
           

                                                                                                            საქართველოს ეროვნული ბანკის  

                                                                                                           ვიცე - პრეზიდენტს 

                                                                                                           ბატონ ოთარ ნადარაიას 

                                                                                                

                                                                                                           ასლი -  საფონდო ბირჟას 

 

მიმდინარე ანგარიშის შესახებ 

საქართველოს საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსის 2009 წლის 25 მაისის N 22 

ბრძანების მე-5 მუხლის 1-ლი პუნქტის ვ) და თ) ქვეპუნქტების შესაბამისად, გაცნობებთ, რომ: 

2015 წლის 30 ოქტომბერს სს “ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ 96.808396 %–ის აქციათა მფლობელის - 

საჯარო სააქციო საზოგადოება  ბანკ ვეტებეს ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით, მოქმედი 

კანონმდებლობისა და სს ”ვითიბი ბანკ ჯორჯიას” წესდების 5.10. პუნქტის “გ” ქვეპუნქტის 

შესაბამისად, სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს ახალ წევრებად არჩეულ 

იქნენ მიხეილ ედუარდის ძე ოსეევსკი და ტატიანა ანატოლის ასული მუხინა. 

2015 წლის 13 ოქტომბერს მიღებული  სს “ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ 96.808396 %–ის აქციათა 

მფლობელის - საჯარო სააქციო საზოგადოება  ბანკ ვეტებეს ერთპიროვნული 

გადაწყვეტილების და საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დამტკიცებული საბოლოო 

ემისიის პროსპექტის (2015 წლის 23 ოქტომბრის საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-

პრეზიდენტის განკარგულება № 515) საფუძველზე,  კაპიტალის გაზრდის მიზნით, სს 

”ვითიბი ბანკ ჯორჯიამ” განახორციელა 20 000 000 (ოცი მილიონი) დამატებითი 

ჩვეულებრივი აქციის საჯარო შეთავაზება, ნომინალური ღირებულებით - თითოეული 1 

(ერთი) ლარი. შესაბამისად ბანკის კაპიტალი დაიყო  191 292 701 (ას  ოთხმოცდათერთმეტი 

მილიონ ორას ოთხმოცდათორმეტი ათას შვიდას ერთი) ჩვეულებრივ აქციად. თითოეული 

ნომინალური ღირებულებით -1 (ერთი) ლარი. ამასთან უპირატესი შესყიდვის უფლების 

გამოყენებით პროპორციული წილი 19,361,680 (ცხრამეტი მილიონ სამას სამოცდაერთი ათას 

ექვსას ოთხმოცი აქცია, თითოეული ნომინალური ღირებულებით -1 (ერთი) ლარი 2015 წლის 

4 ნოემბერს შეიძინა საჯარო სააქციო საზოგადოება  ბანკ ვეტებემ.  

2015 წლის 10 აგვისტოს  სს “ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს  

გადაწყვეტილებით,  სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ დირექტორატის ახალ წევრად  არჩეულ იქნა 

ირაკლი დოლიძე. 

მეწარმეთა  და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა  რეესტრში საოპერაციო 

დირექტორ  ირაკლი დოლიძის რეგისტრაცია განხორციელდა 2015 წლის 5 ნოემბერს. 

აქვე გაცნობებთ, რომ  სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ვასილ ტიტოვი ამ ანგარიშს 

ხელს არ აწერს, ვინაიდან ამჟამად იგი არ იმყოფება საქართველოში.  

 დანართები:  



- სს ”ვითიბი ბანკ ჯორჯიას” 2015 წლის 30 ოქტომბრის აქციონერის გადაწყვეტილების ასლი; 

- სს ”ვითიბი ბანკ ჯორჯიას” 2015 წლის 13 ოქტომბრის აქციონერის გადაწყვეტილების ასლი; 

- სს  “ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ 2015 წლის 10 აგვისტოს  სამეთვალყურეო საბჭოს ოქმის ასლი.  

- CD დისკი - 1 ცალი 

პატივისცემით, 

ფინანსური დირექტორი 

მამუკა მენთეშაშვილი 
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