
სს „თელასის“ აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრება
პროექტი

გადაწყვეტილება
სს „თელასის“ აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების დღის წესრიგის

საკითხებზე

საკითხი 1: სს „თელასის“ აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებაზე
კენჭისყრის ფორმის განსაზღვრის შესახებ.

გადაწყვეტილება:
განისაზღვროს სს „თელასის“ აქციონერთა რიგგარეშე საერთო

კრების კენჭისყრის ღია ფორმა (ხელის აწევით).

საკითხი 2: სს „თელასის“ წესდების ახალი რედაქციით დამტკიცების
შესახებ.

გადაწყვეტილება:
1. დამტკიცდეს სს „თელასის“ სადამფუძნებლო ხელშეკრულება

და წესდება ახალი რედაქციით №1, №2 დანართების თანახმად.
2. სს „თელასის“ აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების

თავმჯდომარეს მიენიჭოს სს „თელასის“ აქციონერთა საერთო კრების
სახელით სს „თელასის“ სადამფუძნებლო ხელშეკრულების და წესდების
ხელმოწერის უფლებამოსილება სსიპ „საქართველოს საჯარო რეესტრის
ეროვნულ სააგენტოში“ რეგისტრაციისათვის.

3. დაევალოს საზოგადოების გენერალურ დირექტორს
წინამდებარე გადაწყვეტილების მიღების მომენტიდან 70 დღის
განმავლობაში უზრუნველყოს კანონით დადგენილი წესით
საზოგადოების სადამფუძნებლო ხელშეკრულების და წესდების
სახელმწიფო რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების
ჩატარება.



საკითხი 3: „სს „თელასის“ სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომების მოწვევისა
და ჩატარების წესის შესახებ“ დებულების ახალი რედაქციით
დამტკიცების შესახებ.

გადაწყვეტილება:
დამტკიცდეს დებულება „სს „თელასის“ სამეთვალყურეო საბჭოს

სხდომების მოწვევისა და ჩატარების წესის შესახებ“ ახალი რედაქციით №3
დანართის თანახმად.

საკითხი 4: „სს „თელასის“ აქციონერთა საერთო კრების მომზადებისა და
ჩატარების წესის შესახებ“ დებულების ახალი რედაქციით დამტკიცების
შესახებ.

გადაწყვეტილება:
დამტკიცდეს დებულება „სს „თელასის“ აქციონერთა საერთო კრების

მომზადებისა და ჩატარების წესის შესახებ“ ახალი რედაქციით №4
დანართის თანახმად.



განმარტებითი ბარათი სს „თელასის“ აქციონერთა რიგგარეშე საერთო
კრების დღის წესრიგის საკითხებთან დაკავშირებით

1. სს „თელასის“ აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების კენჭისყრის
ფორმის განსაზღვრის თაობაზე

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 198-ე მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრების
კენჭისყრის ფორმა შეიძლება დადგინდეს საზოგადოების წესდებით. თუ
საზოგადოების წესდება კენჭისყრის ფორმას არ ადგენს, მას განსაზღვრავს
აქციონერთა საერთო კრება კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების
უმრავლესობით. საზოგადოების საერთო კრებაზე კენჭისყრაში მონაწილეთა
ხმების არანაკლებ ¾ -ით შეიძლება განისაზღვროს წესდებით დადგენილი
კენჭისყრის ფორმისგან განსხვავებული კენჭისყრის ფორმა.

2. სს „თელასის“ წესდების ახალი რედაქციით დამტკიცების თაობაზე
საკითხი განსახილველად გადის საზოგადოების აქციონერთა საერთო

რიგგარეშე კრებაზე „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის
მოთხოვნების შესრულების მიზნით საზოგადოების სადამფუძნებლო
შეთანხმებისა და წესდების ახალი რედაქციით, ასევე საქართველოს
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის
16.07.2020 წლის №39 დადგენილებით დამტკიცებული, გამანაწილებელი
სისტემის ოპერატორის განცალკევების წესების დამტკიცებისთვის.

„მეწარმეთა შესახებ“ №875-Vрс-Xмп საქართველოს კანონის
შესაბამისად, რომელიც დამტკიცდა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ
2021 წლის 02 აგვისტოს და ძალაში შევიდა 2022 წლის 01 იანვარს,
საზოგადოების სადამფუძნებლო დოკუმენტებში, მათ შორის
საზოგადოების წესდებაში ცვლილებების შეტანისას, აუცილებელია სსიპ
„საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში“ სადამფუძნებლო
შეთანხმების წარდგენა, რომლის ნაწილსაც წარმოადგენს საზოგადოების
წესდება. სადამფუძნებლო შეთანხმება ტიპური ფორმისაა და მოიცავს
ძირითად ცნობებს იურიდიული პირის შესახებ. წესდებაში ცვლილებების
შეტანის ან სადამფუძნებლო შეთანხმებაში მოცემული ცნობების
ცვლილების თითოეულ შემთხვევაში ხდება მოცემული ფორმის განახლება
და მარეგისტრირებელ ორგანოში წესდებასთან ერთად მისი წარდგენა.

სს „თელასის“ წესდების ახალი რედაქცია მომზადდა საქართველოს
იუსტიციის მინისტრის მიერ დამტკიცებული, სააქციო საზოგადოების
წესდების ტიპური ფორმის საფუძველზე.

სს „თელასის“ წესდების მე-10 მუხლის 10.2 პუნქტის 1 ქვე-პუნქტის
შესაბამისად, წინამდებარე წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებები



შეტანა ან ახალი რედაქციით წესდების დამტკიცება მიეკუთვნება
საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრების კომპეტენციას.

3. „თელასის“ სამეთვალყურეო საბჭოს კრებების მოწვევისა და ჩატარების
წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე

საკითხი განსახილველად გადის საზოგადოების აქციონერთა საერთო
რიგგარეშე კრებაზე სს „თელასის“ სამეთვალყურეო საბჭოს კრებების
მოწვევისა და ჩატარების წესის შესახებ“ დებულების ახალი რედაქციით
დასამტკიცებლად, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის
მოთხოვნებთან მისი შესაბამისობის მიზნით.

სს „თელასის“ წესდების მე-10 მუხლის 10.2 პუნქტის მე-18 ქვე-
პუნქტის შესაბამისად, საზოგადოების ორგანოების საქმიანობის
მარეგულირებელი შიდა დოკუმენტების დამტკიცება მიეკუთვნება
საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრების კომპეტენციას.

4. „სს „თელასის“ აქციონერთა საერთო კრების მომზადებისა და ჩატარების
წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე

საკითხი განსახილველად გადის საზოგადოების აქციონერთა საერთო
რიგგარეშე კრებაზე „სს „თელასის“ აქციონერთა საერთო კრების
მომზადებისა და ჩატარების წესის შესახებ“ დებულების ახალი რედაქციით
დასამტკიცებლად, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის
მოთხოვნებთან მისი შესაბამისობის მიზნით.

სს „თელასის“ წესდების მე-10 მუხლის 10.2 პუნქტის მე-18 ქვე-
პუნქტის შესაბამისად, საზოგადოების ორგანოების საქმიანობის
მარეგულირებელი შიდა დოკუმენტების დამტკიცება მიეკუთვნება
საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრების კომპეტენციას.


