
 

დანართი №1 

 

კრებსითი ინფორმაცია ვაჭრობის ძირითად მაჩვენებლებთან  

დაკავშირებით ემიენტების მიხედვით (აქციები) - სულ (31/12/2017) 

 

ფასიანი ქაღალდები გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი) 
კოდი დასახელება 

AEST სს  "თელასი" 1 150 150.00 

AGVQ სს "ახმეტის ღვინის ქარხანა" 1 26,421 105,684.00 

AMA სს  "ამალთეა" 1 187,300 103,015.00 

ANDZ სს  "ანძა-94" 5 2,233 2,312.40 

BANA სს  "ბამბის ნართი" 6 2,601 6,425.40 

BANK სს  "ლიბერთი ბანკი" 193 3,354,509,772 87,375,756.10 

BMIN სს "ბორჯომმინწყლები" 1 15 180.00 

ELDZ სს "ელექტროძრავა" 3 1,588 2,895.57 

ENIS სს "სარაჯიშვილი" 1 51 291.21 

GEB სს  "საქართველოს ბანკი" 16 2,462 82,211.00 

GR92 სს "გრაალი-92" 2 54,836 404,367.36 

GTC სს "ლიბერთი კონსუმერი" 2 21,222 2,546.64 

HAJR სს  "სასტუმრო აჭარა" 1 139 337.77 

IMER სს სამკერვალო კომპანია "იმერი" 2 194 475.30 

IND სს "ინდუსტრია-ინვესტი" 2 43,433 3,257.48 

ISKA სს  "ისანი-ქართუ" 16 1,214 5,183.78 

KAZB სს "ყაზბეგი" 2 41,998 33,283.84 

KRT1 სს "თამარიონი" 2 21 357.00 

MACN სს  "მაცნე" 16 8,613 42,990.50 

MAGM სს კარკასულ-პანელოვანი ქარხანა "მაღლივმშენი" 3 19,860 19,860.00 

MAM სს  "მამული" 53 7,952 23,856.00 

MAUD სს "მაუდი" 157 6,366 50,928.00 

NRGY სს "კაუკაზუს ენერჯი ენდ ინფრასთრაქჩა" 29 18,203,706 18,469,545.41 

PIRM სს  "პირიმზე" 10 6,480 44,292.20 

SOPM სს "ბიზნესცენტრი სოფმშენი" 1 19,136 114,816.00 

SSM სს  "საქსაშენმეცნიერება" 1 48 480.00 

STLM სს "საქტელეფონმშენი" 9 1,887 3,951.36 

STP სს "მწვანე კაპიტალი" 1 151,114 3,156,771.46 

TQFF სს  "თბილქიმფარმი" 1 4,159 2,079.50 

TRMS სს "ტრანსმშენი" 4 798,782 988,030.05 

TRQT სს "ტრაქტები" 1 6,849 3,424.50 

TSIF სს  "თბილისის სასკოლო ინვენტარის ფაბრიკა" 5 10,177 10,177.00 

TTEA სს "თბილისის ჩაის საწონი ფაბრიკა" 9 21,187 58,470.52 

UGB სს  "ვითიბი ბანკი ჯორჯია" 3 1,130 1,130.00 

UQQS სს "უქსოვადი ქსოვილები" 4 41,758 7,687.79 

WINE სს "თელიანი ველი" 13 103,826,002 17,548,148.75 

სულ  577 3,478,030,856 128,675,368.89 



 

დანართი №1ა 

კრებსითი ინფორმაცია ვაჭრობის ძირითად მაჩვენებლებთან 

დაკავშირებით ემიენტების მიხედვით (ობლიგაციები) - სულ (31/12/2017) 

 

ფასიანი ქაღალდები გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ობლიგაციები) 

ღირებულება 

(აშშ დოლარი) 

ღირებულება 

(ლარი) კოდი დასახელება 
$GLC01H შპს "საქართველოს 

სალიზინგო კომპანია" 

17 2,409 2,501,127.52 6,062,848.03 

$GLC02K შპს "საქართველოს 

სალიზინგო კომპანია" 

11 469 487,821.24 1,239,758.50 

$M204J სს "m2 უძრავი ქონება" 87 12,412 12,982,507.55 31,921,373.22 

$MCE01H სს "სამედიცინიო 

კორპორაცია ევექსი" 

4 176 182,239.54 478,426.80 

$NKR01I სს "ნიკორა ტრეიდი" 17 1,292 1,344,760.46 3,338,119.95 

$NKR01J სს "ნიკორა" 3 44 440,420.00 1,054,811.88 

სულ  139 16,802 17,938,876.31 44,095,338.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი №2 

კრებსითი ინფორმაცია სავაჭრო სესიის დროს დადებულ გარიგებებთან 

დაკავშირებით ემიენტების მიხედვით (აქციები) - (31/12/2017) 

 

ფასიანი ქაღალდები გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი) კოდი დასახელება 

BANK სს  "ლიბერთი ბანკი" 170 7,243,703 238,449.24 

GEB სს  "საქართველოს ბანკი" 13 827 64,765.00 

GTC სს "ლიბერთი კონსუმერი" 2 21,222 2,546.64 

UGB სს  "ვითიბი ბანკი ჯორჯია" 1 101 101.00 

WINE სს "თელიანი ველი" 5 36,114 6,288.20 

სულ  191 7,301,967 312,150.08 

 

 

 

 

დანართი №2ა 

კრებსითი ინფორმაცია სავაჭრო სესიის დროს დადებულ გარიგებებთან 

დაკავშირებით ემიენტების მიხედვით (ობლგაციები) - (31/12/2017) 

 

ფასიანი ქაღალდები გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ობლიგაციები) 

ღირებულება 

(აშშ დოლარი) 

ღირებულება 

(ლარი) კოდი დასახელება 

$GLC01H შპს "საქართველოს 

სალიზინგო კომპანია" 

2 117 121,630.10 308,575.94 

$GLC02K შპს "საქართველოს 

სალიზინგო კომპანია" 

3 49 50,982.05 135,808.63 

$M204J სს "m2 უძრავი ქონება" 64 8,977 9,388,165.06 22,916,019.40 

$MCE01H სს "სამედიცინიო 

კორპორაცია ევექსი" 

2 51 52,520.29 141,857.80 

$NKR01I სს "ნიკორა ტრეიდი" 15 1,078 1,122,259.02 2,744,338.37 

სულ  86 10,272 10,735,556.52 26,246,600.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი №3 

კრებსითი ინფორმაცია დაფიქსირებულ გარიგებებთან 

დაკავშირებით ემიენტების მიხედვით (აქციები) - (31/12/2017) 

 

ფასიანი ქაღალდები გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი) კოდი დასახელება 

AEST სს  "თელასი" 1 150 150.00 

AGVQ სს "ახმეტის ღვინის ქარხანა" 1 26,421 105,684.00 

AMA სს  "ამალთეა" 1 187,300 103,015.00 

ANDZ სს  "ანძა-94" 5 2,233 2,312.40 

BANA სს  "ბამბის ნართი" 6 2,601 6,425.40 

BANK სს  "ლიბერთი ბანკი" 23 3,347,266,069 87,137,306.86 

BMIN სს "ბორჯომმინწყლები" 1 15 180.00 

ELDZ სს "ელექტროძრავა" 3 1,588 2,895.57 

ENIS სს "სარაჯიშვილი" 1 51 291.21 

GEB სს  "საქართველოს ბანკი" 3 1,635 17,446.00 

GR92 სს "გრაალი-92" 2 54,836 404,367.36 

HAJR სს  "სასტუმრო აჭარა" 1 139 337.77 

IMER სს სამკერვალო კომპანია "იმერი" 2 194 475.30 

IND სს "ინდუსტრია-ინვესტი" 2 43,433 3,257.48 

ISKA სს  "ისანი-ქართუ" 16 1,214 5,183.78 

KAZB სს "ყაზბეგი" 2 41,998 33,283.84 

KRT1 სს "თამარიონი" 2 21 357.00 

MACN სს  "მაცნე" 16 8,613 42,990.50 

MAGM სს კარკასულ-პანელოვანი ქარხანა "მაღლივმშენი" 3 19,860 19,860.00 

MAM სს  "მამული" 53 7,952 23,856.00 

MAUD სს "მაუდი" 157 6,366 50,928.00 

NRGY სს "კაუკაზუს ენერჯი ენდ ინფრასთრაქჩა" 29 18,203,706 18,469,545.41 

PIRM სს  "პირიმზე" 10 6,480 44,292.20 

SOPM სს "ბიზნესცენტრი სოფმშენი" 1 19,136 114,816.00 

SSM სს  "საქსაშენმეცნიერება" 1 48 480.00 

STLM სს "საქტელეფონმშენი" 9 1,887 3,951.36 

STP სს "მწვანე კაპიტალი" 1 151,114 3,156,771.46 

TQFF სს  "თბილქიმფარმი" 1 4,159 2,079.50 

TRMS სს "ტრანსმშენი" 4 798,782 988,030.05 

TRQT სს "ტრაქტები" 1 6,849 3,424.50 

TSIF სს  "თბილისის სასკოლო ინვენტარის ფაბრიკა" 5 10,177 10,177.00 

TTEA სს "თბილისის ჩაის საწონი ფაბრიკა" 9 21,187 58,470.52 

UGB სს  "ვითიბი ბანკი ჯორჯია" 2 1,029 1,029.00 

UQQS სს "უქსოვადი ქსოვილები" 4 41,758 7,687.79 

WINE სს "თელიანი ველი" 8 103,789,888 17,541,860.55 

სულ  386 3,470,728,889 128,363,218.81 

 

 

 

 



 

დანართი №3ა 

კრებსითი ინფორმაცია დაფიქსირებულ გარიგებებთან 

დაკავშირებით ემიენტების მიხედვით (ობლიგაციები) - (31/12/2017) 

 

ფასიანი ქაღალდები გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ობლიგაციები) 

ღირებულება 

(აშშ დოლარი) 

ღირებულება 

(ლარი) კოდი დასახელება 

$GLC01H შპს "საქართველოს 

სალიზინგო კომპანია" 

15 2,292  2,379,497.42 5,754,272.10 

$GLC02K შპს "საქართველოს 

სალიზინგო კომპანია" 

8 420  436,839.19 1,103,949.87 

$M204J სს "m2 უძრავი ქონება" 23 3,435  3,594,342.49 9,005,353.82 

$MCE01H სს "სამედიცინიო 

კორპორაცია ევექსი" 

2 125  129,719.25 336,569.00 

$NKR01I სს "ნიკორა ტრეიდი" 2 214  222,501.44 593,781.57 

$NKR01J სს "ნიკორა" 3 44  440,420.00 1,054,811.88 

სულ   53 6530 7,203,319.79  17,848,738.24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი №4 

კრებსითი ინფორმაცია ვაჭრობის ძირითად მაჩვენებლებთან დაკავშირებით  

საბროკერო კომპანიების მიხედვით (აქციები) - (31/12/2017) 

 

საბროკერო კომპანიის 

დასახელება 

გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი) 

შპს "თიბისი" კაპტალი 13 438,210 15,845.69 

სს "გალტ ენდ თაგარტი" 118 119,855,934 31,611,352.28 

შპს "ქართუ ბროკერი" 3 280,278 10,500.00 

სს "სკ კაუკასუს კაპიტალ 

ჯგუფი" 
29 691,985 79,088.50 

სს "ჰერითიჯ სიქიურითიზ" 160 26,838,840 435,341.23 

 

 

 

 

 

 

დანართი №4ა 

კრებსითი ინფორმაცია ვაჭრობის ძირითად მაჩვენებლებთან დაკავშირებით 

საბროკერო კომპანიების მიხედვით (ობლიგაციები) - (31/12/2017) 

 

საბროკერო კომპანიის 

დასახელება 

გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ობლიგაციები) 

ღირებულება 

(აშშ დოლარი) 

ღირებულება 

(ლარი) 

შპს "თიბისი" კაპიტალი 3 44 440,420.00 1,054,811.88 

სს "გალტ ენდ თაგარტი" 136 16,758 17,498,456.31 43,040,526.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი №5 

კრებსითი ინფორმაცია სავაჭრო სესიის დროს დადებულ გარიგებებთან დაკავშირებით 

საბროკერო კომპანიების მიხედვით (აქციები) - (31/12/2017) 

 

საბროკერო კომპანიის 

დასახელება 

გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი) 

შპს "თიბისი" კაპიტალი 13 438,210 15,845.69 

სს "გალტ ენდ თაგარტი" 81 2,184,864 135,175.91 

შპს "ქართუ ბროკერი" 3 280,278 10,500.00 

სს  "სკ კაუკასუს კაპიტალ 

ჯგუფი" 
29 691,985   79,088.50  

სს "ჰერითიჯ სიქიურითიზ" 144 6,228,444 209,007.74 

 

 

 

 

 

 

დანართი №5ა 

კრებსითი ინფორმაცია სავაჭრო სესიის დროს დადებულ გარიგებებთან დაკავშირებით 

საბროკერო კომპანიების მიხედევით (ობლიგაციები) - (31/12/2017) 

 

საბროკერო კომპანიის 

დასახელება 

გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ობლიგაციები) 

ღირებულება 

(აშშ დოლარი) 

ღირებულება 

(ლარი) 

სს "გალტ ენდ თაგარტი" 86 10,272 10,735,556.52 26,246,600.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი №6 

კრებსითი ინფორმაცია დაფიქსირებულ გარიგებებთან დაკავშირებით 

საბროკერო კომპანიების მიხედვით (აქციები) - (31/12/2017) 

 

საბროკერო კომპანიის 

დასახელება 

გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი) 

სს "გალტ ენდ თაგარტი" 37 117,671,070 31,476,176.37 

სს "ჰერითიჯ სიქიურითიზ" 16 20,610,396 226,333.49 

 

 

 

 

 

 

დანართი №6ა 

კრებსითი ინფორმაცია დაფიქსირებულ გარიგებებთან დაკავშირებით 

საბროკერო კომპანიების მიხედევით (ობლიგაციები) - (31/12/2017) 

 

საბროკერო კომპანიის 

დასახელება 

გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ობლიგაციები) 

ღირებულება 

(აშშ დოლარი) 

ღირებულება 

(ლარი) 

შპს "თიბისი" კაპიტალი 3 44 440,420.00 1,054,811.88 

სს "გალტ ენდ თაგარტი" 50 6,486 6,762,899.79 16,793,926.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი №7 

კრებსითი ინფორმაცია დაფიქსირებულ გარიგებებთან დაკავშირებით 

რეგისტრატორების მიხედვით (აქციები) - (31/12/2017) 

 

რეგისტრატორის დასახელება 
გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი) 

სს "კავკასრეესტრი" 32 3,331,780,857 92,457,891.79 

სს "საქართველოს ფასიანი ქაღლდების 

გაერთიანებული რეგისტრატორი" 123 454,192  826,583.20  

შპს "ეროვნული რეესტრი" 178 212,374 3,376,233.96 

სულ 333 3,332,447,423 96,660,708.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















 

დანართი №10 

 

საწარმოთა ნუსხა, რომელთა ფასიან ქაღალდებზე ბოლო 2 წლის (01/01/2016-31/12/2017) განმავლობაში 

დაიდო გარიგება საფონდო ბირჟის სავაჭრო სესიაზე ან/და დაფიქსირდა გარიგება  

საფონდო ბირჟაზე 

 

№ 
ფასიანი ქაღალდები 

კოდი დასახელება 

1 $GLC01H შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია" 

2 $GLC02K შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია" 

3 $m203H სს "m2 უძრავი ქონება" 

4 $M204J სს "m2 უძრავი ქონება" 

5 $MCE01H სს "სამედიცინიო კორპორაცია ევექსი" 

6 $NKR01I სს "ნიკორა ტრეიდი" 

7 $NKR01J სს "ნიკორა" 

8 AEST სს  "თელასი" 

9 AGVQ სს "ახმეტის ღვინის ქარხანა" 

10 AMA სს  "ამალთეა" 

11 ANDZ სს  "ანძა-94" 

12 BANA სს  "ბამბის ნართი" 

13 BANK სს  "ლიბერთი ბანკი" 

14 BMIN სს "ბორჯომმინწყლები" 

15 CHAR სს "ჩარხმშენებელი" 

16 EIZO სს "ელექტროიზოლიტი" 

17 ELDZ სს "ელექტროძრავა" 

18 ENIS სს "სარაჯიშვილი" 

19 GEB სს  "საქართველოს ბანკი" 

20 GR92 სს "გრაალი-92" 

21 GTC სს "ლიბერთი კონსუმერი" 

22 HAJR სს  "სასტუმრო აჭარა" 

23 IMER სს სამკერვალო კომპანია "იმერი" 

24 IND სს "ინდუსტრია-ინვესტი" 

25 ISKA სს  "ისანი-ქართუ" 

26 JANM სს  "ჯანმრთელობა" 

27 KASR სს ქუთაისის ავტოსერვისი "რაში" 

28 KAZB სს "ყაზბეგი" 

29 KHMT სს ხაშურის მინის ტარა 

30 KRT1 სს "თამარიონი" 

31 MACN სს  "მაცნე" 

  32 MAGM სს კარკასულ-პანელოვანი ქარხანა "მაღლივმშენი" 

33 MAM სს  "მამული" 

34 MAUD სს "მაუდი" 

35 ME92 სს  "საქცივპროდუქტი" 

36 NRGY სს "კაუკაზუს ენერჯი ენდ ინფრასთრაქჩა" 

37 PIRM სს  "პირიმზე" 

38 SAV1 სს "სავანე - ღვინის №1 ქარხანა" 



 

39 SGUM სს "საქგუმბრინი" 

40 SOPM სს "ბიზნესცენტრი სოფმშენი" 

41 SSBS სს "ბავშვთა სამყარო" 

42 SSM სს  "საქსაშენმეცნიერება" 

43 STLM სს "საქტელეფონმშენი" 

44 STP სს "მწვანე კაპიტალი" 

45 STSP სს  "საქწყალპროექტი" 

46 TQF სს  "თბილისის ქაღალდის ფაბრიკა" 

47 TQFF სს  "თბილქიმფარმი" 

48 TRMS სს "ტრანსმშენი" 

49 TRQT სს "ტრაქტები" 

50 TSIF სს  "თბილისის სასკოლო ინვენტარის ფაბრიკა" 

51 TTEA სს "თბილისის ჩაის საწონი ფაბრიკა" 

52 UGB სს  "ვითიბი ბანკი ჯორჯია" 

53 UQQS სს "უქსოვადი ქსოვილები" 

54 WINE სს "თელიანი ველი" 

 


	krebsiti informacia-2017-cor
	__2017_76302a9b

