
სადამფუძნებლო შეთანხმება

(სააქციო საზოგადოების სარეგისტრაციო მონაცემები/სარეგისტრაციო განაცხადი)

* - სიმბოლოთი აღნიშნული ველების შევსება სავალდებულოა

სამართლებრივი ფორმა --- სააქციო საზოგადოება

*საფირმო სახელწოდება - სააქციო საზოგადოება „თელასი“
უნდა განისაზღვროს ქართულ ენაზე, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვლისწინებული წესით

* საფირმო სახელწოდება ინგლისურ ენაზე - Joint Stock Company Telasi
უნდა შეესაბამებოდეს ქართულ ენაზე განსაზღვრულ სახელწოდებას

* იურიდიული მისამართი - საქართველო, ქ. თბილისი, ვანის ქ.#3
საზოგადოების ფიზიკური (ფაქტობრივი) მისამართი

* დამფუძნებლები/აქციონერები
ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, იურიდიული პირის შემთხვევაში
საფირმო სახელწოდება საიდენტიფიკაციო კოდი, იურიდიული მისამართი. აღნიშნული ველის შევსება სავალდებულოა, მხოლოდ სააქციო
საზოგადოების დაფუძნების მომენტისთვის

ხელმძღვანელი ორგანო - გენერალური დირექტორი
ხელმძღვანელი ორგანოს დასახელება (მაგ. დირექტორი, დირექტორატი, დირექტორთა საბჭო, პრეზიდიუმი და სხვა)

*ხელმძღვანელი ორგანოს წევრი/წევრები
ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, იურიდიული პირის შემთხვევაში
სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო ნომერი; უფლებამოსილების ვადა (თუ ასეთი ვადა განსაზღვრულია).

გენერალური დირექტორი - სერგეი ნიკოლაის ძე კობცევი (საზღვარგარეთის პასპორტის ნომერი: 75
6925332; საცხოვრებელი მისამართი: რუსეთი, ქ. მოსკოვი, პირევას ქ. 9/2, ბ.145. / საქართველო,
ქ.თბილისი, ი.აბაშიძის ქ.#70, ბ.151)

*ხელმძღვანელი ორგანოს წევრების წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების ფარგლები
უნდა მიეთითოს წევრები ერთობლივად (ერთად) წარმოადგენენ საზოგადობას, თუ ერთპიროვნულად (ცალ-ცალკე). თუ ხელმძღვანელი
ორგანოს წევრებს აქვთ განსხვავებული წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება, უნდა მიეთითოს თითოეული წევრის უფლებამოსილება.

ერთპიროვნული წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება

* სუბიექტის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის (ელექტრონულ მისამართის) მართვაზე პასუხისმგებელი
ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების მქონე პირი
რამდენიმე ხელმძღვანელი/წარმომადგენელი პირის არსებობის შემთხვევაში უნდა მიეთითოს მხოლოდ ერთი პირი

გენერალური დირექტორი - სერგეი ნიკოლაის ძე კობცევი (საზღვარგარეთის პასპორტის ნომერი: 75
6925332; საცხოვრებელი მისამართი: რუსეთი, ქ. მოსკოვი, პირევას ქ. 9/2, ბ.145. / საქართველო,
ქ.თბილისი, ი.აბაშიძის ქ.#70, ბ.151)

* სუბიექტის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის (ელექტრონულ მისამართის) მართვაზე პასუხისმგებელი
ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების მქონე პირის ელექტრონული ფოსტის
მისამართი და ტელეფონის ნომერი

telasi@telasi.ge
(ელექტრონული ფოსტის მისამართი, განსაზღვრული უნდა იყოს ლათინული შრიფტით)



+ 995 555 394940

(საქართველოში მოქმედი მობილური ოპერატორის მობილური ტელეფონის ნომერი)

*სამეთვალყურეო საბჭო

*სამეთვალყურეოს საბჭო შედგება 6 წევრისგან
(რაოდენობა)

*სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები
(ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, ხოლო იურიდიული პირის
შემთხვევაში სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო ნომერი - ასევე უფლებამოსილების ვადა (თუ ასეთი ვადა განსაზღვრულია))

1. ვოლკოვი დმიტრი ევგენის ძე - საზღვარგარეთის პასპორტის ნომერი: 55 0176843; საცხოვრებელი მისამართი: ქ.
მოსკოვი, მარშალ სოკოლოვსკის ქ. სახლი 10/1, ბ. 4.
2. აბრამკოვი ალექსანდრე ევგენის ძე - საზღვარგარეთის პასპორტის ნომერი: 76 2334649, საცხოვრებელი
მისამართი: ქ. მოსკოვი, პროფკავშირების ქ. სახლი 25, კორპ. 1, ბ. 190.
3.მახოვი იური ვასილის ძე - საზღვარგარეთის პასპორტის ნომერი: 76 3907905 საცხოვრებელი მისამართი: ქ.
სანკტ-პეტერბურგი, 199226, შკიპერსკი პროტოკ 20, ბ. 100.
4. სამარინი სერგეი ვალენტინის ძე - საზღვარგარეთის პასპორტის ნომერი: 76 #5782660 საცხოვრებელი
მისამართი: ქ. მოსკოვი, სოსენსკოეს დასახლება, კომმუნარკა პ. ბაჩურინსკაია, სახლი 8, კორპ. 2, ბ. 131.
5. გელენიძე ზურაბ გივის ძე -პირადი ნომერი: 01001007159 საცხოვრებელი მისამართი: ქ. თბილისი, ყაზბეგის
გამზირი #55ა.
6. ღურწკაია კობა აბესალომის ძე -პირადი ნომერი: 19001001822. საცხოვრებელი მისამართი: საქართველო, ქალაქი
თბილისი, ილია ჭავჭავაძის II ჩიხი, N 5, ბინა 31..

არსებობის შემთხვევაში გენერალური სავაჭრო წარმომადგენელი/პროკურისტი
ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, იურიდიული პირის შემთხვევაში
სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო ნომერი, ასევე უფლებამოსილების ვადა, თუ ასეთი ვადა განსაზღვრულია.

................................................................................................................................................

კაპიტალი

ნებადართული კაპიტალი შეადგენს.................ლარს
(კაპიტალის მაქსიმალური ოდენობა, რომლის ფარგლებშიც შპს-ს შეუძლია მომავალში მიიღოს წილების განთავსების
გადაწყვეტილება) -არსებობის შემთხვევაში

*განთავსებული კაპიტალი შეადგენს 112 429 418 ლარს
(განთავსებული კაპიტალი არის სამეწარმეო საზოგადოების მიერ განსაზღვრული ფულადი ოდენობა, რომელიც უნდა იყოს
სამეწარმეო საზოგადოების განთავსებული აქციების ნომინალური ღირებულებათა ჯამის ტოლი. სააქციო საზოგადოების
განთავსებული კაპიტალის მინიმალური ოდენობა სააქციო საზოგადოების რეგისტრაციის მომენტისთვის უნდა შეადგენდეს სულ
მცირე 100 000 ლარს.)

*განაღდებული კაპიტალი შეადგენს 112 429 418 ლარს
(სააქციო საზოგადოების დაფუძნების მომენტისთვის განთავსებული კაპიტალის განაღდებული ნაწილის ოდენობა, ანუ
განთავსებული კაპიტალის ფაქტობრივად შევსებული ნაწილი.განაღდებული კაპიტალი ფულადი სახით უნდა იყოს შევსებული
და იგი უნდა შეადგენდეს განთავსებული კაპიტალის სულ მცირე 25%-ს)

ნებადართული კაპიტალის არსებობის შემთხვევაში, აქციების ნომინალური ღირებულება შეადგენს
.......... ლარს



არსებობის შემთხვევაში აქციათა კლასი

......................................... კლასი
(კლასის დასახელება)

......................................... კლასი
(კლასის დასახელება)

არსებობის შემთხვევაში დაფუძნების მომენტისთვის ნომინალური ღირებულების მქონე განთავსებული
აქციების რაოდენობა და მათი ნომინალური ღირებულება
აღნიშნული ინფორმაცია უნდა მიეთითოს თითოეული კლასის აქციასთან მიმართებით, თუ განსხვავებული კლასის აქცია არსებობს.
გამოხატული უნდა იყოს მთელი რიცხვით

 1დაფუძნების მომენტისთვის ნომინალური ღირებულების მქონე განთავსებული აქციების
რაოდენობა არის ........... ერთეული და 1 აქციის ნომინალური ღირებულებაა ------ ლარი

აქციათა კლასების არსებობის შემთხვევაში

 ნომინალური ღირებულების მქონე ჩვეულებრივი 2 კლასის განთავსებული აქციების რაოდენობა
არის 112 429 418 ერთეული, ხოლო 1 აქციის ნომინალური ღირებულებაა 1 ლარი

ნომინალური ღირებულების გარეშე განთავსებული აქციების ოდენობა
აღნიშნული ველის შევსება სავალდებულოა იმ შემთხვევაში თუ საზოგადოებას დაფუძნების მომენტისთვის ნომინალური ღირებულების მქონე
განთავსებული აქციები არ აქვს. აღნიშნული ინფორმაცია უნდა მიეთითოს თითოეული კლასის აქციასთან მიმართებით, თუ განსხვავებული
კლასის აქცია არსებობს. გამოხატული უნდა იყოს მთელი რიცხვით

 3ნომინალური ღირებულების გარეშე განთავსებული აქციების ოდენობა არის ------ ერთეული

აქციათა კლასების არსებობის შემთხვევაში

ნომინალური ღირებულების გარეშე ........................................ კლასის განთავსებული აქციების
რაოდენობა შეადგენს.............. ერთეულს

ნომინალური ღირებულების გარეშე ........................................ კლასის განთავსებული აქციების
რაოდენობა შეადგენს.............. ერთეულს

*არაფულადი შენატანის სანაცვლოდ გამოშვებული აქციების ნომინალური ღირებულება, ხოლო,
ნომინალური ღირებულების გარეშე გამოშვებული აქციების შემთხვევაში, მათი რაოდენობა, შენატანის
სახე და შენატანზე ვალდებული პირის სახელი/სახელწოდება
აღნიშნული ველის შევსება სავალდებულოა იმ შემთხვევაში თუ სააქციო საზოგადოებას წესდებით არაფულადი შენატანის განხორციელება არ
არის აკრძალული.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

*დაფუძნებასთან, აგრეთვე ლიცენზიის/ნებართვის მოპოვებასთან დაკავშირებულ იმ არსებული ან
სავარაუდო ხარჯები, რომლებიც უნდა გაიღოს სააქციო საზოგადოებამ

შეადგენს ................... ლარს

1 აღნიშნული ინფორმაცია ივსება მხლოდ იმ შემთხვევაში თუ აქციას კლასი არ აქვს
2უნდა მიეთითოს კლასის დასახელება
3 აღნიშნული ინფორმაცია ივსება მხლოდ იმ შემთხვევაში თუ აქციას კლასი არ აქვს



*დაფუძნების, აგრეთვე ლიცენზიის/ნებართვის მოპოვებასთან დაკავშირებული მოქმედებების
განხორციელებაში პროცესში მონაწილე პირთა მიერ სააქციო საზოგადოებისგან მიღებული ან მისაღები

ეკონომიკური სარგებელი

შეადგენს...................ლარს

წესდება

სამეწარმეო საზოგადოების წესდება წარმოადგენს აქციონერთა მიერ შედგენილს (ინდივიდუალური
წესდება), რომელიც წარმოადგენს სადამფუძნებლო შეთანხმების ნაწილს

კრების თავმჯდომარე ___________________________________________

პარტნიორი/ხელმძღვანელობაზე წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი ხელმოწერა

თარიღი: ---------------------------------------


