
დანართი №1 

კრებსითი ინფორმაცია ვაჭრობის ძირითად მაჩვენებლებთან 

დაკავშირებით ემიენტების მიხედვით (აქციები) - სულ (31/12/2018) 

ფასიანი ქაღალდები გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი) კოდი დასახელება 

AEST სს  "თელასი" 1 208 208.00 

AKAT სს  "აქატი" 1 10,000 26,131.00 

ANDZ სს  "ანძა-94" 8 588,853 2,258,524.76 

BAKH სს  "ბახტრიონი" 1 15 120.00 

BANA სს  "ბამბის ნართი" 3 1,097 2,718.32 

BANK სს  "ლიბერთი ბანკი" 163 42,771,615 1,013,050.71 

GEB სს  "საქართველოს ბანკი" 21 11,071,212 1,172,500,422.57 

GR92 სს "გრაალი-92" 3 34,100 211,197.67 

GREI სს "გრეიპფრუტი" 1 230,000 593,400.00 

ISKA სს  "ისანი-ქართუ" 1 34 145.18 

MACN სს  "მაცნე" 3 900 3,512.00 

MAM სს  "მამული" 1 48 159.98 

NRGY სს "კაუკაზუს ენერჯი ენდ ინფრასთრაქჩა" 2 6,247,114 7,210,954.54 

OXIN სს "ოქსინო" 1 500 1,000.00 

SSM სს  "საქსაშენმეცნიერება" 4 375 4,600.24 

STLM სს "საქტელეფონმშენი" 1 1,478 3,992.80 

TRMS სს "ტრანსმშენი" 12 7,646 13,736.03 

TRQT სს "ტრაქტები" 48 146,423 169,545.24 

TSIF სს  "თბილისის სასკოლო ინვენტარის ფაბრიკა" 18 19,925 19,925.00 

TTEA სს "თბილისის ჩაის საწონი ფაბრიკა" 1 1,589 4,767.00 

WINE სს "თელიანი ველი" 7 2,088,537 503,441.95 

სულ 
 

301 63,221,669 1,184,541,552.99 

 

 

დანართი №1ა 

კრებსითი ინფორმაცია ვაჭრობის ძირითად მაჩვენებლებთან 

დაკავშირებით ემიენტების მიხედვით (ობლიგაციები) - სულ (31/12/2018) 

ფასიანი ქაღალდები გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ობლიგაციები) 

ღირებულება 

(აშშ დოლარი) 

ღირებულება 

(ლარი) კოდი დასახელება 

$GLC02K შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია" 21 3,286 3,374,064.87 8,712,752.52 

$GLC03L შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია" 5 71 71,649.06 180,666.52 

$LLD01L სს „ლისი ლეიქ დეველოპმენტი“ 2 20 200,444.00 534,343.75 

$M204J სს "m2 უძრავი ქონება" 27 2,251 2,354,252.60 5,998,437.62 

$NKR01I სს "ნიკორა ტრეიდი" 1 236 248,184.68 607,109.36 

$NKR01J სს "ნიკორა" 4 11 111,176.55 274,940.63 

სულ 
 

60 5,875 6,359,771.76 16,308,250.40 

 

 



 

დანართი №2 

კრებსითი ინფორმაცია სავაჭრო სესიის დროს დადებულ გარიგებებთან 

დაკავშირებით ემიენტების მიხედვით (აქციები) - (31/12/2018) 

ფასიანი ქაღალდები გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი) კოდი დასახელება 

BANK სს  "ლიბერთი ბანკი" 102 2,838,144 100,203.48 

GEB სს  "საქართველოს ბანკი" 17 1,909 175,730.00 

MAM სს  "მამული" 1 48 159.98 

WINE სს "თელიანი ველი" 3 11,400 1,938.00 

სულ  123 2,851,501 278,031.46 

 

 

 

დანართი №2ა 

კრებსითი ინფორმაცია სავაჭრო სესიის დროს დადებულ გარიგებებთან 

დაკავშირებით ემიენტების მიხედვით (ობლგაციები) - (31/12/2018) 

ფასიანი ქაღალდები გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ობლიგაციები) 

ღირებულება 

(აშშ დოლარი) 

ღირებულება 

(ლარი) კოდი დასახელება 

$GLC02K შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია" 4 155 159,179.40 386,754.92 

$M204J სს "m2 უძრავი ქონება" 6 279 293,573.66 761,139.05 

სულ  10 434 452,753.06 1,147,893.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი №3 

კრებსითი ინფორმაცია დაფიქსირებულ გარიგებებთან 

დაკავშირებით ემიენტების მიხედვით (აქციები) - (31/12/2018) 

ფასიანი ქაღალდები გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი) კოდი დასახელება 

AEST სს  "თელასი" 1 208 208.00 

AKAT სს  "აქატი" 1 10,000 26,131.00 

ANDZ სს  "ანძა-94" 8 588,853 2,258,524.76 

BAKH სს  "ბახტრიონი" 1 15 120.00 

BANA სს  "ბამბის ნართი" 3 1,097 2,718.32 

BANK სს  "ლიბერთი ბანკი" 61 39,933,471 912,847.23 

GEB სს  "საქართველოს ბანკი" 4 11,069,303 1,172,324,692.57 

GR92 სს "გრაალი-92" 3 34,100 211,197.67 

GREI სს "გრეიპფრუტი" 1 230,000 593,400.00 

ISKA სს  "ისანი-ქართუ" 1 34 145.18 

MACN სს  "მაცნე" 3 900 3,512.00 

NRGY სს "კაუკაზუს ენერჯი ენდ ინფრასთრაქჩა" 2 6,247,114 7,210,954.54 

OXIN სს "ოქსინო" 1 500 1,000.00 

SSM სს  "საქსაშენმეცნიერება" 4 375 4,600.24 

STLM სს "საქტელეფონმშენი" 1 1,478 3,992.80 

TRMS სს "ტრანსმშენი" 12 7,646 13,736.03 

TRQT სს "ტრაქტები" 48 146,423 169,545.24 

TSIF სს  "თბილისის სასკოლო ინვენტარის ფაბრიკა" 18 19,925 19,925.00 

TTEA სს "თბილისის ჩაის საწონი ფაბრიკა" 1 1,589 4,767.00 

WINE სს "თელიანი ველი" 4 2,077,137 501,503.95 

სულ  178 60,370,168 1,184,263,521.53 

 

 

დანართი №3ა 

კრებსითი ინფორმაცია დაფიქსირებულ გარიგებებთან 

დაკავშირებით ემიენტების მიხედვით (ობლიგაციები) - (31/12/2018) 

ფასიანი ქაღალდები გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ობლიგაციები) 

ღირებულება 

(აშშ დოლარი) 

ღირებულება 

(ლარი) კოდი დასახელება 

$GLC02K შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია" 17 3,131 3,214,885.47 8,325,997.60 

$GLC03L შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია" 5 71 71,649.06 180,666.52 

$M204J სს "m2 უძრავი ქონება" 21 1,972 2,060,678.94 5,237,298.57 

$LLD01L სს „ლისი ლეიქ დეველოპმენტი“ 2 20 200,444.00 534,343.57 

$NKR01I სს "ნიკორა ტრეიდი" 1 236 248,184.68 607,109.36 

$NKR01J სს "ნიკორა" 4 11 111,176.55 274,940.63 

სულ  50 5,441 5,907,018.70 15,160,356.43 

 

 

 



 

დანართი №4 

კრებსითი ინფორმაცია ვაჭრობის ძირითად მაჩვენებლებთან დაკავშირებით 

საბროკერო კომპანიების მიხედვით (აქციები) - (31/12/2018) 

საბროკერო კომპანიის 

დასახელება 

გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი) 

შპს "თიბისი" კაპტალი 22 562,259 19,801.43 

სს "გალტ ენდ თაგარტი" 169 21,377,509 1,182,708,239.69 

შპს "ქართუ ბროკერი" 3 156,312 5,300.00 

სს "კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი" 56 1,752,174 81,019.91 

სს "ჰერითიჯ სიქიურითიზ" 58 32,567,431 864,591.77 

 

 

დანართი №4ა 

კრებსითი ინფორმაცია ვაჭრობის ძირითად მაჩვენებლებთან დაკავშირებით 

საბროკერო კომპანიების მიხედვით (ობლიგაციები) - (31/12/2018) 

საბროკერო კომპანიის 

დასახელება 

გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ობლიგაციები) 

ღირებულება 

(აშშ დოლარი) 

ღირებულება 

(ლარი) 

შპს "თიბისი" კაპტალი 6 31 311,620.55 809,284.38 

სს "გალტ ენდ თაგარტი" 54 5,844 6,048,151.21 15,498,966.02 

 

 

დანართი №5 

კრებსითი ინფორმაცია სავაჭრო სესიის დროს დადებულ გარიგებებთან დაკავშირებით 

საბროკერო კომპანიების მიხედვით (აქციები) - (31/12/2018) 

 

საბროკერო კომპანიის 

დასახელება 

გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი) 

შპს "თიბისი" კაპტალი 22 562,259 19,801.43 

სს "გალტ ენდ თაგარტი" 78 1,203,765 214,794.25 

შპს "ქართუ ბროკერი" 3 156,312 5,300.00 

სს "კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი" 53 1,749,988 75,819.11 

სს "ჰერითიჯ სიქიურითიზ" 36 874,623 41,630.87 

 

დანართი №5ა 

კრებსითი ინფორმაცია სავაჭრო სესიის დროს დადებულ გარიგებებთან დაკავშირებით 

საბროკერო კომპანიების მიხედევით (ობლიგაციები) - (31/12/2018) 

საბროკერო კომპანიის 

დასახელება 

გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ობლიგაციები) 

ღირებულება 

(აშშ დოლარი) 

ღირებულება 

(ლარი) 

სს "გალტ ენდ თაგარტი" 10 434 452,753.06 1,147,893.97 

 

 



დანართი №6 

კრებსითი ინფორმაცია დაფიქსირებულ გარიგებებთან დაკავშირებით 

საბროკერო კომპანიების მიხედვით (აქციები) - (31/12/2018) 

საბროკერო კომპანიის 

დასახელება 

გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი) 

სს "გალტ ენდ თაგარტი" 91 20,173,744 1,182,493,445.44 

სს "კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი" 3 2,186 5,200.80 

სს "ჰერითიჯ სიქიურითიზ" 22 31,692,808 822,960.90 

 

 

დანართი №6ა 

კრებსითი ინფორმაცია დაფიქსირებულ გარიგებებთან დაკავშირებით 

საბროკერო კომპანიების მიხედევით (ობლიგაციები) - (31/12/2018) 

საბროკერო კომპანიის 

დასახელება 

გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ობლიგაციები) 

ღირებულება 

(აშშ დოლარი) 

ღირებულება 

(ლარი) 

შპს "თიბისი" კაპტალი 6 31 311,620.55 809,284.38 

სს "გალტ ენდ თაგარტი" 44 5,410 5,595,398.15 14,351,072.05 

 

 

დანართი №7 

კრებსითი ინფორმაცია დაფიქსირებულ გარიგებებთან დაკავშირებით 

რეგისტრატორების მიხედვით (აქციები) - (31/12/2018) 

 

რეგისტრატორის დასახელება 
გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი) 

სს "კავკასრეესტრი" 58 8,261,122 321,239.39 

სს "საქართველოს ფასიანი ქაღლდების 

გაერთიანებული რეგისტრატორი" 1 10,000 26,131.00 

შპს "ეროვნული რეესტრი" 3 230,308 594,544.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















დანართი №10 

 

საწარმოთა ნუსხა, რომელთა ფასიან ქაღალდებზე ბოლო 2 წლის (01/01/2017-31/12/2018) განმავლობაში 

დაიდო გარიგება საფონდო ბირჟის სავაჭრო სესიაზე ან/და დაფიქსირდა გარიგება  

საფონდო ბირჟაზე 

 

$GLC01H შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია" 

$GLC02K შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია" 

$GLC03L შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია" 

$M204J სს "m2 უძრავი ქონება" 

$MCE01H სს "სამედიცინიო კორპორაცია ევექსი" 

$NKR01I სს "ნიკორა ტრეიდი" 

$NKR01J სს "ნიკორა" 

$LLD01L სს „ლისი ლეიქ დეველოპმენტი“ 

AEST სს  "თელასი" 

AGVQ სს "ახმეტის ღვინის ქარხანა" 

AKAT სს  "აქატი" 

AMA სს  "ამალთეა" 

ANDZ სს  "ანძა-94" 

BAKH სს  "ბახტრიონი" 

BANA სს  "ბამბის ნართი" 

BANK სს  "ლიბერთი ბანკი" 

BMIN სს "ბორჯომმინწყლები" 

ELDZ სს "ელექტროძრავა" 

ENIS სს "სარაჯიშვილი" 

GEB სს  "საქართველოს ბანკი" 

GR92 სს "გრაალი-92" 

GREI სს "გრეიპფრუტი" 

GTC სს "ლიბერთი კონსუმერი" 

HAJR სს  "სასტუმრო აჭარა" 

IMER სს სამკერვალო კომპანია "იმერი" 

IND სს "ინდუსტრია-ინვესტი" 

ISKA სს  "ისანი-ქართუ" 

KAZB სს "ყაზბეგი" 

KRT1 სს "თამარიონი" 

MACN სს  "მაცნე" 

MAGM სს კარკასულ-პანელოვანი ქარხანა "მაღლივმშენი" 

MAM სს  "მამული" 

MAUD სს "მაუდი" 

NRGY სს "კაუკაზუს ენერჯი ენდ ინფრასთრაქჩა" 

OXIN სს "ოქსინო" 

PIRM სს  "პირიმზე" 

SOPM სს "ბიზნესცენტრი სოფმშენი" 

SSM სს  "საქსაშენმეცნიერება" 

STLM სს "საქტელეფონმშენი" 

STP სს "მწვანე კაპიტალი" 

TQFF სს  "თბილქიმფარმი" 



TRMS სს "ტრანსმშენი" 

TRQT სს "ტრაქტები" 

TSIF სს  "თბილისის სასკოლო ინვენტარის ფაბრიკა" 

TTEA სს "თბილისის ჩაის საწონი ფაბრიკა" 

UGB სს  "ვითიბი ბანკი ჯორჯია" 

UQQS სს "უქსოვადი ქსოვილები" 

WINE სს "თელიანი ველი" 

 


	კრებსითი ინფორმაცია-2018-Corrected
	2018__99e8d207

