıdakı məlumat verilməlidir:
2.1.1. Qiymətli Kağızın növü, forması, miqdarı, nominal dəyəri, tədavül müddəti və illik faiz
dərəcəsi (olduqda);
Faizli, təmin edilməmiş, sənədsiz adlı istiqraz – 100 000 (bir yüz min) ədəd, nominalı 100 (bir yüz)
ABŞ dolları.
1. İstiqrazlar buraxılışının ümumi məbləği (nominal dəyərlə): 10 000 000 (on milyon) ABŞ
dolları;
2. İstiqrazların tədavül müddəti: Buraxılışdan ilk istiqrazın yerlışdirildiyi tarixdən etibarən 6 (altı)
il 1 (bir) aydır;
3. İstiqrazlar üzrə illik faiz dərəcəsi: 9 (doqquz) %
4. .Faiz ödəniş dövrünün müddəti: İstiqraz buraxılışından ilk istiqrazın yerləşdirdiyi tarixdən
etibarən hər 3 (üç) aydan bir. İstiqrazlar üzrə son faiz ödənişi istiqrazın nominal dəyərinin
ödənişi ilə bir gündə həyata keçiriləcəkdir.
5. İstiqrazların buraxılışının məqsədi: buraxılışdan əldə edilən vəsaitlər Emitent tərəfindən kiçik
və orta ölçülü şirkətlər və pərakəndə müştərilər daxil olmaqla onun ümumi korporativ
məqsədləri üçün istifadə ediləcəkdir;
6. Status: İstiqrazlar Emitentin digər təmin edilməmiş öhdəlikləri ilə eyni səviyyəyə malik olan
təmin edilməmiş öhdəlikləridir;
2.1.2. Qiymətli Kağızla əlaqəli hüquqların təsviri, xüsusilə:
a) Qiymətli Kağız səhmlər olduqda, səsvermə hüquqlarının və Emitentin ləğv edilməsi və ya
səhmlərin geri alınması hallarında qalıqdan pay əldə etmək hüququnun təsviri;
Bu cür qiymətli kağızlar mövcud deyil.
b) Qiymətli Kağız konversiya borcu istiqrazlar və ya digər konversiya oluna bilən Qiymətli
Kağız olduqda, onun sahibinin malik olduğu Qiymətli Kağızı dəyişdirə biləcəyi şərtlər, tarixlər
və dəyişdirilə bilən Qiymətli Kağıza aid hüquqlar;
Bu cür qiymətli kağızlar mövcud deyil.
c) Dividendlərin və ya faizlərin alınması şərtləri (ödənişin üsulu və tarixləri);
1. İstiqrazlar üzrə illik faiz dərəcəsi: 9 (doqquz) %
2. .Faiz ödəniş dövrünün müddəti: İstiqraz buraxılışından ilk istiqrazın yerləşdirdiyi tarixdən
etibarən hər 3 (üç) aydan bir. İstiqrazlar üzrə son faiz ödənişi istiqrazın nominal dəyərinin
ödənişi ilə bir gündə həyata keçiriləcəkdir.
ç) Qiymətli Kağızın alınmasına dair üstünlük hüquqlarının mövcudluğu və həmin hüquqların
istifadəsi qaydaları;
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İstiqrazların ödənilməsi zamanı İstiqrazın nominal dəyərini Emitentdən almaq;



İstiqrazın nominal dəyərindən illik 9 (doqquz) faiz olmaqla, istiqrazların tədavül müddəti
ərzində hər 90 (doxsan) 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.

d) Qiymətli Kağızın Emitent tərəfindən geri alınması nəzərdə tutulduqda, bu cür geri
alınmanın şərtləri və qaydaları;
Mövcud deyil
3. Emitent haqqında məlumat
3.1. Emitentin tam adı, qısaldılmış adı, hüquqi ünvanı və hüquqi ünvandan fərqlidirsə, əsas
inzibati bölmənin yerləşdiyi ünvan. Bütün filialların, nümayəndəliklərin və digər əsas inzibati
bölmələrin ünvanları və telefon nömrələri;
Emitentin adı: "Amrahbank " Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Emitentin qısaldılmış adı: “Amrahbank” ASC
Emitentin hüquqi ünvanı: Bakı şəh., Nəsimi ray., 657-ci məhəllə, H. Sarabski küçəsi 45A
Emitentin faktiki ünvanı: Bakı şəh., Nəsimi ray., 657-ci məhəllə, H. Sarabski küçəsi 45A
Telefon: (+99412) 497 88 63
Emitentin hər bir filialının və nümayəndəliyinin adı, olduğu yer və qeydiyyatı haqqında
məlumatlar:
- «Lənkəran» filialı, Lənkəran şəhəri, H. Aslanov xiyabanı 1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının 171/1 №-li 16 noyabr 2009-cu il tarixli icazə;
- «Yasamal» filialı, Bakı şəhəri, M.Naxçıvani küçəsi 14. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının 171/2 №-li 16 noyabr 2009-cu il tarixli icazə;
- «Binəqədi» filialı, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Pişavari küç, 3245 Azərbaycan Respublikası
Mərkəzi Bankının 171/3 №-li 11 noyabr 2009-cu il tarixli icazə;
- «28 may» filialı, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu 28 may küçəsi. Azərbaycan Respublikası Milli
Bankının 171/4 №-li 20 may 2010-cu il tarixli icazə;
- «Qara Qarayev» filialı, Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Azər Manafov küç.,9. Azərbaycan
Respublikası Mərkəzi Bankının 171/5 №-li 23 sentyabr 2004-cü il tarixli icazə;
- «Həzi Aslanov» filialı, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, M. Hadi küçəsi 68. Azərbaycan Respublikası
Mərkəzi Bankının 171/6 №-li 16 noyabr 2009-cu il tarixli icazə;
- «İnqilab» filialı, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Akademik Həsən Əliyev küç, 74 (951 saylı
məhəllə). Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 171/7 №-li 20 may 2010-cu il tarixli icazə;
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- «Bərdə» filialı, Bərdə şəh, Koroğlu küç, 37. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 171/9 №li 16 noyabr 2009-cu il tarixli icazə;
- «Masallı» filialı, Masallı şəhəri, M. Talışxanov küç., 82. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının 171/10 №-li 16 noyabr 2009-cu il tarixli icazə;
- «Gənclik» filialı, Bakı şəhəri, Atatürk prospekti, 47. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının
171/11 №-li 16 noyabr 2009-cü il tarixli icazə;
- «Səbail» filialı, Bakı şəhəri, Nizami küç, 119 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 171/12
№-li 16 noyabr 2009-cü il tarixli icazə;
- «Gəncə» filialı, Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Şah İsmayıl Xətai küç, 13, m.1. Azərbaycan
Respublikası Mərkəzi Bankının 171/14 №-li 18 iyun 2010-cu il tarixli icazə;
- «Sumqayıt» filialı, Sumqayıt şəhəri, 17-ci məhəllə, H. Əliyev pr, 11/38. Azərbaycan Respublikası
Mərkəzi Bankının 171/16 №-li 08 dekabr 2009-cu il tarixli icazə;
- «Tovuz» filialı, Tovuz şəhəri, M.Ə. Sabir küçəsi, 27. Azərbaycan Respublikası Milli Bankının
171/18 №-li 06 oktyabr 2010-cı il tarixli icazə;
- “Bakıxanov” filialı, Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Nazim İsmayılov küçəsi, 2. Azərbaycan
Respublikası Mərkəzi Bankının 171/19 №-li 09 fevral 2011-cı il tarixli icazə.
- «2 saylı» şöbə, Gəncə şəhəri, Şəddadilər küçəsi.15
- “Şəmkir” filialı, Şəmkir şəhəri, 20 yanvar küçəsi, 8
- “Goranboy” filialı, Goranboy şəhəri, 16-cı kvartal, Civəzadə küç, 37
- “4 saylı” şöbə Bakı şəh, Nəsimi rayonu, Xaqani küç, 6
- «Azadlıq» filialı, Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti Məhəllə 753
- «Nərimanov» filialı, Bakı şəhəri, Mirəli Qaşqay küç, 93
- «Əməliyyat» filialı, Bakı şəhəri, Cəfər Cabbarlı küçəsi, 44
3.2. Emitentin dövlət qeydiyyatına alındığı tarix, yer və dövlət qeydiyyat nömrəsi;
Emitent «Amrahbank» Kommersiya Bankı 28 dekabr 1993-cü il tarixində Azərbaycan Respublikası
Mərkəzi Bankı tərəfindən 171 saylı lisenziya ilə dövlət qeydiyyatına alınmışdır;
3.3. Müəyyən olmadığı hallar istisna olmaqla, Emitentin fəaliyyət müddətinin sonu,.
Emitentin fəaliyyət müddətinin sonu qeyri müəyyəndir.
4. Emitentin nizamnamə kapitalı haqqında məlumat
4.1. Emitentin nizamnamə kapitalının məbləği və onu təşkil edən səhmlərin miqdarı, növləri
və forması;
Nizamnamə kapitalının həcmi: 39 844 400 (otuz doqquz milyon səkkiz yüz qırx dörd min dörd yüz)
manat.
Adi sənədsiz adlı səhmlər: 398 444 (üç yüz doxsan səkkiz min dörd yüz qırx dörd) ədəd.
Hər birinin nominal dəyəri: 100 (bir yüz) manat
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Səhmlərin dövlət qeydiyyat nömrəsi: AZ1001005169

4.2. Yerləşdirilməmiş (və ya ödənilməmiş) səhmlərin miqdarı, növləri və nominal dəyəri;
Emitentin yerləşdirilməmiş səhmləri mövcud deyil.
4.3. Emitent konversiya borcu istiqrazlarını və ya digər səhmlərə dəyişdirilə bilən Qiymətli
Kağızlarıburaxdıqda, onların miqdarı, məbləği və bu cür dəyişmənin qaydaları;
Bu cür qiymətli kağızlar mövcud deyil.
4.4. Son 3 (üç) maliyyə ili ərzində nizamnamə kapitalında dəyişikliklər olduğu halda, bu haqda
ətraflı məlumat;
Dəyişikliklər aşağıdakı kimi olmuşdur:
11/10/2012 AZ1001005169, adi səhmlər, 51 383 sənədsiz adlı qiymətli kağızlar
28/10/2013AZ1001005169, adi səhmlər, 200 000 sənədsiz adlı qiymətli kağızlar
13/03/2014 tarixə Nizamnamə kapitalı 39 844 400 manat təşkil edir
4.5. Emitentə və ya Emitentin törəmə və asılı şirkətlərinə məxsus Emitentin Qiymətli
Kağızların miqdarı və nominal dəyəri.
Mövcud deyil
5. Emitentin nizamnamə kapitalını təmsil etməyən buraxılışıları haqqında məlumat
5.1. Emitent aşağıdakı hallarda nizamnamə kapitalını təmsil etməyən buraxılışıları haqqında
ətraflı məlumat verməlidir:
5.1.1. Son 3 (üç) il ərzində Emitent tərəfindən buraxılmış və onun nizamnamə kapitalını təmsil
etməyən Qiymətli Kağızlar və onların buraxılışları haqqında məlumat;
Mövcüd deyil
5.1.2. Son 3 (üç) ildən əvvəl buraxılmış və hal-hazırda dövriyyədə olan nizamnamə kapitalını
təmsil etməyən Qiymətli Kağızlar və onların buraxılışları haqqında məlumat.
Mövcud deyil
6. Emitentin fəaliyyəti haqqında məlumat
6.1. Emitentin və ya onun Aidiyyatı şəxslərinin kommersiya fəaliyyətinin təsviri. Bu cür təsvir
aşağıdakıları daxil etməlidir:
a) Emitentin, onun Aidiyyatı şəxslərinin ən azı son 3 (üç) maliyyə ili ərzində kommersiya
fəaliyyətinin xülasəsi;
Emitentin əsas kommersiya fəaliyyəti maliyyə xidmətidir. Aidiyyatı şəxslərin son 3 ildə
kommersiya fəaliyyəti mövcud deyil.
b) Sonuncu tam maliyyə ilinin sonundan başlamaqla, Emitentin kommersiya fəaliyyətinin
inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərə bilən amillər.
Milli valyutanın devalvasiya olması, ölkədə baş verən iqtisadi böhran, neftin qiymətinin aşağı
düşməsi kimi amillərin təsiri
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6.1.1. Emitent tərəfindən istehsal olunmuş əsas məhsullar və göstərilmiş xidmətlər, bu
məhsulların yayılması və xidmətlərin göstərilməsi üsulları və məhsul və xidmətlər üçün əsas
bazarlar;
Emitentin əsas məhsulu mikro və kiçik sahibkarala kredit məhsullarıdır. Göstərilən xidmət emitentin
ofisindən və direct-marketing üsulu ilə satılır.
6.1.2. Emitentin aktivlərindən mühüm məbləğdə investisiya tələb edən və ya digər cəhətdən
mühüm olan yeni məhsul buraxılışı və ya xidmət göstərilməsinə başlandıqda, həmin məhsulun
və ya xidmətin hansı mərhələdə olmasının təsviri, xammalın mənbələri və mövcudluğu;
Emitentin investisiya tələb edən əsas aktivi emitentin kredit portfelidir.
6.1.3. Emitentin fəaliyyətinin nə dərəcədə mövsümi olduğu və ya ola biləcəyi;
Fəaliyyət mövsümi xarakter daşımır.
6.1.4. Emitentin fəaliyyətinin rəqabətli şəraiti, o cümlədən, mühüm əhəmiyyəti olduqda,
Emitentin və ya onun Aidiyyatı şəxslərinin rəqabət apardığı bazarların müəyyən edilməsi,
mühüm rəqiblərin sayı və Emitentə məlumdursa, Emitentin və onun Aidiyyatı şəxsləsinin
rəqabət mövqeyi;
Emitentin fəaliyyət göstədiyi sahədə sağlam rəqabət şəraitinin formalaşması, bazarın mütəmadi
olaraq araşdırılması və bazarda mühüm mövqeyini saxlaması üçün əhəmiyyətli tədbirlər görülməsini
tələb edir. Hazırda bütün bank və bank olmayan bütün kredit təşkilatları Bazarda olan mühüm
rəqiblər kimi görür və banka aidiyyəti olan şəxslərin fəaliyyəti yalnız bankda olan fəaliyyəti ilə
məhdudlaşır.
6.1.5. Əsas bazar seqmentində listinqdən keçəcək Emitentə münasibətdə MHBS-a uyğun
olaraq son 3 (üç) maliyyə ili ərzində ümumi gəlirin coğrafi bazarlar və fəaliyyət növləri üzrə
bölgüsü;
MHBS-yə uyğun olaraq son üç il ərzində yüz faiz gəlirləri Azərbaycan Respublikasının daxili
bazarından formalaşmış və yüz faiz fəaliyyəti də bank fəaliyyətindən olmuşdur
6.1.6. Emitentin patentlərdən, ticarət nişanlarından, lisenziyalardan, françayzinq
müqavilələrindən və konsessiyalardan və ya sənaye, ticarət və ya maliyyə müqavilələrindən və
ya yeni istehsalat proseslərindən nə dərəcədə asılı olduğu haqqında məlumat;
28/12/1993-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən verilmiş 171 saylı
lisenziya
6.1.7. Yaxın keçmişdə Emitentin kommersiya fəaliyyətində onun maliyyə vəziyyətinə
əhəmiyyətli təsirə malik fasilələr haqqında məlumat.
Mövcud deyil.
6.2. Emitentin gələcək fəaliyyət planları haqqında məlumat.
Emitent mikro və kiçik sahibkarlara verilmiş kreditlərdən ibarət portfelin artırılmasını planlaşdırır.
Emissiyada əldə edilmiş vəsaitlər kredit şəkilində mikro və kiçik sahibkarlara onların biznesin
artırılması məqsədi ilə veriləcək.
6.3. Tədqiqatlar və yeni məhsuların və xidmətlərin yaradılması.
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6.3.1. Son 3 (üç) maliyyə ili ərzində yeni məhsulara və xidmətlərə dair tədqiqatların aparılması
və yeni məhsulların və xidmətlərin yaradılması siyasətilə bağlı məlumat, mühümdürsə;
Yeni məhsullara və xidmətlərə dair tədqiqatların aparılması ilə əlaqədar hər rübün son iş günü
işçilərlə ümumi toplantı aparılır və orada dünyada yaranmış maliyyə məhsullarının bizdə inteqrasiya
edilməsi, daxili bazarın araşdırılması, əhalinin kreditləşmə yükunun araşdırılması müzakirə edilir.
6.3.2. Tədqiqatların və yeni məhsulların və xidmətlərin yaradılması ilə bağlı xərclər.
Tədqiqatların və ya məhsulların yaradılması ilə bağlı nəzərə çarpacaq xərclər çəkilməyib.
6.4. Emitentin işçilərinin sayı, əməkhaqqı fondunun məbləği və bu rəqəmlərdə son 3 (üç)
maliyyə ili ərzində olan hər hansı bir mühüm dəyişikliklər.
İşçilərin sayı 690 nəfər , əmək haqqı fondunun məbləği 800 000 manat təşkil edir.
6.5. Emitentin müəssisələri, zavodları, fabrikləri, binaları və digər mühüm maddi əmlakları
haqqında qısa məlumat.
“Amrahbank” ASC-yə məxsus Xətai rayonu, Xocalı pr, 36a ünvanda yerləşən qeyri-yaşayış binası
6.6. Tərəflərindən biri Emitent və ya onun Aidiyyatı şəxsi olan və ya onların əmlakı
çəkişmənin obyekti olan davam edən məhkəmə və ya arbitraj proseslərinin və onların maliyyə
risklərinin qısa təsviri, proseslərin keçirildiyi məhkəmənin və ya digər orqanın adı, onların
başlandığı tarix, əsas tərəflər, iddiaların əsaslandığı hallar və qəbul olunmuş qərarlar.

İstehlak
kreditləri üzrə

Mikro
kreditlər
üzrə

Daşınmaz
əmlak
girovlu
kreditlər
üzrə

290

480

90

Daşnar
əmlak
girovlu
kreditlər
üzrə
135

Bankın
xeyrinə
həll
olunmuş
işlərin
sayı
560

Bankın
əleyhinə
həll
olunmuş
işlərin
sayı
5

Bankın halhazırda
davam edən
məhkəmə
prosesləri
430

Tərəflərindən biri Emitent və ya onun Aidiyyatı şəxsi olan və ya onların əmlakı çəkişmənin obyekti
olan davam edən məhkəmə prosesi mövcud deyil. Proseslərin keçirildiyi məhkəmələr Azərbaycan
Respublikası Bakı şəhərinin rayonları, Respublikanın rayonları, Respublika üzrə Apellyasiya və
İnzibati məhkəmələr, Azərbaycan Respublikasıının Ali Məhkəməsi
6.7. İnvestisiya siyasəti.
6.7.1. Rəqəmlər göstərilməklə, son 3 (üç) maliyyə ili və cari ilin ötən ayları ərzində Emitent
tərəfindən digər şirkətlərə qoyulan sərmayələrin və digər investisiyaların təsviri;
Mövcud deyil
6.7.2. Emitentin gələcəkdə planlaşdırdığı mühüm investisiyalar haqqında məlumat.
Mövcud deyil
6.8. Son 3 (üç) il ərzində keçirilən Səhmdarların Ümumi Yığıncaqlarının qüvvədə olan
qərarları haqqında məlumat.
6.8.1. Yığıncağın tarixi və növü, gündəliyi və gündəlik üzrə səsvermənin nəticələri;
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Ümumi
Yııncağın
tarixi

27.09.2013

27.03.2014

26.11.2015

Gündəlikdə duran məsələlər

“Amrahbank” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
20 000 000 (iyirmi milyon) manat
məbləğində adi, sənədsiz adlı səhmlərin
buraxılışı

22 oktyabr 2013-cü il tarixdə “Amrahbank”
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən
buraxılmış 20 000 000 (iyirmi milyon) manat
məbləğində adi, sənədsiz adlı səhmlərin
emissiyasının başa çatması və nizamnamə
kapitalının 39844400 (otuz doqquz milyon
səkkiz yüz qırx dörd min dörd yüz) manat
olması ilə əlaqədar Nizamnamənin 3.2-ci
bəndinə dəyişiklik edilməsi və Nizamnaməyə
ediləcək dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatına
alınması üçün “Amrahbank” ASC-nin İdarə
Heyətinin üzvü, Hüquq Departamentinin
Direktoru Cavadov Sədi Əhəd oğlunun
nümayəndə təyin edilməsi

“Amrahbank” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
Müşahidə Şurası üzvlərinin yeni tərkibinin
təsdiüqi

Qəbul edilmiş qərar
“Amrahbank” ASC-nin hər
birinin nominal dəyəri 100 (bir
yüz) manat olan 200 000 (iki yüz
min) ədəd və məcmu nominal
dəyəri 20 000 000 (iyirmi
milyon) manat olan adi, sənədsiz
adlı səhmlərin emissiyası həyata
keçirilsin.
Səhmlər kütləvi təklif üsulu ilə
Bakı Fond Birjasında
yerləşdirilsin;
Səhmlərin dəyəri yalnız pulla
ödənilsin
Nizamnamə kapitalının artırılması
ilə əlaqədar Nizamnamənin 3.2-ci
bəndinə dəyişiklik edilsin.
“Amrahbank” ASC-nin
nizamnamə kapitalının 39844400
(otuz doqquz milyon səkkiz yüz
qırx dörd min dörd yüz) manat
olması ilə əlaqədar
Nizamnamənin 3.2-ci bəndinə
dəyişiklik edilsin və
nizamnaməyə ediləcək
dəyişikliyin təsdiqlənməsi və bu
dəyişikliyin dövlət qeydiyyatına
alınması ilə bağlı bütün hərəkətlər
bankın İdarə Heyətinin üzvü,
Hüquq Departamentinin
Direktoru Cavadov Sədi Əhəd
oğluna həvalə olunsun
“Amrahbank” -ın Müşahidə
Şurasının tərkibi hazırki qərarı
tarixindən 4 (dörd) il müddəti
üçün aşağıdakı kimi təsdiq
olunsun:
- Yunis Əli oğlu
İldırımzadə;
- Kamal Rauf oğlu
Məmmədzadə;
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-

Mahmud Adxan oğlu
Ağamalıyev;
Subhi Benkhadra;
Marcus Robert Scott

6.8.2. Müşahidə Şurasının və ya Təftiş Komitəsinın (banklar üçün Audit Komitəsinin) və ya
İdarə Heyətinin üzvləri/Baş Direktor seçilibsə, onlar barədə məlumat;
Müşahidə şurası:
İldırımzdə Yunis Əli oğlu (sədr)
Abed Abdulrasool Abdulnabi Alzeera
Narayanan Ganapathy
Ağamalıyev Mahmud Əhəd oğlu
Məmmədzadə Kamal Rauf oğlu
Təftiş Komissiyasının üzvləri haqqında məlumat:
Quliyev Şahin İsa oğlu
Subash Jalan

6.9. Emitent üzərində Nəzarət haqqında məlumat.
6.9.1. Emitent şirkətlər qrupuna daxildirsə, qrupun qısa təsviri və Emitentin bu qrupda
tutduğu yeri haqqında məlumat;
Daxil deyil
6.9.2. Emitentin səsli səhmlərinin 10% (on faiz) və ya artıq faizinə sahib olan səhmdarlar və
həmin səhmdarların sahib olduqları səhmlərin sayı və ümumi səhm sayına qarşı faiz nisbəti;
Səhmdar

Səhmlərin sayı

Ümumi səhm sayına qarşı faiz nisbəti;

İldırımzadə Yunis Əli oğlu

211829

53.2%

BIB Kaspian Investisiya şirkəti

182628

45.8%

6.9.3. Emitentə birbaşa və ya dolayısıyla nəzarət edən və ya edə bilən şəxslər haqqında
məlumatlar, o cümlədən, səsli səhmlərin nisbətinin göstərilməsi;
Mövcud deyil
7. Emitentin maliyyə vəziyyəti haqqında məlumatlar
7.1. Son 3 (üç) maliyyə ili ərzində hər bir Qiymətli Kağız üzrə ödənilmiş dividendlərin və ya
digər ödənişlərin məbləği;
Təsis edildiyi tarixdən Emitent tərəfindən divident ödənilməmişdi.
7.2. Emitentin maliyyə vəziyyətinin və fəaliyyətinin nəticələrinin təhlili, maliyyə hesabatları,
son 3 (üç) maliyyə ili ərzində hər bir il üzrə konsolidə olunmuş şəkildə Emitentin maliyyə
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vəziyyəti, maliyyə vəziyyətində dəyişikliklər və fəaliyyətinin konkretləşdirilmiş nəticələri,
xüsusən aşağıdakıların təsviri:
7.2.1. Pul vəsaitlərinin və maliyyə resurslarının mənbələri;
a) Pul vəsaitlərinin daxili və xarici mənbələrinin müəyyən edilməsi və təsviri;
2014
2013
Qısamüddətli Borc
54499.3
35158.1
54482.8
52634.1
Uzunmüddətli Borc
---------Əlavə Kapital

2012
---

b) Emitentin kapitalına əhəmiyyətli təsir göstərə bilən amillərin təsviri. Emitentin pul
vəsaitlərinin artması və ya azalması ilə nəticələnəcək və ya məntiqi baxımdan nəticələnə
biləcək təsiredici amillərin müəyyən edilməsi. Mühüm kəsir (defisit) müəyyən edildikdə, onu
aradan qaldırmaq üçün Emitentin gördüyü və ya görülməsini təklif etdiyi tədbirlər barədə
məlumat;
Son üç maliyyə ili ərzində bölüşdürülməmiş mənfəətin həcmi aşağıdakı kimidir:

Bölüşdürülməmiş Mənfəət

2014

2013

2012

5241.29

5239.88

------

c) Sonuncu maliyyə ilinin və cari ilin dövrləri üçün təqdim olunan maliyyə hesabatları üzrə
Emitentin maliyyə xərclərinə dair öhdəliklərinin təsviri və həmin öhdəlikləri yerinə yetirmək
üçün gözlənilən vəsait mənbələrinin müəyyən edilməsi.
Öhdəliklər
Cəlb edilmiş vəsaitlər
Bankların kreditləri
Digər maliyyə institutlarının (banklardan başqa) kreditləri
Digər öhdəliklər
Öhdəliklərin cəmi

2014
82876.5
7922
3571.1
59285.2
153654.8

2015
115393.5
3153.6
33172.8
20434.9
172154.8

7.2.2. Fəaliyyətinin nəticələri:
a) Mütəmadi fəaliyyətdən gələn gəlirlərə mühüm təsirə malik amillərin təsviri və bu cür
halların hər birində bu təsirin dərəcəsinin göstərilməsi;
1- “Yaranabiləcək böhranın təsiri“ 10%- 20%
2- İnflyasiya zamanı valyuta fərqindən yarana bilən zərər 10%-20%
b) Emitentin xalis və ya ümumi gəlirlərinin artması zamanı bu artımların satılan məhsulların
və göstərilən xidmətlərin qiymətindən, onların həcmində və ya məbləğində olan artımlardan
və ya yeni məhsul və xidmətlərin təqdim edilməsindən nə dərəcədə asılı olduğu barədə
məlumat;
Bilavasitə asılılıq vardır
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ç) İnflyasiyanın və dəyişən qiymətlərin Emitentin gəlirlərinə təsirinin təsviri.
İnflyasiya zamanı valyuta fərqindən yarana bilən zərər və inflyasiya zamanı ümumi əhalinin
gəlirlərinin düşməsi ilə əlaqədar ödəniş qabiliyyətlərin itirilməsi.
8. Emitentin idarə edilməsi haqqında məlumat
8.1. Emitentin Müşahidə Şurasının və İdarə Heyətinin üzvləri\Baş Direktor haqqında
məlumat:
8.1.1. Emitentin Müşahidə Şurasının və İdarə Heyətinin üzvləri\Baş Direktoru vəzifəsinə
seçilmiş və ya namizədliyi irəli sürülmüş şəxslər barədə məlumat;

№

Müşahidə Şurasının Üzvləri /
İdarə Heyyətinin Üzvləri / Baş
Direktor

Şirkətdə tutduğu
vəzifə

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

İldırımzadə Yunis Əli oğlu
Subhi Benkhadra
Marcus Robert Scott
Ağamalıyev Mahmud Əhəd oğlu
Məmmədzadə Kamal Rauf oğlu
Həsənov Emil Cəfərqulu oğlu
Cavadov Sədi Əhəd oğlu
Məmmədbəyli Leyla Heybət qızı
Musayev Vüsal Suliddin oğlu
Cəfərli Nəcəf Həsən oğlu

Müşahidə Şurasının Sədri
Müşahidə Şurasının Üzvü
Müşahidə Şurasının Üzvü
Müşahidə Şurasının Üzvü
Müşahidə Şurasının Üzvü
İdarə Heyətinin Sədri v.i.e
İdarə Heyətinin üzvü Üzvü
İdarə Heyətinin üzvü Üzvü
İdarə Heyətinin üzvü Üzvü
İdarə Heyətinin üzvü Üzvü

Şirkətdən
kənarda
tutduğu
vəzifə
(əgər
varsa)
---------------------

Nizamnamə
kapitalında
Payı (%-lə)
54,16%
-

8.1.2. Müşahidə Şurasının və İdarə Heyətinin üzvləri/Baş Direktor arasında olan qohumluq
münasibətlərin xüsusiyyətləri haqqında məlumat;
Müşahidə Şurasının və İdarə Heyətinin üzvləri arasında qohumluq əlaqələri yoxdur
8.1.3. Yuxarıdakı bənddə göstərilmiş şəxslərdən hər birinin son 5 (beş) ildə iş təcrübəsinin, o
cümlədən, son 5 (beş) ildə əsas fəaliyyətinin təsviri, bu fəaliyyətin həyata keçirildiyi şirkətin
adı, əsas fəaliyyəti və bu şirkətin Emitentin ana şirkəti, törəməsi və ya Aidiyyatı şəxsi olubolmadığı haqqında məlumat;
Göstərilən şəxslər son 5 (beş) ildə əsas fəaliyyətin həyata keçirildiyi şirkətin, əsas fəaliyyəti və bu
şirkətin Emitentin ana şirkəti, törəməsi və ya Aidiyyatı şəxsi olmayıblar.
Şəxslərin 5 il ərzində digər şirkətlər də daxil olmaqla iş təcrübəsi və şirkətlərin adı
1- İldırımzadə Yunis Əli oğlu- son 5 il ərzində “Amrahbank” ASC-nin Müşahidə Şurasının
Sədri vəzifəsində çalışıb. Şirkətin fəaliyyəti Bank/Maliyyə xidmətləri və Kredit-dir.
2- Subhi Benkhadra - son 1 il ərzində Bəhreyn Beynəlxalq Bankı .
3- Marcus Robert Scott - son 5 il ərzində Bəhreyn Beynəlxalq Bankı .
4- Ağamalıyev Mahmud Əhəd oğlu - son 5 il ərzində işləmir .
5- Məmmədzadə Kamal Rauf oğlu - son 5 il ərzində “Salans” MMC Baş hüquqşünas .
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6- Həsənov Emil Cəfərqulu oğlu- son 5 il ərzində “Amrahbank” ASC Xəzinardlıq
Departamentinin Direktoru, 07/06/2012-ci il tarixdən İdarə Heyətinin sədri v.ie..
7- Cavadov Sədi Əhəd oğlu- son 5 il ərzində “Amrahbank” ASC Hüquq Departamentinin
Direktoru
8- Musayev Vüsal Suliddin oğlu – son beş il ərzində “Amrahbank” ASC-də çalışıb.
9- Cəfərli Nəcəf Həsən oğlu- son beş il ərzində “Amrahbank” ASC-də Daxili Audit Departamentində
şöbə rəisi vəzifəsində çalışıb, hal-hazırda Maliyyə Menecmenti Departamentinin Direktoru

8.1.4. Bu Əlavənin 8.1.1. bəndində göstərilmiş şəxslərin digər şirkətlərdə tutduğu mühüm
vəzifələr haqqında məlumat;
Subhi Benkhadra “İİB Caspian İnvestment” MMC-nin Direktorudur
8.1.5. Emitentin Müşahidə Şurasının və İdarə Heyətinin üzvlərinin\Baş Direktorun bacarığını
və dürüstlüyünü qiymətləndirmək üçün mühüm olan və son 5 (beş) ildə baş vermiş aşağıdakı
hadisələrin təsviri:
a) Bu şəxslərin rəhbərliyində təmsil olunduqları hüquqi şəxslərə qarşı müflisləşmə və iflas
haqqında qanunvericiliyə əsasən iddianın verilməsi;
Mövcud deyil
b) Bu şəxsin qəsdən törədlmiş cinayətdə təqsirli bilinməsi və ya onun barəsində qəsdən
törədilmiş cinayət əməli ilə bağlı istintaq hərəkətlərinin aparılması;
Mövcud deyil
c) Bu şəxsə qarşı məhkəmə və ya digər səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən aşağıda
göstərilmiş fəaliyyət növləri ilə məşğul olmağın və ya vəzifələrin tutulmağının qadağan
edilməsinə dair qərar:
Mövcud deyil
(d) Qiymətli Kağızlara dair investisiya, anderrayter, zaminlik, broker, diler, sığorta, bank,
depozitari fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətlərdə Müşahidə Şurasının və ya İdarə Heyətinin
üzvü\Baş Direktoru vəzifəsini tutmaq;
Mövcud deyil
(e) Sahibkarlıq fəaliyyətinin hər hansı bir növü ilə məşğul olmaq.
Mövcud deyil
8.2. Emitent Hesabatında aşağıdakılar daxil olmaqla rəhbərliyin mükafatlandırılması
haqqında məlumat verilməlidir:
Mövcud deyil
8.2.1. Adlarını çəkməmək şərtilə Müşahidə Şurasının və İdarə Heyətinin üzvlərinin\Baş
Direktorun sonuncu maliyyə ili ərzində hər hansı qismdə göstərdikləri xidmətlərə görə
Emitent və ya onun Aidiyyatı şəxsləri tərəfindən birgə mükafatlandırılması haqqında
məlumat. Bu cür məlumat əməkhaqqı, bonuslar, əməkhaqqı və ya bonus hesab edilməyən
digər illik mükafatları və ya uzunmüddətli mükafatlandırmaları əks etdirməlidir.
Mövcud deyil

Qeyd: Bu hesabat Emitent tərəfindən hazırlanmış və təqdim edilmişdir. Bakı Fond Birjası QSC hesabatda dərc edilmiş məlumatlara,
o cümlədən onların dəqiqliyinə görə məsuliyyət daşımır.

8.2.2. Emitentin və ya onun Aidiyyatı şəxləsinin Müşahidə Şurasının və İdarə Heyətinin
üzvlərinə\Baş Direktora hər-hansı təminatın və digər imtiyazların ödənilməsi üçün sonuncu
maliyyə ili ərzində alınması nəzərdə tutulmuş vəsaitin məbləği;
Mövcud deyil
8.3. Son 3 (üç) maliyyə ili ərzində Emitentin Müşahidə Şurasının və İdarə Heyətinin
üzvlərinin\Baş Direktorun onların digər fəaliyyəti ilə əlaqədar Emitentin hər hansı
əməliyyatlarında birbaşa və ya dolayısıyla maraqlı olduqları halda, həmin əməliyyatlar
haqqında məlumat verilməlidir. Bu məlumatda şəxslərin adı, Emitentdə tutduğu vəzifəsi,
onların əməliyyatda olan maraqlarının xüsusiyyəti, bu cür əməliyyatların məbləği və lazım
gəldikdə həmin şəxslərin bu əməliyyatlarda maraqlarının məbləği göstərilməlidir.
Mövcud deyil
8.4. Emitent son 5 (beş) ildə dövlət qeydiyyatına alındıqda, Emitent Hesabatında təsisçilərin
adları, Emitentin təsisçiləri barədə məlumat.
Mövcud deyil
9. Qiymətli Kağızın təklifi
9.1. Emitent tərəfindən Qiymətli Kağızın təklifi olduqda, Emitent Hesabatında aşağıdakı
məlumat verilməlidir:
9.1.1. Təklif olunan Qiymətli Kağızın miqdarı
Hər birinin nominal dəyəri 100 (bir yüz) ABŞ dolları olan
100 000 (bir yüz min) ədəd faizli, təminatsız, sənədsiz adlı istiqrazlar
9.1.2. Təklif olunan Qiymətli Kağızın satılmasına və/və ya yerləşdirilməsinə əsas verən
sənədlər (qərar, müraciət və s.), Səhmdarlar tərəfindən üstünlük hüququndan istifadə və bu
hüququn məhdudlaşdırılması və ya ləğvi halları olduqda, bu cür halların xülasəsi;
Müşahidə Şurasının 04 dekabr 2015-ci il tarixində faizli,təminatsız, sənədsiz adlı, istiqrazların
(bundan sonra “İstiqrazlar”) buraxılışını və onların əsas şərtlərini təsdiq etdi (Protokol №20/15).
9.1.3. İstiqrazların yerləşdirilməsinin başlanması və başa çatması tarixi və qiymətin ödənilmə
qaydası;
İstiqrazların yerləşdirilməsinin başlanma tarixi istiqrazlar İstiqrazların yerləşdirilməsinə başlanma
tarixi Emitent tərəfindən müəyyən olunacaq və istiqrazların emissiya prospektində olan
məlumatların açıqlanmasının başlandığı gündən etibarən 5 iş günü ərzində Bakı Fond Birjasının
internet səhifəsində elan ediləcək. www.bfb.az
İstiqrazların yerləşdirilməsinin başa çatma tarixi – Yerləşdirmə başladığı gündən 1 (bir) təqvim ili
ərzində.
İstiqrazların yerləşdirilməsi alqı-satqı əqdlərinin bağlanması yolu ilə həyata keçirilir. Yerləşdirmə
zamanı İstiqrazların satışı emitentin tapşırığı ilə “AzFinance İnvestisiya Şirkəti” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilir.
Yerləşdirmənin başlanma tarixində İstiqrazların satış qiyməti hər bir İstiqrazın nominal dəyərinin
100% faizini, yəni 100 (bir yüz) ABŞ dolları təşkil edir.

Qeyd: Bu hesabat Emitent tərəfindən hazırlanmış və təqdim edilmişdir. Bakı Fond Birjası QSC hesabatda dərc edilmiş məlumatlara,
o cümlədən onların dəqiqliyinə görə məsuliyyət daşımır.

İstiqrazların yerləşdirilməsi Bakı Fond Birjasında (Bakı şəhəri, Bül-bül prospekti 19 ünvanında
yerləşən və birja fəaliyyətini həyata keçirməyə icazə verən 21 iyul 2000-ci il tarixli 5 saylı
müddətsiz lisenziya) kütləvi təklif üsulu ilə həyata keçiriləcək.
9.1.4. Qiymətli Kağız Emitent tərəfindən təklif edildikdə, Qiymətli Kağızın satışından əldə
olunan gəlirin Emitent tərəfindən hansı əsas məqsədlər üçün istifadə olunacağı və hər bir
məqsəd üçün istifadə olunacaq təxmini məbləğ. Gəlirin və ya onun mühüm hissəsinin istifadəsi
üçün Emitentin heç bir xüsusi planı olmadıqda, bu barədə məlumat.
İstiqrazların yerləşdirilməsindən əldə ediləcək vəsaitlər "Amrahbank" ASC-nin yeni növ və cari
bank məhsullarının və ümumilikdə bank fəaliyyətinin səmərəli inkişafında istifadə ediləcək.
“Amrahbank” ASC
Maliyyə Menecmenti Departamentinin
Direktoru

N.H.Cəfərli

“Amrahbank” ASC
İdarə Heyətinin sədri v.i.e

E.C.Həsənov

