
დამტკიცებულია:

სს „თელასის“ აქციონერთა რიგგარეშე
საერთო კრების მიერ

არსკ-ს ოქმი _______________________წ.

კრების თავმჯდომარე

____________________________

სააქციო საზოგადოება
„თელასის“

წესდება



მუხლი 1. ზოგადი დებულებები

1. სააქციო საზოგადოება „თელასი“ (შემდგომ – „საზოგადოება“) – არის სამეწარმეო
საზოგადოება (იურიდიული პირი), რომელიც შექმნილია „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს
კანონის (შემდგომ ტექსტის მიხედვით) და საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა
კაბინეტის 14.04.1993 წ. N288 დადგენილების „სახელმწიფო საწარმოების, სახელმწიფო
საწარმოების სააქციო საზოგადოებებად გარდაქმნის საორგანიზაციო ღონისძიებების შესახებ“
შესაბამისად, რომლის კაპიტალი დაყოფილია აქციებად.

2. საზოგადოების სამართლებრივი სტატუსი განისაზღვრება საქართველოს
კანონმდებლობით და წინამდებარე წესდებით. საკითხები, რომლებიც არ რეგულირდება
წინამდებარე წესდებით, რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

3. საზოგადოება თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობის და
წინამდებარე წესდების შესაბამისად. საზოგადოება ანგარიშვალდებული საწარმოა „ფასიანი
ქაღალდების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე, რომლის ფასიანი ქაღალდები
დაშვებული სს „საქართველოს საფონდო ბირჟაზე“ სავაჭროდ.

4. საზოგადოების სამართლებრივი ფორმა - სააქციო საზოგადოება.

5. საზოგადოების სრული საფირმო დასახელება ქართულე ენაზე: სააქციო საზოგადოება
„თელასი“.

6. საზოგადოების სრული საფირმო დასახელება რუსულ ენაზე: Акционерное общество
"Теласи".

7. საზოგადოების სრული საფირმო დასახელება ინგლისურ ენაზე: Joint Stock Company Telasi.

8. საზოგადოების შემოკლებული საფირმო დასახელება ქართულ ენაზე: სს „თელასი“.

9. საზოგადოების შემოკლებული საფირმო დასახელება რუსულ ენაზე: АО «Теласи».

10. . საზოგადოების შემოკლებული საფირმო დასახელება ინგლისურ ენაზე: JSC Telasi.

11. საზოგადოების ადგილმდებარეობა: საქართველო, 0119, ქ. თბილისი, ვანის ქ. №3.

12. საზოგადოების საფოსტო მისამართი: საქართველო, 0119, ქ. თბილისი, ვანის ქ. №3.

13. საზოგადოების ელექტრონული მისამართი: telasi@telasi.ge.

14. საზოგადოება შექმნილია საქმიანობის ვადის შეზღუდვის გარეშე.

15. წინამდებარე წესდება წარმოადგენს აქციონერთა შორის დადებული სადამფუძნებლო
შეთანხმების ნაწილს, რომელიც გამოხატავს მათ ურთიერთ და შემხვედრ ნებას და
აქციონერთათვის აქვს სავალდებულო ძალა. წინამდებარე წესდებით გათვალისწინებული
ნორმები სავალდებულოა საზოგადოების აქციონერთათვის, მათ შორის მათთვის, რომლებიც
მომავალში გახდებიან მოცემული სუბიექტის აქციონერები.

16. თავისი მიზნების მისაღწევად, საზოგადოება ფლობს ქონებას, ახორციელებს ქონებრივი
და პირადი არაქონებრივი უფლებების მოპოვებას და იღებს ვალდებულებებს, ასევე მას
შეუძლია საკუთარი სახელით დაამყაროს სამართლებრივი ურთიერთობები, დადოს
გარიგებები კანონის ფარგლებში, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ,



განსაზღვროს ამ გარიგებების არსი, დადოს გარიგებები, რომლებიც არ არის
გათვალისწინებული კანონით, მაგრამ მას არ ეწინააღმდეგება, ასევე მოიპოვოს ქონებრივი და
არაქონებრივი უფლებები და აიღოს ვალდებულებები, იყოს მოსარჩელე და/ან მოპასუხე
სასამართლოში.

17. საზოგადოების პასუხისმგებლობა კრედიტორების წინაშე შეზღუდულია მთელი მისი
ქონებით, რაც ნიშნავს, რომ საზოგადოების ვალდებულებებზე მისი აქციონერები და
ხელმძღვანელები არ არიან პასუხისმგებელი. საზოგადოება არ არის პასუხისმგებელი
აქციონერთა ვალდებულებებზე.

18. საზოგადოება თავის საქმიანობაში არის დამოუკიდებელი. იგი თავად იღებს
გადაწყვეტილებას მისთვის მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით. საზოგადოება შედგება
შესაბამისი ორგანოებისგან, რომლებიც მის მართვასა და წარმომადგენლობას. საზოგადოების
მართვის ორგანოები და მათი უფლებამოსილებები განისაზღვრება წინამდებარე წესდებით.
გარდა ამისა, აღნიშნული ორგანოები ახორციელებენ თავის საქმიანობას მხოლოდ მათთვის
მინიჭებული უფლებამოსილებების ფარგლებში.

19. საზოგადოებას აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი. საზოგადოებას შეუძლია ჰქონდეს
ანგარიში საქართველოს ან სხვა ქვეყნების საბანკო დაწესებულებებში, ელექტრონული შტამპი
ან ბეჭედი, ბლანკი და ემბლემა. საზოგადოებას უფლება აქვს გახსნას შესაბამისი ანგარიშები
ნებისმიერ ბანკში, როგორც ეროვნულ, ისე უცხოურ ვალუტაში.

20. საზოგადოებას უფლება აქვს, დადგენილი წესით, გახსნას თავისი საწარმოები,
ფილიალები და წარმომადგენლობები, როგორ საქართველოს ტერიტორიაზე, ისე მის
ფარგლებს გარეთ, ასევე მონაწილეობა მიიღოს სხვა ორგანიზაციების და წარმოებების
შექმნაში. საზოგადოებას უფლება აქვს შედიოდეს სხვადასხვა გაერთიანებების
შემადგენლობაში.

მუხლი 2. საზოგადოების მიზნები და საქმიანობის სახეობები

1. საზოგადოების საქმიანობის ძირითადი მიზანია მოგების მიღება.

2. მოგების მისაღებად საზოგადოებას უფლება აქვს განახორციელოს საქმიანობის ნებისმიერი
სახეობა, რომელიც არ არის აკრძალული კანონით, მათ შორის:

 ელექტროენერგიის განაწილება;

 ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის ოპერირება;

 ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის მუშაუნარიანობის უზრუნველყოფა
(მოვლა-პატრონობა, განვითარება);

 საინვესტიციო პროექტებში მონაწილეობა, რომელიც მიმართულია საზღვარგარეთ
და საქართველოს ტერიტორიაზე აქტივების შეძენაზე, მათ შორის, ელექტროენერგეტიკის
სფეროში ქართული კომპანიების აქციების (წილების) ან მათი მართვის უფლებების შეძენაზე;

 საქმიანობის სხვა სახეობები, რომლებიც არ არის აკრძალული საქართველოს
კანონმდებლობით.



წინამდებარე წესდების მე-2 პუნქტში მითითებული საქმიანობის სახეობები
განეკუთვნება საზოგადოების საქმიანობის ძირითად სახეობებს.

3. საზოგადოებას შეუძლია დაკავებული იყოს საქმიანობის ცალკეული სახეობებით,
რომელთა ჩამონათვალი განსაზღვრულია კანონმდებლობით, მხოლოდ სპეციალური
ნებართვის (ლიცენზიის) საფუძველზე.

საზოგადოების უფლება იმ საქმიანობის განხორციელებაზე, რომელზეც საჭიროა
ლიცენზიის/ნებართვის მიღება, წარმოიქმნება ასეთი ლიცენზიის/ნებართვის მიღების
მომენტიდან ან მასში მითითებულ ვადაში და წყდება მისი მოქმედების ამოწურვასთან
ერთად, თუ სხვა რამ არ არის დადგენილი საქართველოს კანონმდებლობით.

მუხლი 3. საზოგადოების აქციონერები და მათი უფლებები/მოვალეობები

1. აქციონერი არის პირი, რომელიც საზოგადოების აქციების მესაკუთრეა. სააქციო
საზოგადოება შეიძლება იყოს, როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირი, ასევე
რეგისტრირებული დამოუკიდებელი ორგანიზაციული ფორმირება, რომელსაც არა აქვს
იურიდიული პირის სტატუსი, რომელსაც შეუძლია მოიპოვოს უფლებები და მოვალეობები
საკუთარი სახელით.

2. აქციაზე აქციონერის საკუთრების უფლება დადასტურებული უნდა იქნას აქციების
რეესტრში ჩანაწერით ან ნომინალური მფლობელის ჩანაწერით. აქციონერზე უნდა გაიცეს
ამონაწერი აქციების რეესტრიდან ან ნომინალური მფლობელის შესახებ ამონაწერი.

3. საზოგადოება ვალდებულია აწარმოოს აქციონერთა რეესტრი დამოუკიდებელი
რეგისტრატორის მეშვეობით, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება აქციების რეესტრის
წარმოებაზე და ამონაწერების გაცემაზე.

4. საზოგადოების აქციონერებს აქვთ წინამდებარე წესდებით და საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებები და მოვალეობები.

5. თავისი უფლებებით სარგებლობისას, აქციონერმა უნდა გაითვალისწინოს საზოგადოების
და დანარჩენი აქციონერების კანონიერი ინტერესები და უფლებები. საზოგადოების
აქციონერი არ არის პასუხისმგებელი კრედიტორის წინაშე საზოგადოების ვალდებულებებზე.
გამონაკლის შემთხვევაში, საზოგადოების აქციონერი საზოგადოების კრედიტორის წინაშე
პირადად არის პასუხისმგებელი, თუ იგი ბოროტად იყენებს პასუხისმგებლობის შეზღუდვის
სამართლებრივი ფორმით, ხოლო საზოგადოებას არ შეუძლია კრედიტორის მოთხოვნის
დაკმაყოფილება.

6. თანაბარ პირობებში, აქციონერებს აქვთ თანაბარი უფლებები და მოვალეობები. ამ
პრინციპებიდან გამონაკლისი დაიშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს პირდაპირ არის
დაშვებული კანონით ან წინამდებარე წესდებით და სავალდებულოა საზოგადოების
ინტერესების თანახმად.

7. აქციონერებს უფლება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოების მართვაში, წინამდებარე
წესდებით და კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესების და პროცედურების
შესაბამისად.



8. ერთ ან რამდენიმე აქციონერს უფლება აქვთ შეიტანონ სარჩელი საკუთარი სახელით
საზოგადოების სასარგებლოდ სააქციო საზოგადოების კუთვნილი მოთხოვნის
განსახორციელებლად, მათ შორის, საზოგადოების თანამდებობის პირების წინააღმდეგ,
თავისი მოვალეობების შეუსრულებლობის შედეგად საზოგადოებისთვის მიყენებული
ზარალის ასანაზღაურებლად, ან მიყენებული ზარალის სანაცვლოდ, მიღებული სარგებელის
საზოგადოებისათვის გადაცემის მოთხოვნით ან ასეთი სარგებელის მიღებაზე უფლების
დათმობით.

9. საზოგადოებაში დივიდენდების განაწილებაზე საერთო აკრძალვა დაუშვებელია.

10. დაუშვებელია განაწილებული დივიდენდების დაბრუნების მოთხოვნა, იმ შემთხვევის
გარდა, როდესაც დივიდენდების მიმღებმა აქციონერმა, მისი მიღების დროს, იცოდა ან უნდა
სცოდნოდა, რომ დივიდენდების განაწილების დროს დარღვეული იქნა კანონით ან
წინამდებარე წესდებით დადგენილი ნორმები. საზოგადოებას არა აქვს დივიდენდების
განაწილების უფლება, თუ აღნიშნული იწვევს საზოგადოების გადახდისუუნარობას.

11. აქციონერს უფლება აქვს:

ა) მონაწილეობა მიიღოს საერთო კრებაში;

ბ) გაეცნოს საერთო კრების დღის წესრიგის საკითხებს;

გ) კანონით და წესდებით გათვალისწინებული წესით, გაეცნოს საზოგადოების დოკუმენტებს
და მიიღოს მათი ასლები ნაბეჭდი ფორმით ან ელექტრონული სახით, თუ აქციონერმა
წინასწარ განაცხადა თანხმობა ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით ინფორმაციის
მიღებაზე;

დ) მიიღოს დივიდენდები;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა, თავისუფლად
განკარგოს თავის საკუთრებაში არსებული აქციები;

ვ) კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, საზოგადოებისგან მოითხოვოს მის
საკუთრებაში არსებული აქციების გამოსყიდვა;

ზ) მიიღოს საზოგადოების ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონება;

თ) განახორციელოს კანონით გათვალისწინებული ან წესდებით კანონზე დაფუძნებული
უფლებამოსილებები.

12. აქციონერს უფლება აქვს თავისუფლად განკარგოს მის მფლობელობაში არსებული
აქციები, საზოგადოების ან სხვა აქციონერების თანხმობის გარეშე, თუ კანონით სხვა რამ არ
არის დადგენილი.

13. აქციონერებს, რომლებიც ფლობენ ხმათა 5 პროცენტს, მე-11 და მე-12 პუნქტებით
გათვალისწინებული უფლებების გარდა, უფლება აქვთ:

ა) საზოგადოების შესაბამისი ხელმძღვანელი ორგანოსგან მოითხოვონ საზოგადოების
სახელით დადებული გარიგებების ასლები. საზოგადოების შესაბამის ხელმძღვანელ
ორგანოს, საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე, უფლება აქვს უარი განაცხადოს ამ
ასლების/ინფორმაციის გაცემაზე;



ბ) მოითხოვონ სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს რიგგარეშე სხდომის
ჩატარება;

გ) კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, მოიწვიონ რიგგარეშე საერთო კრება;

დ) მოითხოვონ საერთო კრების დღის წესრიგში საკითხის დამატება კანონით დადგენილი
წესის თანახმად.

14. მინიმუმ აქციების 5 პროცენტის მფლობელი აქციონერის მიმართვის და საერთო კრების
გადაწყვეტილების საფუძველზე, საზოგადოება ვალდებულია ჩაატაროს სამეურნეო
საქმიანობის ან საზოგადოების წლიური ფინანსური ანგარიშგების სპეციალური შემოწმება,
თუ კანონის მიხედვით იგი არ ექვემდებარება სავალდებულო აუდიტს, რისთვისაც იგი
ახორციელებს სპეციალური აუდიტორის დანიშვნას. აქციონერს, რომლის ინტერესებს ეხება
საზოგადოების სამეურნეო საქმიანობის შემოწმება, არა აქვს ხმის უფლება.

15. აქციონერი ვალდებულია:

ა) მისი კუთვნილი აქციების მისაღებად შეიტანოს შენატანი;

ბ) საზოგადოებას ან აქციების რეგისტრატორს მიაწოდოს ნებისმიერი ინფორმაცია თავის,
რეესტრში დარეგისტრირებული აქციების მონაცემების ცვლილების შესახებ;

გ) შეასრულოს  კანონით და/ან წინამდებარე წესდებით გათვალისწინებული სხვა
ვალდებულებები.

მუხლი 4. საზოგადოების აქციონერის უფლება მიიღოს ინფორმაცია და გაეცნოს
დოკუმენტაციას

1. საერთო კრების მონაწილე ყველა აქციონერს უფლება აქვს, საერთო კრების მიმდინარეობის
დროს, კრების დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების მიხედვით, დაუსვას
კითხვები საზოგადოების ხელმძღვანელ ორგანოს და მოითხოვოს ნებისმიერი ინფორმაცია,
რომელიც საჭიროა ამ საკითხების სათანადო განხილვის და შეფასებისთვის.

2. საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო ვალდებულია უპასუხოს აქციონერის კითხვებს და
სრულად გადასცეს მას მოთხოვნილი ინფორმაცია.

3. საზოგადოების ხელმძღვანელ ორგანოს უფლება აქვს აქციონერს უარი უთხრას
მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდებაზე, თუ:

ა) შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდებამ შეიძლება საზოგადოებას მნიშვნელოვანი ზიანი
მიაყენოს;

ბ) შესაბამისი ინფორმაციის გაცემა ნიშნავს კონფიდენციალური ინფორმაციის გათქმას;

გ) საზოგადოებამ დასმულ კითხვაზე პასუხი გასცა თავის ვებ-გვერდზე ფორმატში
კითხვა/პასუხი, ჯერ კიდევ საერთო კრების დაწყებამდე ან მისი ჩატარების დროს.

4. საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს უარი ინფორმაციის მიწოდებაზე შეიძლება
გასაჩივრებული იქნას სასამართლოში 15 დღის ვადაში საერთო კრების ოქმის შედგენიდან.
თუ სასამართლო დააკმაყოფილებს აქციონერის მოთხოვნას, მოთხოვნილი ინფორმაცია
მიწოდებული უნდა იქნას აქციონერისთვის საერთო კრების გარეთ. საზოგადოებამ უნდა



გახადოს იგივე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი ყველა სხვა დაინტერესებული
აქციონერისთვისაც.

5. თუ აქციონერთა საერთო კრების დაწყებამდე, საზოგადოებამ, საკუთარი ინიციატივით,
მიაწოდა ინფორმაცია რომელიმე აქციონერს, მისი სტატუსიდან გამომდინარე, იგივე
ინფორმაცია მიწოდებული უნდა იქნას საერთო კრების მონაწილე ყველა დანარჩენი
აქციონერისთვის, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ეს ინფორმაცია არ არის სავალდებულო იმ
საკითხების განსახილველად, რომლებიც გათვალისწინებული საერთო კრების დღის
წესრიგით.

მუხლი 5. საზოგადოების აქციონერის მიერ დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად
გამოყენება

1. დომინანტ აქციონერად მიჩნეული უნდა იქნას აქციონერი ან აქციონერთა ერთად მოქმედი
ჯგუფი, რომელსაც აქვს პრაქტიკული შესაძლებლობა გადამწყვეტი ზეგავლენა მოახდინოს
საერთო კრებაზე ხმის მიცემის ჩატარებაზე. ეს აქციონერი/აქციონერთა ჯგუფი ვალდებულია,
საზოგადოებისთვის მიყენებული ზიანის გარდა, ასევე აანაზღაუროს აქციონერისთვის
მიყენებული ზარალი, იმ ზარალის გარდა, რომელიც მისთვის იქნა მიყენებული
საზოგადოებისათვის მიყენებული ზარალის გათვალისწინებით, მისი აქციების
ღირებულების შემცირების ჩათვლით.

2. თუ საზოგადოების დომინანტმა აქციონერმა განზრახ გამოიყენა თავისი დომინირებული
მდგომარეობა საზოგადოების საზიანოდ, იგი ვალდებულია აანაზღაუროს მიყენებული
ზარალი.

3. პირი, რომელმაც განზრახ გამოიყენა თავისი ძალაუფლება საზოგადოების საზიანოდ, ასევე
ზემოქმედებას ახდენდა საზოგადოების მმართველი ორგანოს წევრზე, რათა ამ წევრს ჩაედინა
საზოგადოების საწინააღმდეგო მოქმედება, რამაც გამოიწვია ზარალი, ვალდებულია
საზოგადოებას აუნაზღაუროს მიყენებული ზარალი. აღნიშნული პირი ვალდებულია,
საზოგადოებისთვის მიყენებული ზარალის გარდა, ასევე აანაზღაუროს აქციონერისთვის
მიყენებული ზიანი, მისთვის მიყენებული ზარალის გარდა, საზოგადოებისთვის მიყენებული
ზარალიდან გამომდინარე, მისი აქციების ღირებულების შემცირების ჩათვლით.

4. საზოგადოების მმართველი ორგანოს წევრი, რომელმაც არ შეასრულა ვალდებულება,
სოლიდარულად არის პასუხისმგებელი ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ
პირთან ერთად. სამეთვალყურეო საბჭოს ან ხელმძღვანელი ორგანოს მიერ ამ მოქმედების
მოწონება არ ათავისუფლებს საზოგადოების  მმართველი ორგანოს წევრს ზარალის
ანაზღაურების ვალდებულებისგან. ხელმძღვანელი პირი არ არის ვალდებული აანაზღაუროს
ზარალი, თუ მისი მოქმედება დაფუძნებული იყო კანონის თანახმად საერთო კრების მიერ
მიღებულ გადაწყვეტილებაზე.

5. საზოგადოებისთვის მიყენებულ ზარალზე სოლიდარულად არის პასუხისმგებელი პირიც,
რომელმაც ზიანის მომტანი მოქმედების შედეგად მიიღო სარგებელი და განზრახ მოახდინა
ზემოქმედება ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ პირზე.



6. კრედიტორისთვის ზარალის ანაზღაურების ვალდებულება არ უქმდება საზოგადოების
უარით შესაბამის მოთხოვნაზე ან იმაზე მითითებით, რომ მოქმედება, რომელმაც გამოიწვია
ზარალი, დაფუძნებული იყო საერთო კრების გადაწყვეტილებაზე.

მუხლი 6. შენატანი

1. შენატანი არის საზოგადოებისთვის საკუთრებაში გადაცემული ქონება, რომლის
ეკონომიკური ღირებულება აისახება საზოგადოების ბალანსში.

2. საზოგადოების კაპიტალში შენატანის შეტანის ვალდებულება შეიძლება შესრულდეს
ფულის გადახდის (ფულადი შენატანი) ან სხვა მატერიალური ან არამატერიალური სიკეთის
(არაფულადი შენატანი) საშუალებით. სამუშაოს შესრულება ან მომსახურების გაწევა არ
შეიძლება იყოს საზოგადოებაში არაფულადი შენატანის საგანი.

3. ფულადი შენატანი მიჩნეული უნდა იქნას შესრულებულად საზოგადოების მიერ გახსნილ
საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის მომენტიდან.

4. არაფულადი შენატანი მიჩნეული უნდა იქნა შესრულებულად საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი საჭირო მოქმედებების განხორციელების მომენტიდან.

5. თუ აქციონერმა დაარღვია ფულადი შენატანის შეტანის ვადა, ხელმძღვანელმა ორგანომ
შეიძლება დაიწყოს აქციების ჩამორთმევის პროცესი, კანონით გათვალისწინებული წესის
თანახმად, ასევე შეუძლია ნებისმიერ მომენტში მიიღოს გადაწყვეტილება აქციების
ჩამორთმევის პროცესის შეწყვეტის შესახებ. ამ უფლებამოსილებების განსახორციელებლად
ხელმძღვანელ ორგანოს სჭირდება საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს თანხმობა.

6. თუ არაფულადი შენატანის ღირებულება, მისი განხორციელების დროს ნაკლებია
შეთანხმებული შენატანის ოდენობაზე, აქციონერი ვალდებულია შეავსოს შეთანხმებული
შენატანის ღირებულება ფულადი ფორმით.

7. არაფულადი შენატანის ღირებულების შესაბამისობის შეფასება შენატანის ოდენობასთან
და შენატანის ვალდებულების შესრულების ორგანიზებას უზრუნველყოფს საზოგადოების
ხელმძღვანელი ორგანო.

8. პარტნიორის მოთხოვნით, საზოგადოების ხელმძღვანელმა ორგანომ უნდა გასცეს
წერილობითი ცნობა შენატანის შეტანის ვალდებულების, მისი შესრულების ან ნაწილობრივი
შესრულების, ასევე შესრულების ვადების და პირობების შესახებ.

9. შენატანის შეტანის შესახებ ცნობის ბრალეულ უზუსტობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება
საზოგადოების ხელმძღვანელ ორგანოს.

10. დაუშვებელია შენატანის შეტანის ვალდებულებისგან აქციონერის გათავისუფლება,
კანონით გათვალისწინებული შემთხვევის გარდა.

მუხლი 7. კაპიტალი

1. საზოგადოების განთავსებული კაპიტალი შედგება საზოგადოების აქციონერთა მიერ
შეძენილი აქციების ნომინალური ღირებულებისგან (განთავსებული აქციები).



საზოგადოების განთავსებული კაპიტალი შეადგენს 112 429 418 (ას თორმეტი მილიონი ოთხას
ოცდაცხრა ათას ოთხას თვრამეტი) ლარს.

საზოგადოების გადახდილი კაპიტალი შეადგენს 112 429 418 (ას თორმეტი მილიონი ოთხას
ოცდაცხრა ათას ოთხას თვრამეტი) ლარს.

2. საზოგადოების მიერ განთავსებულია ჩვეულებრივი აქციები ერთნაირი ნომინალური
ღირებულებით 1 (ერთი) ლარი თითოეული, 112 429 418 (ას თორმეტი მილიონი ოთხას
ოცდაცხრა ათას ოთხას თვრამეტი) ცალის რაოდენობით, საერთო თანხით ნომინალური
ღირებულების მიხედვით 112 429 418 (ას თორმეტი მილიონი ოთხას ოცდაცხრა ათას ოთხას
თვრამეტი) ლარი.

3. კაპიტალის გაზრდა შესაძლებელია საზოგადოების დამატებითი აქციების გამოშვების
გზით, რაც უნდა განხორციელდეს კანონმდებლობით და წინამდებარე წესდებით
დადგენილი წესის თანახმად.

გადაწყვეტილებას კაპიტალის გაზრდის შესახებ დამატებითი აქციების გამოშვების გზით
იღებს საერთო კრება კენჭისყრაში მონაწილე ხმების არა ნაკლებ 3/4.

4. საზოგადოების კაპიტალის გაზრდის დროს აქციონერმა შენატანი უნდა განახორციელოს
საზოგადოების კაპიტალის გაზრდის შესახებ გადაწყვეტილებაში მითითებულ ვადაში,
რომელიც, ნებისმიერ შემთხვევაში არ უნდა იყოს 5 წელზე მეტი მისი კაპიტალის გაზრდის
მომენტიდან.

5. შესაძლებელია განთავსებული კაპიტალის შემცირება აქციების ნომინალური
ღირებულების შემცირების, კანონით გათვალისწინებული ღირებულების შემცირების, ან
აქციების საერთო რაოდენობის შემცირების შემთხვევაში, საზოგადოების მიერ
განთავსებული აქციების გამოსყიდვის ან მათი გაუქმების ჩათვლით.

გადაწყვეტილებას განთავსებული კაპიტალის შემცირების შესახებ იღებს აქციონერთა
საერთო კრება კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების 3/4 უმრავლესობით. ამ შემთხვევაში, საერთო
კრებაზე წარმოდგენილი უნდა იქნან აქციონერები, რომლებიც ფლობენ ხმათა საერთო
რაოდენობის არა ნაკლებ 2/3. ამ გადაწყვეტილების მისაღებად ჩატარებული უნდა იქნას
კენჭისყრა ცალ-ცალკე აქციების ყველა კლასისთვის, რომელზეც აღნიშნული
გადაწყვეტილება ახდენს ზეგავლენას. საერთო კრებას შეუძლია მიიღოს ეს გადაწყვეტილება
საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წინადადების საფუძველზე. საერთო კრების
მოწვევის შესახებ შეტყობინებაში მითითებული უნდა იქნას განთავსებული კაპიტალის
შემცირების მიზანი და მეთოდი.

6. განთავსებული კაპიტალის ოდენობა მითითებული უნდა იქნას საზოგადოების ბალანსში.

7. მინიმუმ წელიწადში ერთხელ, საზოგადოებაში განთავსებული კაპიტალის ოდენობა
ექვემდებარება გამოქვეყნებას.

8. საზოგადოების განთავსებული კაპიტალის ცვლილება ხორციელდება კანონმდებლობის და
წინამდებარე წესდების შესაბამისად.



მუხლი 8. აქცია/აქციების კლასი

1. აქცია არის რეგისტრირებული, არადოკუმენტარული, სახელობითი ფასიანი ქაღალდი,
რომელიც განსაზღვრავს პირის მონაწილეობას საზოგადოების კაპიტალში.

2. აქციების ნომინალური ღირებულება განსაზღვრული აქციონერთა მიერ სადამფუძნებლო
შეთანხმებაში და წინამდებარე წესდებაში. საზოგადოებას შეუძლია გამოუშვას აქცია
ნომინალური ღირებულების გარეშეც.

3. ერთი კლასის ყველა აქციის ნომინალური ღირებულება უნდა იყოს ერთი და იგივე. ერთი
კლასის აქციები თავის მფლობელებს თანაბარ უფლებებს ანიჭებს.

4. აქციები შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი ან/და პრივილეგირებული კლასის. ერთი
ჩვეულებრივი აქცია უზრუნველყოფს ერთ ხმას საერთო კრებაზე. პრივილეგირებული აქცია
არ უზრუნველყოფს ხმის უფლებას კანონით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა.
პრივილეგირებული აქციების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს განთავსებული აქციების
რაოდენობის ნახევარს.

5. აქციების კლასები განისაზღვრება სადამფუძნებლო შეთანხმებით და წინამდებარე
წესდებით.

6. პრივილეგირებული აქცია თავის მფლობელს ანიჭებს აქციონერთა გადაწყვეტილებით
დადგენილ უპირატესობას დივიდენდების განაკვეთის და მისი მიღების რიგითობის მიმართ.
იგივე უპირატესობა მოქმედებს აქციონერებს შორის ლიკვიდირებული საზოგადოების
ქონების განაწილების დროს აქციონერებს შორის.

7. საზოგადოებას შეუძლია, კანონით დადგენილი წესის თანახმად, გამოუშვას აქციებად
კონვერტირებადი სხვა ფასიანი ქაღალდები.

მუხლი 9. დივიდენდები

1. საზოგადოებას უფლება აქვს განთავსებული აქციების მიხედვით დივიდენდების სახით
მოგების განაწილების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღოს კანონით დადგენილი წესის
თანახმად, შუალედური ან წლიური ფინანსური შედეგების შესაბამისად.

2. დივიდენდები გადახდილი უნდა იქნას ფულით, თუ საზოგადოების საერთო კრების
გადაწყვეტილებით დივიდენდების გადახდის შესახებ არ არის დადგენილი მათი გაცემა სხვა
ქონების სახით.

3. გადაწყვეტილებას დივიდენდების გადახდის შესახებ (დივიდენდების ოდენობის და
თითოეული კლასის აქციაზე დივიდენდების გაცემის ფორმის ჩათვლით) იღებს საერთო
კრება. დივიდენდების ოდენობა არ შეიძლება აღემატებოდეს საზოგადოების სამეთვალყურეო
საბჭოს ხმათა 2/3 უმრავლესობით მიღებული გადაწყვეტილებით რეკომენდებულ
რაოდენობას.

4. დივიდენდების გაცემის ვადა და წესი განისაზღვრება საერთო კრების გადაწყვეტილებით.
დივიდენდების გაცემის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 6 თვეს საერთო კრების მიერ



დივიდენდების გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, თუ საერთო კრების
გადაწყვეტილებით არ არის დადგენილი დივიდენდების გაცემის უფრო მოკლე ვადა.

5. აქციონერზე გაცემული დივიდენდები, რომლებიც ამ აქციონერმა არ მიიღო,
დივიდენდების გადახდის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებიდან 5 წლის შემდეგ, უნდა
გაუქმდეს, ამასთან, საზოგადოების მიერ მისი მოთხოვნა დაუშვებელია.

6. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, საზოგადოებას არა
აქვს უფლება მიიღოს გადაწყვეტილება განთავსებული აქციების მიხედვით დივიდენდების
სახით მოგების განაწილების შესახებ, იმ შემთხვევაში, როდესაც:

ა) დივიდენდების განაწილებამდე ან დივიდენდების განაწილების შედეგად, ბოლო
ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით წმინდა აქტივების ოდენობა ნაკლებია განთავსებული
კაპიტალის ოდენობასა და კანონით ან წესდებით გათვალისწინებული რეზერვების
რაოდენობაზე, რომელთა განაწილება აქციონერებისთვის დაუშვებელია;

ბ) განაწილებელი დივიდენდების ოდენობა აღემატება ბოლო ფინანსურ ანგარიშგებაში
მითითებულ ოდენობას, ხოლო შუალედური დივიდენდების შემთხვევაში - ოდენობას,
რომელიც მიღებულია ბოლო ფინანსური ანგარიშგების შედგენის შემდეგ, საზოგადოების
გასული წლების გაუნაწილებელი წმინდა მოგების გამოკლებით და თავისუფალი
რეზერვებიდან გამონთავისუფლებული სახსრების, დაუფარავი ზარალის და იმ თანხების
მიმატებით, რომლებიც გადარიცხულია კანონით ან წესდებით დადგენილ რეზერვებში;

გ) დივიდენდების გადახდის დღისთვის ან დივიდენდების გადახდის შედეგად,
საზოგადოება გახდება გადახდისუუნარო, ან წარმოექმნება გადახდისუუნარობის საფრთხე.

მუხლი 10. სარეზერვო კაპიტალი

1. საზოგადოების სარეზერვო კაპიტალი უნდა შეადგენდეს განთავსებული კაპიტალის 10
პროცენტს. სარეზერვო კაპიტალის მითითებულ მოცულობაში შედის კაპიტალი (არსებობის
შემთხვევაში), რომელიც გათვალისწინებული კანონის 156-ე მუხლის მე-3 პუნქტით.

2. ვიდრე სარეზერვო კაპიტალის ოდენობა არ მიაღწევს წინამდებარე მუხლის 1-ელი
პუნქტით დადგენილ ზღვარს, საზოგადოება ვალდებულია ყოველწლიურად სარეზერვო
კაპიტალში წლის წმინდა მოგებიდან გადაიტანოს სახსრები, საერთო კრების მიერ
დადგენილი ოდენობით, და რომელიც არ უნდა იყოს წლიური წმინდა მოგების 5 პროცენტზე
ნაკლები.

3. სარეზერვო კაპიტალი განკუთვნილია საზოგადოების გასული სამეურნეო წლის ზარალის,
ან ზარალის ნაშთის დასაფარად და საზოგადოების აქციების გამოსასყიდად, თუ
საზოგადოებას არ გააჩნია სხვა სახსრები.

4. საზოგადოებას უფლება აქვს, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნის შესაბამისად,
შექმნას ფონდები, რომლებიც უზრუნველყოფს მის სამეურნეო-ფინანსურ საქმიანობა
სამოქალაქო ბრუნვის სუბიექტის სახით.



მუხლი 11. საზოგადოების მართვის ორგანოები

1. საზოგადოების ორგანოებია:

ა) საერთო კრება;

ბ) სამეთვალყურეო საბჭო;

გ) ხელმძღვანელი ორგანო (ხელმძღვანელი პირი) – გენერალური დირექტორი.

2. საზოგადოების ორგანოები და მათი წევრები ასრულებენ სამუშაოს და იღებენ
გადაწყვეტილებებს მხოლოდ კომპეტენციის ფარგლებში, რომელიც დადგენილი მხოლოდ
კანონით და/ან წინამდებარე წესდებით.

მუხლი 12. საერთო კრება

1. საერთო კრების ჩატარება ხორციელდება კანონით და წინამდებარე წესდებით დადგენილი
წესის თანახმად.

2. კანონით დადგენილი გამონაკლისი შემთხვევების გარდა, საერთო კრებაში მონაწილეობის
უფლება აქვს საზოგადოების ყველა აქციონერს.

3. აქციონერთა კრების კანონით ან/და წინამდებარე წესდებით დადგენილი მოწვევის წესის
დარღვევის შემთხვევაში, გადაწყვეტილების მიღება დასაშვებია, თუ კრებას ესწრება ყველა
აქციონერი და ისინი ყველა თანახმაა კრების ჩატარებას და გადაწყვეტილების მიღებაზე.
თანხმობად უნდა იქნას მიჩნეული, თუ აქციონერის მიერ არ არსებობს განცხადებული
მოთხოვნა კრების სხვა დროს ჩატარებაზე, მისი მოწვევის დარღვევასთან დაკავშირებით.

4. პასუხისმგებლობა საერთო კრების სათანადო მოწვევასა და ჩატარებაზე ეკისრება ამ კრების
მომწვევ ორგანოს.

5. საერთო კრების მიერ, კომპეტენციის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესრულება
სავალდებულოა საზოგადოების აქციონერებისთვის და ორგანოებისთვის.

6. საერთო კრების მოწვევა ხორციელდება კანონით და წინამდებარე წესდებით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

7. საზოგადოების წლიური საერთო კრება უნდა ჩატარდეს სამეურნეო წლის დასრულებიდან
არა უგვიანეს 3 თვეში. საზოგადოების საერთო კრებები, რომლებიც ტარდება წლიურთან
ერთად, რიგგარეშეა.

საზოგადოების აქციონერთა საერთო წლიურ კრებაზე სავალდებულო წესით გადაწყვეტილი
უნდა იქნას სამეთვალყურეო საბჭოს არჩევის, საზოგადოების აუდიტორის დამტკიცების,
საზოგადოების წლიური ანგარიშის, საზოგადოების წლიური ბალანსის, წლიური ფინანსური
ანგარიშგების საკითხები, მათ შორის, საზოგადოების ანგარიში მოგებისა და ზარალის შესახებ
(მოგებისა და ზარალის ანგარიში), მოგების და ზარალის განაწილება (მათ შორის,
დივიდენდების გადახდა (გამოცხადება) ფინანსური წლის შედეგების მიხედვით, ასევე
საკითხი სამეთვალყურეო საბჭოს და ხელმძღვანელი ორგანოს მუშაობის მოწონების შესახებ.



8. საერთო კრებას იწვევს საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო ან სამეთვალყურეო საბჭო.

9. თუ ხელმძღვანელი ორგანო არ შეასრულებს თავის მოვალეობებს და არ მოიწვევს საერთო
კრებას, სამეთვალყურეო საბჭო ვალდებულია მოიწვიოს საერთო კრება.

10. გადაწყვეტილება საერთო კრების მოწვევის შესახებ მიღებული უნდა იქნას კენჭისყრაში
მონაწილეთა ხმების უმრავლესობით, რის შესახებაც შედგენილი უნდა იქნას სხდომის ოქმი.
სხდომის ოქმში მითითებული უნდა იქნას მოწვეულია თუ არა საერთო კრება აქციონერთა
ინიციატივით.

11. საჭიროების შემთხვევაში, ხელმძღვანელი ორგანო ან სამეთვალყურეო საბჭო
ვალდებულია, აქციონერის/აქციონერთა (აქციონერთა ჯგუფის) წერილობითი მოთხოვნის
საფუძველზე, რომლებიც ფლობენ კაპიტალის მინიმუმ 5 პროცენტს, ამ მოთხოვნის
მიღებიდან 10 დღის განმავლობაში  გამოაქვეყნოს გადაწყვეტილება საერთო კრების მოწვევის
შესახებ.

12. საერთო კრების მოწვევის შესახებ აქციონერის/აქციონერთა წერილობით მოთხოვნაში
მითითებული უნდა იქნას საერთო კრების მოწვევის აუცილებლობა, მისი მიზანი და
მოწვევის მიზეზი, ასევე დღის წესრიგი, რომელშიც ასახულია აქციონერის/აქციონერთა მიერ
მოთხოვნილი ყველა საკითხი. საზოგადოების ხელმძღვანელ ორგანოს ან სამეთვალყურეო
საბჭოს უფლება აქვს დაამატონ საკითხები საერთო კრების დღის წესრიგში.

13. თუ საერთო კრების მოწვევის შესახებ აქციონერთა მოთხოვნა არ იქნა დაკმაყოფილებული,
აღნიშნული აქციონერების განცხადების საფუძველზე, სასამართლოს შეუძლია
განმცხადებელ აქციონერებს მიანიჭოს საერთო კრების მოწვევის უფლებამოსილება და
დანიშნოს საერთო კრების თავმჯდომარე.

14. საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო ან სამეთვალყურეო საბჭო ვალდებულია
მოიწვიოს საერთო კრება კანონმდებლობით და წინამდებარე წესით დადგენილი წესის
თანახმად და გადაწყვიტოს საორგანიზაციო საკითხები, რომლებიც საჭიროა საერთო კრების
ჩასატარებლად.

15. საერთო კრების მოწვევის შესახებ გადაწყვეტილება უნდა გამოქვეყნდეს
მარეგისტრირებელი ორგანოს ელექტრონული პორტალის ავტორიზებული მომხმარებელი
სუბიექტის გვერდზე, მინიმუმ, საერთო კრების ჩატარების თარიღამდე 21 დღით ადრე.
კრების მოწვევის შესახებ გადაწყვეტილება ასევე უნდა გამოქვეყნდეს საზოგადოების ვებ-
გვერდზე იგივე ვადებში.

16. ყოველი შემდეგი საერთო კრება შეიძლება მოწვეული იქნას ამ მუხლის მე-15 პუნქტში
მითითებულ ვადაზე ადრე, თუ საერთო კრების მოწვევა ხორციელდება კვორუმის
არარსებობის გამო, რომელიც საჭიროა პირველი საერთო კრების მოსაწვევად, პირველი
საერთო კრება მოწვეული უნდა იქნას კანონმდებლობით დადგენილი წესის თანახმად და
დღის წესრიგში არ არის დამატებული საკითხი. ამ შემთხვევაში, ბოლო საერთო კრებისა და
მომდევნო საერთო კრების თარიღებს შორის უნდა იტოს 10 დღის შუალედი.

17. საერთო კრების მოწვევის შესახებ გამოქვეყნებული ინფორმაციის სისწორესა და
ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება კრების მომწვევ ორგანოს.



18. საერთო კრების მოწვევის შესახებ გამოქვეყნებული ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს მინიმუმ
შემდეგ მონაცემებს:

ა) საზოგადოების საფირმო დასახელებას და იურიდიულ მისამართს;

ბ) საერთო კრების ჩატარების თარიღს, ადგილს და დროს;

გ) მითითებას იმაზე, რომ საერთო კრება რიგითია თუ რიგგარეშე;

დ) საერთო კრების სააღრიცხვო დღეს და მითითებას იმის შესახებ, რომ საერთო კრებაში
მონაწილეობის და ხმის მიცემის უფლება აქვთ მხოლოდ პირებს, რომლებიც სააღრიცხვო
დღის მდგომარეობით ირიცხებიან აქციონერებად;

ე) საერთო კრების დღის წესრიგს;

ვ) კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა ინფორმაციას (არსებობის შემთხვევაში).

19. საზოგადოების ვებ-გვერდზე, არა ნაკლებ 21 დღიანი უწყვეტი პერიოდის განმავლობაში
საერთო კრებამდე, ხოლო ამ მუხლის მე-16 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში -
შესაბამისად შემცირებულ ვადაში, ასევე საერთო კრების ჩატარების დღეს,
აქციონერებისთვის, ამ მუხლით გათვალისწინებული მონაცემების გარდა, დამატებით
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მინუმუმ შემდეგი ინფორმაცია:

ა) ამ მუხლით გათვალისწინებული შეტყობინება საერთო კრების მოწვევის შესახებ;

ბ) საერთო კრების მოწვევის თარიღისთვის ინფორმაცია აქციების საერთო რაოდენობის
შესახებ (თითოეული კლასის აქციების საერთო რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის
ჩათვლით, თუ საზოგადოების კაპიტალი გაყოფილია აქციების ორ ან მეტ კლასად);

გ) საერთო კრებისათვის მისაწოდებელი დოკუმენტები;

დ) მისაღები გადაწყვეტილების პროექტი, ხოლო მისი არარსებობის შემთხვევაში -
ხელმძღვანელი ორგანოს ან საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს კომენტარები საერთო
კრების დღის წესრიგის თითოეულ საკითხთან დაკავშირებით, ასევე გადაწყვეტილებების
პროექტები, რომლებიც აქციონერებს მიეწოდათ კანონის 191-ე მუხლის პირველი პუნქტის
თანახმად, რომლებიც საზოგადოებამ უნდა განათავსოს თავის ვებ-გვერდზე ამ
გადაწყვეტილების მიღებიდან გონივრულ ვადაში;

ე) საჭიროების შემთხვევაში, კენჭისყრის ფორმები წარმომადგენლის საშუალებით ან
წერილობითი ფორმით, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც ეს ფორმები ეგზავნება თითოეულ
აქციონერს პირადად;

ვ) პროცედურის ზუსტი აღწერილობა, რომელიც აქციონერმა უნდა გაიაროს საერთო კრებაში
მონაწილეობისთვის და კენჭისყრის დროს, მათ შორის:

ვ.ა) კანონის 191-ე მუხლით გათვალისწინებული უფლებები, თუ ამ უფლებების გამოყენება
შესაძლებელია საერთო კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინების შემდეგ, კანონის 202-ე
მუხლის მოთხოვნების და აღნიშნული უფლებებისთვის დადგენილი ვადების
გათვალისწინებით;



ვ.ბ) წარმომადგენლის მიერ ხმის მიცემის პროცედურა, კერძოდ, ხმის მიცემის ფორმა და
წარმომადგენლის დანიშვნის შესახებ შეტყობინების საზოგადოების მიერ ელექტრონული
ფორმით მიღების შესაძლებლობა;

ვ.გ) კანონის 194-ე მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, აქციონერის ხმის
მიცემის პროცედურა წერილობითი ფორმით ან ელექტრონული კავშირის საშუალებით;

ზ) საერთო კრების მასალების სრული გაცნობის ადგილი და პირობები.

20. თუ ამ მუხლის მე-19 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული კენჭისყრის ფორმები
მიუწვდომელია საზოგადოების ვებ-გვერდზე ტექნიკური მიზეზების გამო, საზოგადოებამ
უნდა მიუთითოს მათი ხელმისაწვდომობის შესახებ მატერიალური ფორმით. აქციონერის
მოთხოვნის შემთხვევაში, საზოგადოებამ უნდა გაუგზავნოს მას ეს ფორმები ფოსტით და
უფასოდ.

21. საერთო კრების დღის წესრიგის მასალები უნდა შეიცავდეს გადაწყვეტილების მისაღებად
საჭირო მთელ ინფორმაციას.

22. თუ საერთო კრების დღის წესრიგი ითვალისწინებს წესდების ცვლილებას ან მისი ახალი
რედაქციის მიღებას, ცვლილებების ან ახალი რედაქციის ტექსტი გამოქვეყნებული უნდა
იქნას საერთო კრების მოწვევის შესახებ ინფორმაციასთან ერთად, იმ შემთხვევის გარდა,
როდესაც ეს დოკუმენტაცია ეგზავნება თითოეულ აქციონერს პირადად.

23. კრების მომწვევი ორგანო ვალდებულია გამოაქვეყნოს იმ საკითხების გადაწყვეტილებების
პროექტები, რომლებიც გათვალისწინებულია საერთო კრების დღის წესრიგით,
მომზადებულია მის მიერ, ასევე მიუთითოს ამ გადაწყვეტილებების საფუძველი.

24. აქციონერს/აქციონერთა ჯგუფს, რომელიც ფლობს კაპიტალის მინიმუმ 5 პროცენტს,
უფლება აქვს საერთო კრების ჩატარებამდე 14 დღით ადრე მიმართონ კრების მომწვევ
ორგანოს და:

ა) მოითხოვოს საკითხების დამატება საერთო კრების დღის წესრიგში და თითოეულ საკითხს
თან დაურთოს შესაბამისი დასაბუთება ან მისაღები გადაწყვეტილების პროექტი;

ბ) წარადგინოს გადაწყვეტილებების პროექტები და დასაბუთება იმ საკითხებთან
დაკავშირებით, რომლებიც გათვალისწინებულია ან შესატანია საერთო კრების დღის
წესრიგში.

25. თუ ამ მუხლის 24-ე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნა იწვევს
ცვლილებებს საერთო კრების დღის წესრიგში, რომელიც უკვე გაგზავნილია
აქციონერებისთვის, საზოგადოება ვალდებულია აქციონერებს საერთო კრების სააღრიცხვო
დღემდე წარუდგინოს განახლებული დღის წესრიგი, ამ მუხლის მე-15 პუნქტით დადგენილი
წესის თანახმად. თუ საერთო კრების განახლებული დღის წესრიგის აქციონერებისთვის
გაგზავნის ვალდებულება წარმოიქმნება სააღრიცხვო დღის შემდეგ, ის გაგზავნილი უნდა
იქნას გონივრულ ვადაში საერთო კრების ჩატარებამდე, რათა აქციონერებს ჰქონდეთ
წარმომადგენელთა დანიშვნის ან წერილობითი ხმის მიცემის შესაძლებლობა.

26. აქციების მინიმუმ 5 პროცენტის მფლობელ აქციონერს/აქციონერთა ჯგუფს უფლება აქვს
წარადგინოს საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებად ასარჩევი პირების
კანდიდატურები, თუ იგი რიგგარეშე საერთო კრების ჩატარებამდე 14 დღით ადრე შეიტანს



შესაბამის განცხადებას/წინადადებას კრების მომწვევ ორგანოში. ეს წინადადება უნდა
შეიცავდეს კანონით დადგენილ საიდენტიფიკაციო მონაცემებს აღნიშნული
კანდიდატებისთვის.

27. აქციების მინიმუმ 5 პროცენტის მფლობელი აქციონერის/აქციონერთა ჯგუფის მიერ
უფლების გამოყენებისას საერთო კრების დღის წესრიგში შესატანი საკითხების დამატების,
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობაზე კანდიდატების წარდგენის და შესაბამისი
გადაწყვეტილების მიღების წესის რეგულირება ხორციელდება კანონით
გათვალისწინებული წესის თანახმად.

28. საერთო კრების დღის წესრიგში საკითხის შეტანის შესახებ აქციონერის განცხადების
დაკმაყოფილებაზე უარი შეიძლება გასაჩივრებული იქნას სასამართლოში. სასამართლოს
შეუძლია განმცხადებელ აქციონერებს მიანიჭოს დღის წესრიგში საკითხის დამატების
უფლებამოსილება შესაბამისი ინფორმაციის გამოქვეყნების გზით. შესაბამისი სარჩელის
დაკმაყოფილების შემთხვევაში, სასამართლო ხარჯები დაეკისრება საზოგადოებას.

29. საერთო კრებაზე საერთო კრების დღის წესრიგი შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ იმ
შემთხვევაში, თუ მას ესწრება ყველა აქციონერი. აღნიშნული მოთხოვნის დარღვევით
შეტანილ საკითხზე გადაწყვეტილება ბათილია.

30. საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლება და ხმის უფლება აქვთ მხოლოდ აქციონერებს,
რომლებსაც ჰქონდათ აქციებზე საკუთრების უფლება საერთო კრების სააღრიცხვო
დღისთვის.

31. საერთო კრების სააღრიცხვო დღე არ უნდა იქნას დადგენილი საერთო კრების ჩატარების
თარიღამდე 30 დღით ადრე. ამ მუხლის მე-16 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში,
საერთო კრების მოწვევის თარიღს და სააღრიცხვო დღეს/თარიღს შორის უნდა იყოს არა
ნაკლებ 6 დღე.

32. იმ პირთა სია, რომელთაც უფლება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ საერთო კრებაში, უნდა
მოიცავდეს მონაცემებს, რომლებიც სავალდებულოა უფლებამოსილი პირების, აქციების
კატეგორიის და პარტნიორების, ხმათა რაოდენობის და იმ მისამართის
იდენტიფიკაციისთვის, სადაც უნდა გაიგზავნოს შეტყობინებები სიაში კრების მონაწილეთა
შეყვანის შესახებ.

33. აქციონერს უფლება აქვს საზოგადოებას მოსთხოვოს კრების მონაწილეთა სიაში შეყვანის,
მისი კუთვნილი აქციების და ხმათა რაოდენობის დადასტურება. აქციონერის ამ მოთხოვნის
შეუსრულებლობა ითვლება საერთო კრების მოწვევის პროცედურის არსებით დარღვევად.
აქციონერის სტატუსის დადასტურება შეიძლება მოთხოვნილი იქნას მხოლოდ აქციონერის
იდენტიფიკაციისთვის და მხოლოდ იმ ფარგლებში, რომლებიც პროპორციულია ამ მიზნის
მისაღწევად.

34. აქციონერის უფლება გაყიდოს ან სხვაგვარად განახორციელოს თავისი აქციების
გასხვისება კანონით გათვალისწინებული სააღრიცხვო თარიღის/დღის და საერთო კრების
მოწვევის თარიღს შორის პერიოდში არ შეიძლება დაექვემდებაროს შეზღუდვას, რომელიც
ჩვეულებრივად არ იმოქმედებდა მის მიმართ.



35. პასუხისმგებლობა საერთო კრების მონაწილეთა სიის სისწორეზე ეკისრება ორგანოს,
რომელმაც მოიწვია საერთო კრება.

36. რიგგარეშე საერთო კრების მოწვევის ინიციატორი შეიძლება იყოს ხელმძღვანელი ორგანო -
გენერალური დირექტორი, სამეთვალყურეო საბჭო, აქციონერი/აქციონერები (აქციონერთა
ჯგუფები), რომლებიც ფლობენ კაპიტალის მინიმუმ 5 პროცენტს.

მუხლი 13. საერთო კრების ჩატარება

1. აქციონერს შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა საერთო კრებაში და ხმა მისცეს პირადად, ასევე
წარმომადგენლის საშუალებით.

2. წარმომადგენლის დანიშვნა და შეტყობინება წარმომადგენლის დანიშვნის შესახებ
ხორციელდება წერილობით ან ელექტრონული ფორმით. თავად აქციონერებმა, ან მესამე
პირების საშუალებით, უნდა შესთავაზონ შეტყობინების მინიმუმ ერთი ეფექტური
ელექტრონული საშუალება. აღნიშნული წესი ვრცელდება წარმომადგენლობითი
უფლებამოსილებების შეწყვეტაზეც.

3. ხელმძღვანელ პირს ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს არა აქვთ უფლება საერთო კრებაში
მონაწილეობა მიიღონ აქციონერების წარმომადგენლების სახით.

4. დაუშვებელია აქციონერთა უფლებების განხორციელების შეზღუდვა წარმომადგენელთა
მეშვეობით, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც წარმომადგენელსა და იმ აქციონერს შორის,
რომლის სახელითაც მოქმედებს წარმომადგენელი, არსებობს ინტერესთა პოტენციური
კონფლიქტი.

5. წარმომადგენელმა ხმა უნდა მისცეს იმ აქციონერის ინსტრუქციების შესაბამისად,
რომელსაც იგი წარმოადგენს.

6. თუ რამდენიმე აქციონერის წარმომადგენელი ერთი და იგივე პირია, მას უფლება აქვს
სხვადასხვა აქციონერისთვის ხმა მისცეს სხვადასხვანაირად.

7. ხელმძღვანელი ორგანო და სამეთვალყურეო საბჭო ვალდებული არიან მონაწილეობა
მიიღონ საერთო კრების მუშაობაში.

8. აქციონერს ან მის წარმომადგენელს არ შეუძლია ხმის უფლების გამოყენება, თუ საერთო
კრება განიხილავს საზოგადოების მოთხოვნის წაყენებას აქციონერის მიმართ ან მასთან
გარიგების დადებას, აღნიშნულ აქციონერს განსახილველ საკითხთან მიმართებით აქვს
ინტერესთა კონფლიქტი ან ეს საკითხი სხვაგვარად პირდაპირ არის მასთან დაკავშირებული.

9. საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს და სამეთვალყურეო საბჭოს მინიმუმ ერთ წევრს
უნდა ჰქონდეს საერთო კრებაზე გამოსვლის შესაძლებლობა.

10. კრების მომწვევი ორგანოს გადაწყვეტილებით, საერთო კრების მონაწილეებს შეუძლიათ
დაესწრონ უშუალოდ, მაგრამ, ამ ფორმასთან ერთად, ან აღნიშნულის ნაცვლად, შეუძლიათ
გამოიყენონ ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებები.

11. კრების მომწვევი ორგანოს გადაწყვეტილებით, საერთო კრებაზე დასწრების გარეშე ხმის
მიცემა აქციონერის მიერ შეიძლება დაშვებული იქნას, მათ შორის, ელექტრონული
კომუნიკაციის საშუალებების გამოყენებით. კრების მომწვევი ორგანოს გადაწყვეტილებით,



აქციონერს შეუძლია ხმის მიცემა წერილობით/ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებებით
და საერთო კრების დაწყებამდე ან საერთო კრების მიმდინარეობის დროს.

12. ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალების გამოყენებით კენჭისყრის დროს,
უზრუნველყოფილი უნდა იქნას პირის იდენტიფიკაციის შესაძლებლობა და ელექტრონული
კომუნიკაციის სისტემის უსაფრთხოება, რაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება კრების მომწვევ
ორგანოს.

13. კრების მომწვევი ორგანოს გადაწყვეტილებით შესაძლებელია საერთო კრების ვიდეო და
აუდიო ტრანსლაცია, ასევე ორმხრივი ელექტრონული კომუნიკაციის უზრუნველყოფა, რაც
აქციონერებს მისცემს საერთო კრებისათვის დისტანციური მიმართვის შესაძლებლობას.

14. საერთო კრება უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ მას ესწრებიან
აქციონერები, რომლებსაც აქვთ ხმათა უმრავლესობა.

15. საერთო კრება გადაწყვეტილებას იღებს კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების უმრავლესობით,
თუ კანონით ან წინამდებარე წესდებით გადაწყვეტილების მისაღებად არ არის
გათვალისწინებული ხმათა უფრო დიდი რაოდენობა.

16. წესდების ახალი რედაქცია, სადამფუძნებლო შეთანხმებაში/წესდებაში შესატანი
ცვლილება, გადაწყვეტილება კაპიტალის გაზრდის შესახებ დამატებითი აქციების გამოშვების
გზით, გადაწყვეტილება საზოგადოების ლიკვიდაციის შესახებ მიღებული უნდა იქნას
კენჭისყრაში მონაწილე ხმების 3/4 უმრავლესობით.

17. იმ გარიგების მოწონების შესახებ გადაწყვეტილება, რომლის დადებაში არსებობს
დაინტერესება „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-161 მუხლის
შესაბამისად, მიღებული უნდა იქნას საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრების მიერ,
„ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-161 მუხლის შესაბამისად.

18. წინამდებარე წესდების მე-14 მუხლის 1-ელი პუნქტის დ), ე), თ), ი), ნ), პ), უ), ფ)
ქვეპუნქტებში მითითებული საკითხების შესახებ გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნას
საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრების მიერ მხოლოდ საზოგადოების სამეთვალყურეო
საბჭოს წინადადებით.

19. აქციონერის ხმის უფლება დამოკიდებულია აქციების რაოდენობაზე.

20. აქციონერის ხმის უფლება წარმოიქმნება აქციაზე სრული შენატანის მომენტიდან.

21. საერთო კრებაზე თავმჯდომარეობს საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს
თავმჯდომარე. მისი არყოფნის შემთხვევაში, თავმჯდომარის მოადგილე, ხოლო მისი
არყოფნის შემთხვევაში, საერთო კრების თავმჯდომარეს ირჩევს საერთო კრება ხმათა
უმრავლესობით.

22. საერთო კრების მიმდინარეობის დროს, აქციონერები გადაწყვეტილებას იღებენ ღია
კენჭისყრით, ხელის აწევის საშუალებით.

23. საერთო კრების თავმჯდომარემ საერთო კრების მონაწილე თითოეულ აქციონერს უნდა
მისცეს გამოსვლის შესაძლებლობა, დღის წესრიგში გათვალისწინებული საკითხების
განხილვის დროს.

24. კენჭისყრის შედეგები გამოცხადებული უნდა იქნას საერთო კრებაზე.



25. საზოგადოების საერთო კრებას ესწრება ნოტარიუსი. საერთო კრების დასრულებიდან 15
დღის განმავლობაში ნოტარიუსი ადგენს საერთო კრების ოქმს, რომელსაც ხელს აწერს
ნოტარიუსი და საერთო კრების თავმჯდომარე.

26. საერთო კრების ოქმს თან უნდა დაერთოს ყველა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს
საერთო კრების მოწვევას დადგენილი წესის თანახმად.

27. საზოგადოების ვებ-გვერდზე, საერთო კრების ჩატარებიდან არა უგვიანეს 15 დღეში,
გამოქვეყნებული უნდა იქნას ინფორმაცია კენჭისყრის შედეგების შესახებ.

მუხლი 14. საერთო კრების კომპეტენცია

1. საერთო კრება იღებს გადაწყვეტილებას კანონით და წინამდებარე წესდებით საერთო
კრების კომპეტენციისთვის მიკუთვნებულ საკითხებზე, მათ შორის:

ა) სადამფუძნებლო შეთანხმებაში/წესდებაში ცვლილების შეტანის, წესდების ახალი
რედაქციის მიღების შესახებ;

ბ) კანონის მე-5 მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებულ საკითხებზე;

გ) საზოგადოების მართვის სისტემის ცვლილების შესახებ;

დ) საზოგადოების რეორგანიზაციის შესახებ;

ე) საზოგადოების ლიკვიდაციის, ლიკვიდატორის დანიშვნის, შუალედური და საბოლოო
სალიკვიდაციო ბალანსის დამტკიცების შესახებ;

ვ) საზოგადოების აქციების გამოსყიდვაზე ნებართვის გაცემის შესახებ;

ზ) საზოგადოების მიერ აქციების, აქციებად კონვერტირებადი ობლიგაციების, აქციებად
კონვერტირებადი სხვა საემისიო ფასიანი ქაღალდების განთავსების შესახებ;

თ) განთავსებული კაპიტალის ცვლილების შესახებ;

ი) საზოგადოების აქციების დანაწევრების და კონსოლიდაციის შესახებ;

კ) სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობის, წევრთა რაოდენობის, მათი არჩევის, ვადამდელი
გამოხმობის, კომპენსაციის ოდენობის და სტრუქტურის განსაზღვრის შესახებ;

ლ) საზოგადოების აუდიტის ანგარიშის დამტკიცების და აუდიტის ჩამტარებელი პირის
არჩევის შესახებ;

მ) საზოგადოების ფინანსური ანგარიშის დამტკიცების, დივიდენდების
განაწილების/წლიური ანგარიშის, წლიური ბალანსის და მოგების განაწილების დამტკიცების,
სამეთვალყურეო საბჭოს და ხელმძღვანელი ორგანოს წლის განმავლობაში მუშაობის
მოწონების შესახებ;

ნ) აქციონერთა საერთო კრების ჩატარების წესის მიღების შესახებ;

ო) სასამართლო პროცესში მონაწილეობის შესახებ, რომელიც მიმდინარეობს საზოგადოების
ხელმძღვანელი ორგანოს/პირების და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების წინააღმდეგ, მათ
შორის, აღნიშნულ პროცესზე წარმომადგენლის დანიშვნის შესახებ;



პ) საზოგადოების ქონების შეძენის, გასხვისების, გაცვლის (ერთმანეთთან დაკავშირებული
გარიგებების) ან სხვა ფორმით დატვირთვის (მნიშვნელოვანი გარიგება) შესახებ, რომლის
ღირებულება შეადგენს საზოგადოების აქტივების საბალანსო ღირებულების ნახევარზე მეტს,
იმ გარიგების გარდა, რომელიც შეეხება ჩვეულებრივ სამეურნეო საქმიანობას;

ჟ) იმ გარიგების მოწონებაზე, რომლის ღირებულება აღემატება საზოგადოების აქტივების
ღირებულების 50 (ორმოცდაათ) პროცენტს, გადაწყვეტილების მიღების შესახებ;

რ) აქციების რაოდენობის, ნომინალური ღირებულების, კლასების და მათთან
დაკავშირებული უფლებების განსაზღვრის შესახებ;

ს) აქციების ნომინალური ღირებულების ცვლილების ან დამატებითი აქციების განთავსების
შესახებ;

ტ) კანონით და წინამდებარე წესდებით გათვალისწინებულ გარიგებაზე თანხმობის შესახებ;

უ) საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს უფლებამოსილებების მმართველი
ორგანიზაციისათვის (მმართველისთვის) გადაცემაზე გადაწყვეტილების მიღების და
მმართველი ორგანიზაციის (მმართველის) უფლებამოსილებების ვადამდელი შეწყვეტის
შესახებ;

ფ) იმ გარიგების მოწონებაზე გადაწყვეტილების შესახებ, რომელშიც მონაწილეობენ „ფასიანი
ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-161 მუხლის მე-2 პუნქტით
განსაზღვრული დაინტერესებული პირები და რომლის ღირებულება შეადგენს
საზოგადოების აქტივების 10 (ათ) ან 10 პროცენტზე მეტს, „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის
შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-161 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად;

ქ) საზოგადოების საქმიანობის მარეგულირებელი შიდა დოკუმენტების დამტკიცების
შესახებ;

ღ) კანონით გათვალისწინებული სხვა საკითხების გადაწყვეტის შესახებ.

2. საერთო კრებას უფლება არა აქვს მიიღოს გადაწყვეტილება იმ საკითხების შესახებ,
რომლებიც განეკუთვნება სხვა ორგანოების კომპეტენციას, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც ეს
ორგანოები მიმართავენ საერთო კრებას მათ კომპეტენციაში შემავალი საკითხის გადაჭრის
თხოვნით.

მუხლი 15. ხელმძღვანელი ორგანო

1. საზოგადოებას ხელმძღვანელობს და მესამე პირებთან ურთიერთობაში წარმოადგენს
ხელმძღვანელი ორგანო - გენერალური დირექტორი, რომელიც შედგება ერთი
ხელმძღვანელი პირისგან. ხელმძღვანელი პირი შეიძლება იყოს, როგორც ქმედუნარიანი
ფიზიკური პირი, ისე იურიდიული პირი. ხელმძღვანელი ორგანოს წარმომადგენლობითი
უფლებამოსილება მესამე პირებთან ურთიერთობაში არ შეიძლება იყოს შეზღუდული.

2. ხელმძღვანელი ორგანო ვალდებულია შეასრულოს საერთო კრების და სამეთვალყურეო
საბჭოს გადაწყვეტილებები, რომლებიც მიღებულია მათი კომპეტენციის ფარგლებში.

3. საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო ვალდებულია, საერთო კრების მოთხოვნით,
მოამზადოს საკითხები, რომელთა გადაწყვეტა მიეკუთვნება საერთო კრების კომპეტენციას.



4. ხელმძღვანელ პირთან ურთიერთობების შინაარსი და მისი საქმიანობის ანაზღაურება
განისაზღვრება კანონით და სამსახურებრივი ხელშეკრულებით, რომელსაც დებს
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე საზოგადოების სახელით, საზოგადოების
ხელმძღვანელად პირის დანიშვნის შემდეგ.

5. თუ ხელშეკრულების დადების დროს, კონტაჰენტისთვის ცნობილი იყო საზოგადოების
ხელმძღვანელი ორგანოს უფლებამოსილების შეზღუდვის შესახებ, საზოგადოებას უფლება
აქვს შეცვალოს ეს ხელშეკრულება. იგივე წესი გამოიყენება, თუ პირი, რომელსაც აქვს
წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება, და კონტრაჰენტი განზრახ მოქმედებენ ერთად
საზოგადოებისთვის ზარალის მისაყენებლად, რომლის სახელითაც მოქმედებს
წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირი.

6. სამეთვალყურეო საბჭო ნიშნავს თანამდებობაზე და ათავისუფლებს თანამდებობიდან
ხელმძღვანელ პირს. ხელმძღვანელი პირი თანამდებობაზე ინიშნება არა უმეტეს 3 წლის
ვადით, განმეორებითი დანიშვნის უფლებით. თუ ამ ვადის გასვლის შემდეგ, კანონით
დადგენილი წესით, არ იქნა განხორციელებული ხელმძღვანელი პირის ახალი ვადის
რეგისტრაცია ან ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის
ცვლილება, რეგისტრირებული პირის უფლებამოსილება მიჩნეული უნდა იქნას
განუსაზღვრელი ვადით გაგრძელებულად.

7. თუ გვიანდება საზოგადოების ხელმძღვანელი პირის დანიშვნა, რომლის გარეშეც
საზოგადოებას არ შეუძლია თავისი საქმიანობის განხორციელება, ხელმძღვანელი პირი,
აქციონერის ან კრედიტორის განცხადების საფუძველზე, შეიძლება დანიშნული იქნას
სასამართლოს მიერ. სასამართლოს მიერ დანიშნული საზოგადოების ხელმძღვანელ პირს
უფლება აქვს საზოგადოებას მოსთხოვოს ანაზღაურება თავისი საქმიანობისთვის და,
გონივრულ ფარგლებში, ფულადი დანახარჯების ანაზღაურება. სასმართლოს მიერ
დანიშნულ ხელმძღვანელ პირსა და საზოგადოებას შორის შეთანხმების მიუღწევლობის
შემთხვევაში, სასამართლომ უნდა განსაზღვროს აღნიშნული ანაზღაურების ოდენობა და
ასანაზღაურებელი ფინანსური დანახარჯები.

8. სამეთვალყურეო საბჭო უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს, თანამდებობიდან
გაათავისუფლოს ხელმძღვანელი პირი შესაბამისი საფუძვლის მითითების გარეშე.
ნებისმიერი შეთანხმება, რომელიც ეწინააღმდეგება წინამდებარე დებულებას, ბათილია.

9. საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო თავის უფლებამოსილებებს ახორციელებს კანონის
50-55-ე და 208-ე მუხლების შესაბამისად.

10. საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო, მინდობილობის გარეშე, მოქმედებს
საზოგადოების სახელით, მათ შორის, საქართველოს კანონმდებლობით, წინამდებარე
წესდებით განსაზღვრული შეზღუდვების გათვალისწინებით:

ა) უზრუნველყოფს საზოგადოების საქმიანობის გეგმების შესრულებას, რომლებიც საჭიროა
მისი ამოცანების გადასაჭრელად;

ბ) ახორციელებს საზოგადოებაში ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების ორგანიზებას;

გ) განკარგავს საზოგადოების ქონებას, ახორციელებს გარიგებებს საზოგადოების სახელით,
გასცემს მინდობილობებს, ბანკებში, სხვა საკრედიტო ორგანიზაციებში (ასევე



კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, ფასიანი ქაღალდების
პროფესიონალურ მონაწილე ორგანიზაციებში) ხსნის საზოგადოების საანგარიშსწორებო და
სხვა ანგარიშებს;

დ) გამოსცემს ბრძანებებს, ამტკიცებს საზოგადოების ლოკალურ ნორმატიულ აქტებს და სხვა
შიდა დოკუმენტებს, იმ შიდა დოკუმენტების გარდა, რომლებიც მიკუთვნებულია
საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს და საერთო კრების კომპეტენციისთვის, გასცემს
მითითებებს, რომლებიც შესასრულებლად სავალდებულოა საზოგადოების ყველა მუშაკის
მიერ;

ე) საზოგადოების მუშაკებისთვის ადგენს სოციალურ შეღავათებს და გარანტიებს;

ვ) იღებს გადაწყვეტილებას კოლექტიური ხელშეკრულებების და შეთანხმებების დადების
შესახებ;

ზ) ამტკიცებს დებულებებს საზოგადოების ფილიალების და წარმომადგენლობების შესახებ;

თ) ამტკიცებს საზოგადოების ორგანიზაციულ სტრუქტურას, საშტატო განრიგს და მუშაკების
თანამდებობრივ სარგოებს;

ი) საზოგადოების მუშაკების მიმართ ახორციელებს დამსაქმებლის უფლებებსა და
მოვალეობებს, რომლებიც გათვალისწინებულია საქართველოს შრომის კანონმდებლობით;

კ) ნიშნავს პირს, რომელიც ასრულებს ხელმძღვანელი ორგანოს მოვალეობებს მისი
დროებითი არყოფნის (შვებულება, დროებითი შრომისუუნარობა, მივლინება და
საქართველოს შრომის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში) პერიოდში;

ლ) ამტკიცებს საზოგადოების მუშაკების სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების გეგმებსა
და ღონისძიებებს;

მ) საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს მოადგილეებს შორის (ხელმძღვანელი ორგანოს
მოადგილეების დონის სხვა თანამდებობის პირთა და ხელმძღვანელი ორგანოს პირდაპირ
დაქვემდებარებაში მყოფი ქვედანაყოფების ხელმძღვანელებს შორის) ანაწილებს
მოვალეობებს;

ნ) საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს განსახილველად წარადგენს წლიურ ანგარიშს,
საზოგადოების წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებას ფასს-ის მიხედვით, ფინანსური წლის
შედეგების მიხედვით საზოგადოების მოგებისა და ზარალის განაწილებას წინასწარი
დამტკიცების მიზნით, წინამდებარე წესდების 21-ე პუნქტის მე-6 ქვეპუნქტის შესაბამისად;

ო) წყვეტს ყველა ორგანიზაციულ საკითხს, რომელიც საჭიროა საზოგადოების აქციონერთა
საერთო კრების ჩასატარებლად, მათ შორის, ამტკიცებს საერთო კრების დღის წესრიგს და
ადგენს საერთო კრების სააღრიცხვო დენს, საერთო კრების მოწვევის შემთხვევაში;

პ) ახორციელებს საზოგადოების საერთო კრების და სამეთვალყურეო საბჭოს
გადაწყვეტილებების შესრულებას;

ჟ) უზრუნველყოფს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების
შენახვას;

რ) ახორციელებს ორგანიზებას და ატარებს თავდაცვით ღონისძიებებს სამობილიზაციო
მომზადების, სამოქალაქო თავდაცვის, საგანგებო სიტუაციების და სახელმწიფო საიდუმლოს



შემცველი ცნობების საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე პასუხისმგებელია
ანტიტერორისტული დაცვის უზრუნველყოფაზე, საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად;

ს) ამტკიცებს შესყიდვების წლიურ კომპლექსურ პროგრამას, შესყიდვების წლიური
კომპლექსური პროგრამის კორექტირებებს, ანგარიშებს შესყიდვების წლიური კომპლექსური
პროგრამის შესრულების შესახებ;

ტ) ახორციელებს საზოგადოების მიმდინარე საქმიანობის სხვა საკითხების გადაწყვეტას, იმ
საკითხების გარდა, რომლებიც მიეკუთვნება საზოგადოების აქციონერების საერთო კრების
და სამეთვალყურეო საბჭოს კომპეტენციას.

11. ხელმძღვანელი ორგანოს ფუნქციები საზოგადოების ხელმძღვანელობის სფეროში არ
შეიძლება გადაცემული იქნას სამეთვალყურეო საბჭოსთვის.

12. ყველა საკითხი, რომელიც კანონით ან წინამდებარე წესდებით არ მიეკუთვნება საერთო
კრების ან სამეთვალყურეო საბჭოს კომპეტენციას, მიეკუთვნება საზოგადოების
ხელმძღვანელი ორგანოს კომპეტენციას.

13. საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო ვალდებულია ელექტრონული პორტალის
ავტორიზებული მომხმარებელი სუბიექტის გვერდზე გამოაქვეყნოს ინფორმაცია სააქციო
საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობის ცვლილების, სამეთვალყურეო
საბჭოს თავმჯდომარის ან მასთან დაკავშირებული ყველა ცვლილების შესახებ, ასევე
აღნიშნული ინფორმაცია განათავსოს საზოგადოების ვებ-გვერდზე.

14. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული
კომისიის მიერ 16.07.2020წ. N39 დადგენილებით დამტკიცებული გამანაწილებელი სისტემის
ოპერატორის განცალკევების წესების თანახმად, ხელმძღვანელ ორგანოს ეკრძალება
საკუთრების უფლებით ვერტიკალურად ინტეგრირებული საწარმოს და/ან მისი სხვა
შემადგენელი ნაწილების აქციების ფლობა.

ხელმძღვანელმა ორგანომ, ვერტიკალურად ინტეგრირებული საწარმოს და/ან მისი სხვა
შემადგენელ ნაწილში გადასვლის შემთხვევაში, უნდა უზრუნველყოს კონფიდენციალური
ინფორმაციის დაცვა.

ხელმძღვანელ ორგანოს არ შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ვერტიკალურად
ინტეგრირებული საწარმოს კორპორაციულ სტრუქტურაში შემავალი საწარმოების მართვაში,
რომლებიც უშუალოდ ან ირიბად დაკავშირებული არიან ელექტროენერგიის წარმოებასთან,
გადაცემასთან, მიწოდებას და/ან ვაჭრობასთან.

ხელმძღვანელი ორგანო არ ექვემდებარე ყოველდღიურ მითითებებს აქციონერთა მხრიდან.

15. საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო, საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს
მოვალეობის შემსრულებელი, ასევე მმართველი ორგანიზაცია (მმართველი) თავის
უფლებების განხორციელების და მოვალეობების შესრულების დროს უნდა მოქმედებდნენ
საზოგადოების ინტერესებში, საზოგადოების მიმართ თავისი უფლებები უნდა
განახორციელონ და მოვალეობები შეასრულონ კეთილსინდისიერად და გონივრულად.

16. საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო, საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს
მოვალეობის შემსრულებელი, ასევე მმართველი ორგანიზაცია (მმართველი) პასუხისმგებელი



არიან საზოგადოების წინაშე საზოგადოებისთვის მათი ბრალეული მოქმედებებით
(უმოქმედობით) მიყენებულ ზარალზე, თუ სხვა საფუძველი და პასუხისმგებლობის ოდენობა
არ არის დადგენილი საქართველოს კანონმდებლობით.

მუხლი 16. სამეთვალყურეო საბჭო

1. სამეთვალყურეო საბჭო ახორციელებს კონტროლს ხელმძღვანელი ორგანოს საქმიანობაზე
და თანამშრომლობს მასთან საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების მომზადების
და გადაწყვეტის პროცესში.

2. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი შეიძლება იყოს, როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული
პირი.

3. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა განსაზღვრულია 6 (ექვსი)
ადამიანის რაოდენობით. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის არჩევა ხორციელდება საერთო
კრების მონაწილეთა ხმათა უმრავლესობით.

4. სამეთვალყურეო საბჭოს თითოეული წევრი არჩეული უნდა იქნას 1 (ერთი) წლის ვადით.
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადა, მისი ამოწურვის შემდეგ,
ავტომატურად გრძელდება საერთო კრების ჩატარებამდე და ამ კრებაზე ახალი წევრის
არჩევამდე. შესაძლებელია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევა ახალი ვადით.

5. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრ ვალდებულია კეთილსინდისიერად განახორციელოს
საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს საქმიანობის კონტროლი და კანონით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში წარმოადგინოს საზოგადოება ხელმძღვანელ ორგანოსთან
ურთიერთობებში.

6. საერთო კრების გადაწყვეტილებით არჩეული სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები ნებისმიერ
დროს შეიძლება გამოხმობილი იქნან წევრობიდან. გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნას
კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების უმრავლესობით.

7. სამეთვალყურეო საბჭოს ნებისმიერ წევრს შეუძლია გავიდეს სამეთვალყურეო საბჭოს
წევრობიდან საზოგადოებისათვის ზარალის მიყენების გარეშე, იმ შემთხვევის გარდა,
როდესაც მას აქვს საპატიო მიზეზი.

8. თუ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის გასვლის შემდეგ 6 თვის განმავლობაში არ იქნა
არჩეული ახალი წევრი, ხელმძღვანელი ორგანოს განცხადების საფუძველზე, სასამართლოს
შეუძლია დანიშნოს ახალი წევრი. აღნიშნული წესი ვრცელდება იმ შემთხვევებშიც, როდესაც
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა რაოდენობა ნაკლებია წევრთა წინამდებარე წესდებით
განსაზღვრულ რაოდენობაზე.

9. სასამართლოს მიერ დანიშნული სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის უფლებამოსილება
შეწყდება ახალი წევრის კანონით დადგენილი წესით არჩევისთანავე.

10. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ერთდროულად არ შეიძლება იყოს ხელმძღვანელი
ორგანო.

11. გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის განცალკევების წესების თანახმად, რომელიც
დამტკიცებულია საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი



ეროვნული კომისიის 16.07.2020 წ. №39 დადგენილებით, საზოგადოების სამეთვალყურეო
საბჭოს წევრს ეკრძალება საკუთრების უფლებით ვერტიკალურად ინტეგრირებული საწარმოს
და/ან მისი სხვა შემადგენელი ნაწილების აქციების ფლობა.

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს არ შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს იმ საწარმოების მართვაში,
რომლებიც შედიან ვერტიკალურად ინტეგრირებული საწარმოს კორპორაციულ
სტრუქტურებში, რომლებიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ არიან დაკავშირებული
ელექტროენერგიის წარმოებასთან, გადაცემასთან, მიწოდებასთან და/ან ვაჭრობასთან.

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი თავისი მოვალეობების შესრულების დროს სამეთვალყურეო
საბჭოს წევრის სახით, ასევე 3 (სამი) წლის განმავლობაში მისი დასრულებიდან, მათ შორის,
მისი ვერტიკალურად ინტეგრირებული საწარმოს სხვა სტრუქტურულ ერთეულში ან მის
შემადგენელ ნაწილში გადაყვანის შემთხვევაში, ვალდებულია არ გათქვას საზოგადოების
კონფიდენციალური ინფორმაციის შემადგენელი ცნობები, რომლებიც მისთვის ცნობილი
გახდა საზოგადოებაში მუშაობის დროს, ასევე არ გადასცეს მესამე პირებს ცნობები,
რომლებიც შეადგენს საზოგადოების კონფიდენციალურ ინფორმაციას, საზოგადოების
თანხმობის გარეშე.

12. სამეთვალყურეო საბჭო ირჩევს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს და მის
მოადგილეს საბჭოს წევრებს შორის კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმათა უმრავლესობით. თუ
კანდიდატები მიიღებენ ხმების თანაბარ რაოდენობას, თავმჯდომარე დანიშნული უნდა იქნას
მათ შორის ასაკით უფროსი.

13. სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ახორციელებს სამეთვალყურეო საბჭოს
საქმიანობის კოორდინაციას, თავმჯდომარეობს სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომებზე და
წარმოადგენს სამეთვალყურეო საბჭოს სხვა ორგანოების, თანამდებობის პირების და
თანამშრომლების წინაშე. სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ასრულებს
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის ფუნქციებს, თავმჯდომარის არყოფნის ან მის მიერ
თავისი მოვალეობების შესრულების შეუძლებლობის დროს.

14. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრზე, შესაბამის შემთხვევებში, ვრცელდება
სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი პირების პასუხისმგებლობის შესახებ კანონის 50-ე,
51-ე, 53-ე და 55-ე მუხლები.

მუხლი 17. სამეთვალყურეო საბჭოს კომპეტენცია

1. სამეთვალყურეო საბჭოს უფლება აქვს:

ა) საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოსგან ნებისმიერ დროს მოითხოვოს ანგარიში
საზოგადოების საქმიანობის შესახებ;

ბ) მოითხოვოს, განიხილოს, შეამოწმოს და შეისწავლოს საზოგადოების საქმიანი
დოკუმენტაცია, მათ შორის, საზოგადოების ბუღალტრული დოკუმენტაცია, ქონებრივი
ობიექტები და სალარო, ამ მოქმედებების განხორციელება დაავალოს სამეთვალყურეო საბჭოს
თითოეულ წევრს ან აღნიშნულის განხორციელებისთვის მოიწვიოს ექსპერტები;



გ) შეამოწმოს წლიური ანგარიშები, წინადადებები მოგების განაწილების შესახებ, ანგარიში
ხელმძღვანელი ორგანოს საქმიანობის შესახებ და აღნიშნული შესახებ მოახსენოს საერთო
კრებას;

დ) წარმოადგინოს საზოგადოება ხელმძღვანელ პირებთან ურთიერთობის დროს, მათ შორის,
სასამართლოში;

ე) კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, გაასაჩივროს საერთო კრების გადაწყვეტილება.

2. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს უფლება აქვს გაეცნოს ხელმძღვანელი ორგანის მიერ
წარმოდგენილ ანგარიშებს და ინფორმაციას.

3. სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭო ვალდებულია მოიწვიოს საერთო კრება,
თუ ამას მოითხოვს საზოგადოების ინტერესები.

4. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს კომპეტენციას მიეკუთვნება შემდეგი საკითხები:

1) საზოგადოების საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მათ შორის
საზოგადოების განვითარების სტრატეგიული პრიორიტეტების და სტრატეგიის შესრულების
შესახებ ანგარიშების განხილვა;

2) აქციებად არაკონვერტირებადი ობლიგაციების და აქციებად არაკონვერტირებადი სხვა
ფასიანი ქაღალდების განთავსება;

3) საზოგადოების მიერ განთავსებული ობლიგაციების და სხვა ფასიანი ქაღალდების შეძენა,
საზოგადოების აქციების გარდა, მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ
შემთხვევებში;

4) ქონების ფასის (ფულადი შეფასების), განთავსების ფასის განსაზღვრა ან მისი განსაზღვრის
წესი და ემისიური ფასიანი ქაღალდების გამოსყიდვის ფასი მოქმედი კანონმდებლობით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში;

5) ფასიანი ქაღალდების, ფასიანი ქაღალდების პროსპექტის გამოშვების (დამატებითი
გამოშვების), ფასიანი ქაღალდების გამოშვების (დამატებითი გამოშვების) შედეგების შესახებ
ანგარიშის, საზოგადოების აქციონერებისგან აქციების შეძენის შედეგების შესახებ ანგარიშების,
აქციების დაფარვის შესახებ ანგარიშების, საზოგადოების აქციონერთა მიერ მათი კუთვნილი
აქციების გამოსყიდვის მოთხოვნის წაყენების შედეგების შესახებ ანგარიშების, საზოგადოების
აქციონერებისგან აქციების გამოსყიდვის შედეგების შესახებ ანგარიშების თაობაზე
გადაწყვეტილებების დამტკიცება;

6) სხვა იურიდიული პირის დაფუძნების ან წილობრივი მონაწილეობის შესახებ;

7) იმ ორგანიზაციების ქონებაში შენატანების შეტანა, რომლებშიც მონაწილეობს
საზოგადოება, იმ ორგანიზაციების საწესდებო კაპიტალში დამატებითი შენატანების შეტანა,
რომლებშიც მონაწილეობს საზოგადოება;

8) ხელმძღვანელი პირების კომპენსაციების ფორმა და ოდენობა;

9) საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრების მოწვევა, კანონმდებლობით
გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა;

10) საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრების დღის წესრიგის დამტკიცება;



11) საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრების სააღრიცხვო დღის დადგენა;

12) საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრებისათვის რეკომენდაციები სამეთვალყურეო
საბჭოს წევრებისათვის გადასახდელ ანაზღაურებებსა და კომპენსაციებთან დაკავშირებით;

13) საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრებისათვის წესდებით და მოქმედი
კანონმდებლობით განსაზღვრული საკითხების შეთავაზება;

14) საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევა და მისი
უფლებამოსილებების შეწყვეტა;

15) საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევა და მისი
უფლებამოსილებების ვადამდელი შეწყვეტა;

16) სამეთვალყურეო საბჭოს მდივნის არჩევა და მისი უფლებამოსილებების ვადამდელი
შეწყვეტა;

17) საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს კომიტეტების ფორმირება, საზოგადოების
სამეთვალყურეო საბჭოს კომიტეტების შესახებ დებულებების დამტკიცება;

18) საზოგადოების პოლიტიკის დონის შიდა დოკუმენტების და საზოგადოების შიდა
დოკუმენტების დამტკიცება იმ საკითხების მიხედვით, რომლებიც მიეკუთვნება
სამეთვალყურეო საბჭოს კომპეტენციას, იმ შიდა დოკუმენტების გარდა, რომელთა დამტკიცება
კანონით და წინამდებარე წესდებით მიკუთვნებულია აქციონერთა საერთო კრების
კომპეტენციას;

19) აუდიტორის მომსახურების გადახდის ოდენობის განსაზღვრა;

20) რეკომენდაციები დივიდენდების ოდენობის და მათი გადახდის წესის შესახებ,
დივიდენდების სააღრიცხვო თარიღის და დივიდენდების გადახდის დაწყების თარიღის
მიხედვით;

21) საზოგადოების ფილიალების შექმნა, წარმომადგენლობების გახსნა და მათი ლიკვიდაცია;

22) იმ გარიგების მოწონების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება, რომლის ღირებულება
შეადგენს საზოგადოების აქტივების ღირებულის 10-დან (ათიდან) 50 (ორმოცდაათ)
პროცენტამდე ჩათვლით;

23) მნიშვნელოვანი გარიგების მოწონების შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება, რომლის
ღირებულება შეადგენს აქტივების ღირებულების 25-დან (ოცდახუთიდან) 50 (ორმოცდაათ)
პროცენტამდე ჩათვლით;

24) იმ გარიგებების მოწონება, რომელთა შესრულებაში არსებობს დაინტერესება „ფასიანი
ქაღალდების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-161 მუხლის შესაბამისად;

25) საზოგადოების რეგისტრატორის და მასთან ხელშეკრულების პირობების დამტკიცება, ასევე
მასთან ხელშეკრულების მოშლა;

26) საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს ფორმირება (გენერალური დირექტორის დანიშვნა
(არჩევა) და მისი უფლებამოსილებების ვადამდელი შეწყვეტა; გენერალურ დირექტორთან
სამსახურებრივი ხელშეკრულების პირობების განსაზღვრა, მათ შორის, მისი
უფლებამოსილებების ვადის, გადასახდელი ანაზღაურებების და კომპენსაციების ოდენობის



დადგენა; დისციპლინურ პასუხისმგებლობაში გენერალური დირექტორის მიცემა და მისი
წახალისება საქართველოს კანონმდებლობის და საზოგადოების ლოკალური ნორმატიული
აქტების შესაბამისად; გენერალური დირექტორის წარდგენა სახელმწიფო ჯილდოებზე;

27) საზოგადოების აღმასრულებელი ორგანოს საზოგადოების საქმიანობის შესახებ (მათ შორის,
მათ მიერ თავისი თანამდებობრივი მოვალეობების შესრულების შესახებ), საზოგადოების
აქციონერთა საერთო კრების და სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებების შესრულების
შესახებ ანგარიშების განხილვა;

28) საზოგადოების საშტატო განრიგის წინასწარი მოწონება, საზოგადოების საშტატო
რიცხოვნობის გაზრდის შემთხვევაში, ასევე საზოგადოების საშტატო განრიგის წინასწარი
მოწონება ცვლილებების შემთხვევაში, რომლებიც შეეხება ხელმძღვანელ ორგანოს,
ხელმძღვანელი ორგანოს პირდაპირ დაქვემდებარებული სტრუქტურული ერთეულების
ხელმძღვანელებს, ფილიალების ხელმძღვანელებს და სხვა ცალკეულ სტრუქტურულ
ქვედანაყოფებს;

29) საზოგადოების ბიზნეს-გეგმის (საშუალოვადიანი გეგმა-პროგნოზის) დამტკიცება, მათ
შორის საინვესტიციო პროგრამის; ბიზნეს-გეგმის, მათ შორის, საინვესტიციო პროგრამის,
შესრულების შესახებ ანგარიშების დამტკიცება (1-ელი კვარტლის, 6 თვის, 9 თვის და
მთლიანად წლის შედეგების მიხედვით);

30) გენერალური დირექტორის ეფექტურობის ძირითადი მაჩვენებლების (ეძმ), გენერალური
დირექტორის საკონტროლო მაჩვენებლების (სმ), მათ გაანგარიშების და შესრულების
შეფასების მეთოდიკების, ასევე ეძმ და სმ შესრულების შესახებ ანგარიშების დამტკიცება;

31) საზოგადოებაში შესყიდვების პოლიტიკის განსაზღვრა, მათ შორის ცენტრალური
შემსყიდველი კომიტეტის შესახებ დებულების, საქონლის, სამუშაოების, მომსახურების
რეგლამენტირებული შესყიდვების ჩატარების წესის შესახებ დებულების დამტკიცება
(შემდგომ - დებულება), ცენტრალური შემსყიდველი კომიტეტის ხელმძღვანელის და წევრების
დამტკიცება, ასევე სხვა გადაწყვეტილებების მიღება დებულების შესაბამისად და შესყიდვების
საქმიანობის შედეგების შესახებ ანგარიშების განხილვა;

32) გადაწყვეტილების მიღება საზოგადოების ფონდების გამოყენების შესახებ, სპეციალური
დანიშნულების ფონდების მიხედვით სახსრების გამოყენების ხარჯთაღრიცხვების დამტკიცება
და სპეციალური დანიშნულების ფონდების მიხედვით სახსრების გამოყენების
ხარჯთაღრიცხვების შესრულების შედეგების განხილვა, ასევე საზოგადოების დოკუმენტების
დამტკიცება, რომლებიც განსაზღვრავს საზოგადოების ფონდების ფორმირებისა და
გამოყენების წესს;

33) რისკ-აპეტიტის სიდიდის, ასევე რისკების მართვის და შიდა კონტროლის სისტემის
ფუნქციონირების შესახებ ანგარიშების დამტკიცება;

34) საზოგადოების არაპროფილური აქტივების განკარგვის წესის განსაზღვრა, საზოგადოების
არაპროფილური აქტივების რეესტრის დამტკიცება და სხვა გადაწყვეტილებების მიღება
საზოგადოებაში დამტკიცებული დოკუმენტების შესაბამისად, რომლებიც ახორციელებს
არაპროფილური აქტივების განკარგვის პროცედურის რეგლამენტირებას;

35) გარიგებების მოწონება, რომლებიც დაკავშირებულია იმ ქონების გასხვისებასთან ან



გასხვისების შესაძლებლობასთან, რომელიც შეადგენს ძირითად საშუალებებს,
არამატერიალურ აქტივებს, დაუმთავრებელი მშენებლობის ობიექტებს, რომელთა გამოყენების
მიზანია ელექტრული და/ან თბო ენერგიის წარმოება, გადაცემა, დისპეტჩერიზაცია,
განაწილება, 840 000 (რვაას ორმოცი ათასი) ლარზე მეტი საბალანსო და/ან საბაზრო
ღირებულებით;

36) ნებისმიერი გარიგებების მოწონება, რომლებიც იწვევს ან შეუძლია გამოიწვიოს
საზოგადოების ვალდებულებების წარმოქმნა იმ ოდენობით, რომელიც 8 400 000 (რვა მილიონი
ოთხასი ათასი) ლარის ეკვივალენტურ ფულადი თანხის ტოლია ან აღემატება მას, შემდეგის
გარდა:

 გარიგებები, რომელთა განხორციელება სავალდებულოა საზოგადოებისთვის
საქართველოს სამართლებრივი აქტების შესაბამისად და (ან) გაანგარიშებები რომელთა
მიხედვით წარმოებს ფიქსირებული ფასების და ტარიფების მიხედვით, რომლებიც
დადგენილია ფასების და ტარიფების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოების მიერ (მათ
შორის, ბუნებრივი წყლის ობიექტებით წყალსარგებლობის ხელშეკრულებები,
ხელშეკრულებები ელექტროენერგეტიკაში ოპერატიულ-სადისპეტჩერო მართვის
მომსახურების გაწევის შესახებ);

 გარიგებები, რომლებიც ცვლის/ავსებს საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ
ადრე მოწონებულ გარიგებებს, იმ პირობით, რომ ასეთი ცვლილებები/დამატებები არ იწვევს
ადრე მოწონებული გარიგებების ღირებულების ზრდას, რომელთა საგანია:

 ხელშეკრულების ფასის შემადგენლობის (დეტალიზაციის) დაზუსტება/ცვლილება;

 ხელშეკრულების შესაბამისად ვალდებულებების შესრულების ვადების ცვლილება იმ
შემთხვევაში, თუ იცვლება ხელშეკრულების მიხედვით ვალდებულებების დასრულების ვადა.

37) იმ გარიგების მოწონება (გარიგების ჩათვლით, რომელიც არსებითად ცვლის ადრე
დადებული გარიგებების ცვლილებებს და/ან ახორციელებს ადრე დადებული გარიგების
მოშლას), რომელიც პირდაპირ ან ირიბად არის დაკავშირებული უძრავ ქონებაზე საკუთრების
უფლებასთან და/ან სარგებლობის უფლების გადაცემის/მიღების ან გადაცემის/მიღების
შესაძლებლობასთან (მათ შორის, მიწის ნაკვეთების და დაუმთავრებელი მშენებლობის
ობიექტების ჩათვლით), იმ შემთხვევაში, როდესაც გარიგების ფასი აღემატება 280 000 (ორას
ოთხმოცი ათას) ლარს;

38) გარიგებების მოწონება (გარიგების ჩათვლით, რომელიც არსებითად ცვლის ადრე
დადებული გარიგებების ცვლილებებს და/ან ახორციელებს ადრე დადებული გარიგების
მოშლას), რომელიც პირდაპირ ან ირიბად არის დაკავშირებული უძრავ ქონებაზე საკუთრების
უფლებასთან და/ან სარგებლობის უფლების გადაცემის/მიღების ან გადაცემის/მიღების
შესაძლებლობასთან (მათ შორის, მიწის ნაკვეთების და დაუმთავრებელი მშენებლობის
ობიექტების ჩათვლით), მისი ღირებულებისგან დამოუკიდებლად.

წინამდებარე პუნქტის დებულებები არ ვრცელდება შეძენის შესახებ, მათ შორის უსასყიდლო,
ან ქონების (მათ შორის, მიწის ნაკვეთების) გაცვლის შესახებ გარიგებებზე, რომლებიც
დაკავშირებულია საზოგადოების ელექტროქსელური მეურნეობის გაფართოებასთან და/ან
სრულყოფასთან, მასთან ახალი მომხმარებლების მოხმარების სისტემების მიერთებასთან ან
არსებული მომხმარებლების მოხმარების სისტემების რეკონსტრუქციასთან, როდესაც



შესაძენი ან გასაცვლელი უძრავი ქონების ღირებულება არის 80 000 (ოთხმოცი ათასი)
ლარამდე;

39) ქველმოქმედების გეგმის (პროგრამის) დამტკიცება და გარიგების მოწონება, რომელიც
დაკავშირებულია საზოგადოების ქონების უსასყიდლო გადაცემასთან ან საკუთარი თავის ან
მესამე პირის მიმართ მოთხოვნის ქონებრივ უფლებებთან; გარიგებები, რომლებიც
დაკავშირებულია საკუთარი თავის ან მესამე პირის წინაშე ქონებრივი ვალდებულებისგან
უსასყიდლო გათავისუფლებასთან; გარიგებები, რომლებიც დაკავშირებულია საზოგადოების
მიერ მომსახურების (სამუშაოების შესრულების) უსასყიდლო გაწევასთან, თუ აღნიშნული
გარიგებები არ არის შეტანილი ქველმოქმედების გეგმაში (პროგრამაში);

40) მოწონება, იმ შემთხვევებში, როდესაც საკრედიტო და/ან ფინანსური პოლიტიკით
შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება მიკუთვნებულია სამეთვალყურეო საბჭოს
კომპეტენციისთვის, ან ქვემოთ მოცემული გარიგებების აღნიშნული დოკუმენტები არ არის
დამტკიცებული, რომლებიც დაკავშირებულია:

 საზოგადოების მიერ სესხების, კრედიტების გაცემასთან;

 საფასურის განაწილების უზრუნველყოფასთან 12 თვეზე მეტი ვადით;

 კომერციული კრედიტების უზრუნველყოფასთან 12 თვეზე მეტი ვადით;

 ნაკლებად საკვანძო განაკვეთის ღირებულების გადასახადის განაწილების
უზრუნველყოფასთან, 6 თვეზე მეტი ვადით;

 კომერციული კრედიტების უზრუნველყოფასთან, რომელთა ღირებულება ნაკლებია
საკვანძო განაკვეთებზე, 6 თვეზე მეტი ვადით;

 საზოგადოების მიერ ფინანსური რესურსების მოზიდვასთან (რაც მოიცავს, მაგრამ
არ არის შეზღუდული, საკრედიტო ხელშეკრულებებს, სასესხო ხელშეკრულებებს,
ოვერდრაფტის ხელშეკრულებებს, სხვა გარიგებებს, რომლებიც შეიძლება შეფასებული იქნას
სავალო დაფინანსების მოზიდვის გარიგებად, ფინანსური იჯარის (ლიზინგის)
ხელშეკრულების ჩათვლით);

 საზოგადოების მიერ ობლიგაციების და/ან თამასუქების შეძენასთან და/ან
გასხვისებასთან;

 საზოგადოების მიერ დეპოზიტების განთავსებასთან;

 საზოგადოების მიერ კონვერსიული ოპერაციების (უცხოური ვალუტის ყიდვა და/ან
გაყიდვა) ჩატარებასთან;

 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტების ყიდვასთან და/ან გაყიდვასთან;

 საზოგადოების მიერ მესამე პირების თავდებობების და/ან ვალდებულებების სხვა
სახეობის უზრუნველყოფის მიწოდებასთან;

 საზოგადოების მიერ სავალო ფასიანი ქაღალდების (ემისიური ფასიანი ქაღალდების
გარდა) გამოშვებასთან;

 საზოგადოების მიერ თამასუქზე ვალდებულებების მიღებასთან.

41) დამოუკიდებელი გარანტიების (მათ შორის, საბანკო, კორპორაციული) გაცემასთან



დაკავშირებული გარიგებების მოწონება, აკრედიტივების გახსნით;

42) საზოგადოების სადაზღვევო დაცვის უზრუნველყოფის მიმართულებების განსაზღვრა,
მათ შორის საზოგადოების სადაზღვევო დაცვის პროგრამის და მისი შესრულების შესახებ
ანგარიშის დამტკიცება;

43) საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს აუდიტის კომიტეტის წლიური ანგარიშების და
საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს სხვა კომიტეტების ანგარიშების განხილვა;

44) საზოგადოების დანახარჯების პროგრამის (კორექტირებული პროგრამის) და მისი
შესრულების შესახებ ანგარიშების დამტკიცება;

45) სამეთვალყურეო საბჭოს მუშაობის გეგმის (კორპორაციული ღონისძიებების ჩატარების
გეგმის) დამტკიცება;

46) გადაწყვეტილების მიღება საზოგადოების აქციების და (ან) საზოგადოების აქციებად
კონვერტირებადი საზოგადოების ემისიური ფასიანი ქაღალდების ლისტინგის შესახებ
განაცხადით მიმართვის მოწონება;

47) მმართველი ორგანიზაციის (მმართველის) უფლებამოსილების შეჩერება და საზოგადოების
დროებითი აღმასრულებელი ორგანოს დანიშვნა;

48) საზოგადოების გენერალური დირექტორის მიერ სხვა ორგანიზაციების მართვის
ორგანოებში თანამდებობების ჩანაცვლების მოწონება;

49) შემდეგი მოქმედებების მოწონება, რომლებიც ხორციელდება სასამართლო განხილვასთან
დაკავშირებით, რომლის მხარეა საზოგადოება: საზოგადოების მიერ სარჩელის ცნობა,
საზოგადოების უარი სარჩელზე, დავის ან პრეტენზიის დარეგულირება მორიგების
შეთანხმებაზე ხელმოწერის გზით, თუ სასარჩელე მოთხოვნების თანხა შეადგენს 8 000 000 (რვა
მილიონს) ან მეტ ლარს, იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც სარჩელზე უარი დაკავშირებულია
მოპასუხის მიერ განცხადებული მოთხოვნების ნებაყოფლობით დაკმაყოფილებასთან;;

50) სამეთვალყურეო საბჭოს ადრე მიღებული გადაწყვეტილებების გაუქმება ან ცვლილება;

51) კანონით და წინამდებარე წესდებით, ასევე საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრების ან
სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებით დამტკიცებული საზოგადოების შიდა
დოკუმენტებით გათვალისწინებული სხვა საკითხები.

5. იმ შემთხვევებში, როდესაც გარიგება განხილული უნდა იქნას საზოგადოების
სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ, ერთდროულად წინამდებარე წესდებით დადგენილი
რამდენიმე საფუძვლის მიხედვით, რომელთა მიმართ გადაწყვეტილების მისაღებად
გათვალისწინებულია საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა ხმების ერთნაირი
რაოდენობა, ასეთი გარიგების მოწონება შესაძლებელია ნებისმიერი მითითებული
საფუძვლის მიხედვით.

მუხლი 18. სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომები

1. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომების მოწვევის და ჩატარების წესი
განისაზღვრება საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომების მოწვევის და ჩატარების



წესის შესახებ დებულებით, რომელიც დამტკიცებულია საზოგადოების აქციონერთა საერთო
კრების მიერ.

2. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომები უნდა ჩატარდეს საჭიროებისდა
მიხედვით, მაგრამ არა ნაკლებ კვარტალში ერთხელ. სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე
ვალდებულია უზრუნველყოს სხდომების ჩატარება.

3. სამეთვალყურეო საბჭოს თითოეულ წევრს ან ხელმძღვანელ ორგანოს უფლება აქვს
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს მოსთხოვოს საბჭოს სხდომის დაუყოვნებლად
მოწვევა. მოთხოვნაში მითითებული უნდა იქნას რიგგარეშე სხდომის ჩატარების მიზეზები
და მიზნები. სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ვალდებულია მოთხოვნიდან 10 დღის
განმავლობაში უზრუნველყოს სხდომის ჩატარება. თუ სხდომის მოწვევის შესახებ მოთხოვნა
არ იქნა დაკმაყოფილებული, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს ან ხელმძღვანელ ორგანოს
თავად შეუძლიათ მოიწვიონ სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა.

4. ახალი შემადგენლობით არჩეული საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს პირველ
სხდომაზე სავალდებულო წესით გადაჭრილი უნდა იქნას საკითხები სამეთვალყურეო
საბჭოს თავმჯდომარის, თავმჯდომარის მოადგილის, საზოგადოების სამეთვალყურეო
საბჭოს მდივნის არჩევის შესახებ.

საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს აღნიშნულ სხდომას იწვევს საზოგადოების
სამეთვალყურეო საბჭოს ერთ-ერთი წევრი საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომების
მოწვევის და ჩატარების წესის შესახებ დებულების შესაბამისად.

5. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ გადაწყვეტილება შეიძლება მიღებული იქნას
დაუსწრებელი კენჭისყრით (გამოკითხვის გზით). დაუსწრებელი კენჭისყრის დროს,
საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს ყველა წევრს ეგზავნება დღის წესრიგის მასალები და
გამოკითხვის ფურცელი ხმის მისაცემად სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომების მოწვევის და
ჩატარების წესის შესახებ დებულებით დადგენილი წესის თანახმად.

6. სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომებს ხელმძღვანელობს სამეთვალყურეო საბჭოს
თავმჯდომარე, მისი არყოფნის შემთხვევაში - სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის
მოადგილე, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში - სამეთვალყურეო საბჭოს ერთ-ერთი წევრი.

7. სამეთვალყურეო საბჭო უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ მას ესწრება, სულ
მცირე, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა ნახევარი.

8. თუ სამეთვალყურეო საბჭო არ არის უფლებამოსილი მიიღოს გადაწყვეტილება, სხდომის
თავმჯდომარე ვალდებულია არა უგვიანეს 10 დღეში მოიწვიოს ახალი სხდომა, რომელიც
უფლებამოსილი იქნება მიიღოს გადაწყვეტილება კენჭისყრაში მონაწილე წევრების
რაოდენობის მიუხედავად.

9. თუ კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, სამეთვალყურეო საბჭოს
გადაწყვეტილებების მიღება ხორციელდება კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმათა უმრავლესობით
და თითოეულ წევრს აქვს ერთი ხმა. ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში სამეთვალყურეო
საბჭოს თავმჯდომარის ხმა, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში სხდომის თავმჯდომარის, არის
გადამწყვეტი.

10. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილება მმართველი ორგანიზაციის



(მმართველის) უფლებამოსილებების შეჩერების შესახებ და საზოგადოების ხელმძღვანელი
ორგანოს მოვალეობის დროებით შემსრულებელის დანიშვნის შესახებ, მიღებული უნდა იქნას
საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა ხმების საერთო რაოდენობის სამი
მეოთხედით.

11. გარიგების მოწონების შესახებ გადაწყვეტილება, რომლის განხორციელებაში არსებობს
დაინტერესება, მიღებული უნდა იქნას საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ
„ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის 161 მუხლის შესაბამისად.

12. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომაზე ხორციელდება ოქმის წარმოება.
საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს ოქმის შედგენა და ხელმოწერა ხორციელდება არა
უგვიანეს 3 (სამ) დღეში მისი ჩატარების შემდეგ საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს
სხდომის თავმჯდომარის და მდივნის მიერ, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან კრების ოქმის
ნამდვილობასა და მისი შედგენის/მასში მითითებული ფაქტების სისწორეზე. ოქმს თან უნდა
დაერთოს საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული ყველა დოკუმენტი.

საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღება დაუსწრებელი
კენჭისყრით ოქმს თან უნდა დაერთოს საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების მიერ
ხელმოწერილი გამოკითხვის ფურცლები ხმის მიცემისთვის.

მუხლი 19. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს კომიტეტები

1. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს შეუძლია თავისი წევრების შემადგენლობიდან
შექმნას კომიტეტები, რომელთა მიზანი, სხვა უფლებამოსილებების განხორციელებასთან
ერთად, არის საბჭოს სხდომების მოწვევის ან მასზე განსახილველი საკითხების მომზადება,
ასევე მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულების კონტროლი.

2. კომიტეტების ხელმძღვანელებმა სამეთვალყურეო საბჭოს რეგულარულად უნდა
წარუდგინონ შესაბამისი ინფორმაცია.

3. კომიტეტების დასახელება და მათი რაოდენობა შეიძლება განსაზღვრული იქნას წესდებით.

4. სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს ფუნქციების სრულად გადაცემა
კომიტეტებისათვის დაუშვებელია.

მუხლი 20. სააქციო საზოგადოების ლიკვიდაცია (დაშლა) და რეორგანიზაცია

1. სააქციო საზოგადოების ლიკვიდაციის საფუძველს წარმოადგენს:

ა) საზოგადოების პარტნიორების გადაწყვეტილება საზოგადოების ლიკვიდაციის შესახებ;

ბ) საზოგადოების პარტნიორთა სავალდებულო რაოდენობის შესახებ კანონით დადგენილი
მოთხოვნის დარღვევა;

გ) სისხლის სამართლის საქმეზე იურიდიული პირის ლიკვიდაციის შესახებ სასამართლოს
განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა;

დ) სასამართლოს მიერ საზოგადოების ლიკვიდაციის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება
საზოგადოების პარტნიორის განცხადების/სარჩელის საფუძველზე.



2. საზოგადოების ლიკვიდაცია და რეორგანიზაცია ხორციელდება კანონით დადგენილი
წესის თანახმად.

3. საზოგადოების ლიკვიდაციის და რეორგანიზაციის პროცესში გათვალისწინებული უნდა
იქნას აქციონერთა კანონით განსაზღვრული უფლებები და მოვალეობები.

4. საზოგადოების რეორგანიზაციის ლიკვიდაციის ან სამუშაოების შეწყვეტის დროს,
რომლებიც შეიცავს სახელმწიფო საიდუმლოს შემადგენელ ცნობებს, საზოგადოება
ვალდებულია უზრუნველყოს ამ ცნობების და მათი მატარებლების დაცულობა
საიდუმლოების რეჟიმის, ინფორმაციის დაცვის, დაცვის და სახანძრო უსაფრთხოების
ზომების შემუშავების და განხორციელების გზით.

მუხლი 21. საზოგადოების ბუღალტრული აღრიცხვა, ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტი

1. საზოგადოების ბუღალტრული აღრიცხვა, ანგარიშგების მომზადება და წარდგენა
წარმოებს, აუდიტი ხორციელდება „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის
შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

2. გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის განცალკევების წესების თანახმად, რომელიც
დამტკიცებულია საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი
ეროვნული კომისიის 16.07.2020 №39 დადგენილებით, საზოგადოება ვალდებულია
მოამზადოს, აუდიტორს წარუდგინოს დასამტკიცებლად და გამოაქვეყნოს ფინანსური
ანგარიში.

3. საზოგადოება ვალდებულია ყოველწლიურად უზრუნველყოს საკუთარი ფინანსური
ანგარიშგების/კონსოლიდირებული ანგარიშგების აუდიტის ჩატარება „ბუღალტრული
აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

4. საზოგადოების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი ხორციელდება თითოეული საანგარიშო
პერიოდისთვის.

5. აქციონერთა, ხელმძღვანელი ორგანოს და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა მონაწილეობამ
აუდიტის განხორციელებაში არ უნდა შეუქმნას საფრთხე აუდიტის დამოუკიდებლობას და
ობიექტურობას.

6. საზოგადოების ხელმძღვანელი პირები და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები
პასუხისმგებელი არიან ანგარიშგების მომზადებასა და წარდგენაზე, „ბუღალტრული
აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

7. საზოგადოების წლიური ანგარიში, წლიური ფინანსური ანგარიშგება ფასს-ის მიხედვით,
საზოგადოების მოგებისა და ზარალის განაწილება ექვემდებარება საზოგადოების
სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ წინასწარ დამტკიცებას არა უგვიანეს 30 (ოცდაათი) დღეში
საზოგადოების აქციონერთა წლიური საერთო კრების ჩატარების თარიღამდე.

მუხლი 22. საზოგადოების მიერ დოკუმენტების შენახვა. საზოგადოების მიერ ინფორმაციის
მიწოდება

1. საზოგადოება ვალდებულია შეინახოს შემდეგი დოკუმენტები:



ა) ხელშეკრულება საზოგადოების შექმნის შესახებ;

ბ) საზოგადოების სადამფუძნებლო შეთანხმება/წესდება, მასში შეტანილი ცვლილებები და
დამატებები, რომლებიც რეგისტრირებული დადგენილი წესის თანახმად, გადაწყვეტილება
საზოგადოების შექმნის შესახებ, დოკუმენტი საზოგადოების სახელმწიფო რეგისტრაციის
შესახებ;

გ) დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს საზოგადოების უფლებებს მის ბალანსზე არსებულ
ქონებაზე;

დ) საზოგადოების შიდა დოკუმენტები;

ე) დებულება საზოგადოების ფილიალების და/ან წარმომადგენლობების შესახებ;

ვ) წლიური ანგარიშები;

ზ) ბუღალტრული აღრიცხვის დოკუმენტები;

თ) საზოგადოების ფინანსური ანგარიშგების დოკუმენტების ფასს-ის მიხედვით;

ი) საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრებების (აქციონერის გადაწყვეტილებები, რომელიც
საზოგადოების ხმის უფლების მქონე ყველა აქციის მფლობელია), სამეთვალყურეო საბჭოს
სხდომების ოქმები;

კ) დამოუკიდებელ შემფასებელთა ანგარიშები;

ლ) საზოგადოების აფილირებულ პირთა სიები;

მ) იმ პირთა სიები, რომლებსაც უფლება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ აქციონერთა საერთო
კრებაში, და იმ პირების, რომლებსაც აქვთ დივიდენდების მიღების უფლება, ასევე სხვა სიები,
რომლებსაც ადგენს საზოგადოება აქციონერების მიერ თავისი უფლებების
განსახორციელებლად „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად;

ნ) საზოგადოების აუდიტორის, სახელმწიფო და მუნიციპალური ორგანოების ფინანსური
კონტროლის დასკვნები;

ო) ემისიების პროსპექტები, ემიტენტის ყოველკვარტალური ანგარიშები და სხვა
დოკუმენტები, რომლებიც შეიცავს ინფორმაციას, რომელიც ექვემდებარება გამოქვეყნებას ან
სხვა ხერხით გახსნას კანონის, „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის
და სხვა კანონების შესაბამისად;

პ) საზოგადოებისათვის გაგზავნილი შეტყობინებები აქციონერების შეთანხმების დადების
შესახებ, ასევე პირთა სიები, რომლებმაც დადეს ასეთი შეთანხმებები;

ჟ) საზოგადოების შექმნასთან, მის მართვასთან ან მასში მონაწილეობასთან დაკავშირებული
დავების შესახებ სასამართლო აქტები;

რ) სხვა დოკუმენტები, რომლებიც გათვალისწინებულია საქართველოს კანონმდებლობით,
წინამდებარე წესდებით, საზოგადოების შიდა დოკუმენტებით და საზოგადოების მართვის
ორგანოების გადაწყვეტილებით.

2. საზოგადოება ინახავს დოკუმენტებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ მუხლის 1-ელი
პუნქტით, საზოგადოების აღმასრულებელი ორგანოს ადგილმდებარეობის მიხედვით, იმ წესის



თანახმად და ვადების განმავლობაში, რომლებიც დადგენილია შესაბამისი კანონმდებლობით
და საზოგადოების უფლებამოსილი ორგანოს გადაწყვეტილებით.

3. საზოგადოების რეორგანიზაციის დროს ყველა დოკუმენტი დადგენილი წესის თანახმად
გადაეცემა უფლებამონაცვლეს.

საზოგადოების ლიკვიდაციის დროს მუდმივად შესანახი დოკუმენტები, რომლებსაც აქვს
სამეცნიერო-ისტორიული მნიშვნელობა, პირადი შემადგენლობის შესახებ დოკუმენტების
ჩათვლით (ბრძანებები, პირადი საქმეები და აღრიცხვის ბარათები, პირადი ანგარიშები და ა.შ.)
სახელმწიფო შენახვის მიზნით გადაეცემა საქართველოს ეროვნულ არქივს.

დოკუმენტების გადაცემა და მოწესრიგება ხორციელდება საქართველოს ეროვნული არქივის
მოთხოვნების შესაბამისად.

ინფორმაცია საზოგადოების შესახებ მის მიერ მიეწოდება საქართველოს კანონმდებლობის
მოთხოვნების შესაბამისად.

4. საზოგადოება საზოგადოების აქციონერებისთვის უზრუნველყოფს წინამდებარე მუხლის 1-
ელი პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტების წვდომას, საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი შეზღუდვების გათვალისწინებით.

5. წინამდებარე მუხლის 1-ელი პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტები, საზოგადოების
მიერ წარდგენილი უნდა იქნას შესაბამისი მოთხოვნის წარდგენიდან 7 (შვიდი) დღის
განმავლობაში საზოგადოების აღმასრულებელი ორგანოს ოთახში გასაცნობად.

საზოგადოება ვალდებულია, წინამდებარე მუხლის 1-ელი პუნქტით გათვალისწინებული
დოკუმენტების წვდომის უფლების მქონე პირების მოთხოვნით, მიაწოდოს მათ აღნიშნული
დოკუმენტების ასლები.

საფასურის ოდენობას ადგენს საზოგადოების გენერალური დირექტორი და იგი არ უნდა
აღემატებოდეს დოკუმენტების ასლების დამზადებაზე ხარჯების ღირებულებას.

საზოგადოება საზოგადოების აქციონერებს და თანამშრომლებს უზრუნველყოფს ინფორმაციის
წვდომით, სახელმწიფო საიდუმლოს შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების
დაცვით.

მუხლი 23. დასკვნითი დებულებები

1. წინამდებარე წესდებაში ცვლილებების შეტანა ხორციელდება საზოგადოების აქციონერთა
საერთო კრების მიერ. კანონსა და წინამდებარე წესდებას შორის შეუსაბამობის შემთხვევაში,
მოქმედებს კანონი.

2. წინამდებარე წესდების რომელიმე დებულების ბათილად ცნობას არ ექნება ზემოქმედება
სხვა დებულებების მოქმედებაზე.

3. საზოგადოების სამუშაო ენებია ქართული და რუსული ენა. დოკუმენტის ქართულ და
რუსულ ტექსტებს შორის შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში, უპირატესობა ენიჭება
ქართულ ენაზე შედგენილ ტექსტს.


