
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 კანონმდებლობით და ეროვნული ბანკის 

ნორმატიული აქტებით გათვალისწინებული ყველა 

ინფორმაცია გასაჯაროვდება კომპანიის ვებ გვერდზე 

www.greenig.ge. 

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 კანონმდებლობით და ეროვნული ბანკის 

ნორმატიული აქტებით გათვალისწინებული ყველა 

ინფორმაცია გასაჯაროვდება კომპანიის ვებ გვერდზე 

www.greenig.ge. 

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 კანონმდებლობით და ეროვნული ბანკის 

ნორმატიული აქტებით გათვალისწინებული ყველა 

ინფორმაცია გასაჯაროვდება კომპანიის ვებ გვერდზე 

www.greenig.ge. 

კორპორაციული ქმედებები 

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

საქართველოს კანონმდებლობით და ეროვნული ბანკის 

ნორმატიული აქტებით გათვალისწინებული ყველა 

ინფორმაცია გასაჯაროვდება კომპანიის ვებ გვერდზე 

www.greenig.ge. 

სხვა დამატებითი მიმდინარე ინფორმაცია 

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

საქართველოს კანონმდებლობით და ეროვნული ბანკის 

ნორმატიული აქტებით გათვალისწინებული ყველა 

ინფორმაცია გასაჯაროვდება კომპანიის ვებ გვერდზე 

www.greenig.ge. 

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 
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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 

1 ლევან ელიაური ფინანსური დირექტორი l.eliauri@geenig.ge  

995322 244434 

ემიტენტის მმართველო ორგანოს წევრები: 

 პირის სახელი, გვარი პოზიცია საკონტაქტო ელექტრონული მეილი & 

ტელეფონი 

1 ეკა ცენტერაძე გენერალური დირექტორი e.tsenteradze@greenig.ge  

995322 244434 

2 ლევან ელიაური ფინანსური დირექტორი l.eliauri@geenig.ge  

995322 244434 

3 ირაკლი გველესიანი გაყიდვების დირექტორი i.gvelesiani@greenig.ge  

995322 244434 

ემიტენტის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები 

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

*ასევე, მიუთითეთ დამოუკიდებელი წევრი 

საკონტაქტო ელექტრონული მეილი & 

ტელეფონი 

1 დიმიტრი ქუმსიშვილი თავმჯდომარე d.kumsishvili@greenig.ge 

 
2 რაულ კახაძე თავმჯდომარის მოადგილე info@greenig.ge 

 

3 ოზგურ გუვენი წევრი guven@greenig.ge 

 

4 ლაშა ნიკოლაძე წევრი lashanikola@gmail.com 
 

5 ირაკლი სირაძე წევრი info@greenig.ge 

 
ემიტენტის აუდიტის კომიტეტის წევრები 

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

*ასევე, მიუთითეთ დამოუკიდებელი წევრი 

საკონტაქტო ელექტრონული მეილი & 

ტელეფონი 

1 ირაკლი სირაძე თავმჯდომარე info@greenig.ge 

 

2 დიმიტრი ქუმსიშვილი წევრი d.kumsishvili@greenig.ge 

 

3 ოზგურ გუვენი წევრი guven@greenig.ge 

 

4 რაულ კახაძე თავმჯდომარის მოადგილე info@greenig.ge 

 
5 ლაშა ნიკოლაძე წევრი lashanikola@gmail.com 

 

 

კომპანიის ფაქტობრივი მისამართი: 

0160 თბილისი, ანა კალანდაძის ქ. 4 
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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 

სს „მეტრო ავრასია ინვესთმენთ ჯორჯია“ 

(მესაკუთრე) 

404392359 GE1100003965 კი 42.98% 

შპს ‘ახალი საინვესტიციო შესაძლებლობები“ 

(მესაკუთრე) 

402154734 GE1100003965 კი 49.98% 

სს „მეტრო ატლას ჯორჯია“ (მესაკუთრე) 445406631 GE1100003965 კი 4,49% 

სს „მეტრო ქონსტრაქშენ“ (მესაკუთრე) 445464970 GE1100003965 კი 2,49% 

     

შ.პ.ს. აბბი ასეტ მენეჯმენტი  

(ნომინალური მფლობელი) 

205207970 2,000,000 

აქცია 

არა 22.22222% 

ს.ს. საქართველოს ფასიანი ქაღალდების 

ცენტრალური დეპოზიტარი  

(ნომინალური მფლობელი) 

204935400 2,100,000 

აქცია 

არა 23.33333% 

სს გალტ ენდ თაგარტი  

(ნომინალური მფლობელი) 

211359206 4,900,000 

აქცია 

არა 54.44444% 

 



დანართი #4 

გთხოვთ შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ცხრილი ემიტენტის ხმის უფლების მქონე ფასიანი ქაღალდების/ხმის 

უფლებების და  სააქციო კაპიტალის ჯამური ოდენობის შესახებ ბოლო ცვლილების შემდგომი მდგომარეობით:  

ემიტენტის მიერ ჯამური ხმის უფლებისა და კაპიტალის გასამჟღავნებელი ფორმა  

1. ემიტენტის დასახელება1: 

სს „გრინ დაზღვევა საქართველო“  (ს/ნ 404990435) 

2. შეტყობინების განმახორციელებელი პირის ვინაობა (თუ ემიტენტის სახელით შეტყობინება ხდება 

სხვა პირის მიერ) 

ლევან ელიაური 

3. ემიტენტის საწესდებო კაპიტალის შემადგენელი საჯარო წილობრივი ფასიანი ქაღალდების 

ოდენობა (კლასების მიხედვით და ჯამურად) 

სულ საწესდებო კაპიტალის შემადგენელი საჯარო წილობრივი ფასიანი ქაღალდები: 9,000,000 

B კლასის ჩვეულებრივი აქცია - 9,000,000 

4. ემიტენტის საწესდებო კაპიტალის შემადგენელი საჯარო წილობრივი ფასიანი ქაღალდების ხმის 

უფლების ჯამური ოდენობა, შეჩერებული ხმის უფლების ჩათვლით (გარდა იმ წილობრივი ფასიანი 

ქაღალდებისა, რომელთა ხმის უფლებაც ხმის დათვლის მიზნებისთვის მხედველობაში 

არ მიიღება (კლასების მიხედვით და ჯამურად)2 

წილობრივი ფასიანი ქაღალდების ხმის უფლების ჯამური ოდენობა - 9,000,000 აქედან: 

- B კლასის ჩვეულებრივი აქცია - 9,000,000  (1 აქციაზე 1 ხმის უფლება) 
 

(B კლასის ჩვეულებრივი აქციათა მფლობელი არ მონაწილეობს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის არჩევის, მისი 

უკან გამოწვევის/განთავისუფლების პროცესში) 

 

 

1 ემიტენტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი (საჯარო ფასიანი ქაღალდის სტატუსის მქონე დეპოზიტარული ხელწერილების 

შემთხვევაში, ემიტენტად ჩაითვლება იმ ფასიანი ქაღალდების ემიტენტი, რომლებიც წარმოდგენილია დეპოზიტარული ხელწერილებით); 

2 ჯამური ხმის უფლების შესახებ დამატებითი დეტალების მოწოდების მიზნით, ემიტენტმა უნდა გამოიყენოს შემდეგი წესები: 

• “ხმის უფლების ჯამური ოდენობა” მოაზრებს ემიტენტის საწესდებო კაპიტალის შემადგენელი წილობრივი ფასიანი ქაღალდების ხმის 

უფლების ჯამურ ოდენობას, შეჩერებული ხმის უფლების ჩათვლით. “სულ კაპიტალი” არის ემიტენტის სააქცო კაპიტალი.  

• ხმის უფლების ჯამური რაოდენობა ასევე უნდა მოიცავდეს, ემიტენტის იმ წილობრივი ფასიანი ქაღალდების ხმის უფლებას, რომელსაც 

ემიტენტი თვითონ ფლობს და რომლის ხმის უფლებაც შეჩერებულია. 


