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BİRJADANKƏNAR ƏQDLƏRƏ DAİR ÖTÜRÜCÜ 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, sənədi verən orqanın
adı
1.3. Vəkil edilmiş nümayəndə tərəfindən imzaladıqda
etibarnamə və ya müqavilənin nömrəsi, tarixi, verilmə
müddəti

2. Qiymətli kağızların ötürülməsi
2.1. Alqı-satqı əqdini bağlayan investisiya şirkətinin tam adı
(notarius tərəfindən bağlandıqda notariat kontorunun adı)
2.2. İnvestisiya xidmətlərinin göstərilməsinə dair verilmiş
lisenziyanın nömrəsi və tarixi (notarius üçün tələb olunmur)
2.3. Alqı-satqı müqaviləsinin nömrəsi və tarixi
2.4. Qiymətli kağızları ötürənin depo hesabının nömrəsi
2.5. Müştərinin (deponentin) depo hesabında saxlanılan aşağıdakı qiymətli kağızların ötürülməsi tapşırılır:
Emitentin adı

ISIN

Qiymətli
kağızların sayı

Nominal
dəyər

Bir ədəd q/k-ın
satış dəyəri

Girov öhdəliyi ilə
yüklənmiş q/k-ların sayı

3. Qiymətli kağızların qəbul edilməsi
3.1. Alqı-satqı əqdini bağlayan investisiya şirkətinin tam adı
(notarius tərəfindən bağlandıqda notariat kontorunun adı)
3.2. İnvestisiya xidmətlərinin göstərilməsinə dair verilmiş
lisenziyanın nömrəsi və tarixi (notarius üçün tələb olunmur)
3.3. Alqı-satqı müqaviləsinin nömrəsi və tarixi
3.4. Qiymətli kağızları qəbul edənin depo hesabının nömrəsi
3.5. Müştərinin (deponentin) depo hesabına aşağıdakı qiymətli kağızların qəbul edilməsi tapşırılır:
Emitentin adı

ISIN

Qiymətli kağızların
sayı

Nominal
dəyər

Bir ədəd q/k-ın
satış dəyəri

Girov öhdəliyi ilə
yüklənmiş q/k-ların sayı

4. Sərəncam verənin imzası (hüquqi şəxs olduqda möhürü)
____________________________________________________________________________ M.Y.
5. Qiymətli kağızlar girov öhdəlikləri ilə yükləndiyi halda girov saxlayanın razılığı:
5.1. Tam adı: ____________________________________________________________________
5.2. Girov saxlayanın məsul şəxsinin imzası və şirkətin möhürü:

____________________________________________________________________________ M.Y.
6. Qeyd şərt: Ötürücü sərəncama fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti, hüquqi şəxslər
üçün təsis sənədlərinin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti əlavə olunmalıdır.
Aşağıdakı xana yalnız sərəncam Milli Depozit Mərkəzinə (MDM) təqdim edildikdə MDM tərəfindən doldurulur
Daxil olma: № _____________ tarix ______________ 2017-ci il
Qeydə alınıb: Müştəri Xidmətləri Departamenti: _______________(imza) _________________(S.A.A) M.Y.
Əməliyyat Departamenti:

_______________(imza) __________________(S.A.A) M.Y.

Ödəniş barədə məlumat: Qəbz # _____________________

Xəzinədarın imzası: _______________________

