
 
cnobebi ss “Telasis” aqcionerTa saerTo krebis mier miRebuli 

gadawyvetilebebis Sesaxeb 
 

saaqcio sazogadoeba “Telasi” gatyobinebT, rom Sedga sazogadoebis aqcionerTa 

რიგგარეშე saerTo kreba. sazogadoebis aqcionerTa saerTo krebis oqmi #3 
Sedgenilia 2009 wlis 24 დეკემბერს. 

 
 

Catarebis forma:            erToblivi daswreba 
Catarebis adgili:           q. Tbilisi, vanis q. 3 

Catarebis TariRi:           2009 wlis 24 დეკემბერი 
Catarebis dro:              14 sT 30 wT. 
saerTo krebis kvorumi: xmis uflebis mqone aqciaTa 99,53% 

 
aqcionerTa saerTo krebis dRis wesrigi: 

 

1. საზოგადოების წესდებაში ცვლილებების (დამატებების) შეტანის შესახებ. 

2. საზოგადოების სარევიზიო კომისიის (რევიზორის) შესახებ დებულების 
დამტკიცება.  
3. სს „თელასის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა დამატებითი ანაზღაურების 
შესახებ 2007-2008 წლების მიხედვით. 

4. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა უფლებამოსილების ვადამდელი შეწყვეტის 
შესახებ.  
5. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა არჩევის შესახებ.  
 
sazogadoebis saerTo krebis mier miRebuli gadawyvetilebebi:  

 
საკითხი 1.   
სს “თელასის” წესდებაში შეტანილ იქნას ცვლილებები დანართი №1-ის  
შესაბამისად.  
საკითხი 2. 
1. დამტკიცდეს დებულება საზოგადოების სარევიზიო კომისიის (რევიზორის) 
შესახებ (დანართი 2).  
2. საზოგადოების სარევიზიო კომისიის (რევიზორის) შესახებ დებულება 
ამოქმედდეს 2010 წლის 01 იანვრიდან.   
3. 2010 წლის 01 იანვრიდან ცნობილ იქნას ძალადაკარგულად  დებულება სს 
“თელასი“-ს სპეციალური კონტროლიორის (რევიზორის) შესახებ, 
დამტკიცებული სს “თელასი“-ს  აქციონერთა საერთო კრების 2006 წლის 13 
დეკემბრს (ოქმი№2). 
საკითხი 3. 
`ar iqnas gadaxdili ss `Telasi~-s sameTvalyureo sabWos 
wevrebisaTvis damatebiTi anazRaureba 2007 - 2008 wlebisaTvis.~ 

საკითხი 4. 
`vadamde SeuwydeT uflebamosileba ss `Telasi~-s sameTvalyureo 
sabWos wevrebs: 
 



1. evgeni evgenis Ze gorevs _ Ria saaqcio sazogadoeba `inter rao 
ees~-is korporatiuli centris xelmZRvanelis moadgiles, 
korporatiuli muSaobis direqtors. 
2. aleqsi aleqsandres Ze kapluns _ Ria saaqcio sazogadoeba `inter 
rao ees~-is aqtivebis marTvis blokis marTvis organizaciis 
direqciis xelmZRvanels ; 
3. vladimer mixailis Ze marins _ Ria saaqcio sazogadoeba `inter rao 
ees~-is korporatiuli centris Semsyidveli saqmianobis 
meTodologiis da organizaciis  direqciis xelmZRvanels.~  

საკითხი 5. 
`ss `Telasi~-s sameTvalyureo sabWos wevrebad arCeul iqnan: 
1. andrei aleqsandres Ze zavraJnovi _ Ria saaqcio sazogadoeba 
`inter rao ees~-is geografiuli divizionis `amierkavkasia, TurqeTi 
da axlo aRmosavleTi~ xelmZRvaneli. 
2. mixeil vasilis Ze bobriSevi _ Ria saaqcio sazogadoeba `inter 
rao ees~-is geografiuli divizionis `amierkavkasia, TurqeTi da axlo 
aRmosavleTi~-s xelmZRvanelis moadgile, Rss `inter rao ees~-is 
marTvisa da gnviTarebis departamentis xelmZRvaneli. 
3. salimova natalia vladimeris asuli  _ Ria saaqcio sazogadoeba 
`inter rao ies~-is korporatiuli sammarTvelos direqciis 
xelmZRvaneli.~  

 
 

kenWisyris Sedegi:  
dRis wesrigis yvela sakiTxis mixedviT: “momxre”, erTxmad, krebaze damswre xmis 
uflebis mqone aqciaTa (100,0%).  

 
 


