Karz edaralaryň-emitentleriň emissiýasynyň prospektinde görkezilmegi
üçin hökmany bolan maglumatlaryň sanawyny tassyklamak hakynda

„Gymmatly kagyzlar bazary hakynda“ Türkmenistanyň Kanunynyň 36-njy
maddasyny ýerine ýetirmek maksady bilen, buýurýaryn:
1. Karz edaralaryň-emitentleriň emissiýasynyň prospektinde görkezilmegi üçin
hökmany bolan maglumatlaryň sanawyny tassyklamaly (goşulýar).
2. Şu buýrugyň döwlet belligine alnan gününden başlap, 10 (on) iş gününiň
dowamynda resmi çap edilmegini üpjün etmeli we resmi çap edilen güni bu
barada Türkmenistanyň Adalat ministrligine habar bermeli.
3. Şu buýrugyň ýerine ýetirilişine Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet
ministriniň orunbasary we Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň
başlygynyň orunbasary gözegçilik etmeli.
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Karz edaralaryň-emitentleriň emissiýasynyň prospektinde görkezilmegi üçin
hökmany bolan maglumatlaryň sanawy
I bap. Umumy düzgünler
1. Şu Karz edaralaryň-emitentleriň emissiýasynyň prospektinde görkezilmegi
üçin hökmany bolan maglumatlaryň sanawy (mundan beýläk- Sanaw) „Gymmatly
kagyzlar bazary hakynda“ Türkmenistanyň Kanunynyň 36-njy maddasynyň ikinji
bölegine laýyklykda işlenip taýýarlanyldy we Türkmenistanyň çäginde karz
edaralaryň-emitentleriň emissiýasynyň prospektinde görkezilmegi üçin hökmany
bolan maglumatlary kesgitleýär.
2.
Şu Sanaw Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan berilýän
ygtyýarnamanyň esasynda bank işini amala aşyrýan we Türkmenistanyň çäginde
emissiýasy döwlet tarapyndan bellige alynmaga degişli bolan gymmatly kagyzlar
bazaryndaky hünärmençilik işiniň bir ýa-da birnäçe görnüşlerini amala aşyrmak üçin
ygtyýarnamasy bolan ýuridik şahslaryň ählisine degişlidir.
3.
Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gymmatly kagyzlaryň
emissiýasy amala aşyrylanda emissiýanyň prospektiniň taýýarlanylmagyna degişli
bolan, gymmatly kagyzlary çykarmagy amala aşyrýan karz edaralar-emitentler
tarapyndan maglumatlar şu Sanawa laýyklykda düzülýär we Türkmenistanyň
Maliýe we ykdysadyýet ministrligine (mundan beýläk – Ygtyýarly edara) berilýär.
II bap. Emissiýanyň prospektinde görkezilmegi hökmany bolan
maglumatlar
4. Türkmenistanyň çägindäki gymmatly kagyzlaryň emissiýasynyň döwlet
tarapyndan bellige alynmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda kesgitlenilişine
laýyklykda
Gymmatly
kagyzlaryň
ýeke-täk
döwlet
sanawynyň
saklaýjysy - Ygtyýarly edara tarapyndan bellige alynmaga degişlidir.
5. Karz edaranyň emissiýanyň bellige alynmagy üçin arzany, gymmatly
kagyzlaryň emissiýasy hakynda çözgüdini, emissiýanyň prospektini – emissiýaly
gymmatly kagyzlar açyk ýerleşdirilen halatynda hem-de emitentiň esaslandyryjy
resminamalarynyň göçürilen nusgalaryny Ygtyýarly edara bermäge borçludyr.
Karz edaralaryň-emitentleriň emissiýasynyň prospektinde şu Sanawyň ýedinji
böleginde görkezilen maglumatlar bolmalydyr.

6.
Karz edara-emitent, şeýle hem karz edara-emitent bilen ylalaşmak
arkaly gymmatly kagyzlaryň olaryň birinji eýelerine satylmagyny amala aşyrýan
gymmatly kagyzlar bazarynyň hünärli gatnaşyjylary her bir alyja ol gymmatly
kagyzlary satyn almazyndan öň satuwyň şertleri we emissiýanyň prospekti bilen
tanyşmagyna mümkinçiligi üpjün etmäge borçludyrlar.
7. Karz edaralaryň-emitentleriň emissiýasynyň prospektinde görkezilmegi
hökmany bolan maglumatlaryň sanawy şulardan ybaratdyr:
1) Karz edara-emitent baradaky maglumatlar:
a) doly ady;
b) ýuridik salgysy, Türkmenistanyň Merkezi bankyndaky aragatnaşyk
hasaplarynyň belgisi;
ç) esaslandyryjylaryň umumy ýa-da esaslyk maýanyň 5%-den az bolmadyk
paýa eýelik edýän paýdarlaryň sany;
d) Karz edaralarynyň gözegçilik geňeşiniň we müdirýetiň ähli agzalarynyň
sanawy;
2) auditoryň netijenamasyny goşmak bilen, karz edara-emitentiň maliýe
ýagdaýy baradaky maglumatlar:
a) soňky ýylyň maliýe hasabaty (döredilen wagty bir ýyldan az bolsa,
döredilen pursatyndan soň tamamlanan maliýe hasabaty), maliýe ýagdaýy barada
hasabaty, girdejiler we çykdajylar hem-de olaryň paýlanyşy barada hasabaty;
b) soňky ýylda esasy ätiýaçlyk gaznasynyň serişdeleriniň emele getirilişi we
peýdalanyşy barada hasabat;
ç) eger olar bar bolsa, berlen jerimeler barada maglumatlar;
d) esaslyk maýasynyň möçberi barada maglumat;
3) gymmatly kagyzlaryň geljekki goýberilişi barada maglumatlar:
a) goýberilişiň görnüşi, umumy möçberi (nominal gymmaty boýunça),
gymmatly kagyzlaryň eýeleriniň hukuklary;
b) gymmatly kagyzlaryň goýberilmegi hakynda çözgüt kabul edilen senesi we
çözgüt kabul eden edara, gymmatly kagyzlaryň goýberilişiniň başlanýan senesi;
ç) gymmatly kagyzlaryň potensial satyn alyjylary babatynda çäklendirmeler
we olaryň gymmatly kagyzlary satyn alyp biljek ýeri/ýerleri;
d) goýberilişiň baha we hasaplaşyk şertleri barada maglumatlar;
e) goýberilişiň ýerleşdirilişi barada maglumatlar;
ä) diwidendleriň alnyşy barada maglumatlar;
f) gymmatly kagyzlary kabul etmek ýa-da olardan ýüz öwürmek barada
çözgütlere täsir edip biljek beýleki maglumatlar.
8.
Karz edaranyň-emitentiň maliýe ýagdaýy hakynda maglumatlar
paýdarlar jemgyýeti döredilen mahalynda emissiýanyň prospektinde görkezilmeýär,
başga guramaçylyk-hukuk görnüşli ýuridik şahslaryň oňa öwrülen halatlary muňa
degişli däldir.
Paýnamalaryň paýdarlar jemgyýeti-emitent esaslandyrylan pursatynda
jemagat öňünde (açyk) ýerleşdirilmegine rugsat berilmeýär.

9.
Emissiýanyň prospektine goşulan maglumatlaryň dolulygy we
hakykylygy wezipeli adamlaryň gollary we ýuridik şahsyň-emitentiň möhüri bilen
tassyklanylýar.
10. Karz edara-emitent emissiýany bellige almak üçin berlen
resminamlarda bar bolan maglumatlaryň hakykylygy üçin, şeýle hem gymmatly
kagyzlaryň emissiýasynyň kadalarynyň berjaý edilişi üçin jogapkärçilik çekýär.
11. Gymmatly kagyzlaryň ýeke-täk döwlet sanawynda emissiýasy
Türkmenistanda amala aşyrylan gymmatly kagyzlar hakynda şu maglumatlar
bolmalydyr:
1) karz edaranyň-emitentiň doly ady we ýuridik salgysy;
2) karz edaranyň-emitentiň döwlet tarapyndan bellige alnandygy hakynda
maglumatlar;
3) gymmatly kagyzlaryň görnüşi, sany, nominal bahasy, olaryň
ýerleşdirilmeginiň görnüşi;
4) ygtyýarly edara tarapyndan bellenilýän başga maglumatlar.
Berlen resminamalara düýp manysy boýunça seredilen mahalynda Ygtyýarly
edaranyň:
1) emissiýa prospektinde görkezilen maglumatlaryň dolulygyny;
2) berlen resminamalarda gymmatly kagyzlary çykarmagyň şertleriniň
Türkmenistanyň kanunçylygyna çapraz gelýändigi barada netije çykarmaga
mümkinçilik berýän maglumatlaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny;
3) emissiýanyň prospektiniň ýazgy böleginiň we esaslandyryş
resminamalarynyň, maliýe ýagdaýy barada hasabatlaryň we hasabatlaryň biri-birine
laýyk gelýändigini barlamaga haky bardyr.
12. Berlen resminamalaryň we olarda bolan maglumatlaryň düzüminiň
“Gymmatly kagyzlar bazary hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň talaplaryna
laýyk gelmedik ýagdaýynda, olar gutarnykly işlemek üçin Ygtyýarly edara
tarapyndan karz edara-emitente gaýtarylýar, şunda anyk ýetmezçilikler we
nätakyklyklar ýazmaça görnüşde görkezilýär, olary düzetmek üçin möhlet
bellenilýär.
III bap. Jemleýji düzgünler
13. Karz edaralaryň-emitentleriň wezipeli adamlary karz edaralaryňemitentleriň emissiýasynyň prospektinde görkezilmegi üçin hökmany bolan
maglumatlaryň öz wagtynda berilmändigi, doly däl görnüşde berlendigi ýa-da
ýalňyş berlendigi üçin Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik
çekýärler.
14. Gymmatly kagyzlaryň karz edaranyň-emitentiniň hasabatyna goşulmaga
degişli maliýe hasabatlylygy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda düzülýär
we berilýär.
15. Bellige alnan gymmatly kagyzlaryň emissiýalarynyň sanawy Ygtyýarly
edaranyň saýtynda çap edilip bilner.

