


დანართი #1 

გთხოვთ, ქვემოთ მოცემული ცხრილის შევსებით, დაზუსტებით გვაცნობოთ იმ გასაჯაროების 

მექანიზმი(ები)ს შესახებ, რომლის საშუალებითაც ემიტენტი უზრუნველყოფს ქვემოთ 

ჩამოთვლილი რეგულირებადი ინფორმაციის გასაჯაროებას  (მაგალითისათვის, შეგიძლიათ 

მიუთითოთ კომპანიის ვებგვერდი/შესაბამისი ქვე-გვერდი, საკანონმდებლო მაცნე, საქართველოს 

საფონდო ბირჟის გვერდი, ან გასაჯაროების სხვა მექანიზმი, რომლის მეშვეობითაც გამოქვეყნდება 

შესაბამისი რეგულირებადი ინფორმაცია.  გასაჯაროების მექანიზმის არ არსებობის შემთხვევაში, 

მიუთითეთ შესაბამისად):   

ინფორმაციის ტიპი გასაჯაროების შერჩეული მექანიზმი 

ინსაიდერული ინფორმაცია 

 
*სებ-ის ბრძანება N180/04 

საქართველოს საფონდო ბირჟის ოფიციალური 

ვებ-გვერდი 

ემიტენტის ჯამური ხმის უფლება და კაპიტალი 

 
*სებ-ის ბრძანება №181/04, მე-8 მუხლი 
**ამ ველის შევსება ევალებათ მხოლოდ საჯარო 
წილობრივი ფასიანი ქაღალდების ემიტენტებს 

საქართველოს საფონდო ბირჟის ოფიციალური 

ვებ-გვერდი 

ინფორმაცია წილობრივი ფასიანი ქაღალდების 

მნიშვნელოვანი შენაძენის შესახებ 

 
*სებ-ის ბრძანება №181/04, მე-6, 8 მუხლი 
**ამ ველის შევსება ევალებათ მხოლოდ საჯარო 
წილობრივი ფასიანი ქაღალდების ემიტენტებს 

საქართველოს საფონდო ბირჟის ოფიციალური 

ვებ-გვერდი 

კორპორაციული ქმედებები 

 
*სებ-ის ბრძანება №181/04, მე-9 მუხლი (ინფორმაცია 
საერთო კრების, დივიდენდების განაწილების 
შესახებ, სხვა) 

საქართველოს საფონდო ბირჟის ოფიციალური 

ვებ-გვერდი 

სხვა დამატებითი მიმდინარე ინფორმაცია 

 
*სებ-ის ბრძანება №181/04, მე-9 მუხლი (ინფორმაცია 
ფასიანი ქაღალდების პირობებისა &მფლობელთა 
უფლებების ცვლილების თაობაზე და სხვა) 

საქართველოს საფონდო ბირჟის ოფიციალური 

ვებ-გვერდი 

 

დამატებით, გთხოვთ შეგვივსოთ შემდეგი ინფორმაცია: 

1. აქვს თუ არა ემიტენტს შედგენილი 

ინსაიდერული ინფორმაციის მფლობელთა 

ნუსხა, კანონმდებლობის მოთხოვნათა 

შესაბამისად ? (კი/არა) 

 
*სებ-ის ბრძანება N180/04, მუხლი 8 

დიახ 

2. თუ არ აქვს, გთხოვთ აღწეროთ ამის 

მიზეზი და მიგვითითოთ, თუ რა ვადაში 

უზრუნველყოფს ემიტენტი 

კანონმდებლობის მოთხოვნათა 

შესაბამისად ნუსხის შედგენას; 

 
*სებ-ის ბრძანება N180/04, მუხლი 8 

- 

 



დანართი #2 

გთხოვთ სრულად მოგვაწოდოთ ქვემოთ ჩამოთვლილი პირების ვინაობა (სახელი, გვარი, პოზიცია) 

და მათი საკონტაქტო ინფორმაცია (ელექტრონული მეილი, ტელეფონი): 

 

ემიტენტის რეგულირებად ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი (compliance officer ან investor relations 

officer):  

 პირის სახელი, გვარი პოზიცია საკონტაქტო 

ელექტრონული მეილი & 

ტელეფონი 

 გიორგი ბუბუტეიშვილი მთავარი ბუღალტერი g.bubuteishvili@sarajishvili.ge 

    

    

ემიტენტის მმართველო ორგანოს წევრები: 

 პირის სახელი, გვარი პოზიცია საკონტაქტო 

ელექტრონული მეილი & 

ტელეფონი 

 ზურაბ ბუბუტეიშვილი გენერალური დირექტორი +995 32 2554444 

 გიორგი ნატროშვილი ფინანსური დირექტორი +995 32 2554444 

    

ემიტენტის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები 

 პირის სახელი, გვარი პოზიცია 
(თავჯდომარე/მოადგილე/წევრი) 

*ასევე, მიუთითეთ დამოუკიდებელი წევრი 

საკონტაქტო 

ელექტრონული მეილი & 

ტელეფონი 

 ელგუჯა ბუბუტეიშვილი თავმჯდომარე +995 32 2554444 

 მარინა მალაზონია წევრი +995 32 2554444 

 გელა შენგელია წევრი 577 453333 

 თენგიზ ჯაფარიძე წევრი 577 777724 

ემიტენტის აუდიტის კომიტეტის წევრები 

 პირის სახელი, გვარი პოზიცია 
(თავჯდომარე/მოადგილე/წევრი) 

*ასევე, მიუთითეთ დამოუკიდებელი წევრი 

საკონტაქტო 

ელექტრონული მეილი & 

ტელეფონი 

 თენგიზ ჯაფარიძე თავმჯდომარე 577 777724 

 გელა შენგელია მოადგილე 577 453333 

    

 

კომპანიის ფაქტობრივი მისამართი: 

ქ. თბილისი. დ. სარაჯიშვილის გამ. 4. 0178 

 



დანართი #3 

გთხოვთ, ქვემოთ მოცემული ცხრილის შევსებით, მიუთითოთ არსებული ინფორმაცია 

ემიტენტის მიერ გამოშვებული იმ საჯარო წილობრივი ფასიანი ქაღალდების ყველა 

პირდაპირ ან ირიბ მფლობელთა შესახებ, რომელთა საკუთრებაში არსებული  ხმის 

უფლების მქონე ფასიანი ქაღალდების წილი ბოლო მდგომარეობით აღწევს ან აჭარბებს 

5%-იან ზღვრულ ოდენობას (მმართველი ორგანოს წევრებისთვის, ინფორმაცია 

მფლობელების შესახებ უნდა გამჟღავნდეს იმ შემთხვევაშიც, თუ წილი ნაკლებია 5%-ზე):  

 

პირის სახელი/დასახელება ს/ნ  

პ/ნ 

ფქსსნ წარმოადგენს მმართველი 

ორგანოს წევრს 

კი/არა 

ხმის 

უფლების % 

წილი 

მარინა მალაზონია 01018000519 სრ-კ417-

00198 

კი 49,54658% 

ზურაბ ბუბუტეიშვილი 01018001201 სრ-კ417-

00017 

კი 29,99057% 

გიორგი ბუბუტეიშვილი 01008040274 სრ-კ417-

00196 

არა 19,84890% 
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