
სს „საქართველოს საფონდო ბირჟის“ კრებსითი ინფორმაცია  

ვაჭრობის ძირითად მაჩვენებლებთან დაკავშირებით (2021 წ.) 

 

დანართი №1 

კრებსითი ინფორმაცია ვაჭრობის ძირითად მაჩვენებლებთან 

დაკავშირებით ემიენტების მიხედვით (აქციები) - სულ (31/12/2021) 

ფასიანი ქაღალდები გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი) კოდი დასახელება 

BANK სს  "ლიბერთი ბანკი" 12       178,545,899            3,035,227  

GIGB სს "გრინ დაზღვევა საქართველო" 7                50,994               101,993  

TRMS სს "ტრანსმშენი" 1                97,040                   9,704  

სულ   20   178,693,933   3,146,923.74  

 

დანართი №1ა 

კრებსითი ინფორმაცია ვაჭრობის ძირითად მაჩვენებლებთან 

დაკავშირებით ემიენტების მიხედვით (ობლიგაციები - ივაჭრება აშშ დოლარში) - სულ (31/12/2021) 

ფასიანი ქაღალდები გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ობლიგაციები) 

ღირებულება    

(აშშ დოლარი) 

ღირებულება 

(ლარი)* კოდი დასახელება 

$GLC04L შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"                19  2,224 2,295,521.35 7,228,815.47 

$GLC05M შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"                  2  880 886,770.26 2,757,826.57 

$GLC06N შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"                  8  387 393,501.15 1,227,039.46 

$KTW01M შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა“                33  1,516 1,582,311.59 4,931,538.42 

$M205M სს „საქართველოს უძრავი ქონება“                79  8,442 8,726,863.01 28,179,234.08 

$M2C01L შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“                21  2,932 2,956,128.93 9,729,150.41 

სულ                162  16,381 16,841,096.29 54,053,604.40 

 

დანართი №1ბ  

კრებსითი ინფორმაცია ვაჭრობის ძირითად მაჩვენებლებთან 

დაკავშირებით ემიენტების მიხედვით (ობლიგაციები - ივაჭრება ევროში) - სულ (31/12/2021) 

ფასიანი ქაღალდები გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ობლიგაციები) 

ღირებულება    

(ევრო) 

ღირებულება 

(ლარი)** კოდი დასახელება 

@GLC07N შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია" 11 510 520378.15 1,849,422.50 

სულ   11 510 520,378.15 1,849,422.50 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი №2 

კრებსითი ინფორმაცია სავაჭრო სესიის დროს დადებულ გარიგებებთან 

დაკავშირებით ემიენტების მიხედვით (აქციები) - (31/12/2021) 

ფასიანი ქაღალდები გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი) კოდი დასახელება 

BANK სს  "ლიბერთი ბანკი" 7         125,781               2,084.72  

GIGB სს "გრინ დაზღვევა საქართველო" 7           50,994           101,993.00  

სულ   14         176,775           104,077.72  

 

 

დანართი №3 

კრებსითი ინფორმაცია დაფიქსირებულ გარიგებებთან 

დაკავშირებით ემიენტების მიხედვით (აქციები) - (31/12/2021) 

ფასიანი ქაღალდები გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი) კოდი დასახელება 

BANK სს  "ლიბერთი ბანკი" 5 178,420,118 3,033,142.02 

TRMS სს "ტრანსმშენი" 1 97,040 9,704.00 

სულ   6 178,517,158 3,042,846.02 

 

დანართი №3ა 

კრებსითი ინფორმაცია დაფიქსირებულ გარიგებებთან 

დაკავშირებით ემიენტების მიხედვით (ობლიგაციები- ივაჭრება აშშ დოლარში) - (31/12/2021) 

ფასიანი ქაღალდები გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ობლიგაციები) 

ღირებულება     

(აშშ დოლარი) 

ღირებულება 

(ლარი)* კოდი დასახელება 

$GLC04L შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია" 19 2,224 2,295,521.35 7,228,815.47 

$GLC05M შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია" 2 880 886,770.26 2,757,826.57 

$GLC06N შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია" 8 387 393,501.15 1,227,039.46 

$KTW01M შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა“ 33 1,516 1,582,311.59 4,931,538.42 

$M205M სს „საქართველოს უძრავი ქონება“ 79 8,442 8,726,863.01 28,179,234.08 

$M2C01L შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“ 21 2,932 2,956,128.93 9,729,150.41 

სულ   162 16,381 16,841,096.29 54,053,604.40 

 

დანართი №3ბ 

კრებსითი ინფორმაცია დაფიქსირებულ გარიგებებთან 

დაკავშირებით ემიენტების მიხედვით (ობლიგაციები - ივაჭრება ევროში) - სულ (31/12/2021) 

ფასიანი ქაღალდები გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ობლიგაციები) 

ღირებულება    

(ევრო) 

ღირებულება 

(ლარი)** კოდი დასახელება 

@GLC07N შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია" 11 510 520,378.15 1,849,422.50 

სულ   11 510 520,378.15 1,849,422.50 

 

 

 



დანართი №4 

კრებსითი ინფორმაცია ვაჭრობის ძირითად მაჩვენებლებთან დაკავშირებით 

საბროკერო კომპანიების მიხედვით (აქციები) - სულ (31/12/2021) 

საბროკერო კომპანიის 

დასახელება 

გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი) 

შპს "თიბისი" კაპიტალი 1 88,235 1,500.00 

სს "გალტ ენდ თაგარტი" 17 178,487,083 3,135,352.96 

სს "კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი" 3 90,419 1,537.13 

შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი" 4 50,350 100,705.00 

 

დანართი №4ა 

კრებსითი ინფორმაცია ვაჭრობის ძირითად მაჩვენებლებთან დაკავშირებით 

საბროკერო კომპანიების მიხედვით (ობლიგაციები - ივაჭრება აშშ დოლარში) - სულ (31/12/2021) 

საბროკერო კომპანიის 

დასახელება 

გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ობლიგაციები) 

ღირებულება 

(აშშ დოლარი) 

ღირებულება 

(ლარი)* 

შპს "თიბისი" კაპიტალი 7 1,353 1,397,310.35 4,700,610.97 

სს "გალტ ენდ თაგარტი" 155 15,028 15,443,785.94 49,352,993.43 

 

დანართი №4ბ 

კრებსითი ინფორმაცია ვაჭრობის ძირითად მაჩვენებლებთან დაკავშირებით 

საბროკერო კომპანიების მიხედვით (ობლიგაციები - ევროში) - სულ (31/12/2021) 

საბროკერო კომპანიის 

დასახელება 

გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ობლიგაციები) 

ღირებულება 

(ევრო) 

ღირებულება 

(ლარი)** 

შპს "თიბისი" კაპიტალი 1 15 15,262.35 55,818.99 

სს "გალტ ენდ თაგარტი" 11 510 520,378.15 1,849,422.50 

 

 

დანართი №5 

კრებსითი ინფორმაცია სავაჭრო სესიის დროს დადებულ გარიგებებთან დაკავშირებით 

საბროკერო კომპანიების მიხედვით (აქციები) - (31/12/2021) 

საბროკერო კომპანიის 

დასახელება 

გარიგებების 

რაოდენობა 
მოცულობა (ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი) 

შპს "თიბისი" კაპიტალი 13 155,200 103,710.94 

სს "გალტ ენდ თაგარტი" 3 90,419 1,537.13 

შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი" 4 50,350 100,705.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი №6 

კრებსითი ინფორმაცია დაფიქსირებულ გარიგებებთან დაკავშირებით 

საბროკერო კომპანიების მიხედვით (აქციები) - (31/12/2021) 

საბროკერო კომპანიის 

დასახელება 

გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი) 

შპს "თიბისი" კაპიტალი 1 88,235 1,500.00 

სს "გალტ ენდ თაგარტი" 4 178,331,883 3,031,642.02 

 

დანართი №6ა 

კრებსითი ინფორმაცია დაფიქსირებულ გარიგებებთან დაკავშირებით 

საბროკერო კომპანიების მიხედვით (ობლიგაციები - ივაჭრება აშშ დოლარში ) - (31/12/2021) 

საბროკერო კომპანიის 

დასახელება 

გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ობლიგაციები) 

ღირებულება 

(აშშ 

დოლარი) 

ღირებულება 

(ლარი)* 

შპს "თიბისი" კაპიტალი 7 1,353 1,397,310.35 4,700,610.97 

სს "გალტ ენდ თაგარტი" 155 15,028 15,443,785.94 49,352,993.43 

 

დანართი №6ბ 

კრებსითი ინფორმაცია დაფიქსირებულ გარიგებებთან დაკავშირებით 

საბროკერო კომპანიების მიხედვით (ობლიგაციები - ევროში ) - (31/12/2021) 

საბროკერო კომპანიის 

დასახელება 

გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ობლიგაციები) 

ღირებულება 

(ევრო) 

ღირებულება 

(ლარი)** 

შპს "თიბისი" კაპიტალი 1 15 15,262.35 55მ,818.99 

სს "გალტ ენდ თაგარტი" 11 510 520,378.15 1,849,422.50 

 

დანართი №7 

კრებსითი ინფორმაცია დაფიქსირებულ გარიგებებთან დაკავშირებით 

რეგისტრატორების მიხედვით (აქციები) - (31/12/2021) 

რეგისტრატორის დასახელება 
გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი) 

სს "კავკასრეესტრი" 1 97,040 9,704.00 

 

 

 * ლარის კურსი აშშ დოლარის მიმართ აღებულია ყოველი გარიგების დღის მიხედვით, საქართველოს ეროვნული 

ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით. 

 

** ლარის კურსი ევროს მიმართ აღებულია ყოველი გარიგების დღის მიხედვით, საქართველოს ეროვნული ბანკის 

მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით. 

 

 

 

 



N სრული სახელი

საბირჟო 

კოდი ISIN

ემისიის 

მოცულობა 

(აქცია)

ვალუტა ნომინალი

საწესდებო 

კაპიტალი

რეგისტრა

ციის 

თარიღი

მომსახურე 

რეგისტრატორი

1
გრინ დაზღვევა 

საქართველო
GIGB GE1100003965

9 000 000/                                               

4 051 059
GEL 1.000

9 000 000/                                  

4 051 059
24/12/20

საქართველოს 

რეგისტრატორი

2
ვითიბი ბანკი 

ჯორჯია
UGB GE1100000029 209 008 277 GEL 1.000 209 008 277 22/03/00 კავკასრეესტრი

3 თელასი AEST GE1100000474 112 429 418 GEL 1.000 112 429 418 11/07/00
საქართველოს 

რეგისტრატორი

4 ლიბერთი ბანკი BANK GE1100000300
29 000 000 000/                  

5 502 254 354
GEL 0.010

290 000 000/                      

55 022 544
11/07/00 კავკასრეესტრი

5
მეტრო ეიფორია 

ჰოტელ ბათუმი
MEHBB GE1100003932 54 476 929 GEL 1.000 54 476 929 11/08/20

საქართველოს 

რეგისტრატორი

6 სარაჯიშვილი ENIS GE1100000482 1 813 667 GEL 5.709 10 354 043.53 11/07/00
საქართველოს 

რეგისტრატორი

7 საქართველოს ბანკი GEB GE1100000276
43 308 125/            

27 993 660
GEL 1.000

43 308 125/            

27 993 660
11/07/00 კავკასრეესტრი

8 ტრანსმშენი TRMS GE1100001183 970 400 USD 1.000 970 400 18/07/00 კავკასრეესტრი

 

 სს "საქართველოს საფონდო ბირჟის" სავაჭრო სისტემაში დაშვებული აქციები (31.12.2021 წ.)

დანართი N8ა



N დასახელება
საბირჟო 

კოდი
ISIN

ფასიანი 

ქაღალდების 

გამოშვების 

თარიღი

მიმოქცევის 

ვადა

დაფარვის 

თარიღი 

საპროცენტო 

განაკვეთი (%)

გამოშვებული 

ფასიანი 

ქაღალდების 

რაოდენობა

ვალუტა ნომინალი გამოშვების 

საერთო 

მოცულობა

ბირჟაზე 

დაშვების 

თარიღი

მომსახურე 

რეგისტრატორი

1

სს "სილქნეტი" #SLK01M GE2700603527 18/08/17 5 ßÄËÉ 18/08/22 სებ-ის 

რეფინანსირების 

განაკვეთს 

დამატებული 3.5%

34000 GEL 1000 34 000 000 

ლარი

22/09/17 კავკასრეესტრი

2

სს "სილქნეტი" 

(ევროობლიგაცია)

$SLK02O XS1843443430 02/04/19 5 ßÄËÉ 02/04/24 11 არ არის 

ფიქსირებული USD

არ არის 

ფიქსირებული

200 000 000 

აშშ დოლარი

29/07/19 Bank of New Your 

Mellon SA/NV, 

Luxembourg

3

შავი ზღვის 

ვაჭრობისა და 

განვითარების ბანკი 

(BSTDB)

#BSB05N GE8790603624 27/06/18 5 ßÄËÉ 27/06/23 სებ-ის 3-თვიანი 

სადეპოზიტო 

სერტიფიკატის 

პროცენტის ტოლი

100 GEL 500000 50 000 000 

ლარი

27/03/18

კავკასრეესტრი

4

ნიდერლანდების 

განვითარების 

საფინანსო კომპანია 

(FMO)

#FMO01N GE8790603665 31/07/18 5 ßÄËÉ 20/07/23 სებ-ის 3-თვიანი 

სადეპოზიტო 

სერტიფიკატის 

პროცენტის ტოლი

160 GEL 1000000 160 000 000 

ლარი

01/08/18 საქართველოს 

რეგისტრატორი

5

ნიდერლანდების 

განვითარების 

საფინანსო კომპანია 

(FMO)

#FMO02N GE8790603707 22/11/18 5 ßÄËÉ 20/11/23 სებ-ის 3-თვიანი 

სადეპოზიტო 

სერტიფიკატის 

პროცენტის ტოლი

1030 GEL 100000 103 000 000 

ლარი

10/12/18 საქართველოს 

რეგისტრატორი

6
სს "ნიკორა ტრეიდი" #NKR03O GE2700604061 12/11/2021 3 წელი 12/11/2024 TIBR3M-ს + 3.5% 35 000 GEL 1 000 35 000 000 

ლარი

27/12/21 საქართველოს 

რეგისტრატორი

7
სს "ქართული 

ლუდის კომპანია"
#GBC01N GE2700603725 21/12/2018 5 ßÄËÉ 21/12/2023

სებ-ის 

რეფინანსირების 

განაკვეთს 

დამატებული 4% 

5000 GEL 5000
25 000 000 

ლარი
26/12/18 კავკასრეესტრი

8
შპს "თეგეტა 

მოტორსი" 
#TGM01M GE2700603790 30/04/19 3 წელი 30/04/2022

სებ-ის 

რეფინანსირების 

განაკვეთს 

დამატებული 4.25% 

30000 GEL 1000
30 000 000 

ლარი
22/05/19 კავკასრეესტრი

9
თიბისი ბანკი 

(ევროობლიგაცია)
$TBC01O  XS1843434363 19/06/19 5 ßÄËÉ 19/06/24 5.75% _ USD _

300 000 000 

აშშ დოლარი
20/06/19

Bank of New Your 

Mellon SA/NV, 

Luxembourg

10
თიბისი ბანკი 

(ევროობლიგაცია)
$TBC02  XS1843433126 03/07/19 უვადო

დაფარვის 

თარიღის 

გარეშე
10.775% _ USD _

125 000 000 

აშშ დოლარი
10/07/19

Bank of New Your 

Mellon SA/NV, 

Luxembourg

დანართი N8ბ
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11
აზიის განვითარების 

ბანკი (ADB)
#ADB03M  GE8790603814 15/07/19 3 წელი 15/07/22

სებ-ის მიერ 

გამოშვებული 3-

თვიანი 

სადეპოზიტო 

სერტიფიკატის 

პროცენტი + 20 

საბაზისო პუნქტი

60 GEL 500000
30 000 000 

ლარი
22/07/19

საქართველოს 

ეროვნული ბანკი

12
აზიის განვითარების 

ბანკი (ADB)
#ADB04O GE8790603822 15/07/19 5 ßÄËÉ 15/07/24

სებ-ის მიერ 

გამოშვებული 3-

თვიანი 

სადეპოზიტო 

სერტიფიკატის 

პროცენტი + 20 

საბაზისო პუნქტი

60 GEL 500000
30 000 000 

ლარი
22/07/19

საქართველოს 

ეროვნული ბანკი

13

სს "საქართველოს 

უძრავი ქონება" 

(ყოფილი "m2 

უძრავი ქონება")

$M205M GE2700603865 7/10/19 3 წელი 7/10/22 7.5 35000 USD 1000

35 000 000 

აშშ დოლარი
04/11/19

საქართველოს 

რეგისტრატორი

14 სს "ნიკორა"

#NKR02M

GE2700603873 18/10//19 3 ßÄËÉ 18/10//22

TIBR3M-ს + 400 

საბაზისო 

პუნქტი 

28000 GEL 1000
28 000 000 

ლარი
04/11/19

საქართველოს 

რეგისტრატორი

15
სს "ევექსის 

ჰოსპიტლები"
#MCE03O GE2700603881 06/11//19 5 ßÄËÉ 06/11/24

სებ-ის 

რეფინანსირების 

განაკვეთს 

დამატებული 310 

საბაზისო პუნქტი 

500 GEL 100000
50 000 000 

ლარი
27/12/19

საქართველოს 

რეგისტრატორი

16

საერთაშორისო 

საფინანსო 

კორპორაცია (IFC)

#IFC03O GE8790603897 27/12/19 5 ßÄËÉ 27/12/24 9.406 1000 GEL 100000
100 000 000 

ლარი
24/01/20

საქართველოს 

რეგისტრატორი

17

საერთაშორისო 

საფინანსო 

კორპორაცია (IFC)

#IFC04P GE8790603913 14/04/20 5 ßÄËÉ 14/04/25 9.491 1000 GEL 100000
100 000 000 

ლარი
04/06/20

საქართველოს 

რეგისტრატორი

18
სს "თიბისი 

ლიზინგი"
#TBL05N GE2700603907 20/03/20 3 ßÄËÉ 20/03/23

TIBR3M-ს + 325 

საბაზისო 

პუნქტი 

1000 GEL 58 400 
58 400 000 

ლარი
02/04/20 კავკასრეესტრი

19

შპს "საქართველოს 

სალიზინგო 

კომპანია" 

$GLC05M GE2700603949 31/08/2020 2 წელი 31/08/22 7.5 10000 USD 1000
10 000 000 

აშშ დოლარი
28/09/20

საქართველოს 

რეგისტრატორი

20

შპს "საქართველოს 

სალიზინგო 

კომპანია" 

$GLC06N GE2700604038 12/07/2021 2 წელი 12/07/2023 5.75 12 000 USD 1000
12 000 000 

აშშ დოლარი
13/08/21

საქართველოს 

რეგისტრატორი

21

შპს "საქართველოს 

სალიზინგო 

კომპანია" 

@GLC07N GE2700604020 12/07/2021 2 წელი 12/07/2023 4.75 3 000 EURO 1000
3 000 000 

ევრო
13/08/21

საქართველოს 

რეგისტრატორი

22
შპს "კახური 

ტრადიციული 

მეღვინეობა"

$KTW01M GE2700603972 29/12/2020 2 წელი 29/12/2022 9 10 000 USD 1000
10 000 000 

აშშ დოლარი
02/02/21

საქართველოს 

რეგისტრატორი



23

სს "სილქნეტი" 

(დეპოზიტარული 

ხელწერილი)

$SLK04O GE7700603955 09/11/20 4 ßÄËÉ 02/04/24 11

200 000 

(მაქსიმალური 

რაოდენობა)

USD 1000 27/11/20







Tamaz Khizanishvili
TK



დანართი №10 

საწარმოთა ნუსხა, რომელთა ფასიან ქაღალდებზე ბოლო 2 წლის (01/01/2020-31/12/2021) განმავლობაში 

დაიდო გარიგება საფონდო ბირჟის სავაჭრო სესიაზე ან/და დაფიქსირდა გარიგება 

საფონდო ბირჟაზე 

#MCE03O სს „ევექსის ჰოსპიტლები“  

#TGM01M შპს "თეგეტა მოტორსი“ 

$GLC02K შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია" 

$GLC03L შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია" 

$GLC04L შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია" 

$GLC05M შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია" 

$GLC06N შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია" 

$KTW01M შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა“ 

$LLD01L სს „ლისი ლეიქ დეველოპმენტი“ 

$M205M სს „საქართველოს უძრავი ქონება“ 

$M2C01L შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“ 

@GLC07N შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია" 

AEST სს  "თელასი" 

BANK სს  "ლიბერთი ბანკი" 

GEB სს  "საქართველოს ბანკი" 

GIGB სს "გრინ დაზღვევა საქართველო" 

ISKA სს  "ისანი-ქართუ" 

MEHBB სს "მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“ 

TRMS სს "ტრანსმშენი" 

 

 

 

 

თამაზ ხიზანიშვილი 

დირექტორი ვაჭრობაზე დაშვების  დარგში 

Tamaz Khizanishvili
TK
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