1.Səhmlərin dövlət qeydiyyat nömrəsi AZ100200004P
2. Səhmlərin növü və forması: adi, adlı sənədsiz
3. Səhmlərin nominal dəyəri və miqdarı: 0.02 AZN (iki qəpik)
4. Səhmlərin sayı 2 340 535 194 ( iki milyard üç yüz qırx milyon beş yüz otuz beş min yüz doxsan dörd)
ədəd. 46 810 703.88 (qırx altı milyon səkkiz yüz on min yeddi yüz üç manat səksən səkkiz qəpik) AZN
miqdarında.
5. Səhmdarlar:
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.”- 46 717 082.48 (qırx altı milyon yeddi yuz on yeddi min səksən iki manat qırx
səkkiz qəpik) manat – Nizamnamə kapitalının 99.8%
“ Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.”- 46 810.70 ( qırx altı min səkkiz yüz on manat yetmiş qəpik) manatNizamnamə kapitalının 0.1%
“ Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.”- 46 810.70 ( qırx altı min səkkiz yüz on manat yetmiş qəpik)
manat- Nizamnamə kapitalının 0.1%
6. Səhmdarlar hər adi səhmlə Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 106-1.3-cü maddəsi ilə
müəyyən edilmiş hüquqlara malikdirlər

1.İstiqrazların dövlət qeydiyyat nömrəsi AZ2001000044
2. İstiqrazların növü və forması: adlı, sənədsiz, faizli və təminatsız
3. İstiqrazların miqdarı: 150 000 (yüz əlli min) ədəd
4. Hər bir istiqrazın nominal dəyəri: 100 (yüz) manat
5. İstiqrazlar buraxılışının ümumi məbləği (nominal dəyərlə): 15 000 000 (on beş milyon) manat
6. İstiqrazların tədavül müddəti: 2 (iki) təqvim ili
7. İstiqrazlar üzrə illik faiz dərəcəsi: 9 (doqquz)%
8. Hər bir istiqrazla təsbit edilən hüqular:
İstiqraz sahibi aşağıdakı hüquqlara malikdir:


İstiqrazların tədavül müddətinin sonunda (ödənilmə tarixində) İstiqrazın nominal dəyərini
Emitentdən almaq;



İstiqrazın nominal dəyərindən illik 9 (doqquz) faiz olmaqla, istiqrazların tədavül müddəti
ərzində hər 6 (altı) təqvim ayından bir faiz gəliri almaq.



Emitentin ləğvi, yaxud yenidən təşkili barədə qərar qəbul edildikdə, habelə emitent müflis elan
olunduqda, istiqrazın nominal dəyərinin və həmin anadək hesablanmış, lakin ödənilməmiş faizlərin
vaxtından əvvəl ödənilməsini emitentdən tələb etmək.


9.

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər hüquqlar
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sahiblərinin İstiqrazlarla təsbit olunan hüquqlarının icrasını təmin etmək öhdəliyini daşıyır.
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