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№75-22,  

09.11.2022 წ.  

 

სს „კავკასრეესტრის“ აქციონერებს 

 

 

გაცნობებთ, რომ ნოტარიუს ზაალ ზაქარაშვილის (მისამართი: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის 

გამზირი N47, ტელეფონი: 595 07 52 44) მიერ გაცემული სანოტარო აქტიდან (რეგისტრაციის N 

221534844, 09.11.2022 წ., წინამდებარე შეტყობინებას თან ერთვის) გამომდინარე, 2022 წლის 30 

ნოემბერს, 12:00 საათზე განმეორებით ჩატარდება სს „კავკასრეესტრის“ (ს/ნ 211369115, 

იურიდიული მისამართი: თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი N74ა) აქციონერთა რიგგარეშე 

საერთო კრება.  

 

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი: 

 

1. სს „კავკასრეესტრის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევის შესახებ. 

 

კრების სააღრიცხვო დღედ დადგენილია 2022 წლის 9 ნოემბერი. საერთო კრებაში 

მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ აქციონერებს, რომლებსაც აქციაზე საკუთრების 

უფლება ჰქონდათ ამ დღისათვის. 

  კრების ჩატარებამდე ყოველ სამუშაო დღეს, 10:00-დან 17:00 საათამდე, სს 

„კავკასრეესტრის“ აქციათა რეესტრში, რომელსაც აწარმოებს თავად სს „კავკასრეესტრი“, 

შეგიძლიათ შეამოწმოთ კრებაში თქვენი მონაწილეობის უფლება, რისთვისაც თან უნდა 

იქონიოთ სათანადო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი.  

 აქციონერს საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლების 

განხორციელება შეუძლია როგორც პირადად, ისე წარმომადგენლის მეშვეობით;  

 წარმომადგენელზე გაცემული მინდობილობა უნდა იყოს დამოწმებული ნოტარიუსის 

მიერ; 

 საერთო კრებაზე ხმის მიცემა ხდება ღია კენჭისყრის პრინციპით; 

 სს „კავკასრეესტრის“ ხელმძღვანელ პირსა და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს არ აქვთ 

უფლება საერთო კრებაში მონაწილეობა მიიღონ, როგორც აქციონერთა 

წარმომადგენლებმა. 

 

2022 წლის 30 ნოემბერს, 11:30 საათიდან 12:00 საათამდე ხმის უფლების მქონე 

აქციონერებმა/აქციონერთა უფლებამოსილმა წარმომადგენლებმა პირადად უნდა გაიარონ 

რეგისტრაცია კრებაზე დასასწრებად, რისთვისაც თან უნდა იქონიონ სათანადო 

საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი.  

კრება ჩატარდება შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი N 71, მე-10 

ბლოკი, მე-7 სართული. 



       კრებაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით კითხვების არსებობის შემთხვევაში 

დამატებით შეგიძლიათ გაიაროთ კონსულტაცია ტელეფონით ჩემთან  (მობილური 

ტელეფონის ნომერი: 570 10 70 08). 

 

 

 

 

პატივისცემით, 

 

თამაზ ხიზანიშვილი 

 

დირექტორი                                                                 

 

 

 

 

 

დანართი N1 

 

რეკომენდაციები სს “კავკასრეესტრის” აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების დღის 

წესრიგთან დაკავშირებით 

 

 

რეკომენდაცია: 

 

ა) დაკმაყოფილდეს გიორგი ფარესიშვილის (პ/ნ 01024002732) განცხადება სს 

„კავკასრეესტრის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა შემადგენლობიდან გასვლისა და 

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის პოზიციის დატოვების შესახებ. 

 

ბ) სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების: თემურ ირემაშვილის (პ/ნ 01019016082), გიორგი 

ფარესიშვილის (პ/ნ 01024002732) და ნატო ხაინდრავას (პ/ნ 01003011336) ნაცვლად 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებად 3 წლის ვადით არჩეულ იქნენ შემდეგი ახალი წევრები:  

თეა ჯოხაძე (პ/ნ 01009003088), მერი ჩაჩანიძე (პ/ნ 11001007323) და ოთარ შარიქაძე (პ/ნ 

01024019905).  

 

 

 

 

 

Tamaz Khizanishvili
TK
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