"CPM-İNVEST İNVESTİSİYA ŞİRKƏTİ" QSC-NİN
DİVİDEND SİYASƏTİ
"CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin (“Cəmiyyət” və ya “İnvestisiya
Şirkəti”) Dividend Siyasəti Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, Azərbaycan
Respublikasının maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının qaydalarına, Cəmiyyətin Nizamnaməsinə
və digər daxili sənədlərinə uyğun hazırlanmışdır.
Siyasət dividendlərin hesablanması, elanı, məbləği, forması və ödənilməsi müddətlərinə dair
İnvestisiya şirkətinin prosedurlarını əks etdirir. Xalis mənfəətin dividendlərin ödənişinə
yönəldilməsi İnvestisiya şirkətinin strategiyasının tələblərinə və Səhmdarların Ümumi
Yığıncağının qərarına əsaslanır. Siyasətin əsas məqsədi hər il davamlı və etibarlı dividend
siyasətini həyata keçirmək və bu siyasətdən hər hansı bir uzaqlaşmanın qarşısını almaqdan
ibarətdir.
1. Dividend siyəsətinin prinsipləri
➢ Şəffaflıq - dividend siyasətinin reallaşdırılması, o cümlədən, dividendin miqdarı və
ödənilməsi qərarının qəbulunda iştirak edən tərəflərin məsuliyyəti və öhdəlikləri haqqında
məlumatın aydınlaşdırılması və təyin edilməsi;
➢ Əsaslanma - Cəmiyyətin inkişaf planı və investisiya proqramının nəzərə alınması şərti ilə,
dividendin miqdarı və ödənilməsi haqqında qərarın yalnız Cəmiyyətin müsbət maliyyə
nəticələri əldə edəcəyi halda qəbulunu müəyyən edir;
➢ Ədalətlilik - dividendin verilməsi, məbləği va verilmə qaydaları haqda məlumatın alınması
üçün bütün səhmdarların bərabər hüquqla təmin edilməsi;
➢ Ardıcıllıq - dividend siyasətinin prosedur va prinsiplərinin mütləq qaydada icrası;
➢ İnkişaf - korporativ idarəetmə prosedurlarının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə dividend
siyasətinin daimi yenilənməsi və Cəmiyyətin strateji məqsədləri dəyişdiyi halda siyasətin
yenidən baxılması;
➢ Sabitlik - Cəmiyyətin sabit dividend ödənişləri etmək təşəbbüsü.

2. Dividendlərin elanı
İnvestisiya Şirkəti aşağıdakı hallarda dividendin ödənilməsini təmin edir:
- Şirkətin maliyyə vəziyyəti stabil və/və ya müsbət qiymətləndirildikdə, həmçinin inkişaf
perspektivi olduqda;
- Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, dividendin ödənilməsi üçün hər
hansı qadağa olmadıqda;
- Şirkətin Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının müvafiq qərarı qəbul olunduqda.
Dividendlərin elanı və ödənilməsi barədə qərar Səhmdarların Ümumi Yığıncağı tərəfindən qəbul
edilir və qeyd olunan qərarda dividend ödənişlərinin məbləği, müddəti və digər müvafiq şərtlər
əks olunur.

Dividendlərdən hər hansı vergilərin tutulması qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuşdursa,
səhmdarlardan tutulacaq vergilər nəzərə alınmadan dividendlər elan edilir.
İnvestisiya Şirkəti aşağıdakı hallarda dividend elan edə və ya elan edilmiş dividendi ödəyə bilməz:
➢ Bu qərarın qəbul edilməsi tarixinə İnvestisiya şirkəti Müflisləşmə və İflas Haqqında
Qanununa əsasən müflis elan edildikdə və ya iflasa uğradıqda və ya dividendlərin
ödənilməsi nəticəsində müflis elan ediləcəyi və ya iflasa uğrayacağı ehtimal edildiyi halda;
➢ Bu qərarın qəbul edilməsi tarixinə İnvestisiya şirkətinin xalis aktivlərinin dəyəri onun
Nizamanamə kapitalından, ehtiyyat fondundan aşağı olduqda və ya bu qərarın qəbul
edilməsi nəticəsində xalis aktivlərin dəyəri aşağı düşəcəyi halda;
➢ Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda.

3. Dividendlərin mənbəyi və məbləği
Dividendlər İnvestisiya şirkətinin xalis mənfəətindən ödənilir və səhmdarlar arasında onların sahib
olduqları hər bir səhmlərin sayına proporsional şəkildə bölüşdürülür.
Ötən illərdə buraxılmış səhmlər üçün dividendlərin məbləği Səhmdarların Ümumi Yığıncağının
müvafiq qərarında müəyyən edilir.

4. Dividend almaq hüququna malik olan səhmdarlar
Mənfəəti bölüşdürülməsi nəzərdə tutulan maliyyə ilində səhmdar olan şəxslər dividend almaq
hüququna malikdir.

5. Elan edilmiş dividendlərin ödənilməsi
Dividendlər elan edildikdən sonra Səhmdarların Ümumi Yığıncağının müvafiq qərarında müəyyən
edilmiş müddət ərzində səhmdarlara ödənilməlidir. Dividendlərin ödənilməsi tarixi, forması, yeri
və proseduru haqqında məlumat səhmdarlara göndərilir. Hər bir səhmdar səhmlər üzrə
dividendlərin hesablanması qaydası, vergi prosedurları, ödəniş şərtləri və dividendi barədə
məlumat almaq üçün İnvestisiya şirkətinə müraciət edə bilər. İnvestisiya şirkəti müraciət daxil
olduqdan sonra 3 gün ərzində səhmdara cavab verməlidir.

