
 

 

 

 

 

 

 

İnvestisiya qiymətli kağızlarının Azərbaycan Respublikası ərazisindən 

kənarda buraxılışı və yerləşdirilməsi Qaydası 

 

1. Ümumi müddəalar 

  

1.1. Bu Qayda “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun (bundan sonra - Qanun) 8.16-cı maddəsinə 

müvafiq olaraq hazırlanmışdır. 

1.2. Bu Qayda Azərbaycan Respublikasının emitentlərinin investisiya qiymətli 

kağızlarının və ya digər şəxs tərəfindən onların aktivləri ilə təmin olunmuş 

investisiya qiymətli kağızlarının Azərbaycan Respublikası ərazisindən 

kənarda buraxılışı və yerləşdirilməsi qaydalarını tənzimləyir. 

1.3. Azərbaycan Respublikasının emitentlərinin investisiya qiymətli 

kağızlarının və ya digər şəxs tərəfindən onların aktivləri ilə təmin olunmuş 

investisiya qiymətli kağızlarının Azərbaycan Respublikası ərazisindən 

kənarda buraxılışı və yerləşdirilməsinə (bu Qaydanın 1.4-cü bəndində 

göstərilən hal istisna olmaqla) həmin buraxılış Azərbaycan Respublikasının 

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi (bundan sonra – Komitə) tərəfindən 

dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra yol verilir. 

1.4. Emitentin Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənarda dövriyyədə 

olan səhmlərinin həcmi, emitentin səhmlərinə hüquqları təsdiq edən qiymətli 

kağızlar daxil olmaqla, emitentin cəmi emissiya etdiyi səhmlərinin 40%-dən 

artıq hissəsini təşkil etdikdə həmin emitentin investisiya qiymətli kağızlarının 

Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənarda buraxılışına və 

yerləşdirilməsinə yol verilmir. 

  “Təsdiq edilmişdir” 

Azərbaycan Respublikasının 

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi 

Qərar № 8-q 

“03” fevral 2016 il 

Sədr 

__________________ 

Rüfət Aslanlı 
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2. İnvestisiya qiymətli kağızlarının buraxılışının dövlət qeydiyyatı 

  

2.1. İnvestisiya qiymətli kağızlarının buraxılışının dövlət qeydiyyatına 

alınması üçün emitent Komitəyə aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir: 

2.1.1. investisiya qiymətli kağızlarının qeydiyyata alınması üçün ərizə; 

2.1.2. investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışı haqqında qərar; 

2.1.3. emitentin hüquqi şəxs kimi dövlət qeydiyyatına alınması haqqında 

şəhadətnamənin və nizamnaməsinin notariat qaydasında və ya "İnzibati 

icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsində 

müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş surətləri; 

2.1.4. investisiya qiymətli kağızlarının emissiya prospekti (investisiya qiymətli 

kağızlarının emissiyası emissiya prospekti ilə müşayiət olunarsa); 

2.1.5. emitent dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı və ya investisiya yönümlü 

təxsisat alan, habelə, dövlət zəmanəti ilə alınmış borc da daxil olmaqla, dövlət 

büdcəsi qarşısında öhdəliyi olduqda xarici borclanmağa Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin razılığı. 

2.2. Komitə investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışının dövlət qeydiyyatı 

üçün təqdim edilən sənədlərə onların təqdim edilməsi tarixindən etibarən 

iyirmi iş günü müddətində baxır. Qeydiyyatdan imtina üçün bu Qaydaların 

2.3-cü bəndində nəzərdə tutulmuş hallar olmadıqda, investisiya qiymətli 

kağızlarının buraxılışı dövlət qeydiyyatına alınır. Bu halda Komitə emitentə 

investisiya qiymətli kağızlarının dövlət reyestrindən çıxarış təqdim edir. 

2.3. Komitə investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışının dövlət qeydiyyatına 

alınmasından aşağıdakı hallarda imtina edir: 

2.3.1. investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışının dövlət qeydiyyatı üçün 

təqdim olunmuş sənədlər bu Qaydaların 2.1-ci bəndinin tələblərinə cavab 

vermədikdə; 

2.3.2. investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışı haqqında qərara (investisiya 

qiymətli kağızlarının buraxılışının dövlət qeydiyyatı üçün əsas olan digər 

sənədlərə) qeyri-dürüst, yaxud təhrif edilmiş məlumatların daxil edildiyi 

müəyyən olunduqda 

2.4. Bu Qaydaların 2.3-cü bəndində göstərilən hallar müəyyən edildikdə, 

Komitə investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışının dövlət qeydiyyatına 

alınmasından imtina barədə əsaslandırılmış qərar qəbul etməli və bu qərarı 

iki iş günü ərzində emitentə göndərməlidir. 

  

  
 


