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Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Üzvlük Qaydaları

1.

Ümumi müddəalar

1.1.

“Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Üzvlük Qaydaları”
(bundan sonra - bu Qaydalar) “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında”, “İnvestisiya
Fondları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunlarına əsasən tərtib
edilmişdir.

1.2.

Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin (bundan
sonra - MDM) depozitar üzvlərinə (bundan sonra - üzvlər) qarşı tələblər,
üzvlüyə qəbul edilmə və üzvlükdən çıxarılma əsasları, həmçinin MDM və Üzvlər
arasında olan bütün münasibətləri tənzimləyir.

1.3.

Bu Qaydaların 1.1-ci bəndində göstərilmiş normativ hüquqi aktlarla bu Qaydalar
arasında ziddiyyət aşkar edildikdə normativ hüquqi aktların müddəaları tətbiq
edilir.

2.

Üzvlərə qarşı tələblər

2.1.

Üzv, investisiya şirkəti və ya investisiya fondunun depozitarı müvafiq
lisenziyaya (xüsusi razılığa) malik olmalıdır.
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2.2.

İnvestisiya şirkəti olan üzvün lisenziyası Azərbaycan Respublikasının “Qiymətli
kağızlar bazarı haqqında Qanunu”nun ən azı 30.3.1-ci, 30.3.2-ci, 30.3.6-cı,
30.3.7-ci və 30.4.1-ci bəndlərindən birinin tələblərinə cavab verməlidir.

3.

Üzvlüyə qəbul edilmə

3.1.

İnvestisiya şirkəti və ya investisiya fondunun depozitarı üzvlüyə qəbul edilməsi
üçün MDM-ə ərizə ilə müraciət edir (Əlavə №1).

3.2.

Üzvlüyə qəbul edilmə üçün ərizəyə aşağıdakılar əlavə olunur:

3.2.1.

Hüquqi şəxsin təsis sənədləri (nizamnamə və ya təsis müqavilə), bununla
yanaşı kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarışın notarial
qaydada təsdiq olunmuş surəti;

3.2.2.

İnvestisiya şirkətinin və ya investisiya fondunun depozitarının fəaliyyət növünə
görə müvafiq lisenziyanın notarial qaydada təsdiq olunmuş sürəti;

3.2.3.

Ərizəçi və səlahiyyətli nümayəndənin imza nümunələri (imza etmək səlahiyyəti
olan şəxslər).

3.3.

MDM üzvlüyə qəbul edilmə üçün müraciət daxil olduğu tarixdən 5 (beş) iş günü
müddətində həmin şəxsin üzvlüyə qəbul edilməsi məsələsinə baxır.

3.4.

MDM üzvlüyə qəbul edilmə tələblərinə cavab verməyən investisiya şirkəti və ya
investisiya fondunun depozitarına imtinanın səbəbləri göstərilməklə 3 (üç) iş
günü ərzində rəsmi cavab bildirir.

3.5.

İnvestisiya şirkəti və ya investisiya fondunun depozitarı üzvlüyə dair tələblərə
cavab verdikdə müraciət tarixindən 10 (on) günü ərzində həmin şəxs üzvlüyə
qəbul edilir.

3.6.

Üzvlüyə qəbul edilmə MDM və onun üzvləri arasında Kollektiv sazişinin
imzalanması ilə tamamlanır.

4.

Üzvlükdən çıxarılma

4.1.

Üzvlüyə aşağıdakı hallarda xitam verilir:

4.1.1.

Üzvün müraciəti əsasında;
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4.1.2.

MDM-in İdarə Heyətinin qərarı əsasında.

4.2.

MDM-in İdarə Heyətinin qərarı əsasında üzvlükdən çıxarılma aşağıdakı
əsaslara görə aparıla bilər:

4.2.1.

Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı tərəfindən verilmiş lisenziyanın (xüsusi
razılıq) dayandırılması və ya ləğv edilməsi;

4.2.2.

Bu Qaydalar və Kollektiv sazişin müddəaları üzrə müəyyən olunmuş öhdəliklər
üzv tərəfindən yerinə yetirilmədikdə və ya lazımınca yerinə yetirilmədikdə;

4.2.3.

Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyindən irəli gələn
tələblərə riayət edilmədikdə.

4.3.

MDM üzvlükdən çıxarılma haqqında İdarə Heyətinin qərarını qəbul olunduğu
tarixdən 5 (beş) iş günü ərzində üzvə bildirir.

4.4.

Üzvlükdən çıxarılma qərarı qəbul edildikdən sonra həmin üzv depozitar sistemi
üzrə bütün maliyyə öhdəlikləri və apardığı əməliyyatların sona çatdırılmasına
görə qüvvədə olan qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada məsuliyyət
daşıyır.

4.5.

Üzvlükdən çıxarılmış investisiya şirkəti və ya investisiya fondunun depozitarı
çıxarılmaya səbəb olan amilləri aradan götürdükdən sonra yenidən üzvlüyə
qəbul edilə bilər.

5.

MDM və üzvlərin qarşılıqlı münasibətləri

5.1.

MDM ilə onun üzvləri arasında hüquq və vəzifələr, həmçinin məsuliyyət dairəsi
kollektiv sazişlə tənzimlənir.

6.

Yekun müddəalar

6.1.

Bu Qaydalar təsdiq olunduğu tarixdən qüvvəyə minir.

6.2.

Bu Qaydalara edilən əlavələr onun ayrılmaz tərkib hissəsi olaraq hesab edilir
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