
1122 iyun - 5 iyul 2017-ci ill

1.  2.1.1 Emitentin firma adı və təşkilati-hüquqi forması emitentin tam və 
qısaldılmış adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), 
dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi 

Açıq səhmdar cəmiyyəti, “Azərqarant 
Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti; 

“Azərqarant Sığorta” ASC, 
VÖEN 1300122001 
28.11.1997, 21saylı 

2.  2.1.2. Еmitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer Bakı şəhəri, 28may, 72 
3.  2.1.3 emitentin adında dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün əvvəlki 

adları, habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər, emitent digər 
hüquqi şəxsin bölünməsi və ya tərkibindən ayrılması şəklində 
yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, 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.  2.1.4 emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları 
və nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları 
haqqında məlumatlar  

___ 

5.  2.1.5 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.  2.1.6 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.  2.1.7 emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri Sığorta fəaliyyəti 
8.  2.1.8 emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar 

üzrə  fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri 
Şirkətin lisenziyası 01.11.2016 il 

tarixindən könüllü ləğv edilib 
9.  2.1.9 emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər - 

10.  2.1.10 emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası 3 komissiya üzvü 
11.  2.1.11 emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar 

şurası (müşahidə şurası) (olduqda), icra orqanı, audit komitəsi 
(olduqda), onların üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı 

Ləğvetmə komissiyasının sədri – 
Məmmədov Rəşad Əhliman oğlu;  

Üzvləri:Tağıyeva Tamilla  
Vəli qızı; 

Xəlilova Günel Qara qızı 
12.  2.1.12 emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının 

(payçılarının)  ayrı-ayılıqda sayı 
Şirkətin səhmdarı 1 nəfərdi 

13.  2.1.13 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 

Əliyev Oqtay Abbas oğlu- 10000səhm 
– 100% 

 

14.  2.1.14 nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan 
hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, VÖEN-i, 
nizamnamə kapitalında emitentin payı) 

--- 

15.  2.1.15 emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat dövrü ərzində 
keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat 

hesabat ili ərzində səhmdarın  6 
yığıncağı keçirilib 

16.  2.1.15.1 yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan) 26.02.2016, 01.04.2016, 17.05.2016, 
28.07.2016 20.10.2016, 30.12.2016 – 

Bakı şəh, 28may, 72 
17.  2.1.15.2 ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar  1) Dividentin verilməsi 

2) investisiya qiymətli kağızlar üzrə 
illik hesabatının təsdiqlənməsi 
3) ştat cədvəlinə əlavə edilməsi 
haqda 
4) direktorlar şurasının tərkibi haqda 
5) lisenziyanın könüllü ləğv edilməsi 
haqda 
6) ləğvetmə komissiyasının 
yaradılması haqda  

18.  2.1.16 emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının 
buraxılışları haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızların 
hər buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstərilir) 

 

19.  2.1.16.1 investisiya qiymətli kağızın növü və forması adi səhmlər, sənədsiz adi qiymətli 
kağızlar 

20.  2.1.16.2 investisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat 
nömrəsi və qeydiyyat tarixi 

AZ100800503, 16.03.2012il 

21.  2.1.16.3 investisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri 10000səhm- 561manat 
22.  2.1.16.4 investisiya qiymətli kağızlar buraxılışınıın məcmu nominal dəyəri 5610000manat 
23.  2.1.16.5 hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş 

dividendlər haqqında məlumat (hesabat ilində səhmlərin hər növü 
üzrə ödənilmiş dividendlərin məbləği göstərilir) 

200000 (iki yüz min) manat 

24.  2.1.16.6 faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatda - istiqrazlar üzrə 
gəlirliyin illik faiz dərəcəsi 

---- 

25.  2.1.16.7 investisiya qiymətli kağızların  yerləşdirildiyi və ya tədavüldə 
olduğu fond birjasının adı və olduğu yer (olduqda) 

Bakı Fond Birjası, Bakı şəhəri, Bülbül 
prospekti, 19 
 

26.  2.1.17 emitent tərəfindən bağlanılmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə 
məlumatlar: 

--- 

27.  2.1.17.1 əqdin məbləği --- 
28.  2.1.17.2 hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş hissəsi --- 
29.  2.1.18 emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış əqdlər barədə 

məlumatlar: 
--- 

30.  2.1.18.1 bağlanılmış əqdin mahiyyəti, tarixi və məbləği --- 
31.  2.1.18.2 aidiyyəti şəxs barədə məlumat və emitentlə aidiyyət əlaqəsi --- 
32.  2.1.19 illik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi 15 may 2017il 
33.  2.1.20 hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat “İqtisadiyyat” qəzetində çap olunacaq 

  
 

“Bakı Sığorta”ASC-nin 
səhmdarlarının nəzərinə

 
31 iyul 2017-ci il tarixdə, saat 10:00-da “Bakı Sığorta” ASC-
nin Yasamal rayonu, A.M.Şərifzadə küçəsi 315C ünvanında 
yerləşən mərkəzi ofisində Cəmiyyətin səhmdarlarının 
növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
İclasın gündəliyi, əlavə məlumat, o cümlədən səhmdarların 
ümumi yığıncağının gündəliyi üzrə materiallarla tanış 
olmaq üçün “Bakı Sığorta” ASC-yə (Bakı şəh., Yasamal 
rayonu, A.M.Şərifzadə küçəsi 315 C ünvanı) həmçinin 
598-81-81 telefon  nömrəsi vasitəsi ilə müraciət edilə bilər.

Ünvan: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 
A.M.Şərifzadə küçəsi 315C

Telefon: (012) 969

Bank VTB (Azərbaycan) “Mo-
ody's” agentliyinin reytinqinə 
dair açıqlama yayıb.
Bankdan daxil olmuş açıqlama-

da deyilir:
“Mill valyutanın deval-
vasiyası 2016-cı ildə əha-
linin kredit qabiliyyətinə 
ciddi təsir göstərib və bu 
da öz növbəsində ban-
kın ötən ilki göstəricilə-
rində əks olunub. Lakin 
baş ofis VTB tərəfindən 
141,8 milyon manatdan 
çox məbləğdə əlavə ma-
liyyələşdirilməsi, VTB 
(Azərbaycan)- nın iri 
beynlexalq maliyyə təş-
kilatı olan VTB qrup 
tərəfindən dəstəyə sa-

hib olduğunu göstərir. Bu, VTB 
(Azərbaycan)-a ölkənin ən eti-
barlı banklardan biri mövqeyi-

ni qoruyub saxlamağa imkan 
verir.
Bank 2017-2019-cu illərin stra-
tegiyasında nəzərdə tutulan 
göstəricilərə nail olmaq is-
tiqamətində fəaliyyətini davam 
etdirir, aktivlərinin keyfiyyə-
tinin artırılması istiqamətində 
işləyir və bundan sonra korpo-
rativ seqmentdə mövqelərini 
möhkəmləndirərək daha da in-
kişaf etmək niyyətindədir. Əsas 
məqsəd Azərbaycan və Rusiya 
bazarlarında işləyən şirkətlər 
üçün maliyyə tərəfdaşına çevril-
məkdir. Lazım olduqda baş ofis 
VTB bundan sonra da bank VTB 
(Azərbaycan)-a dəstək göstər-
məyə davam edəcək".

(əvvəli ötən sayımızda)
Reklam mətninin dördüncü prinsipi konkret 
adama müraciətdir. “Biz insanlara təklif edirik”, 
yaxud  “Biz sizə təklif edirik”  sözlərindən baş-
layaraq, reklam mətnini tərtib etmək olmaz. Rek-
lamı tərtib edənin vəzifəsi potensial alıcıda inam 
formalaşdırmadır. 
Reklam mətnlərinin tərtib edilməsinin beşinci 
prinsipi sadə və anlaşıqlı dildən istifadə edilmə-
sidir. Reklam mətnlərinin tərtib edilməsinin prin-
sipləri  ondan ibarətdir ki, mətn asan oxunma-
lıdır. Əgər hər bir abzasın sonu növbəti abzasın 
oxunulmasını   stimullaşdırırsa, belə hal düzgün 
hesab olunur.  
Reklam mətnlərinin yaradılmasının altıncı  prin-
sipi alıcıların rəy və fikirlərindən istifadə edilmə-
sindədir. İstifadəçilərin seçilmiş düzgün rəyləri  
alıcıların müsbət rəyini artırır. 
Reklam mətnlərinin tərtib edilməsinin yeddinci 
prinsipi onun yoxlanılmasından ibarətdir. Rek-
lam mətnlərinin bir neçə variantlarını hazırlayın 
və  onların səmərəliliyini yoxlayın. Ən uğurlu-
sundan istifadə edilməsinə dəyər. 
Reklam mətnlərinin dərk olunması və təsir səviy-
yəsi  həm mətnin özünün keyfiyyətindən, həm 
də oxuculardan asılıdır: reklamın üslubu onun 
istiqamətləndiyi şəxslərin zövqlərini və üstün-
lüklərini əks etdirməlidir. Bütünlükdə, savadlı və 
təsirli reklam mətninin tərtib edilməsinin geniş 
prinsipləri aşağıdakılardır: 
1. Minimum mətndə yerləşdirilmiş maksimum 
informasiya. Əmtəənizin üstünlüyünü alıcılara 
çatdırmaqdan ötrü lazım olandan çox danışmaq 
lazım deyil. Əgər məhsulunuzun rəqabət üstün-
lüyü qismində ayırdığınız dəlil istehlakçı üçün 
güclü və vacibdirsə, onda artıq sözlər sizə lazım 
olmayacaqdır.
2.  Bir çoxlarının istifadə etdiyi, məsələn,  “keyfiy-
yəti” kimi xəyali və aldadıcı anlayışlarla əməliy-
yat aparmayın. Axı, sizin rəqibləriniz də öz məh-
sulunun yüksək keyfiyyətini sizə xatırladacaqdır. 
Çoxlarında  olduqlarına diqqət yetirmək şansı sı-
fıra bərabərdir. 
3. Obrazlardan istifadə edin. Parlaq, yadda qalan  
obrazlardan istifadə edərək orjinallıqda məzmun-
suzluğa, bayağılığa diqqət verin. 
4. Uzun cümlələr qurmayın və passiv dəlildən 
(sübutdan) qaçın, aktiv dəlil (sübut) hərəkətə 
sövq etməklə bərabər, daha əlverişli və canlıdır. 
5. Parlaq, qeyri-standart ifadələrdən istifadə edin, 
lakin həddi aşmayın – onları dəbdəbəli, təmtəraq-
lı, kəskin etməyin. Elə etmək lazımdır ki,  sizin 
reklam mətniniz diqqəti cəlb etsin, ürək  bulan-
masına gətirib çıxarmasın (məsələn, “çox qəşəng 
məhsul” və “çox  əla marka” hətta loyal alıcılarda 
məmnunluq doğurmayacaqdır). 
6. Aşkar özünü öyən, lovğa ifadələrdən, “qeyri” 
ədatlarından, ara sözlərdən və vergüllərdən is-
tifadə etməyin, bütün bunlar oxucunu yorur və 
əsəbləşdirir. 
7. Sizin məqsədli auditoriyanız üçün təbii sözlər-
dən istifadə edin, lakin mətni artıq mövcud olmuş 
sözlərin yeni  mənaları və ya  xüsusi sözlər dəsti 
ilə yükləməyin, təbii səslənən hər bir  şey çap şək-
lində heç də həmişə yaxşı görünmür.

8. Sizin məqsədli auditoriyanızı əmtəənizin xa-
rakteristikasının təsviri ilə “yükləməyin” – siz əks 
effektə nail  olacaqsınız. Sizin reklam elanı nə qə-
dər sadə və asan  oxunaqlıdırsa, onun oxunması 
ehtimalı bir o qədər çox olacaqdır. 
9. Bəzi siyasətçilərə bənzəməyin və digər əmtəələ-
ri pisləməyin. Məhsulunuzun necə olması və is-
tehlakçıya  nə verməsi haqqında danışın. 
10.  Reklam mətnlərində pafosa, hamıya məlum 
olan  həqiqətlərə yer verilməməlidir. Faktlara, 
faktlara və bir daha faktlara üstünlük verilmə-
lidir. Gözəl sözlərə artıq, çətin ki, bir kəs diqqət 
yetirsin, üstünlüyü  ləyaqətlə əsaslandırmaq la-
zımdır. 
11. Mətndə sizin potensial alıcınızın probleminin 
həlli əks olunmalıdır. Yadda saxlayın – hər bir  in-
sanda problem mövcuddur. Sizin vəzifəniz ona 
bunu təlqin etmək, sonra isə əmtəə və ya  xidmə-
tin əldə edilməsi kimi asan çıxış yolunu təklif et-
məlidir. 
12.  Bir insana müraciət edin. “Biz insanlara kömək  
edirik” yox, “Biz Sizə kömək edəcəyik” ifadəsini 
yazın. Onda aydın olacaqdır ki, kim məhz sizi, 
həqiqətən, maraqlandırır. İnsan kütləsinə mü-
raciət edərək, sizin bütün səyləriniz səpələnir. 
Bəzi hallarda ifadəni danışıq üslubundan istifa-
də edeərək, birinci şəxsin adından yazmaq daha 
faydalıdır. Bu, sizin dediyinizə inamı və marağı 
artırır. 
13. Alıcıların inandırıcı fikirlərindən və rəylərin-
dən  istifadə edin. Savadlı tərtib edilmiş fikirlər 
və rəylər reklam mətninin səmərəliliyini bir neçə 
dəfə yüksəldə bilər. Hamı sizdən təklif etdiyiniz 
əmtəə haqqında təsirli danışmağı istəyir. Sübut 
edin ki, sizin əmtəə və ya xidmətiniz, həqiqətən, 
xeyir gətirir.
14. Yazın və təzədən yazın. Oxuyun və təzədən 
oxuyun. Kənar şəxsdən yazının keyfiyyətinin  
qiymətləndirilməsini xahiş edin – onda nöqsanlar 
görünəcəkdir. Mətnin istismarı zamanı düzəlişlə-
ri edin. Bəzi ifadələrin yenidən dəyişdirilməsini 
sınayın.  Baxın ki, cavab necə dəyişəcəkdir. Hansı 
reklam mətninin sizdə xüsusi təəssürat yaratdığı-
nı nəzərə alın. 
15. Ən yaxşı üsullardan istifadə edin.
16. Yaxşı reklam mətninə, bir qayda olaraq, aşağı-
dakılar  mane olur:
1.Aşkar əşyaları görmək  və reklamın mətninin 
tərtib edilməsinin minimum prinsiplərinə  diqqət 
verilməsinin arzu olunmaması;
2. Qanunvericilik;
3. Bəzən uyğunsuz korporativ üslub. Çox zaman 
şirkətlərdə hər hansı bir fantaziyanın təzahür et-
məsi korporativ üsluba kənarlaşma və uyğunsuz-
luq kimi qəbul olunur. 
4. Rəhbərliyin mühafizəkarlığı. Bu, əsl ciddi ma-
neədir. Öz nöqteyi-nəzərinizi qorumaqdan ötrü 
layiqli  sübutların və təsir alətlərinin tapılması 
sizdən asılıdır. Təəssüf ki, bir çox rəhbərlər indiyə 
qədər reklam mətninin hazırlanmasını layiqli iş 
hesab etmirlər və  bu işə görə təcrübəli mütəxəs-
sisə əlavə pul ödənilməsini vacib saymırlar.

F.M.Qarayev,
BDU-nun dosenti


