“Depozitar sistemində qiymətli kağızların ötürülməsinə dair Azərbaycan
Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Qaydaları”na Əlavə №1

BİRJA ƏQDLƏRİNƏ DAİR HESAB ÜZRƏ SƏRƏNCAM
1.

Qiymətli kağızları özgəninkiləşdirən

/ qəbul edən

1.1. S.A.A. (f.ş.) / Tam adı (h.ş.)
1.2. Sənədin növü, seriyası, verilmə tarixi, sənədin verən orqanın
adı
1.3. Vəkil edilmiş nümayəndə tərəfindən imzaladıqda etibarnamə
və ya müqavilənin nömrəsi, tarixi, verilmə müddəti
2. Qiymətli kağızların fond birjasında satılmasına dair hüququn verilməsi
2.1. Hüquq verilən investisiya şirkətinin adı
2.2. İnvestisiya xidmətlərinin göstərilməsinə dair verilmiş
lisenziyanın nömrəsi və tarixi
2.3. Müştərinin depo/emitent hesabının nömrəsi
2.4. Sərəncamın son qüvvədə olma tarixi
2.5. Müştərinin depo/emitent hesabında saxlanılan bütün qiymətli
kağızların satılmasına dair hüququ verir
2.6. Müştərinin depo/emitent hesabında saxlanılan aşağıdakı qiymətli kağızların satılmasına dair hüququ verilir:
Emitentin adı

3.

ISIN

Qiymətli kağızların sayı

Girov öhdəliyi ilə yüklənmiş
qiymətli kağızların sayı

Qiymətli kağızların fond birjasında alınmasına dair hüququn verilməsi

3.1. Hüquq verilən investisiya şirkətinin adı
3.2. İnvestisiya xidmətlərinin göstərilməsinə dair verilmiş
lisenziyanın nömrəsi və tarixi
3.3. Müştərinin depo/emitent hesabının nömrəsi
3.4. Sərəncamın son qüvvədə olma tarixi
3.5. Müştərinin depo/emitent hesabına bütün qiymətli kağızların
alınmasına dair hüququ verilir
3.6. Müştərinin depo/emitent hesabına aşağıdakı qiymətli kağızların alınmasına dair hüququ verilir:
Emitentin adı

ISIN

Qiymətli kağızların sayı

Girov öhdəliyi ilə yüklənmiş
qiymətli kağızların sayı

Sərəncam verənin imzası (hüquqi şəxs olduqda möhürü)
____________________________________________________________________________ M.Y.
(S.A.A.)
5. Hüquq verilən investisiya şirkətinin məsul şəxsinin imzası və şirkətin möhürü (İnvestisiya şirkəti tərəfindən təqdim edildikdə)
____________________________________________________________________________ M.Y.
(S.A.A.)
6. Qiymətli kağızlar girov öhdəlikləri ilə yükləndiyi halda girov saxlayanın razılığı:
6.1. Tam adı: ____________________________________________________________________
6.2. Girov saxlayanın məsul şəxsinin imzası və şirkətin möhürü:
____________________________________________________________________________ M.Y.
(S.A.A.)
7. Qeyd şərtlər: Hesab üzrə sərəncama fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti, hüquqi şəxslər üçün təsis
sənədlərinin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti əlavə olunmalıdır. Deponent investisiya şirkətinə verilmiş hesab üzrə
sərəncam xidmətini dayandırmaq üçün birbaşa mərkəzi depozitara şəxsən müraciət etməlidir. İmzalanmış yeni hesab üzrə
sərəncam əvvəlki sərəncamı qüvvədən salır.

4.

Aşağıdakı xana yalnız sərəncam Milli Depozit Mərkəzinə (MDM) təqdim edildikdə MDM tərəfindən doldurulur
Daxil olma#_______________tarix______________2019-cu il
Qeydə alınıb: Depozitar və Reyestrsaxlayıcı Departamentinin əməkdaşı: _____________(imza) _____________(S.A.A)
Depozitar və Reyestrsaxlayıcı Departamentinin direktoru: _______________(imza) _________________(S.A.A)
M.Y.
Ödəniş barədə məlumat: Qəbz # _____________________

Xəzinədarın imzası: _______________________

