
 Hərrac barədə elan 

Hərracın predmeti: Aqrarkredit Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank Olmayan Kredit 

Təşkilatının səhmdarlarının ümumi yığıncağının 26 oktyabr 2017-ci il tarixli 72 nömrəli 

qərarına əsasən Aqrarkredit QSC ilə “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC arasında 

bağlanmış 11 avqust 2015-cı il və 11 may 2016-cı il tarixli müqavilələrə əsasən əldə 

edilmiş problemli aktivlər üzrə tələb hüquqları  

 

Tələb hüququ barədə məlumat: 

• Kipr Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən qeydiyyat nömrəsi HE316922 ilə 
qeydiyyata alınmış, hüquqi ünvanı Ipparchou 57 Agia Zoni 3027 Limassol, Kipr 
olan “Luxside Trading S.A.” şirkətinin “Aqrarkredit” QSC-yə  olan 48 497 633,42 
ABŞ dolları məbləğində borc öhdəlikləri; 

• Lüksemburq Böyük Hersoqluğu qanunvericiliyinə əsasən qeydiyyat nömrəsi 
B145797  ilə qeydiyyata alınmış, hüquqi ünvanı 25C, boulevard Royal,L-2449 
Lüksemburq olan “Lux Technology S.A” şirkətinin “Aqrarkredit” QSC-yə olan 2 
010 316,32 Avro və 38 495 808,03 ABŞ dolları məbləğində borc öhdəlikləri. 

Tələb hüquqları yalnız birlikdə satılır. 

 
Əlaqə:   
Tel: 
(+99412) 537-23-68  
(+99412) 497-50-02 
(+99412) 538-93-24 
Email: 
mk.katiblik@aqrarkredit.az 

 

Hərrac barədə məlumat: 

Müsabiqədə iştirakın rəsmiləşdirilməsi: Müsabiqədə iştirak etmək niyyətində olan 
şəxslər təkliflərin qəbul edilməsi üçün müəyyən edilmiş son tarixə qədər iştirak haqqı 
ödəmək və təklif təqdim etməklə iştirak edə bilərlər. 

Müsabiqədə iştirak haqqı 500 (beş yüz) ABŞ dolları və ya 850 (səkkiz yüz əlli) AZN 

təşkil edir. Aqrarkredit QSC tərəfindən müsabiqənin keçirilməsinin ləğv edilməsi halları 

istisna olmaqla, iştirak haqqı geri qaytarılmır.  İştirak haqqı “Aqrarkredit” QSC-nin 

aşağıdakı bank hesablarına ödənilməlidir: 

mailto:mk.katiblik@aqrarkredit.az


Manatla olan ödənişlər üçün bank hesabı: 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

KOD 501004 

SWİFT BİC: NABZAZ2C 

VÖEN 9900071001 

Aqrarkredit QSC BOKT 

KOD 501587 

SWİFT BİC: ACJTAZ22 

VÖEN 1300025711 

AZ45NABZ01350100000000035944 Mərkəzi Bankdakı Hesab 

ABŞ dolları ilə olan ödənişlər üçün bank hesabı: 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

KOD:501004 

SWİFT BİC: NABZAZ2X 

VÖEN: 9900071001 

Aqrarkredit QSC BOKT 

KOD: 501587 

SWİFT BİC: ACJTAZ22 

VÖEN: 1300025711 

AZ64NABZ01350200000000035840 Mərkəzi Bankdakı Hesab 

Təkliflər aşağıda qeyd edilən ünvana sifarişli məktub göndərməklə və ya şəxsən (və ya 
səlahiyyətli nümayəndə vasitəsi ilə) təqdim etməklə rəsmiləşdirə bilərlər: AZ 1006, 
Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Qədirli küçəsi, 125, “Aqrarkredit” QSC 

Təkliflər ən geci 11 yanvar 2018-ci il saat 17:30-a qədər təqdim edilməlidir. 



Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər tərəfindən təqdim edilən təkliflər aşağıdakılara 
dair məlumatları və sənədləri özündə əks etdirməlidir: 

1. İştirakçı hüquqi şəxs olduqda:  

- hüquqi şəxsin adı, hüquqi ünvanı və VÖENİ (xarici hüquqi şəxslər üçün 

VÖEN tələb olunmur); 

- müraciət edən səlahiyyətli nümayəndənin adı, atasının adı, soyadı və 

ünvanı; 

- hüquqi şəxsin nizamnaməsinin və dövlət qeydiyyatına alınması haqqında 

sənədin surəti,  

- hüquqi şəxsin adından çıxış edən səlahiyyətli nümayəndənin notariat 

qaydasında təsdiq olunmuş etibarnaməsi və onun şəxsiyyətini təsdiq edən 

sənədin surəti; 

- hüquqi şəxsin birbaşa və ya dolayı iştirakçıları və ya səhmdarları, həmçinin 

onun benefisiar mülkiyyətçisi və ya son nəticədə hüquqi şəxsə nəzarəti 

həyata keçirən fiziki şəxslər barədə məlumat. 

2. İştirakçı fiziki şəxs olduqda:  

- Onun adı, atasının adı, soyadı və ünvanı; 

- onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti; əgər iştirakçı hüquqi şəxs 

yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxsdirsə, həm də 

müvafiq vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə. 

3. İştirakçının problemli aktivlər üzrə tələb hüququnun alınması üçün təklif etdiyi 

aydın şəkildə, rəqəm və hərflə ifadə edilmiş qiymət, qiymətin ödənilməsi 

qaydası və müddəti; 

4. Bu bildirişin tələblərinə uyğun olaraq iştirakçı tərəfindən iştirak haqqının 

ödənilməsini təsdiq edən sənəd; 

5. Bu bildirişin tələblərinə uyğun olaraq iştirakçı tərəfindən behin ödənilməsini 

təsdiq edən sənəd. 

Təkliflər bağlı möhürlənmiş zərfdə təqdim edilməlidir. 

Hərracda iştirakın rəsmiləşdirilməsi qaydalarını pozmaqla təqdim edilmiş təkliflər nəzərə 

alınmayacaq. 

Başlanğıc satış qiyməti: Problemli aktivlər üzrə tələb hüququnun ümumi dəyəri 86 993 
441,45 ABŞ dolları və 2 010 316,32 Avro təşkil edir. 



Beh: Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər 22 dekabr 2017-ci il tarixinə qədər 
5.440.000 (beş milyon dörd yüz qırx min) manat və ya 3.200.000 (üç milyon iki yüz min) 
ABŞ dolları məbləğində behi “Aqrarkredit” QSC-nin yuxarıda göstərilən bank 
hesablarına köçürmə yolu ilə ödəməlidirlər. 

Problemli aktivlər barədə ətraflı məlumat: İştirakçılar “Aqrarkredit” QSC-nin baş 

ofisində Problemli aktivlərlə bağlı sənədlərlə tanış ola bilərlər.  İştirak haqqını ödəməyən 

iştirakçılara müsabiqəyə çıxarılmış problemli aktivlərlə bağlı məlumat verilmir. 

Müsabiqənin keçirilmə tarixi və yeri: Təkliflərin açılması və qiymətləndirilməsi 12 
yanvar 2018-ci il tarixində saat 11:00-da AZ 1006, Azərbaycan Respublikası, Bakı 
şəhəri, Qədirli küçəsi, 125 ünvanında yerləşən “Aqrarkredit” QSC-nin baş ofisində 
keçiriləcəkdir. 

Müsabiqənin keçirilmə qaydası: Müsabiqə ərizəçilərin təqdim etdiyi təkliflərin 
qiymətləndirilməsi yolu ilə keçiriləcəkdir. Müsabiqənin keçirilməsində iştirak etmək 
niyyətində olan ərizəçilər müsabiqənin keçirildiyi tarixdə və vaxtda, müsabiqənin 
keçirildiyi yerə gəlməlidirlər. Nümayəndə vasitəsi ilə iştirak edən ərizəçilər, 
nümayəndənin səlahiyyətlərini təsdiq edən etibarnaməni və ya digər sənədi təqdim 
etməlidirlər. 

Müsabiqənin qalibi olan şəxsin müəyyənləşdirilmə qaydası: Təkliflər problemli 
aktivlər üzrə tələb hüququnun alınması üçün təklif olunan məbləğ, təklif olunan digər 
ödəniş şərtləri və müddətləri əsas götürülməklə “Aqrarkredit” QSC 
tərəfindən yoxlanılaraq qiymətləndiriləcək və müsabiqənin keçirildiyi gün müsabiqənin 
qalibi elan ediləcəkdir. 

Müsabiqənin qalibi “Aqrarkredit” QSC-nin rəsmi internet səhifəsində yerləşdiriləcəkdir. 

Müsabiqənin qalibi ilə “Aqrarkredit” QSC  arasında problemli aktivlər üzrə tələb 
hüququnun alqı-satqısına dair müqavilə bağlanacaqdır. Müsabiqənin qalibi müsabiqənin 
nəticələri elan edildiyi gündən 30 gün ərzində müqaviləni bağlamaqdan boyun 
qaçırarsa, ödədiyi beh qaytarılmır. Müsabiqənin qalibi müqavilənin bağlanılması 
məqsədi ilə bu bildirişin “Müsabiqədə iştirakın rəsmiləşdirilməsi” bölməsində qeyd edilən 
və qanunvericiliklə tələb edilən digər sənədlərin notarial qaydada təsdiq edilmiş 
surətlərini (xarici hüquqi və ya fiziki şəxs olduqda isə -- notarial qaydada təsdiq olunmuş 
və müvafiq qaydada apostil olunmuş və ya leqallaşdırılmış sənədlərin Azərbaycan dilinə 
təsdiq edilmiş tərcümələrini) təqdim etməlidir. 

Qeyd: Bu bildiriş oferta deyil, qeyri-müəyyən şəxslər dairəsinə üvnanlanmış ofertaya 
dəvət kimi şərh olunmalıdır və iştirakçılar tərəfindən təqdim ediləcək təkliflər 
“Aqrarkredit” QSC ilə iştirakçılar arasında heç bir müqavilə münasibətinin yaranmasına 
səbəb olmayacaqdır. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 414.1 və 415.5-ci 
maddələrinə uyğun olaraq müqavilə yalnız müsabiqənin qalibi olan şəxs 
müəyyənləşdirildikdən sonra müvafiq qaydada imzalanacaqdır. 


