“BTB Kapital İnvestisiya Şirkəti ” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
2018-ci il üzrə
İDARƏETMƏ HESABATI

1.Emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi ödəyicisinin
eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), dövlət qeydiyyatının tarixi
və nömrəsi:

2. Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer:
3.Emitentin adında dəyişikliklər olduqda , emitentin bütün
əvvəlki adları, habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər,
emitent digər hüquqi şəxsin bölunməsi və ya tərkibindən
ayrılması şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradılıqda,
yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxsin adı, emitent
hüquqi şəxslərin birləşməsi və ya çevrilmə şəklində
yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin
forması, həmin hüquqi şəxslərin adları:
4.Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv
edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer
və qeydiyyatları haqqında məlumatlar:
5.Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ya ləğv
edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquqi
forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında məlumatlar,
nizamnamə kapitalında emitentin payı, hüquqi şəxsin
emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas olan
müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti;
6.Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə
qrupun (emitent daxil olmaqla iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrində fəaliyyət göstərən bir və ya daha artıq törəmə
təşkilatı olan qrupdur) adı:
7.Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri:
8.Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar
üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri:

Emitentin tam adı: “BTB Kapital İnvestisiya Şirkəti ”
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti;
Emitentin qısaldılmış adı: “BTB Kapital İnvestisiya
Şirkəti ” ASC
Dövlət qeydiyyat tarixi: 15.02.2018
Dövlət qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 2004868781
Ünvan: AZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri,
Xətai rayonu, Yusif Səfərov, ev 27
Olmayıb

Yoxdur

Yoxdur

Deyil

İnvestisiya Şirkəti
12 oktyabr 2018-cu il tarixli İŞ-03 saylı investisiya
fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün lisenziyası.
Fəaliyyət növləri:
Əsas investisiya xidmətləri (əməliyyatları) aşağıdakılardır:
- Qiymətli kağızlar və ya törəmə maliyyə alətləri ilə
aparılan əməliyyatlarla bağlı müştəri sifarişlərinin qəbul və
icra edilməsi;
- Fərdi investorların portfelinin idarə edilməsi;
- İnvestisiya məsləhətlərinin verilməsi;
- Qiymətli kağızların öhdəlik götürmədən yerləşdirilməsi
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və anderraytinqi;
- Qiymətli kağızların öhdəlik götürməklə yerləşdirilməsi
və anderraytinqi;
- Mərkəzi depozitarın və fond birjasının üzvü qismində öz
hesabına qiymətli kağızlar və ya törəmə maliyyə alətləri
ilə əməliyyatlar aparılması;
- Marja ticarəti.
Yardımçı investisiya xidmətləri (əməliyyatları):
- Müştərisinin qiymətli kağızlar hesablarının idarə
edilməsi, o cümlədən qiymətli kağızların və ya törəmə
maliyyə alətlərinin öhdəliklərlə yüklənməsi ilə bağlı
əməliyyatların həyata keçirilməsi;
- İnvestorlara qiymətli kağızlar və ya törəmə maliyyə
alətləri ilə həyata keçirdiyi əqdlərin bağlanması üçün
kredit və ya digər formada borc verilməsi;
- Qiymətli kağızlar və ya törəmə maliyyə alətləri ilə bağlı
investisiya tədqiqatı və maliyyə təhlilinin aparılması;
- Təmin edilmiş istiqrazlar üzrə təminatın sərəncamçısı
xidmətinin həyata keçirilməsi;
- Əsas investisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) həyata
keçirilməsi ilə bağlı xarici valyuta mübadiləsi.

9.Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər:

Lisenziya müddətsizdir.
Əsas investisiya xidmətləri (əməliyyatları) aşağıdakılardır:
- Qiymətli kağızlar və ya törəmə maliyyə alətləri ilə
aparılan əməliyyatlarla bağlı müştəri sifarişlərinin qəbul və
icra edilməsi;
- Fərdi investorların portfelinin idarə edilməsi;
- İnvestisiya məsləhətlərinin verilməsi;
- Qiymətli kağızların öhdəlik götürmədən yerləşdirilməsi
və anderraytinqi;
- Qiymətli kağızların öhdəlik götürməklə yerləşdirilməsi
və anderraytinqi;
- Mərkəzi depozitarın və fond birjasının üzvü qismində öz
hesabına qiymətli kağızlar və ya törəmə maliyyə alətləri
ilə əməliyyatlar aparılması;
- Marja ticarəti.
Yardımçı investisiya xidmətləri (əməliyyatları):
- Müştərisinin qiymətli kağızlar hesablarının idarə
edilməsi, o cümlədən qiymətli kağızların və ya törəmə
maliyyə alətlərinin öhdəliklərlə yüklənməsi ilə bağlı
əməliyyatların həyata keçirilməsi;
- İnvestorlara qiymətli kağızlar və ya törəmə maliyyə
alətləri ilə həyata keçirdiyi əqdlərin bağlanması üçün
kredit və ya digər formada borc verilməsi;
- Qiymətli kağızlar və ya törəmə maliyyə alətləri ilə bağlı
investisiya tədqiqatı və maliyyə təhlilinin aparılması;
- Təmin edilmiş istiqrazlar üzrə təminatın sərəncamçısı
xidmətinin həyata keçirilməsi;
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10.Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası:

11.Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat:
direktorlar şurası (müşahidə şurası) (olduqda), icra orqanı,
audit komitəsi (olduqda), onların üzvlərinin adı, soyadı,
atasının adı;

- Əsas investisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) həyata
keçirilməsi ilə bağlı xarici valyuta mübadiləsi.
.
İşci sayı:
2018-ci ilin martın sonuna-4
2018-ci ilin iyunun sonuna-4
2018-ci ilin sentyabrın sonuna-4
2018-ci ilin dekabrın sonuna -7
Müşahidə Şurası:
Rza İsmayıl oğlu Sadiq (sədr)
Emil Sabir oğlu Rzayev (üzv)
Vüsal İlqar oğlu Şahverdiyev (üzv)
Direktor : Ruslan Nazim oğlu Cəfərov

12.Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının
(payçılarının) ayrı-ayılıqda sayı;

Audit Komitəsi:
Hümbətov İkram Müzəffər oğlu (sədr)
Hüseynova Vəfa Həsrət qızı (üzv)
Xəlilov Nicat Nizami oğlu (üzv)
100% Bank BTB ASC

13.Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq
həcmdə səsli səhmlərinə (paylara) malik olan şəxslər
(fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəxsin adı,
olduğu yer və VÖEN-i), onların hər birinə məxsus olan
səhmlərin sayı (səhmlərin hər növü üzrə ayrı-ayrılıqda
göstərilir) və emitentin nizamnamə kapitalında payı;

1. Bank BTB ASC
2. Dövlət qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1302164881
3. Ünvan: AZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri,
Xətai rayonu, Yusif Səfərov, ev 27
4. Nizamnamə kapitalında emitentin payı: 100 %

14.Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az
olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer,
VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı);

1. Bank BTB ASC
2. Dövlət qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1302164881
3. Ünvan: AZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri,
Xətai rayonu, Yusif Səfərov, ev 27
4. Nizamnamə kapitalında emitentin payı: 100 %

15.Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat dövrü ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat:
15.1. Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvanı);
2018-ci il ərzində səhmdarların ümumi yığıncağı
keçirilməmişdir.
15.2. Ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar;
-

16.Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli
kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat (investisiya
qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstərilir):
16.1.investisiya qiymətli kağızın növü və forması:
16.2.investisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət
qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi:

350 ədəd adi səhm

16.3.investisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal
dəyəri:

350 ədəd sənədsiz adlı adi səhm
bir səhmin nominal dəyəri: 1 000 manat

350 ədəd sənədsiz adlı adi səhm
350 ədəd adi səhm
dövlət qeydiyyat nömrəsi: AZ1001020366
qeydiyyat tarixi: 25 aprel 2018-ci il
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16.4.investisiya qiymətli kağızlar buraxılışının məcmu
nominal dəyəri:
16.5.hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə
ödənilmiş dividendlər haqqında məlumat (hesabat ilində
səhmlərin hər növü üzrə ödənilmiş dividendlərin məbləği
göstərilir):

Sənədsiz adlı adi səhm : 350000 AZN

16.6.faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatda istiqrazlar üzrə gəlirliyin illik faiz dərəcəsi:

Buraxılmamışdır.

16.7. investisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya
tədavüldə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer
(olduqda):
17.emitent tərəfindən bağlanılmış xüsusi əhəmiyyətli
əqdlər barədə məlumatlar:

Adi adlı səhmlər birjadankənar bazarda yerləşdirilmişdir

ödənilməmişdir

-

17.1. əqdin məbləği;
17.2. hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş hissəsi.
18.emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış
əqdlər barədə məlumatlar:

-

18.1. bağlanılmış əqdin mahiyyəti, tarixi və məbləği;
18.2. aidiyyəti şəxs barədə məlumat və emitentlə aidiyyət
əlaqəsi.
19. illik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi:

“BTB Kapital İnvestisiya Şirkəti ” ASC-nin
Səhmdarlarının 13.03.2019-cu il tarixli Növbəti Ümumi
Yığıncağı

20. hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat

Bakı Fond Birjasının rəsmi saytı
“BTB Kapital İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin rəsmi saytı

Təsdiq etdi:

BTB Kapital İnvestisiya Şirkəti ASC-nin direktoru

____________________________ M.Y.
Ruslan Cəfərov
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