KAPİTALLAŞMA
Son yenilənmə: İyul, 2013
Kurs №: UT 010

Kursun yeri: Babək Plaza, 7-ci mərtəbə, İnvestAZ

Əlaqə telefonu:
E-mail ünvanı:
Kurs öncəsi tələblər:
Sertifikat:
Dil:

*1234
InvestU@investaz.net

36
6

CPTL
QKB
İxtisas
Kapitallaşma
İmtahanı

Yoxdur
İmtahan nəticələrinə uyğun olaraq təqdim olunur
Azərbaycan, Rus və ya İngilis dili

Bu kursda kimlər iştirak edə bilər?
Kapitalı cəlb etmək marağında olan korporativ dinləyicilər.

Bu kursdan iştirakçılar nə əldə edəcəklər?
Tədrisin məqsədi Azərbaycandakı şirkətlərə kapitallaşma yollarının o cümlədən, səhmdar kapital və borclanmanın üstünlüklərini, onlara qatacağı dəyəri və korporativləşmədəki rolunu izah etmək, habelə İnvestAZ
şirkətinin vasitəsi ilə bu şirkətlərə kross-listinq imkanı yaradaraq həm yerli, həm də xarici kapital cəlb etmə
yollarını göstərməkdir.

Kursun təşkili:
Kurs 6 dərsdən ibarətdir. Hər dərs bir saat müddətində aparılır. Kurslar tədris otağında müəllim tərəfindən
izahlı təqdimat, birbaşa ticarət platformasının istifadəsi, demo hesab ilə praktika, sual və tapşırıqlar vasitəsi ilə
həyata keçirilir. Kursun müddətində kiçik test təşkil olunur. Kurs iştirakçıları müvafiq materiallarla təmin
olunacaqdır.

Kursun məqsədləri:
1. Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarının iş prinsiplərini peşəkar səviyyədə izah etmək;
2. Azərbaycan maliyyə bazarında emissiya həyata keçirmək istəyən şirkətlərə bu kapital cəlb etmə metodunun
üstünlükləri çatdırmaq;
3. Maliyyə bazarında gəlir əldə etməyin digər üsullarını təqdim etmək.

Kursun materialları:
Brealey və digərləri “Korporativ Maliyyənin əsasları”
Ross və digərləri “Korporativ Maliyyə”
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin təlimatları

Kursun tərkibi:
Movzuların adı:

Müddət

1. Giriş:
Niyə maliyyələşmə, niyə qiymətli kağızlar bazarı

1 saat

2. Borclanma yolları:
İstiqrazlar, kommersiya kağızları, veksellər, faktorinq

1 saat

3. Kapitallaşma yolları:
Xüsusi sərmaye, Birləşmə və satın alma, İKY(İlkin kütləvi yerləşdirmə)

1 saat

4. İKY aktuallığın müəyyənləşdirməsi:
Bazarda mövqe, biznes strategiyası, uzun müddətli planlaşdırma

1 saat

5. Maliyyə tarixi və tələb olunan hesablar:
Maliyyə tarixinin tələblərə uyğun olması, tələb olunan hesabların anlayışı

1 saat

6. Hazırlıq və İKY sonra:
İKY hazır olmasının mərhələləri, sonrakı planlar və bazarda strategiya

1 saat

Kursun qaydaları:
Hər hansı bir dərsdə iştirak edə bilməcəyiniz barədə məlumat ən azı 5 iş günü öncədən verilməlidir;
Dərs zamanı mobil telefon ilə danışmaq qadağandır.

Qrup iştirakçıların sayı:

8 nəfərə-dək

