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Overview of recent changes in the Azerbaijani legislation which could materially impact your 
business 

Tax and Legal Services 

Azerbaijan Investment Holding was established 

Document: The Decree of the President of the Republic of Azerbaijan “On Establishment 
of Azerbaijan Investment Holding” (the “Decree”) 

Date of signing: August 07, 2020 

Commentary: According to the Decree, “Azerbaijan Investment Holding” (the “AIH”) 
public legal entity with a charter capital of 10 million AZN (5.88 million USD) was 
established. In addition, by virtue of the Decree, the Charter of the AIH was also approved. 

According to its Charter, the main purpose of the AIH is managing state-owned companies 
and enterprises, as well as business entities with state participation in their capital (“state-
owned enterprises”) according to uniform principles and improving their performance. The 
creation of the AIH also pursues the goal of increasing the transparency and economic 
efficiency of investment projects implemented by state-owned enterprises as well as 
ensuring their competitiveness, improving their financial health and sustainability. 

Furthermore, organizing management in state enterprises using advanced international 
experience, attracting private investment in the services market operated by state 
enterprises, stimulating the development of public-private partnership for this purpose, 
increasing the international competitiveness of state-owned enterprises and participating 
in the preparation of state enterprises for privatization (in whole or in part) are also among 
the goals of AIH. 

In accordance with its Charter, AIH’s governing bodies are the Supervisory Board and the 
Management Board. The Supervisory Board provides overall guidance and oversight to 
the AIH. The Supervisory Board consists of 5 members appointed and dismissed by the 
President of the Republic of Azerbaijan - the Chairman and other members. The 
Supervisory Board function on a pro-bono basis. 

The Management Board also consist of five members. The roles of Chairman and Chief 
Executive Officer is separate with the latter responsible for the day-to-day management of 
AIH. The chairman of the Management Board is appointed by President, whilst the other 
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members of the Management Board as well as Chief Executive Officer will be nominated 
by the chairman of the Management Board and appointed by the Supervisory Board.  

Pursuant to the Decree, Cabinet of Ministers is tasked to prepare within two months a 
proposal regarding state-owned enterprises that will be subordinated to the AIH, as well as 
a mechanism for formation of contributions that state-owned enterprises will transfer to the 
AIH for financing the costs of organisation and maintenance its activities. 

Decree is effective as of 08 August 2020. 
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Qanunvericiliyə Dair Mühüm 
Dəyişikliklər 

12 avqust, 2020-ci il 

English version  Bütün dəyişikliklər  Xidmətlərimiz  Media  Əlaqə 

Biznes fəaliyyətinizə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə biləcək Azərbaycan qanunvericiliyinə 
edilən son dəyişikliklərin icmalını Sizin diqqətinizə çatdırırıq. 

Vergi və Hüquq Xidmətləri 

Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi yaradıldı 

Sənəd: “Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin yaradılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Fərman”) 

İmzalandığı tarix: 07 avqust 2020-ci il 

Şərh: Fərmanla nizamnamə fondu 10 000 000 manat (5.88 milyon ABŞ dolları) olan 
“Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi” (“AİH”)  publik hüquqi  şəxsi təsis edilib və nizamnaməsi 
təsdiq edilmişdir. 

Nizamnaməsinə əsasən, AİH-nın əsas məqsədi onun idarəetməsinə verilmiş dövlət 
şirkətlərinin və müəssisələrinin, dövlət payı olan təsərrüfat cəmiyyətlərinin (bundan sonra 
– dövlət müəssisələri) vahid prinsiplər əsasında idarə edilməsi və fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsidir. AİH-nin yaradılması həmçinin dövlət müəssisələri həyata keçirdikləri
investisiya proqramlarının şəffaflığının və iqtisadi səmərəsinin yüksəldilməsi, onların
rəqabət qabiliyyətinin təmin olunması, maliyyə sağlamlığının və dayanıqlılığının
yaxşılaşdırılması məqsədi daşıyır.

Əlavə olaraq, qabaqcıl beynəlxalq təcrübədən istifadə etməklə dövlət müəssisələrində 
idarəetməninin təşkil edilməsi,  dövlət müəssisələrinin fəaliyyət göstərdiyi xidmətlər 
bazarına özəl investisiyaları cəlb edilməsi, bu məqsədlə dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığının 
inkişafını stimullaşdırması, dövlət müəssisələrinin beynəlxalq səviyyədə rəqabət 
qabiliyyətini artırması, dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməyə (tam və ya qismən) 
hazırlanmasında iştirak edilməsi AİH-nın hədəfləri sırasındadır. 

Nizamnaməsinə uyğun olaraq AIH-nin idarəetmə orqanları Müşahidə Şurası və İdarə 
Heyətidir. Müşahidə Şurası AİH-ə ümumi rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirir. Müşahidə 
Şurası Prezidentin vəzifəyə təyin etdiyi 5 (beş) üzvdən – sədr və digər üzvlərdən 
ibarətdir.  Müşahidə Şurası ictimai (ödənişsiz) əsaslarla fəaliyyət göstərir. 
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İdarə Heyəti də 5 (beş) üzvdən ibarətdir. Sədr və Baş İcraçı Direktorun səlahiyyətləri 
ayrılıb və sonuncu AİH-in cari fəaliyyətinə rəhbərlik edir və onu təmsil edir. İdarə Heyətinin 
sədrini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəyə təyin edir, İdarə Heyətinin digər 
üzvlərini, o cümlədən Baş icraçı direktorunu isə İdarə Heyəti sədrinin təqdimatı əsasında 
Müşahidə Şurası vəzifəyə təyin edir. 

Fərmana uyğun olaraq, Nazirlər Kabineti AİH-in idarəetməsinə veriləcək dövlət 
müəssisələri ilə bağlı təkliflərini, həmçinin də AİH-in fəaliyyətinin təşkili və təmin edilməsi 
xərclərinin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət müəssisələrinin ona ödəyəcəkləri haqqın 
formalaşma mexanizmini iki ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim etsin; 

Fərman 08 avqust 2020-ci il tarixindən etibarən qüvvəyə minib. 
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