
სს „საქართველოს საფონდო ბირჟის კრებსითი ინფორმაცია  

საქმიანობის შესახებ (2020 წ.) 

 

               დანართი №1 

კრებსითი ინფორმაცია ვაჭრობის ძირითად მაჩვენებლებთან 

დაკავშირებით ემიენტების მიხედვით (აქციები) - სულ (31/12/2020) 

ფასიანი ქაღალდები გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი) კოდი დასახელება 

AEST სს  "თელასი" 4                362                424.00  

BANK სს  "ლიბერთი ბანკი" 42      1,335,225           23,627.29  

GEB სს  "საქართველოს ბანკი" 6                298           14,725.00  

ISKA სს  "ისანი-ქართუ" 8      4,604,734    19,662,214.18  

MEHBB სს "მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“ 10             4,003           24,828.25  

სულ   70      5,944,622    19,725,818.72  

 

 

                           დანართი №1ა 

კრებსითი ინფორმაცია ვაჭრობის ძირითად მაჩვენებლებთან დაკავშირებით 

ემიენტების მიხედვით (ობლიგაციები - ივაჭრება აშშ დოლარში) - სულ (31/12/2020) 

ფასიანი ქაღალდები გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ობლიგაციები) 

ღირებულება    

(აშშ დოლარი) 

ღირებულება 

(ლარი) * კოდი დასახელება 

$GLC02K 

შპს "საქართველოს სალიზინგო 

კომპანია" 5                 745       761,920.38      2,318,033.48  

$GLC03L 

შპს "საქართველოს სალიზინგო 

კომპანია" 5                 538       537,021.22      1,658,510.14  

$GLC04L 

შპს "საქართველოს სალიზინგო 

კომპანია" 17              1,197    1,206,774.47      3,693,225.76  

$LLD01L სს „ლისი ლეიქ დეველოპმენტი“ 5                   39       390,124.43      1,223,507.58  

$M205M 

სს „საქართველოს უძრავი 

ქონება“ 63              4,562    4,677,905.28    14,290,164.48  

$M2C01L 

შპს „საქართველოს ქონების 

მართვის ჯგუფი“ 20              1,077    1,088,457.21      3,412,804.10  

სულ   115              8,158    8,662,202.99    26,596,245.55  

 

* ლარის კურსი აშშ დოლარის მიმართ აღებულია ყოველი გარიგების დღის მიხედვით, საქართველოს 

ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით.  

          

 

 



              დანართი №1ბ 

კრებსითი ინფორმაცია ვაჭრობის ძირითად მაჩვენებლებთან დაკავშირებით 

ემიენტების მიხედვით (ობლიგაციები - ივაჭრება ლარში) - სულ (31/12/2020) 

ფასიანი ქაღალდები გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ობლიგაციები) 

ღირებულება 

(ლარი) კოდი დასახელება 

#TGM01M შპს "თეგეტა მოტორსი“ 1                     3       303,381.36  

#MCE03O სს „ევექსის ჰოსპიტლები“  1              4,000    4,153,880.00  

სულ   2              4,003    4,457,261.36  

 

 

        დანართი №2 

 

კრებსითი ინფორმაცია სავაჭრო სესიის დროს დადებულ გარიგებებთან 

დაკავშირებით ემიენტების მიხედვით (აქციები) - (31/12/2020) 

ფასიანი ქაღალდები გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი) კოდი დასახელება 

AEST სს  "თელასი" 2                 62             124.00  

BANK სს  "ლიბერთი ბანკი" 32        916,906        15,808.06  

GEB სს  "საქართველოს ბანკი" 4               115          5,375.00  

MEHBB სს "მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“ 10            4,003        24,828.25  

სულ   48        921,086        46,135.31  

 

 

              დანართი №3 

 

კრებსითი ინფორმაცია დაფიქსირებულ გარიგებებთან 

დაკავშირებით ემიენტების მიხედვით (აქციები) - (31/12/2020) 

ფასიანი ქაღალდები გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი) კოდი დასახელება 

AEST სს  "თელასი" 2                 300                   300.00  

BANK სს  "ლიბერთი ბანკი" 10          418,319                7,819.23  

GEB სს  "საქართველოს ბანკი" 2                 183                9,350.00  

ISKA სს  "ისანი-ქართუ" 8       4,604,734       19,662,214.18  

სულ   22       5,023,536       19,679,683.41  

 

 

 

 

 

 

 

 



        დანართი №3ა 

 

კრებსითი ინფორმაცია დაფიქსირებულ გარიგებებთან 

დაკავშირებით ემიენტების მიხედვით (ობლიგაციები- ივაჭრება აშშ დოლარში) - (31/12/2020) 

ფასიანი ქაღალდები გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ობლიგაციები) 

ღირებულება     

(აშშ დოლარი) 

ღირებულება 

(ლარი) * კოდი დასახელება 

$GLC02K 

შპს "საქართველოს სალიზინგო 

კომპანია" 5               745       761,920.38       2,318,033.48  

$GLC03L 

შპს "საქართველოს სალიზინგო 

კომპანია" 5               538       537,021.22       1,658,510.14  

$GLC04L 

შპს "საქართველოს სალიზინგო 

კომპანია" 17            1,197    1,206,774.47       3,693,225.76  

$LLD01L სს „ლისი ლეიქ დეველოპმენტი“ 5                 39       390,124.43       1,223,507.58  

$M205M 

სს „საქართველოს უძრავი 

ქონება“ 63            4,562    4,677,905.28     14,290,164.48  

$M2C01L 

შპს „საქართველოს ქონების 

მართვის ჯგუფი“ 20            1,077    1,088,457.21       3,412,804.10  

სულ   115            8,158    8,662,202.99     26,596,245.55  

* ლარის კურსი აშშ დოლარის მიმართ აღებულია ყოველი გარიგების დღის მიხედვით, საქართველოს 

ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით.  

 

           დანართი №3ბ 

 

კრებსითი ინფორმაცია დაფიქსირებულ გარიგებებთან 

დაკავშირებით ემიენტების მიხედვით (ობლიგაციები - ივაჭრება ლარში) - (31/12/2020) 

ფასიანი ქაღალდები გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ობლიგაციები) 

ღირებულება 

(ლარი) კოდი დასახელება 

#MCE03O სს „ევექსის ჰოსპიტლები“  1                   3       303,381.36  

#TGM01M შპს "თეგეტა მოტორსი“ 1            4,000    4,153,880.00  

სულ   2            4,003    4,457,261.36  

 

 

             დანართი №4 

 

კრებსითი ინფორმაცია ვაჭრობის ძირითად მაჩვენებლებთან დაკავშირებით 

საბროკერო კომპანიების მიხედვით (აქციები) - სულ (31/12/2020) 

საბროკერო კომპანიის 

დასახელება 

გარიგებების 

რაოდენობა 
მოცულობა (ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი) 

შპს "თიბისი" კაპიტალი 2                 130,772               2,815.44  

სს "გალტ ენდ თაგარტი" 38                 756,247             47,215.92  

სს "კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი" 15                 298,313             11,390.00  

სს "ჰერითიჯ სიქიურითიზ" 23                 614,581             10,869.39  

 



 

      დანართი №4ა 

 

კრებსითი ინფორმაცია ვაჭრობის ძირითად მაჩვენებლებთან დაკავშირებით 

საბროკერო კომპანიების მიხედვით (ობლიგაციები - ივაჭრება აშშ დოლარში) - სულ (31/12/2020) 

საბროკერო კომპანიის 

დასახელება 

გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ობლიგაციები) 

ღირებულება 

(აშშ დოლარი) 

ღირებულება 

(ლარი) * 

შპს "თიბისი" კაპიტალი 18                     1,051        1,431,571.05      4,329,663.79  

სს "გალტ ენდ თაგარტი" 97                     7,107        7,230,631.94    22,266,581.76  

 

* ლარის კურსი აშშ დოლარის მიმართ აღებულია ყოველი გარიგების დღის მიხედვით, საქართველოს 

ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით.  

 

                   დანართი №4ბ 

 

კრებსითი ინფორმაცია ვაჭრობის ძირითად მაჩვენებლებთან დაკავშირებით 

საბროკერო კომპანიების მიხედვით (ობლიგაციები - ლარში) - სულ (31/12/2020) 

საბროკერო კომპანიის 

დასახელება 

გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ობლიგაციები) 

ღირებულება 

(ლარი) 

შპს "თიბისი" კაპიტალი 1                     4,000        4,153,880.00  

სს "გალტ ენდ თაგარტი" 1                            3           303,381.36  

 

 

                              დანართი №5 

 

კრებსითი ინფორმაცია სავაჭრო სესიის დროს დადებულ გარიგებებთან  

დაკავშირებით საბროკერო კომპანიების მიხედვით (აქციები) - (31/12/2020) 

 

საბროკერო კომპანიის 

დასახელება 

გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი) 

სს "გალტ ენდ თაგარტი" 30          555,179          34,466.93  

სს "კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი" 12          198,013            8,890.00  

სს "ჰერითიჯ სიქიურითიზ" 22          582,470          10,355.61  

 

 

             

 

 

             დანართი №6  



 

კრებსითი ინფორმაცია დაფიქსირებულ გარიგებებთან დაკავშირებით 

საბროკერო კომპანიების მიხედვით (აქციები) - (31/12/2020) 

საბროკერო კომპანიის 

დასახელება 

გარიგებების 

რაოდენობა 
მოცულობა (ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი)  

შპს "თიბისი" კაპიტალი 2                  130,772               2,815.44  

სს "გალტ ენდ თაგარტი" 8                  201,068             12,748.99  

სს "კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი" 3                  100,300               2,500.00  

სს "ჰერითიჯ სიქიურითიზ" 1                    32,111                  513.78  

          

         დანართი №6ა  

 

კრებსითი ინფორმაცია დაფიქსირებულ გარიგებებთან დაკავშირებით 

საბროკერო კომპანიების მიხედევით (ობლიგაციები - ივაჭრება აშშ დოლარში ) - (31/12/2020) 

საბროკერო კომპანიის 

დასახელება 

გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ობლიგაციები) 

ღირებულება 

(აშშ დოლარი) 

ღირებულება 

(ლარი) * 

შპს "თიბისი" კაპიტალი 18                   1,051.0        1,431,571.05      4,329,663.79  

სს "გალტ ენდ თაგარტი" 97                   7,107.0        7,230,631.94    22,266,581.76  

 

* ლარის კურსი აშშ დოლარის მიმართ აღებულია ყოველი გარიგების დღის მიხედვით, საქართველოს 

ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით.  

 

              დანართი №6ბ  

 

კრებსითი ინფორმაცია დაფიქსირებულ გარიგებებთან დაკავშირებით 

საბროკერო კომპანიების მიხედევით (ობლიგაციები - ივაჭრება ლარში ) - (31/12/2020) 

საბროკერო კომპანიის 

დასახელება 

გარიგებების 

რაოდენობა 
მოცულობა (ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი) 

შპს "თიბისი" კაპიტალი 1                      4,000        4,153,880.00  

სს "გალტ ენდ თაგარტი" 1 3          303,381.36  

          

                  

 დანართი №7  

 

კრებსითი ინფორმაცია დაფიქსირებულ გარიგებებთან დაკავშირებით 

რეგისტრატორების მიხედვით (აქციები) - (31/12/2020) 

რეგისტრატორის დასახელება 
გარიგებების 

რაოდენობა 

მოცულობა 

(ფ/ქ) 

ღირებულება 

(ლარი) 

სს "კავკასრეესტრი" 9       4,659,285    19,663,305.20  

                              



N სრული სახელი
საბირჟო 

კოდი
ISIN

ემისიის 

მოცულობა 

(აქცია)

ვალუტა ნომინალი
საწესდებო 

კაპიტალი

რეგისტრა

ციის 

თარიღი

მომსახურე 

რეგისტრატორი

1
გრინ დაზღვევა 

საქართველო
GIGB GE1100003965 9 000 000 GEL 1.000 9 000 000 24/12/20

საქართველოს 

რეგისტრატორი

2
ვითიბი ბანკი 

ჯორჯია
UGB GE1100000029 209 008 277 GEL 1.000 209 008 277 22/03/00 კავკასრეესტრი

3 თელასი AEST GE1100000474 112 429 418 GEL 1.000 112 429 418 11/07/00
საქართველოს 

რეგისტრატორი

4 ისანი ქართუ ISKA GE1100000219 2 388 436 USD 1.000 2 388 436 11/07/00 კავკასრეესტრი

5 ლიბერთი ბანკი BANK GE1100000300
7 500 000 000/                  

5 502 254 354
GEL 0.010

75 000 000/                      

55 022 544
11/07/00 კავკასრეესტრი

6
მეტრო ეიფორია 

ჰოტელ ბათუმი
MEHBB GE1100003932 54 476 929 GEL 1.000 54 476 929 11/08/20

საქართველოს 

რეგისტრატორი

7 სარაჯიშვილი ENIS GE1100000482 1813667 GEL 5.709 10 354 043.53 11/07/00
საქართველოს 

რეგისტრატორი

8 საქართველოს ბანკი GEB GE1100000276
43 308 125/            

27 993 660
GEL 1.000

43 308 125/            

27 993 660
11/07/00 კავკასრეესტრი

9 ტრანსმშენი TRMS GE1100001183 970 400 USD 1.000 970 400 18/07/00 კავკასრეესტრი

10 ხაშურის მინის ტარა KHMT GE1100002363 2 741 949 USD 1.000 2 741 949 26/10/00
საქართველოს 

რეგისტრატორი

 სს "საქართველოს საფონდო ბირჟის" სავაჭრო სისტემაში დაშვებული აქციები (31.12.2020 წ.)
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N დასახელება
საბირჟო 

კოდი
ISIN

ფასიანი 

ქაღალდების 

გამოშვების 

თარიღი

მიმოქცევ

ის ვადა

დაფარვის 

თარიღი 

საპროცენტ

ო 

განაკვეთი 

(%)

გამოშვებული 

ფასიანი 

ქაღალდების 

რაოდენობა

ვალუტა ნომინალ

ი

გამოშვების 

საერთო 

მოცულობა

ბირჟაზე 

დაშვების 

თარიღი

მომსახურე 

რეგისტრატორი

1

ევროპის 

რეკონსტრუქციისა 

და განვითარების 

ბანკი (EBRD)

#EBR03L GE8790603384 17/06/16 5 ßÄËÉ 11/06/21 სებ-ის 3-

თვიანი 

სადეპოზიტ

ო 

სერტიფიკატ

ის 

პროცენტის 

ტოლი

107 GEL 1000000 107 000 000 

ლარი

17/06/16 საქართველოს 

რეგისტრატორი

2

სს "სილქნეტი" #SLK01M GE2700603527 18/08/17 5 ßÄËÉ 18/08/22 სებ-ის 

რეფინანსირე

ბის 

განაკვეთს 

დამატებულ

ი 3.5%

34000 GEL 1000 34 000 000 

ლარი

22/09/17 კავკასრეესტრი

3

სს "სილქნეტი" 

(ევროობლიგაცია)

$SLK02O XS1843443430 02/04/19 5 ßÄËÉ 02/04/24 11 არ არის 

ფიქსირებული USD

არ არის 

ფიქსირებ

ული

200 000 000 

აშშ დოლარი

29/07/19 Bank of New Your 

Mellon SA/NV, 

Luxembourg

4

შავი ზღვის 

ვაჭრობისა და 

განვითარების ბანკი 

(BSTDB)

#BSB03L GE8790603616 27/03/18 3 ßÄËÉ 29/03/21 სებ-ის 3-

თვიანი 

სადეპოზიტ

ო 

სერტიფიკატ

ის 

პროცენტის 

ტოლი

50 GEL 500000 25 000 000 

ლარი

27/03/18

კავკასრეესტრი

5

შავი ზღვის 

ვაჭრობისა და 

განვითარების ბანკი 

(BSTDB)

#BSB04L GE8790603640 20/06/18 3 ßÄËÉ 20/06/21 სებ-ის 3-

თვიანი 

სადეპოზიტ

ო 

სერტიფიკატ

ის 

პროცენტის 

ტოლი

240 GEL 500000 120 000 000 

ლარი

20/06/18

კავკასრეესტრი

6

შავი ზღვის 

ვაჭრობისა და 

განვითარების ბანკი 

(BSTDB)

#BSB05N GE8790603624 27/06/18 5 ßÄËÉ 27/06/23 სებ-ის 3-

თვიანი 

სადეპოზიტ

ო 

სერტიფიკატ

ის 

პროცენტის 

ტოლი

100 GEL 500000 50 000 000 

ლარი

27/03/18

კავკასრეესტრი

7

ნიდერლანდების 

განვითარების 

საფინანსო კომპანია 

(FMO)

#FMO01N GE8790603665 31/07/18 5 ßÄËÉ 20/07/23 სებ-ის 3-

თვიანი 

სადეპოზიტ

ო 

სერტიფიკატ

ის 

პროცენტის 

ტოლი

160 GEL 1000000 160 000 000 

ლარი

01/08/18 საქართველოს 

რეგისტრატორი

8

ნიდერლანდების 

განვითარების 

საფინანსო კომპანია 

(FMO)

#FMO02N GE8790603707 22/11/18 5 ßÄËÉ 20/11/23 სებ-ის 3-

თვიანი 

სადეპოზიტ

ო 

სერტიფიკატ

ის 

პროცენტის 

ტოლი

1030 GEL 100000 103 000 000 

ლარი

10/12/18 საქართველოს 

რეგისტრატორი

9

სს "მიკროსაფინანსო 

ორგანიზაცია 

"კრისტალი"

#CRS02L GE2700603758 31/01/19 2 ßÄËÉ 01/02/21 სებ-ის 

რეფინანსირე

ბის 

განაკვეთს 

დამატებულ

ი 4.0% 

150 GEL 100000 15000000 

ლარი

17/04/19

კავკასრეესტრი

10

შპს "საქართველოს 

სალიზინგო 

კომპანია" 

$GLC03L GE2700603659 22/06/18 3 წელი 22/06/21 6.5 5000 USD 1000
5 000 000 აშშ 

დოლარი
06/07/18

საქართველოს 

რეგისტრატორი

11 სს "ნიკორა ტრეიდი" #NKR02L GE2700603675 06/08/2018 3 წელი 06/08/2021

სებ-ის 

რეფინანსირე

ბის 

განაკვეთს 

დამატებულ

ი 4% 

5000 GEL 5000
25 000 000 

ლარი
06/09/18

საქართველოს 

რეგისტრატორი

12
სს "ლისი ლეიქ 

დეველოპმენტ"
$LLD01L GE2700603717 17/12/2018 3 წელი 17/12/2021 8.0 1200 USD 10000

12 000 000 

აშშ დოლარი
26/12/18

13
სს "ქართული 

ლუდის კომპანია"
#GBC01N GE2700603725 21/12/2018 5 ßÄËÉ 21/12/2023

სებ-ის 

რეფინანსირე

ბის 

განაკვეთს 

დამატებულ

ი 4% 

5000 GEL 5000
25 000 000 

ლარი
26/12/18 კავკასრეესტრი

14

შპს "საქართველოს 

ქონების მართვის 

ჯგუფი" (ყოფილი შპს 

"მ2 კომერციული 

ქონებები")

$M2C01L GE2700603733 31/12/2018 3 წელი 31/12/2021 7.5 30000 USD 1000
30 000 000 

აშშ დოლარი
29/01/19 კავკასრეესტრი

15
შპს "თეგეტა 

მოტორსი" 
#TGM01M GE2700603790 30/04/19 3 წელი 30/04/2022

სებ-ის 

რეფინანსირე

ბის 

განაკვეთს 

დამატებულ

ი 4.25% 

30000 GEL 1000
30 000 000 

ლარი
22/05/19 კავკასრეესტრი

16
თიბისი ბანკი 

(ევროობლიგაცია)
$TBC01O  XS1843434363 19/06/19 5 ßÄËÉ 19/06/24 5.75% _ USD _

300 000 000 

აშშ დოლარი
20/06/19

Bank of New Your 

Mellon SA/NV, 

Luxembourg

17
თიბისი ბანკი 

(ევროობლიგაცია)
$TBC02  XS1843433126 03/07/19 უვადო

დაფარვის 

თარიღის 

გარეშე
10.775% _ USD _

125 000 000 

აშშ დოლარი
10/07/19

Bank of New Your 

Mellon SA/NV, 

Luxembourg

დანართი N8ბ

სს "საქართველოს საფონდო ბირჟის" სავაჭრო სისტემაში დაშვებული ობლიგაციები და დეპოზიტარული ხელწერილი (31.12.2020 წ.) 



18
აზიის განვითარების 

ბანკი (ADB)
#ADB03M  GE8790603814 15/07/19 3 წელი 15/07/22

სებ-ის მიერ 

გამოშვებულ

ი 3-თვიანი 

სადეპოზიტ

ო 

სერტიფიკატ

ის პროცენტი 

+ 20 

საბაზისო 

პუნქტი 

(პროცენტის 

კვარტალში 

ერთხელ 

გადახდით)

60 GEL 500000
30 000 000 

ლარი
22/07/19

საქართველოს 

ეროვნული ბანკი

19
აზიის განვითარების 

ბანკი (ADB)
#ADB04O GE8790603822 15/07/19 5 ßÄËÉ 15/07/24

სებ-ის მიერ 

გამოშვებულ

ი 3-თვიანი 

სადეპოზიტ

ო 

სერტიფიკატ

ის პროცენტი 

+ 20 

საბაზისო 

პუნქტი 

(პროცენტის 

კვარტალში 

ერთხელ 

გადახდით)

60 GEL 500000
30 000 000 

ლარი
22/07/19

საქართველოს 

ეროვნული ბანკი

20

შპს "საქართველოს 

სალიზინგო 

კომპანია" 

$GLC04L GE2700603840 07/08/19 2 წელი 07/08/21 7.5 10000 USD 1000
10 000 000 

აშშ დოლარი
15/10/19

საქართველოს 

რეგისტრატორი

21

სს "საქართველოს 

უძრავი ქონება" 

(ყოფილი "m2 უძრავი 

ქონება")

$M205M GE2700603865 7/10/19 3 წელი 7/10/22 7.5 35000 USD 1000

35 000 000 

აშშ დოლარი
04/11/19

საქართველოს 

რეგისტრატორი

22 სს "ნიკორა"

#NKR02M

GE2700603873 18/10//19 3 ßÄËÉ 18/10//22

TIBR3M-ს 

+ 400 

საბაზისო 

პუნქტი 

(პროცენტი

ს 

კვარტალში 

ერთხელ 

გადახდით

)

28000 GEL 1000
28 000 000 

ლარი
04/11/19

საქართველოს 

რეგისტრატორი

23
სს "ევექსის 

ჰოსპიტლები"

#MCE03O

GE2700603881 06/11//19 5 ßÄËÉ 06/11/24

სებ-ის 

რეფინანსირე

ბის 

განაკვეთს 

დამატებულ

ი 310 

საბაზისო 

პუნქტი 

500 GEL 100000
50 000 000 

ლარი
27/12/19

საქართველოს 

რეგისტრატორი

24

საერთაშორისო 

საფინანსო 

კორპორაცია (IFC)

#IFC03O GE8790603897 27/12/19 5 ßÄËÉ 27/12/24 9.406 1000 GEL 100000
100 000 000 

ლარი
24/01/20

საქართველოს 

რეგისტრატორი

25

საერთაშორისო 

საფინანსო 

კორპორაცია (IFC)

#IFC04P GE8790603913 14/04/20 5 ßÄËÉ 14/04/25 9.491 1000 GEL 100000
100 000 000 

ლარი
04/06/20

საქართველოს 

რეგისტრატორი

26
სს "თიბისი 

ლიზინგი"
#TBL05N GE2700603907 20/03/20 3 ßÄËÉ 20/03/23

TIBR3M-ს 

+ 325 

საბაზისო 

პუნქტი 

(პროცენტი

ს 

კვარტალში 

ერთხელ 

გადახდით

1000 GEL 58 400 
58 400 000 

ლარი
02/04/20 კავკასრეესტრი

27

შპს "საქართველოს 

სალიზინგო 

კომპანია" 

$GLC05M GE2700603949 31/08/20 2 წელი 31/08/22 7.5 10000 USD 1000
10 000 000 

აშშ დოლარი
28/09/20

საქართველოს 

რეგისტრატორი

28

სს "სილქნეტი" 

(დეპოზიტარული 

ხელწერილი)

$SLK04O GE7700603955 09/11/20 4 ßÄËÉ 02/04/24 11

200 000 

(მაქსიმალური 

რაოდენობა)

USD 1000 27/11/20







Tamaz Khizanishvili
KR



დანართი №10  

 

საწარმოთა ნუსხა, რომელთა ფასიან ქაღალდებზე ბოლო 2 წლის  

(01/01/2019-31/12/2020) განმავლობაში დაიდო გარიგება საფონდო  

ბირჟის სავაჭრო სესიაზე ან/და დაფიქსირდა გარიგება 

საფონდო ბირჟაზე 

#CRS02L სს "მისო კრისტალი" 

#MCE03O სს „ევექსის ჰოსპიტლები“  

#SLK01M სს "სილქნეტი" 

#TGM01M შპს "თეგეტა მოტორსი“ 

$GLC02K შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია" 

$GLC03L შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია" 

$GLC04L შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია" 

$LLD01L სს „ლისი ლეიქ დეველოპმენტი“ 

$M204J სს „საქართველოს უძრავი ქონება“ 

$M205M სს „საქართველოს უძრავი ქონება“ 

$M2C01L შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“ 

$NKR01J სს "ნიკორა" 

$SLK02O სს "სილქნეტი" 

$TBC01O სს „თიბისი ბანკი“ 

AEST სს  "თელასი" 

AKAT სს "აქატი" 

BANA სს "ბამბის ნართი" 

BANK სს  "ლიბერთი ბანკი" 

ENIS სს "სარაჯიშვილი" 

GEB სს  "საქართველოს ბანკი" 

ISKA სს  "ისანი-ქართუ" 

MEHBB სს "მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“ 

TRMS სს "ტრანსმშენი" 

TTEA სს "თბილისის ჩაის საწონი ფაბრიკა" 
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