Bankın buraxdığı səhmlər haqqında məlumat (növü, dövlət qeydiyyatı
nömrəsi, nominal dəyəri, səhmdarların hüquqları)
Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat :
a. İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması – Adi adlı sənədsiz səhm;
İmtiyazlı adlı sənədsiz səhm
b. İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi va
qeydiyyat tarixi – Adi səhmlər AZ100100014, 14.11.2011-ci il;
Imtiyazlı səhmlər AZ 300100014, 21.11.2005-ci il.
c. İnvestisiya qiymətli kağızların miqdarı va nominal dəyəri – 104 910 000
ədəd, hər birinin nominal dəyəri 0.20 manat olan adi səhm və 90 000
ədəd, hər birinin nominal dəyəri 0.20 manat olan imtiyazlı səhm; Cəmi
105 000 000 ədəd.
d. İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılişının məcmu nominal dəyəri – 20 982
000 manat adi və 18 000 manat imtiyazlı səhm; Cəmi 21 000 000 (iyirmi
bir milyon) manat
Adi səhm sahiblərin hüquqları:
Səhm sahibi qanunvericiliklə və Bankın Nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş
qaydada Bankın
idarə edilməsində iştirak etmək, onun idarəetmə və icra
orqanlarına seçmək və seçilmək, Bankın fəaliyyətinə dair məlumat almaq, ildə
bir dəfə onun illik hesabatı və mühasibat balansı ilə tanış olmaq, səhmdarların
ümumi yığıncağında səs vermə
hüquqi ilə iştirak etmək, Bankın
xalis
mənfəətindən
divident almaq, Bankın
fəaliyyətinə
xitam
verildikdə,
kreditorların
tələbləri
yerinə yetirildikdən, hesablanmış, lakin
ödənilməmiş
dividentlər, habelə imtiyazlı səhmlərin ləğv etmə dəyəri ödənildikdən sonra
Bankın yerdə qalan əmlakının müəyyən hissəsini almaq hüququna malikdir.

İmtiyazlı səhm sahiblərinin hüqüqları:
Bankin imtiyazlı səhmlərinin sahibləri bankın təsərrüfat fəaliyyətinin nəticəsindən
asılı olmayaraq, bir qayda olaraq, səhmin nominal dəyərinin on beş faizi şəklində
divident almaq (səhmdarların 30.04.2005-ci il tarixli 2 saylı ümumi yığıncaqının
qərarına əsasən) və bankın ləğvindən sonra qalan əmlakın bir hissəsini
almaqda dıqər səhmdarlara nisbətən üstünlük hüququna malikdir.
Bankın Nizamnaməsində aşağıdakı məsələlər üzrə qərarların qəbul edilməsində
imtiyazlı səhm sahibi səs hüququ əldə edir: səhmdar cəmiyyətinin yenidən
təşkil edilməsi; bankın ləğv edilməsi; səhmdara məxsus olan imtiyazlı səhm növü
üzrə hüquqlarını məhdudlaşdıran dəyişiklik və əlavələrin nizamnamədə edilməsi.

