
mimdinare angariSis Sinaarsi

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

Sedgenil iqna 2011 wlis 07 dekembers.

Catarebis forma: erToblivi daswreba

Catarebis adgili: Tbilisi, vanis q. 3

Catarebis TariRi: 2011 wlis 06 dekemberi

Catarebis dro: 14 saaTi 30 wuTi

saerTo krebis kvorumi: xmis uflebis mqone aqciaTa 99,5494%

aqcionerTa saerTo krebis dRis wesrigi:

საკითხი 1. 2010 წლის შედეგების მიხედვით საზოგადოების მოგების (მათ შორის
დივიდენდების განაწილების) და ზარალის განაწილების შესახებ.

საკითხი 2. სს „თელასის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა, სრული შემადგენლობით,
უფლებამოსილების ვადამდელი შეწყვეტის შესახებ.

საკითხი 3. სს „თელასის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა, არჩევის შესახებ ახალი
შემადგენლობით.

sazogadoebis aqcionerTa saerTo krebis mier miRebuli gadawyvetilebebi:

გადაწყვეტილების პროექტი 1-ელ საკითხზე:

1. 2010 წლის შედეგების მიხედვით, სს „თელასის“ წმინდა მოგება 48 356 000 (ორმოცდარვა

მილიონი სამას ორმოცდათექვსმეტი ათსი) ლარის ოდენობით განაწილდეს

შემდეგნაირად:

2010 წელში მიღებული წმინდა მოგება
(ლარი)

48 356 000

2010 წლის წმინდა შემოსავლების განაწილება, სულ, მათ
შორის:

48 356 000

სარეზერვო ფონდი 0

საინვესტიციო საქმიანობის დაფინანსება, მათ შორის: 22 000 000

2011 წელს 5 000 000

2012 წელს 17 000 000

დივიდენდები 0

წინა წლების ზარალის დაფარვა 26 356 000

გაუნაწილებელი შემოსავლების ნაშთი 0



2. 2010 წლის შედეგების მიხედვით დივიდენდების გადახდა არ განხორციელდეს.

გადაწყვეტილების პროექტი მე-2 საკითხზე:

შეუწყდეს სს „თელასის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა მთელ შემადგენლობას
უფლებამოსილებანი ვადამდე.

გადაწყვეტილების პროექტი მე-3 საკითხზე:

არჩეულ იქნეს სს „თელასის“ სამეთვალყურეო საბჭო შემდეგი შემადგენლობით:
1) ანტონ იურის ძე ბადენკოვი – ღსს „ინტერ რაო ეეს“-ის გამგეობის თავმჯდომარის

მრჩეველი.
2) ვადიმ სერგეის ძე მიტიუშინი – ღსს „ინტერ რაო ეეს“-ის გეოგრაფიული დივიზიონის

„სამხრეთ კავკასია და თურქეთი“ ხელმძღვანელი.
3) პაველ ივანეს ძე ოკლეი – ღსს „ინტერ რაო ეეს“-ის გამგეობის წევრი, საწარმოო საქმიანობის

ბლოკის ხელმძღვანელი.
4) დიმიტრი ნიკოლაის ძე პალუნინი - ღსს „ინტერ რაო ეეს“-ის გამგეობის წევრ, ფინანსური

დირექტორი.
5) თემურ გრიგოლის ძე ჭინჭარაული - აკადემიკოსი, საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის

ნამდვილი წევრი.
6) ირინა მილორავა - შპს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის“

გენერალური დირექტორი.

kenWisyris Sedegebi:

dRis wesrigis yvela sakiTxis mixedviT: “momxre”, erTxmad, krebaze damswre

xmis uflebis mqone aqciaTa (100%).


