
1. Emitentin adı -    «Expressbank» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

2. Emitentin hüquqi ünvanı-  AZ  1130, Bakı şəhəri  Ə.Naxçıvani 21

3. Emitenti dövlət qeydiyyatına alan orqanın adı, tarixi - Azərbaycan Respublikası Mərkəzi  
Bankı  17.03.2010-cu il tarixli, 119  №-li Lisenziya

4. Vergilər Nazirliyi tərəfindən verilmiş VÖEN  -  № 1500031691 , verilmə tarixi 04.03.2010  

5. Emitentin maliyyə ili – hər təqvim ilinin yanvar ayının 1-dən dekabr ayının 31-dək

6. Emitentin əvvəlki adı, təşkilati- hüquqi forması, qeydiyyata alan orqanın adı və tarixi

30.12.92-ci il

№ 119

11.03.2005-ci il

№ 119

7. Emitentin təsisçiləri 

Təsisçinin adı Hüquqi ünvanı Dövlət qeydiyyatı

I
Ədliyyə Nazirliyi

№ 0103-P23-38113
II

4

"İnterenerji"  MMC
Azərbaycan Respublikası, Bakı Şəhəri, 

Azərbaycan prospekti 3

Azərbaycan Respublikası 

Ədliyyə Nazirliyi  

14.12.2006-cı il, № 1106-

T23-4280

III

5 Həsənova Həmayıl Səməd qızı Qazax r/nu , Aşağı Salahlı kəndi Azərbaycan Respublikası
Xarici təsisçilər

Filialın adı Ünvanı Dövlət qeydiyyatı

3 saylı filial

Milli Bankın  06.05.1994-cü 

il 119/2 saylı icazəsi
2 saylı filial

Qeyri-dövlət müəssisələri

Azərbaycan Respublikası, Ağstafa r/nu, 

Qırılı kəndi

Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti 150/152

Azərbaycan Respublikası Bakı şəhəri, 

Məmmədov küc.7

"ADOR" MMC2

Azərbaycan Respublikası 

Vergilər Nazirliyi, 

09.11.2009-cu il, № 

0901020044325600 

3

Azərnəqliyyatbank Kommersiya 

Bankı

Azərnəqliyyatbank Açıq Səhmdar 

Cəmiyyəti

Azərbaycan Respublikası Milli Bankı

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə 

Nazirliyi

"Enerqoservis" MMC

Dövlət müəssisələri

04.03.2010-cu il                          

№ 119       

8. Emitentin  filiallarının adı, ünvanı, qeydiyyatı

Milli Bankın 16.02.2006-cı il 

119/7 saylı icazəsi

Bakı şəhəri, Səməd Vurğun küç. 

Məh.941, mən.  13

Qeydiyyat tarixiAdı, təşkilati-hüquqi forması

Fiziki şəxs

"Azəravtonəqliyyatservis" 

Departamenti
1

Azərbaycan Respublikası Bakı şəhəri, 

Səbail r/nu Səməd Vurğun 7

Azərbaycan Respublikası 

Ədliyyə Nazirliyi  

11.03.2004-cü il, № 0804-

A1-260

Dövlət qeydiyyatına alan orqanın 

adı

Expressbank Açıq Səhmdar 

Cəmiyyəti

Azərbaycan Respublikası Vergilər 

Nazirliyi Bakı şəhər Vergilər 

Departamenti Kommersiya Hüquqi 

Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı İdarəsi



Milli Bankın 14.08.97-ci il 

Biləsuvar filialı 119/4 saylı icazəsi

Sumqayıt filialı

Şirvan filialı

Gəncə filialı

Mingəcevir filialı

Xaçmaz filialı

Qusar filialı

1 saylı Sumqayıt şöbəsi
Sumqayıt şəhəri, 21-ci məhəllə, bina 

18/31

Mərkəzi Bankın 07.04.2010-

cu il  119/Ş-1 saylı icazəsi

2 saylı Sumqayıt şöbəsi
Sumqayıt şəhəri, C. Cabbarlı küç. 8 saylı 

Meyvə- tərəvəz mağazasının filialı

Mərkəzi Bankın 07.04.2010-

cu il  119/Ş-2 saylı icazəsi

3 saylı Sumqayıt şöbəsi
Sumqayıt şəhəri, 9-cu mkr., Şərq 

bazarının yanı

Mərkəzi Bankın 07.04.2010-

cu il  119/Ş-3 saylı icazəsi

4 saylı Sumqayıt şöbəsi Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsi 
Mərkəzi Bankın 07.04.2010-

cu il  119/Ş-4 saylı icazəsi

9. Törəmə cəmiyyətin adı, təşkilati- hüquqi forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı və
 nizamnamə  kapitalında payı %-lə

10

Sədr-işləmir -

Üzv - Enerqoservis MMC-nin direktoru -

Qurbanov Yaşar Feyzi oğlu
Üzv- Meqa Sığorta ASC direktorlar 

Şurasının sədri -

11

İdarə Heyətinin sədri -

Üzv-İdarə Heyətinin sədr müavini -

Üzv-İdarə Heyətinin sədr müavini -

12

Sədr - Azintrans ATSC baş mühasib -

Üzv- işləmir -

Üzv-fərdi işlə məşğul olur -

Şirvan şəhəri, H.Əliyev prospekti

Mərkəzi Bankın  119/12 

saylı icazəsi

Mərkəzi Bankın 26.04.2010-

cu il 119/12 saylı icazəsi

Yasamal filialı Yasamal r/nu Zərdabi küç.94

Biləsuvar şəhəri, Mirzə Fətəli Axundov 

küç. 221 

Sumqayıt şəhəri 30-cu məh. Sülh küçəsi 

ilə Nəimanov küç.6/10 və 7/27 bina

İcra orqanı

Direktorlar Şurası
"Expressbank " ASC-nin törəmə cəmiyyəti yoxdur.

Gəncə şəhəri Atatürk prospekti 240

Mərkəzi Bankın 19.10.2009-

cu il 119/5  saylı icazəsi

Mərkəzi Bankın 12.06.2009-

cu il 119/10 saylı icazəsi

Mərkəzi Bankın 27.05.2009-

cu il 119/8 saylı icazəsi

Mərkəzi Bankın 24.06.2009-

cu il 119/11 saylı icazəsi

Məmmədova Sədaqət İsrail qızı

Vəzifəsi, o cümlədən kənarda 

tutduğu vəzifələr

Audit Komitəsi

Nizamnamə kapitalında 

payı %-lə

Mərkəzi Bankın 12.06.2009-

cu il 119/9 saylı icazəsi

Üzvlərin soyadı, adı, atasının 

adı

Yusubov Ağəli Kərim oğlu

Mingəcevir şəhəri H.Əliyev prospekti  36

Xaçmaz şəhəri  H.Əliyev küçəsi

Məmmədov Emin Yaşar oğlu

Həbibullayev İlham Səbahəddin 

oğlu

Qusar şəhəri Xamətov küçəsi

Ağakişiyev Rizvan Məhəmməd oğlu

Bağırov Fəxrəddin Qara oğlu

Nəsibov Natiq Astan oğlu

İmanov Əli Balazaman oğlu



13. Səhmdarların sayı

Dövlət müəssisəsi -1

Qeyri-dövlət müəssisələri - 3

Fiziki şəxs -1

14. Emitentin Nizamnamə kapitalının 10 faizini və daha artıq həcmdə səsli səhmlərə 
malik  olan fiziki və hüquqi şəxslər

1. Hüquqi şəxs - "ADOR" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

Hüquqi ünvanı və olduğu yer -  Azərbaycan Respublikası Bakı şəhəri, Səbail r/nu Səməd Vurğun 7

VÖEN -  1700871041

Səhmlərin sayı -   82,788 (səksən iki min yeddi yüz səksən səkkiz) ədəd adi adlı sənədsiz  səhmlər

Nizamnamə kapitalında payı - 42%

2. Hüquqi şəxs  - "İnterenerji"  Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət

Hüquqi ünvanı və olduğu yer - Azərbaycan Respublikası Bakı şəhəri  Azərbaycan prospekti 3

VÖEN - 9900018171

Səhmlərin sayı -   78,847 (yetmiş səkkiz min səkkiz yüz qırx yeddi) ədəd adi adlı sənədsiz  səhmlər

Nizamnamə kapitalında payı - 40%

3. Hüquqi şəxs - "Enerqoservis" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

Hüquqi ünvanı və olduğu yer-Azərbaycan Respublikası Ağstafa r/nu, Qırılı kəndi VÖEN 3600005381

Səhmlərin sayı -   34,301 (otuz dörd üç yüz bir) ədəd adi adlı sənədsiz  səhmlər

Nizamnamə kapitalında payı - 17.4%
15. Nizamnamə kapitalında emitentin payı 10 faizdən az olmayan hüquqi şəxslər 

yoxdur.
16. Nizamnamə kapitalının məbləği  -41,000,336 (qırx bir milyon üç yüz otuz altı) manat
17. Tədavüldə olan investisiya qiymətli kağızları haqqında məlumat

İnvestisiya qiymətli kağızların növü və forması  -  adi adlı sənədsiz  səhmlər

Qiymətli kağızların nominal dəyəri -   208 (iki yüz səkkiz) manat

Qiymətli kağızların sayı - 197,117 (bir yüz doxsan yeddi min bir yüz on yeddi) ədəd

Qeydiyyat nömrəsi  - AZ100200540

Son emissiyanın yekunları haqqında hesabatın qeydiyyat tarixi - 07 oktyabr  2010-cu il

Qiymətli kağızla təsbit olunan hüquqlar 

Cəmiyyətin idarə edilməsində qüvvədə olan qanunvericiliklə və cəmiyyətin Nizamnaməsi ilə müəyyən 

edilmiş qaydada iştirak etmək, onun idarəetmə və icra orqanlarına seçmək və seçilmək; 

Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada, cəmiyyətin fəaliyyətinə dair məlumatlar almaq, ildə bir 



dəfə onun illik hesabatı və mühasibat balansı ilə tanış olmaq;

 Cəmiyyətin səhmdarlarının ümumi yığınçağının çağırılmasını tələb etmək;

 Cəmiyyətin səhmdarlarının ümumi yığınçağının gündəliyində dəyişikliklərin edilməsini tələb etmək;

Cəmiyyətin səhmdarlarının ümumi yığıncağında səsvermə hüquqi ilə iştirak etmək və onun 

protokolunun surətini tələb etmək;

Cəmiyyətin fəaliyyətinin təftiş komissiyası və ya auditor tərəfindən yoxlamasını tələb etmək;

Cəmiyyətin xalis mənfəətindən dividend almaq;

Cəmiyyətin  fəaliyyətinə  xitam  verildikdə, cəmiyyətin  kreditorlarının  tələbləri  yerinə  yetirildikdən,  

hesablanmış, lakin ödənilməmiş dividendlər, habelə imtiyazlı səhmlərin ləğvetmə dəyəri ödənildikdən 

sonra cəmiyyətin yerdə qalan əmlakının müəyyən hissəsini almaq;

Mülki Məcəllədə və səhmdar cəmiyyətinin nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş digər hüquqlara malik 
olmaq.

18. Emitent təsis edildiyi və ya son beş maliyyə ili ərzində ödənilmiş dividendlər 
haqqında məlumat

19. Səhmlərin emissiyası haqqında qərarın tarixi, nömrəsi, qəbul etmiş orqanın adı

Səhmdarların Ümumi yığınçağının 04/10 saylı 11  oktyabr 2010-cu il tarixli protokolu

20. Səhmlərin növü, forması, sayı, nominal dəyəri, məcmu nominal dəyəri, təsbit olunan 
hüquqlar
Səhmlərin növü - Adi

Forması -adlı sənədsiz 

Sayı - 48,077 (qırx səkkiz min yetmiş yeddi) ədəd

Nominal dəyəri-  208 (iki yüz səkkiz) manat

Məcmu nominal dəyəri - 10,000,016 (on milyon on altı) manat

Qiymətli kağızla təsbit olunan hüquqlar: 

Cəmiyyətin idarə edilməsində qüvvədə olan qanunvericiliklə və cəmiyyətin Nizamnaməsi ilə müəyyən 

edilmiş qaydada iştirak etmək, onun idarəetmə və icra orqanlarına seçmək və seçilmək; 

Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada, cəmiyyətin  fəaliyyətinə  dair məlumatlar almaq, ildə  bir 

dəfə onun illik hesabatı və mühasibat balansı ilə tanış olmaq;

 Cəmiyyətin səhmdarlarının ümumi yığınçağının çağırılmasını tələb etmək;

 Cəmiyyətin səhmdarlarının ümumi yığınçağının gündəliyində dəyişikliklərin edilməsini tələb etmək;

2002-ci il  üçün   17818 AZN manat , 2003-cü il üçün  11040  AZN manat , 2004-cü il üçün  16600  AZN  

manat,  2005-ci il üçün  31538  AZN  manat hesablanmış  və  ödənilmişdir. 2006-2007-ci illər üçün  

dividend  hesablanmayıb, 2008-2009-cu  illərin 1,000,008 manat bölüşdürülməmiş mənfəəti  kapitalın  

artırılmasına  yönəldilmişdir.



Cəmiyyətin   səhmdarlarının   ümumi   yığıncağında  səsvermə  hüquqi  ilə  iştirak  etmək  və  onun 

protokolunun surətini tələb etmək;

Cəmiyyətin fəaliyyətinin təftiş komissiyası və ya auditor tərəfindən yoxlamasını tələb etmək;

Cəmiyyətin xalis mənfəətindən dividend almaq;

Cəmiyyətin  fəaliyyətinə  xitam  verildikdə,  cəmiyyətin  kreditorlarının  tələbləri  yerinə  yetirildikdən,  

hesablanmış, lakin ödənilməmiş dividendlər, habelə imtiyazlı səhmlərin ləğvetmə dəyəri ödənildikdən 

sonra cəmiyyətin yerdə qalan əmlakının müəyyən hissəsini almaq;

Mülki məcəllədə və səhmdar cəmiyyətinin nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş digər hüquqlara malik 
olmaq.

21. Səhmlərin yerləşdirilməsi qaydası, səhmlərin yerləşdirilməsinin başlanma  və başa 
çatma tarixləri 
Səhmlərin yerləşdirilməsinin başlanma tarixi səhmlərin buraxılışı dövlət qeydiyyatına alındıqdan 

5 (beş) gün sonra Bakı  Fond Birjasının internet səhifəsində (www.bse.az) elan olunacaq.

Səhmlərin yerləşdirilməsinin başa çatma tarixi  -    11 oktyabr  2011-ci il

Səhmlərin  yerləşdirilməsi  Bakı Fond Birjasında  (Bakı şəhəri, Bül-Bül prospekti 19 ünvanda yerləşən 

və  birja  fəaliyyətini  həyata  keçirməyə  icazə  verən  21  iyul  2000-ci il  tarixli,  5 №-li  müddətsiz 

lisenziya) kütləvi təklif  üsulu  ilə  həyata  keciriləcək. Səhmlərin  dəyəri  yalnız  pulla  ödənilə  bilər. 

İnvestorlar  səhmləri  əldə etmək niyyətində olduqda  Bakı Fond Birjasının istənilən üzvünə müraciət 
edə bilərlər.

22. Səhmlərin yerləşdirilməsində iştirak edəcək anderrayterin adı, ünvanı, lisenziyanın 
qeydiyyat nömrəsi, verilmə tarixi, qüvvədə olduğu müddət

Anderrayterin adı - "Unicapital"  Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Hüquqi ünvanı - R.Behbudov, 57

Broker fəaliyyətini həyata keçirmək üçün lisenziyanın №-si və tarixi

Lisenziyanın qeydiyyat nömrəsi - 87 №-li lisenziya, qüvvədə olma müddəti 5 il

Verilmə tarixi - 23  yanvar 2008-ci il

Diler fəaliyyətini həyata keçirmək üçün lisenziyanın nömrəsi və tarixi

Lisenziyanın qeydiyyat nömrəsi - 88 №-li lisenziya, qüvvədə olma müddəti 5 il

Verilmə tarixi - 23  yanvar 2008-ci il

23. Səhm sahiblərinin reyestrini aparan peşəkar iştirakçının firma adı, ünvanı, 
lisenziyanın qeydiyyat nömrəsi, verilmə tarixi, qüvvədə olduğu müddət

Səhm sahiblərinin reyestri Bakı şəhəri, Bül-Bül prospekti 19 ünvanda yerləşən  "Milli Depozit Mərkəzi" 

QTSC tərəfindən  aparılır,12 fevral 2010-ci il tarixli 044824№-li lisenziya,qüvvədə olma müddəti 5 il



24. Depozitarın firma adı, olduğu yer, lisenziyanın qeydiyyat nömrəsi, verilmə tarixi və 
qüvvədə olduğu müddət

Səhmlərin saxlanılması  və  onlara  hüquqların  uçotu   Bül-Bül prospekti 19 ünvanda yerləşən  "Milli 

Depozit  Mərkəzi"  QTSC tərəfindən həyata kecirələcək 15 fevral  2000-ci il tarixli, 1 №-li müddətsiz 
lisenziya.

25.   Səhmlərin yerləşdirilməsi zamanı üstünlük hüquqi tətbiq olunmur.

26. Səhmlərin tədavülünə heç bir məhdudiyyətlər qoyulmur.






