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Silk Vey Vest Aviaşirkəti Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 

2021-ci il üzrə 

İDARƏETMƏ HESABATI 

 

1.Emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi ödəyicisinin  

eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), dövlət qeydiyyatının tarixi 

və nömrəsi: 

 

Emitentin tam adı:  Silk Vey Vest Aviaşirkəti Məhdud 

Məsuliyyətli Cəmiyyəti 

Emitentin qısaldılmış  adı: Silk Vey Vest Aviaşirkəti 

MMC 

Dövlət qeydiyyat tarixi: 19.01.2012 

Dövlət qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1200754781  

2. Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer: Ünvan: Bakı şəh. Xəzər ray. Binə ŞTQ, Heydər Əliyəv 

Beynəlxalq Aeroportu 

3.Emitentin adında dəyişikliklər olduqda , emitentin bütün 

əvvəlki adları, habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər, 

emitent digər hüquqi şəxsin bölunməsi və ya tərkibindən 

ayrılması şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradılıqda, 

yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxsin adı, emitent 

hüquqi şəxslərin birləşməsi və ya çevrilmə şəklində 

yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin 

forması, həmin hüquqi şəxslərin adları: 

Dəyişiklik olmayıb 

4.Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv 

edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer 

və qeydiyyatları haqqında məlumatlar: 

 

Hesabat dövrü ərzində yaranmış və ya ləğv edilmiş filial 

və nümayəndəlik yoxdur. 

5.Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ya ləğv 

edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquqi 

forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında məlumatlar, 

nizamnamə kapitalında emitentin payı, hüquqi şəxsin 

emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas olan 

müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti; 

Hesabat dövrü ərzində yaranmış və ya ləğv edilmiş törəmə 

cəmiyyəti yoxdur. 

6.Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə 

qrupun (emitent daxil olmaqla iqtisadiyyatın müxtəlif 

sahələrində fəaliyyət göstərən bir və ya daha artıq törəmə 

təşkilatı olan qrupdur) adı: 

Silk Way Aviaşirkəti MMC 

7.Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri: Hava nəqliyyatı ilə yük daşımaq 

8.Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar 

üzrə  fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri: 

Istismarçı sertifikatı – kommersiya hava daşımalarını 

yerinə yetirməyə icazə; 

Qüvvədə olma müddəti 31.12.2022 

9.Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər: 

 

Regular və çarter reyslərlə hava yük daşımaları 

10.Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası: 01.01.2021 işçilərin sayı – 889 nəfər 

31.03.2021 işçilərin sayı – 910 nəfər 

30.06.2021 işçilərin sayı – 1,032 nəfər 
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30.09.2021 işçilərin sayı – 1,051 nəfər 

31.12.2021 işçiləri sayı -   1055 nəfər 

 

11.Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: 

direktorlar şurası (müşahidə şurası) (olduqda), icra orqanı, 

audit komitəsi (olduqda), onların üzvlərinin adı, soyadı, 

atasının adı; 

Müşahidə Şurası:  

1. Müşahidə Şurasının Sədri - Axundov Zaur Sənan oğlu 

2. Müşahidə Şurasının Üzvü - Gülmaliyev Rəşad Tofiq 

oğlu 

3. Müşahidə Şurasının Üzvü - Mövsüm-zadə Mir Səməd 

Eldar oğlu  

4. Müşahidə Şurasının Üzvü - Kəngərli Elşən Vahid oğlu  

5. Müşahidə Şurasının Üzvü - Bəkirova Samirə Rafiq qızı  

6. Müşahidə Şurasının Üzvü - Alxasova Mehri Tehran qızı  

  

Müşahidə Şurası yanında Audit komitəsi: 

   

7 . Müşahidə Şurası yanında Audit komitəsinin sədri - 

Pirverdiyev Rəşad Nazim oğlu  

  

“Silk Vey Vest Aviaşirkəti” MMC-nin Prezidenti - 

Wolfgang Johann Meier 

12.Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının 

(payçılarının)  ayrı-ayılıqda sayı;  

 

Hüquqi şəxs – Silk Way Aviaşirkəti MMC (100% pay) 

13.Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq 

həcmdə səsli səhmlərinə (paylara) malik olan şəxslər 

(fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəxsin adı, 

olduğu yer və VÖEN-i), onların hər birinə məxsus olan 

səhmlərin sayı (səhmlərin hər növü üzrə ayrı-ayrılıqda 

göstərilir) və emitentin nizamnamə kapitalında payı; 

Hüquqi şəxs – Silk Way Aviaşirkəti MMC (100% pay), 

Hüquqi ünvanı: Bakı şəh. Xəzər ray. Binə ŞTQ, Heydər 

Əliyəv Beynəlxalq Aeroportu 

VÖEN: 9900067141 

Səhmlərin sayı: 172,091,168 ədəd – hər səhmin nominal 

dəyəri 1 AZN 

14.Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az 

olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, 

VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı); 

 

Hüquqi şəxs – Silk Way Aviaşirkəti MMC (100% pay), 

Hüquqi ünvanı: Bakı şəh. Xəzər ray. Binə ŞTQ, Heydər 

Əliyəv Beynəlxalq Aeroportu 

VÖEN: 9900067141 

Səhmlərin sayı: 172,091,168 ədəd – hər səhmin nominal 

dəyəri 1 AZN 

15.Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat dövrü ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat: 

 15.1. Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvanı); 3 Mart 2021 – SW Ofis binası 

9 Mart 2021 – SW Ofis binası 

5 May 2021 - SW Ofis binası 

6 May 2021 - SW Ofis binası 

18 May 2021 - SW Ofis binası 

20 May 2021 - SW Ofis binası 

24 May 2021 - SW Ofis binası 

03 İyun 2021 - SW Ofis binası 

28 İyul 2021 - SW Ofis binası 

02 Avqust 2021 - SW Ofis binası 

24 Avqust 2021 - SW Ofis binası 

27 Avqust 2021 - SW Ofis binası 

26 Oktyabr 2021 - SW Ofis binası 

01 Noyabr 2021 - SW Ofis binası 

23 Noyabr 2021 - SW Ofis binası 

26 Noyabr 2021 - SW Ofis binası 
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15.2. Ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar; - Kredit limitinin müəyyən edilməsi 

- Kredit götürülməsi üçün razılıq alınması 

- Təsisçi tərəfindən Nizamnamə kapitalının artırılması 

- Təsisçilərə dividend elan olunması 

- Kredit limitinin müəyyən edilməsi 

- Təsisçi tərəfindən Nizamnamə kapitalının artırılması 

- Pasha Bank ASC-dən götürülən kreditlərlə bağlı hava 

gəmisinə quraşdırılmış aviamühərriklərin girov 

qoyulaması 

- Təsisçi tərəfindən Nizamnamə kapitalının artırılması 

- Təsisçi tərəfindən Nizamnamə kapitalına qeyri yaşayış 

binasının əlavə edilməsi 

- Təsisçilərə dividend elan olunması 

- ABB-dən götürülən kreditlərlə bağlı Qeyri Yaşayış 

binasının girov qoyulması 

- İstiqraz buraxılması ilə qərar qəbul edilməsi 

- İstiqraz buraxılması ilə bağlı 1-ci tranş məbləğinin 

müəyyən edilməsi 

- Mövsüm-zadə Mir Səməd Eldar oğlu Müşahidə 

Şurasının üzvləri siyahısına əlavə edilsin 

- Təsisçilərə dividend elan olunması 

- Bank qarantiyasının açılması ilə bağlı 

16.Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli 

kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat (investisiya 

qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstərilir): 

Aşağıda qeyd olunub. 

 

16.1.investisiya qiymətli kağızın növü və forması: 1-ci tranş - faizli təmin edilməmiş istiqrazlar, sənədsiz adlı 

2-ci tranş - faizli təmin edilməmiş istiqrazlar, sənədsiz adlı 

3-cü tranş - faizli təmin edilməmiş istiqrazlar, sənədsiz 

adlı 

16.2.investisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət 

qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi: 

 

1-ci tranş - AZ2001023517, 30 noyabr 2021-ci il 

2-ci tranş - AZ2002023516, 22 dekabr 2021-ci il 

3-cü tranş - AZ2003023515, 13 may 2022-ci il 

16.3.investisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal 

dəyəri: 

1-ci tranş - 10,000 ədəd, 1,000 ABŞ dolları 

2-ci tranş - 10,000 ədəd, 1,000 ABŞ dolları 

3-cü tranş - 10,000 ədəd, 1,000 ABŞ dolları 

16.4.investisiya qiymətli kağızlar buraxılışının məcmu 

nominal dəyəri: 

50,000 ədəd, 1,000 ABŞ dolları 

 

16.5.hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə 

ödənilmiş dividendlər haqqında məlumat (hesabat ilində 

səhmlərin hər növü üzrə ödənilmiş dividendlərin məbləği 

göstərilir): 

 

Dividend ödənilmir, yalnız faiz gəliri ödənilir 

16.6.faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatda - 

istiqrazlar üzrə gəlirliyin illik faiz dərəcəsi: 

 

1-ci tranş – 5% 

2-ci tranş – 5% 

3-cü tranş – 5% 

  

  

  

  

  

  

  
























































































































