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1. ძირითადი დებულებები

1.1 სს „თელასის“ წინამდებარე დივიდენდებთან დაკავშირებული
პოლიტიკა (შემდგომში - „პოლიტიკა“) შემუშავებულია საქართველოს
კანონმდებლობისა და სს „თელასის“ (შემდგომში - „საზოგადოება“) წესდების
შესაბამისად.

1.2 წინამდებარე პოლიტიკა განსაზღვრავს პრიორიტეტებს
საზოგადოების გენერალური დირექტორისა და სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ
აქციების შესაბამისად დივიდენდების დარიცხვის ოდენობის და მათი
გადახდის პირობებისა და წესის შესახებ რეკომენდაციების შემუშავებისას.

1.3 საზოგადოების დივიდენდებთან დაკავშირებული პოლიტიკა
ეფუძნება საზოგადოებისა და მისი აქციონერების ინტერესების დაცვას
დივიდენდების გადახდის ოდენობების განსაზღვრისას, საზოგადოების
საინვესტიციო მიმზიდველობის და მისი კაპიტალიზაციის გაზრდას,
აქციონერების უფლებების პატივისცემასა და მკაცრად დაცვას, რაც
გათვალისწინებულია საქართველოს კანონმდებლობითა და საზოგადოების
წესდებით.

1.4 წინამდებარე პოლიტიკაში გამოიყენება შემდეგი განსაზღვრებები:
დივიდენდები – საზოგადოების წმინდა შემოსავლის (ჯამური მოგების)

ნაწილი (კონსოლიდირებული) ფინანსური ანგარიშგების თანახმად
საანგარიშო პერიოდზე, რომელსაც უხდიან აქციონერებს მათი კუთვნილი
აქციების/ საწესდებო კაპიტალში მონაწილეობის წილების შესაბამისად;

ფასს– ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები.

2. მიზანი და ძირითადი პრინციპები

2.1. პოლიტიკის მიზანია საზოგადოებისა და აქციონერების ინტერესთა
ბალანსის უზრუნველყოფა დივიდენდების ოდენობის, მათი გადახდის
პირობებისა და წესის განსაზღვრისას. საზოგადოება ესწრაფვის,
კაპიტალიზაციის ზრდასთან ერთად გაზარდოს გადასახდელი დივიდენდების
ოდენობაც, საანგარიშო პერიოდში მიღებული წმინდა მოგების ოდენობიდან
და საზოგადოების საწარმოო და საინვესტიციო საქმიანობის განვითარების
საჭიროებებიდან გამომდინარე.

2.2. პოლიტიკის ძირითადი პრინციპებია:
 საზოგადოების მიერ დივიდენდების გადახდის უზრუნველყოფის

პრინციპი;
 საზოგადოების ფინანსური მდგრადობისა და დამოუკიდებლობის

უზრუნველყოფის პრინციპი;
 საზოგადოების საინვესტიციო საქმიანობის დაფინანსების წყაროების

ოპტიმალურობა და უზრუნველყოფის პრინციპი
2.3. აქციონერებისათვის დივიდენდების გადახდის პირობები:



 საზოგადოებაში წმინდა მოგების არსებობა საანგარიშო პერიოდში ან წინა
პერიოდების გაუნაწილებელი მოგების არსებობა, რომელიც
ექვემდებარება განაწილებას;

 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შეზღუდვების
არარსებობა დივიდენდების გადახდაზე;

 აქციონერთა საერთო კრების შესაბამისი გადაწყვეტილების არსებობა
დივიდენდების გადახდის შესახებ.
2.4. საზოგადოებას არ აქვს უფლება, მიიღოს გადაწყვეტილება

აქციონერთა შორის მოგების განაწილების თაობაზე:
 თუკი ამგვარი გადაწყვეტილების მიღების მომენტისთვის საზოგადოებას

აღენიშნება გადახდისუუნარობის (გაკოტრების) ნიშნები საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად ან აღნიშნული ნიშნები საზოგადოებას
გაუჩნდება ამგვარი გადაწყვეტილების მიღების შედეგად.

 თუკი ამგვარი გადაწყვეტილების მიღების მომენტისთვის საზოგადოების
წმინდა აქტივების ღირებულება ნაკლებია მის საწესდებო კაპიტალზე ან
სარეზერვო ფონდზე ან მათ ოდენობაზე ნაკლები გახდება ამგვარი
გადაწყვეტილების მიღების შედეგად, რაც ზიანს მიაყენებს
საზოგადოების საოპერაციო საქმიანობას.

 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

3. დივიდენდების ოდენობის განსაზღვრის წესი

3.1. აქციონერებისათვის დივიდენდების გადახდის წყარო არის წმინდა
მოგება, რომელიც გამოთვლილია ფასს-ის მიხედვით შედგენილი
საზოგადოების კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების საფუძველზე
(შემდგომში - „წმინდა მოგება“), ასევე წინა პერიოდების გაუნაწილებელი
მოგება, რომელიც ექვემდებარება განაწილებას.

3.2. დივიდენდების გადახდაზე მიმართული სახსრების თანხა არ
შეიძლება აღემატებოდეს საზოგადოების წმინდა მოგების მაჩვენებელს,
რომელიც განსაზღვრულია ფასს-ის ანგარიშგების მონაცემების მიხედვით, და
განაწილებას დაქვემდებარებული წინა პერიოდების გაუნაწილებელი მოგების
მაჩვენებელს.

3.3. საზოგადოების აქციების მიხედვით დივიდენდების
გადასახდელად, წინამდებარე პოლიტიკის 2, 4 თავების შესაბამისად,
მიმართულია საზოგადოების წმინდა მოგების სიდიდის 100 (ასი) პროცენტი,
რომელიც შედგენილია ფასს-ის სტანდარტების შესაბამისად. წინამდებარე
პრინციპის მოქმედება ასევე ვრცელდება წინა პერიოდების გაუნაწილებელ
მოგებაზე, რომელიც ექვემდებარება გადახდას.

დივიდენდების გადახდაზე მიმართული ფულადი სახსრების კონრეტულ
ოდენობას განსაზღვრავს საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრება



წინამდებარე პოლიტიკის 2 და 4 თავების დებულებების გათვალისწინებით,
ასევე საზოგადოების ფონდების ფორმირების აუცილებლობის
გათვალისწინებით (სარეზერვო და სხვა ფონდები, რომელთა დაფუძნების
გადაწყვეტილებაც მიღებულია ან აუცილებელია გამოყენებული
რეგულირების მიხედვით).

თუკი სამეთვალყურეო საბჭო საჭიროდ ჩათვლის, რომ გასცეს
რეკომენდაცია დივიდენდების გადახდაზე მიმართული საზოგადოების
წმინდა მოგების 100 (ასი) პროცენტის შემცირების თაობაზე, სამეთვალყურეო
საბჭო ვალდებულია, მიაწოდოს საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრებას
ინფორმაცია ამგვარი რეკომენდაციის გაცემის მიზეზებისა და ფაქტორების
თაობაზე.

ერთ აქციაზე დივიდენდის ოდენობა განისაზღვრება საზოგადოების
წმინდა მოგების თანხის (რომელიც მიმართულია დივიდენდების გადახდაზე
და მოდის საზოგადოების აქციონერების წილზე) გაყოფის გზით მიმოქცევაში
არსებული საზოგადოების აქციების რაოდენობაზე.

თითოეული აქციონერის კუთვნილი დივიდენდების თანხის
განსაზღვრისთვის დივიდენდი, რომელიც მოდის ერთ აქციაზე, მრავლდება
ამგვარი აქციონერის კუთვნილი აქციების რაოდენობაზე.

4. დივიდენდების გადახდის წესი

4.1. საზოგადოების გენერალური დირექტორი ამზადებს და
სამეთვალყურეო საბჭოს განსახილველად წარუდგენს წინადადებას წმინდა
მოგების განაწილების წესისა და დივიდენდების ოდენობის შესახებ.

4.2. აქციონერთა წლიური საერთო კრების ჩატარების თარიღამდე არა
უგვიანეს 30 დღით ადრე საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭო ამტკიცებს
წინადადებებს წმინდა მოგების განაწილების წესის შესახებ და საზოგადოების
აქციონერთა წლიურ საერთო კრებას აძლევს რეკომენდაციებს დივიდენდების
ოდენობასა და მათი გადახდის წესთან დაკავშირებით.

4.3. აქციონერთა საერთო კრება განიხილავს და ამტკიცებს
საზოგადოების წმინდა მოგების განაწილების წესს საანგარიშო ფინანსური
წლის განმავლობაში, იღებს გადაწყვეტილებას დივიდენდების გადახდის
შესახებ აქციების მიხედვით. დივიდენდების ოდენობა არ შეიძლება
აღემატებოდეს საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ რეკომენდებულს
საზოგადოების წესდების 7.2 პუნქტის შესაბამისად. დივიდენდების გადახდის
ვადა უნდა შეადგენდეს დივიდენდების გადახდის თაობაზე
გადაწყვეტილების მიღების მომენტიდან არა უმეტეს 60 დღეს.

4.4. საზოგადოება და მისი აღმასრულებელი ორგანო უზრუნველყოფს
დივიდენდების სრულ გადახდას დივიდენდების გადახდის ვადის



განმავლობაში, რომელიც დადგენილია აქციონერთა საერთო კრების
გადაწყვეტილებით.

4.5. დივიდენდების გადახდად ითვლება შესაბამისი ფულადი თანხის
გადახდა ლარში ან სხვა ვალუტაში საზოგადოების ანგარიშიდან აქციონერების
საბანკო ანგარიშებზე.

4.6. გადახდილი დივიდენდები იბეგრება საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

5. პასუხისმგებლობა დივიდენდების დროულად გადახდაზე

5.1. პასუხისმგებლობა აქციონერთა საერთო კრების
გადაწყვეტილებების დროულად შესრულებაზე დივიდენდების გადახდასთან
დაკავშირებით ეკისრება საზოგადოების აღმასრულებელ ორგანოს
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5.2. წინამდებარე პოლიტიკის დედანი ინახება საზოგადოების
კანცელარიაში.
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