
İnsayder əqdləri haqqında məlumat 

 
1.  Emitentin tam adı 

 

“Unibank”Kommersiya Bankı” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyəti 

2. Emitentin hüquqi ünvanı AZ1014, Bakı şəhəri, Rəşid Behbudov küçəsi 55, 

məhəllə 384. 

3. Emitentin Nizamnamə kapitalı 125 686 356.00 manat (bir yüz iyirmi beş milyon 

altı yüz səksən altı min üç yüz əlli altı) 

4. Emitentin Nizamnamə kapitalını təşkil 

edən səhmlərin sayı 

46 208 219 (qırx altı milyon iki yüz səkkiz min 

iki yüz on doqquz) adi, adlı, sənədsiz səsli 

səhmlər 

5. Emitentin yerləşdirilmiş  səhmlərinin  

nominal dəyəri 

2.72 manat (iki manat yetmiş iki qəpik) 

6 Əqdi bağlayan insayder fiziki şəxs 

olduqda - adı, soyadı, atasının adı; 

hüquqi şəxs olduqda - hüquqi şəxsin 

tam adı 

 

          Eldar Mahmud oğlu Qəribov 

 

 7. Məlumatın təqdim edilməsi səbəbi 

 

Emitentin səhmlərinin Avropa Yenidənqurma və 

İnkişaf Bankından alınması ilə əlaqədar insayder 

əqdinin bağlanılması 

8. Qiymətli kağızın və ya törəmə 

maliyyə alətinin növü 

 adi, adlı, sənədsiz səsli səhmlər 

9. Qiymətli kağızın dövlət  qeydiyyat 

nömrəsi 

AZ1003002024 

10. Əqdin həcmi (qiymətli kağızların və 

ya törəmə maliyyə alətlərinin sayı) 

16,392,273 (on altı milyon üç yüz doxsan iki min 

iki yüz yetmiş üç) adi, adlı, sənədsiz səsli 

səhmlər 

11. Əqdin nominal üzrə qiyməti 44,586,982.56 manat (qırx dörd milyon beş yüz 

səksən altı min doqquz yüz səksən iki manat əlli 

altı qəpik) 

12. Əqdin istiqaməti (alqı və ya satqı) Səhmlərin alınması  

13. Əqdin bağlanma tarixi və yeri Birjadankənar əqd 17 oktyabr 2019-cu il 

tarixində “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” Açıq 

Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən bağlanılmış, 28 

oktyabr 2019-cu il tarixində Azərbaycan 

Respublikasının Milli Depozit Mərkəzindən depo 

hesabından çıxarış alınmışdır.   

14. Əqdin bağlanmasından sonra 

insayderin  mülkiyyətində olan həmin 

emitentin qiymətli kağızlarının sayı və 

emitentin nizamnamə kapitalında payı 

(faizlə) 

 

35,757,739 (otuz beş milyon yeddi yüz əlli yeddi 

min yeddi yüz otuz doqquz) ədəd adi sənədsiz 

adlı səhm; Emitentin nizamnamə kapitalında payı  

77,3839 % təşkil edir 

 

15. Məlumatın təqdim edilmə tarixi 

 

“ 5 ”  noyabr 2019-cu il 

 

 

 

“Unibank” KB ASC  

      İdarə Heyəti 


