cnobebi arsebiTi faqtis (movlenis) Sesaxeb
cnobebi ss “Telasis” aqcionerTa saerTo krebis gadawyvetilebebis Sesaxeb
saaqcio sazogadoeba “Telasi” gacnobebT, rom Sedga sazogadoebis aqcionerTa
saerTo kreba. sazogadoebis aqcionerTa saerTo krebis oqmi #2 Sedgenil iqna 2013
wlis 01 ivliss.
Catarebis forma:
erToblivi daswreba
Catarebis adgili:
Tbilisi, vanis q. 3
Catarebis TariRi:
2013 wlis 28 ivnisi
Catarebis dro:
14 saaTi 30 wuTi
saerTo krebis kvorumi:
xmis uflebis mqone aqciaTa 99,6594%
aqcionerTa

saerTo krebis dRis wesrigi:

`sakiTxi 1. 2012 წლის მუშაობის შედეგების მიხედვით საზოგადოების წლიური ანგარიშის
დამტკიცების შესახებ.
sakiTxi 2. საზოგადოების 2012 წლის ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცების შესახებ.
sakiTxi 3. 2012 ფინანსური წლის შედეგების შესაბამისად საზოგადოების მოგების (მათ შორის
დივიდენდების გადახდის (გამოცხადების)) და ზარალის განაწილების შესახებ.
sakiTxi 4. საზოგადოების 2013 წლის აუდიტორის დამტკიცების შესახებ.
sakiTxi 5. სს „თელასის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა არჩევის შესახებ.“

sazogadoebis aqcionerTa saerTo krebis mier miRebuli gadawyvetilebebi:
I. dRis wesrigis pirveli sakiTxze:
gadawyvetilebis proeqti:
„დამტკიცდეს საზოგადოების წლიური ანგარიში 2012 წლის მუშაობის შედეგების მიხედვით დანართი
№1 თანახმად“.
kenWisyris Sedegebi: `momxre~: krebaze damswre aqciaTa 99,9989%; `winaaRmdegi~: `0,0011%~.
`Tavi Seikava~: `0~.
gadawyvetileba miRebulia.

II. dRis wesrigis meore sakiTxze:
gadawyvetilebis proeqti:
„დამტკიცდეს საზოგადოების 2012 წლის ფინანსური ანგარიშგება დანართი №2 თანახმად“.
kenWisyris Sedegebi:
`momxre~: krebaze damswre aqciaTa 99,9989%; `winaaRmdegi~: `0,0011%~. `Tavi Seikava~: `0~.
gadawyvetileba miRebulia.

III. dRis wesrigis mesame sakiTxze:
დამსწრე მინორიტარი აქციონერის მარინე კაკაჩიას მხრიდან გამოითქვა უკმაყოფილება იმის თაობაზე,
რომ სს „თელასში“ წლების განმავლობაში არ ხორციელდება დივიდენდების განაწილება. კრების
თავმჯდომარემ გააკეთა განმარტება დამსწრე აქციონერებისათვის, რომ თითოეულ საკითხზე
წინასწარ, სავალდებულო წესით ქვეყნდება სამეთვალყურეო საბჭოს რეკომენდაციები
გადაწყვეტილების მისაღებად, რომლის მიხედვითაც რეკომენდირებულია არ განხორციელდეს 2012
ფინანსური წლის მიხედვით დივიდენდების გადახდა.
gadawyvetilebis proeqti:
„1. 2012 ფინანსური წლის შედეგების მიხედვით სს „თელასის“ წმინდა მოგება განაწილდეს
შემდეგნაირად:
2012 წლის წმინდა მოგება (ათასი ლარი)
2012 წლის წმინდა შემოსავლის განაწილება, სულ, მ.შ.:

24 958
24 958

სარეზერვო ფონდი

0

დივიდენდები

0

გასული წლების ზარალის დაფარვა

0

გაუნაწილებელი შემოსავლის ნაშთი

24 958

2. 2012 წლის შედეგების მიხედვით დივიდენდები არ იქნეს გადახდილი“.
kenWisyris Sedegebi:
`momxre~: krebaze damswre aqciaTa 99,978%; `winaaRmdegi~: `0,022%~. `Tavi Seikava~: `0~.
gadawyvetileba miRebulia.

IV. dRis wesrigis meoTxe sakiTxze:
gadawyvetilebis proeqti:
„1. სს „თელასის“ 2013 წლის აუდიტის განმახორციელებელი ორგანიზაციის სახით დამტკიცდეს
კომპანია „ერნსტ ენდ იანგი“.
2. სს“თელასის“ გენერალურმა დირექტორმა (ს.ნ. კობცევი) აქციონერთა წლიური საერთო კრების მიერ
აუდიტორის დამტკიცების საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების თარიღიდან სამი
თვის განმავლობაში აღნიშნულ ორგანიზაციასთან დადოს ხელშეკრულება აუდიტორული
მომსახურების შესახებ“.
kenWisyris Sedegebi:
`momxre~: krebaze damswre aqciaTa 99,9989%; `winaaRmdegi~: `0,0011%~. `Tavi Seikava~: `0~.
gadawyvetileba miRebulia.

V. dRis wesrigis mexuTe sakiTxze:
gadawyvetilebis proeqti:
„სს „თელასის“ სამეთვალყურეო საბჭო არჩეულ იქნას შემდეგი შემადგენლობით:

1)
ოკლეი პაველ ივანეს ძე (დაბ. თარიღი და ადგილი: 17.12.1970, ტალოვსკოე, ომსკის ოლქის
შერბაკულის რ-ნი; საცხ. ადგილი: გენერალ კარბიშევის ბულვარი, ს.14. ბ.119; საზღ. პასპორტის
ნომერი: 64 №0740070; პასპორტის გაცემის თარიღი და გამცემი ორგანო: 31.07.2009, ფმსს-515;
პასპორტის მოქმედების ვადა: 31.07.2014).
2)
პალუნინი დიმიტრი ნიკოლაის ძე (დაბ. თარიღი და ადგილი: 27.08.1969, ქ. მოსკოვი; საცხ.
ადგილი: ქ. მოსკოვი, მარშალ ჩუიკოვის ქ. ს.8, ბ.68; საზღ. პასპორტის ნომერი: 53 №0004324; პასპორტის
გაცემის თარიღი და გამცემი ორგანო: 24.05.2010, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 07701;
პასპორტის მოქმედების ვადა: 24.05.2020).
3)
პახომოვი ალექსანდრე ალექსანდრეს ძე (დაბ. თარიღი და ადგილი: 15.09.1973, ქ.მოსკოვი;
საცხ. ადგილი: ქ. მოსკოვი, ჩელიაბინსკის ქ. ს.11, კორპ. 2, ბ.196; საზღ. პასპორტის ნომერი: 51
№5673519; პასპორტის გაცემის თარიღი და გამცემი ორგანო: 04.02.2013, რუსეთის საგარეო საქმეთა
სამინისტრო 07701; პასპორტის მოქმედების ვადა 13.05.2016).
4)
ვოლკოვი დიმიტრი ევგენის ძე (დაბ. თარიღი და ადგილი: 30.01.1969, ტულის ოლქის ქ.
შიოკინო, პერვომაისკის დას.; საცხ. ადგილი: ქ. მოსკოვი, მარშალ სოკოლოვსკის ქ., ს. 10/1, ბ.4; საზღ.
პასპორტის ნომერი: 53 №0000755; პასპორტის გაცემის თარიღი და გამცემი ორგანო: 05.04.2010,
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 07701; პასპორტის მოქმედების ვადა: 05.04.2020).
5)
ჭინჭარაული თემურ გრიგოლის ძე (დაბ. თარიღი და ადგილი: 21.02.1944, საქართველო,
თიანეთი; საცხ. ადგილი: ქ. თბილისი, ს. კანდელაკის ქ. 2; საზღ. პასპორტის ნომერი: 10AB00325;
პირადი ნომერი: 01024009111; პასპორტის გაცემის თარიღი და გამცემი ორგანო: 25.10.2010,
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; პასპორტის მოქმედების ვადა: 25.10.2020).
6)
მილორავა ირინა იურის ასული (დაბ. თარიღი და ადგილი: 13.04.1975 საქართველო, ვანი; საცხ.
ადგილი: ქ. თბილისი, ვაჯა-ფშაველას გამზ. 1 შესახვევი 3, ბ.135; საზღ. პასპორტის ნომერი: 07AE81888;
პირადი ნომერი: 61002005345;
პასპორტის გაცემის თარიღი და გამცემი ორგანო: 24.09.2007,
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; პასპორტის მოქმედების ვადა 24.09.2017).“
kenWisyris Sedegebi:
`momxre~: krebaze damswre aqciaTa 99,99865%; `winaaRmdegi~: `0,00135~. `Tavi Seikava~: `0~.
gadawyvetileba miRebulia.

