“Pro Kredit Bank olmayan Kredit Təşkilatı“ ASC-nin
DİVİDEND SİYASƏTİ
“Pro Kredit Bank olmayan Kredit Təşkilatı“ ASC-nin Dividend Siyasəti Azərbaycan
Respublikası Mülki Məcəlləsinə, ‘‘Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında’’ Azərbaycan
Respblikasının Qanununa və “Pro Kredit Bank olmayan Kredit Təşkilatı“ ASC-nin (bundan
sonra BOKT) Nizamnaməsinə əsasən hazırlanmışdır.
Bu Siyasət BOKT-nin dividend siyasətinin əsas prinsiplərini, dividendlərin elan edilməsi və
ödənilməsi qərarının qəbul olunma qaydasını, dividendlərin miqdarının hesablanma qaydasını
və dividendlərin ödənilməsi qaydalarını tənzimləyir
Siyasətin məqsədi səhmdarları və digər maraqlı tərəfləri BOKT-nin dividend siyasəti haqqında
məlumatlandırmaqdır
BOKT-nin

Dividend

siyasəti

aşağıdakı

prinsiplərə

əsaslanır:

şəffaflıq – dividend siyasətinin reallaşdırılmasında, o cümlədən, dividendlərin miqdarı və
ödənilməsi qərarının qəbulunda iştirak edən tərəflərin məsuliyyəti və öhdəlikləri haqqında
məlumatın aydınlaşdırılması və təyin edilməsi;
ədalətlilik – dividendlərin verilməsi, məbləği və verilmə qaydaları haqda məlumatın alınması
üçün

bütün

səhmdarların

bərabər

hüquqla

təmin

edilməsi;

əsaslanma – BOKT-nin inkişaf planı və investisiya proqramının nəzərə alınması şərti ilə,
dividendlərin miqdarı və ödənilməsi haqqında qərarın yalnız BOKT-nin müsbət maliyyə
nəticələri

əldə

edəcəyi

halda

qəbulunu

müəyyən

edir;

inkişaf – korporativ idarəetmə prosedurlarının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə dividend
siyasətinin daimi yenilənməsi və BOKT-nin strateji məqsədləri dəyişdiyi halda siyasətin də
yenidən

baxılması;

ardıcıllıq – dividend siyasətinin prosedur və prinsiplərinin mütləq qaydada icrası;
BOKT-nin dividend ödənişləri etmək qərarının verilməsi əsas qaydaları:
BOKT aşağıdakı hallarda səhmdarlarına dividend ödənilməsini həyata keçirə bilər:
- Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq dividendin ödənilməsi üçün
məhdudiyyət olmadıqda;
- BOKT-nin maliyyə vəziyyəti stabil və müsbət qiymətləndirildikdə, həmçinin inkişaf
perspektivi olduqda;

- Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən müvafiq tələb qoyulduqda, dividendlərin
ödənilməsi Palatanın razılığı ilə həyata keçirilə bilər
- Dividend ödənilməsi BOKT-nin Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının qərarı əsasında həyata
keçirilir.
- Dividendlərin ödənilməsinə dair qərarla aşağıdakılar müəyyən edilməlidir:
¨ Dividendlərinin ödənişi elan edilən səhmlərin kateqoriyası və növü;
¨ Hər hansı bir səhm kateqoriyası və növü üçün dividendin həcmi;
¨ Ödənişin müddəti;
¨ Ödənişin növü.
- Dividendlərdən hər hansı vergilərin tutulması qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuşdursa,
səhmdarlardan tutulacaq vergilər nəzərə alınmadan dividendlər elan edilir.
- Dividend siyasəti BOKT-nın ümumi maliyyə strategiyasının bir hissəsi kimi, səhmlərin bazar
dəyərinin qalxması baxımından, istifadə edilən və kapitallaşdırılan mənfəət arasında optimal
nisbəti müəyyən edir
- BOKT-nın dividendlərin ödənilməsi barədə öhdəlikləri onların ödənilməsi haqqında BOKTnın Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının qərarın qəbul edildiyi gündən etibarən yaranır və 2
(iki) ay müddətində icra edilir
- Elan edilmiş dividendlərin səhmdarlara ödənilməsi BOKT-nın öhdəliyidir. BOKT bu
öhdəliyinin icra edilməməsinə görə Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyinə əsasə
səhmdarlar qarşısında məsuliyyət daşıyır.
- BOKT, dividendlərin ödənilməsi qaydası, tarixi və yeri barədə mətbuat orqanlarında və
özünün internet saytında məlumat dərc edir
- Əgər BOKT-nın Dividend Siyasətinin hər hansı bir bəndi və ya maddəsi Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyi və ya BOKT-ın nizamnaməsi ilə ziddiyyət təşkil edirsə, onda
həmin bənd və ya maddəyə müvafiq dəyişikliklər edilənədək işdə Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericiliyi rəhbər tutulmalıdır.

