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İnvestisiya qiymətli kağızlarının qiymətinin sabitləşdirilməsi haqqında
Qaydalar

1. Ümumi müddəalar
1.1. Bu Qaydalar “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununun 12-ci maddəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır.
1.2. Bu Qaydalar kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdirmədən sonra investisiya qiymətli
kağızlarının (bundan sonra- qiymətli kağızlar) qiymətlərinin sabitləşdirilməsi məqsədi ilə
onların emitent və ya anderrayter tərəfindən satın alınmasının şərtlərini və bununla
əlaqədar məlumatların açıqlanması üzrə tələbləri müəyyən edir.
1.3. Qiymətli kağızların kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdirilməsindən sonra onların
qiymətlərinin sabitləşdirilməsi həmin qiymətli kağızların emitent və ya anderrayter
tərəfindən satın alınması vasitəsi ilə həyata keçirilir.

2.

Qiymətli kağızların qiymətlərinin sabitləşdirilməsi zamanı onların
satın alınması şərtləri

2.1. Qiymətli kağızların qiymətlərinin sabitləşdirilməsi məqsədi ilə onların satın alınması
(bundan sonra - satın alınma) həmin qiymətli kağızların emissiyası barədə qərarı qəbul
etmiş emitentin nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş satın
alınma şərtləri əsasında həyata keçirilir.
2.2. Satın alınma şərtlərində aşağıdakılar əks olunmalıdır:

2.2.1. satın alınacaq qiymətli kağızların maksimum sayı;
2.2.2. satın alınmaya xərclənəcək pul vəsaitlərinin maksimum məbləği;
2.2.3. satın alınma əməliyyatlarının başlanma və başa çatma tarixləri.
2.3. Qiymətli kağızların satın alınma əməliyyatlarının həyata keçirilməsi müddəti həmin
qiymətli kağızların fond birjasında ticarətə qəbul edildiyi tarixdən başlanır və 30 təqvim
günündən gec olmamalıdır.
2.4. Qiymətli kağızların satın alınması zamanı emitent və ya anderrayter qiymətli
kağızları həmin kağızlar üzrə bağlanmış sonuncu əqdin qiymətindən və ya həmin
qiymətli kağızlar üzrə fond birjasının ticarət sisteminə daxil edilmiş cari sifarişlərin
qiymətindən yüksək qiymətə əldə edə bilməz.
2.5.

Emitent və ya anderrayter qiymətli kağızların satın alınmasını hər hansı törəmə

maliyyə alətləri vasitəsilə həyata keçirdikdə, bu törəmə maliyyə alətlərinin satın alınma
qiyməti həmin maliyyə alətləri üzrə bağlanmış sonuncu əqdin qiymətindən yüksək
olmamalıdır.
2.6. Kütləvi təklif olunan investisiya qiymətli kağızlarının ticarəti başlandıqdan sonra
emissiya prospektində və ya informasiya memorandumunda emitent və ya anderrayter
tərəfindən investisiya qiymətli kağızlarının qiymətini sabitləşdirməyə yönəlmiş əqdlərin
bağlanması imkanı qeyd olunduğu halda, emitent və ya anderrayter investisiya qiymətli
kağızlarının qiymətini sabitləşdirmək üçün həmin əqdləri bağlayır.

3. Məlumatların açıqlanması
3.1. Qiymətli kağızların satın alınmasının başlanılmasından 2 (iki) iş günü əvvəl emitent
və ya anderrayter aşağıdakıları Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə
Dövlət Komitəsinə (bundan sonra – Komitə) təqdim etməli və açıqlamalıdır:
3.1.1. satın alınan qiymətli kağızların bazar qiymətinin sabitləşdirilməsi məqsədi ilə
həyata keçirilməsi barədə bəyanatı;
3.1.2. satın alınma əməliyyatlarının başlanma və başa çatma tarixləri haqqında
məlumatı;
3.1.3. satın alınmanı həyata keçirəcək anderrayterin adı.
3.2. Satın alınma müddəti başa çatdıqdan sonra emitent və ya anderrayter 2 (iki) iş
günü ərzində aşağıdakı məlumatları Komitəyə təqdim etməli və açıqlamalıdır:
3.2.1. satın alınma əməliyyatlarının başlanma və başa çatma tarixləri;
3.2.2. satın alınma müddəti ərzində əldə olunmuş qiymətli kağızların qiyməti (hər gün
üzrə);

3.2.3. satın alınmaya xərclənmiş pul vəsaitlərin məbləği.
4. Satın alınma ilə bağlı məhdudiyyətlər

4.1.

Satın alınma müddəti ərzində aşağıdakıların həyata keçirilməsinə yol verilmir:

4.1.1. emitent, anderrayter və onların idarəetmə orqanlarının üzvləri tərəfindən həmin
qiymətli kağızların satışı;
4.1.2. emitent tərəfindən insayd məlumatın açıqlanmasının təxirə salınması müddəti
ərzində satın alınma əməliyyatları.

