
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

 „საქართველოს სალიზინგო კომპანია“ 

(საიდენტიფიკაციო კოდი 204972155)  

 

ობლიგაციების საბოლოო შეთავაზების პირობების დოკუმენტი 

შეთავაზების პირობების დოკუმენტი წარმოადგენს ობლიგაციების ემისიის პროსპექტის პირობების 

დოკუმენტს. აღნიშნული დოკუმენტით განისაზღვრება 12,000,000 (თორმეტი მილიონი) დოლარის ჯამური 

ნომინალური ღირებულების 24 თვის ვადის ფიქსირებული საპროცენტო სარგებლის მქონე კუპონური 

ობლიგაციების შეთავაზების პირობები, ნომინალური ღირებულებით 1,000 დოლარი. 

ფასიანი ქაღალდის დასახელება შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის“ ობლიგაციები 

ემიტენტის დასახელება, სამართლებრივი 

ფორმა, საიდენტიფიკაციო ნომერი და 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

„საქართველოს სალიზინგო კომპანიის“ საიდენტიფიკაციო 

კოდით 204972155, მის: მისამართი: საქართველო, 

თბილისი, მთაწმინდის რაიონი, პეტრე მელიქიშვილის 

გამზირი N8ა / ერეკლე ტატიშვილის ქუჩა N1 

ტელ: 995 532 444444; ვებ გვერდი: www.leasing.ge 

განთავსების აგენტის/შეთავაზების 

განმახორციელებელი პირის დასახელება და 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

სს „გალტ ენდ თაგარტი“; (ს/ნ 211359206), მის: 

საქართველო, თბილისი 0105, პუშკინის 3, ტელ: (995 32) 

2444-132 (995 32) 24401-111; ელ-ფოსტა: st@gt.ge; ვებ-

გვერდი: www.gt.ge 

პროსპექტისა და შეთავაზების პირობების 

დამტკიცებაზე პასუხისმგებელი 

ორგანოს   დასახელება და საკონტაქტო 

ინფორმაცია 

საქართველოს ეროვნული ბანკი, სანაპიროს 2, თბილისი, 

0114 ტელ: +995 322 406 406; ელ-ფოსტა: info@nbg.gov.ge; 

ვებ-გვერდი: www.nbg.gov.ge 

პროსპექტის დამტკიცების თარიღი  

შეთავაზების პირობების დოკუმენტის 

დამტკიცების თარიღი 

 

ემისიის სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი  

ემისიის საერთაშორისო რეგისტრაციის 

ნომერი ISIN 

 

 

შეთავაზების დოკუმენტი წარმოადგენს საბოლოო პროსპექტის განუყოფელ ნაწილს. 

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ემისიის პროსპექტის დამტკიცება შეეხება პროსპექტის ფორმას და იგი 

არ შეიძლება განხილულ იქნეს, როგროც დასკვნა მისი შინაარსის სისწორის ან მასში აღწერილი ინვესტიციების 

ღირებულებების შესახებ. 

დამტკიცებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ  

 

----------------------------------------------------- 
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ხელმოწერილია შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის“ სახელით: 

 

ხელმომწერი: 
 

სახელი, გვარი: ელდარ ახვლედიანი 

თანამდებობა: გენერალური დირექტორი  

ხელმოწერა:  

თარიღი: 

 

 

ხელმომწერი: 

სახელი, გვარი: ზურაბ ქოქოსაძე 

თანამდებობა: სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე 

ხელმოწერა: 

თარიღი: 

 

 

ხელმოწერილია სს „გალტ ენდ თაგარტის“ სახელით:  

ხელმომწერი: 
 

სახელი, გვარი: ირაკლი კირტავა 

თანამდებობა: გენერალური დირექტორი 

ხელმოწერა: 

თარიღი: 

 

 

ხელმოწერილია სს „გალტ ენდ თაგარტის“ სახელით: 

ხელმომწერი: 

 

სახელი, გვარი: ოთარ შარიქაძე 

თანამდებობა: მმართველი დირექტორი 

ხელმოწერა: 

 

თარიღი:  

 



ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებული ინფორმაცია: 

ფასიანი ქაღალდის ძირითადი მახასიათებლები:  

ობლიგაციის საპროცენტო სარგებელი 

(კუპონი)  

ობლიგაციაზე საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება მისი 

ნომინალური ღირებულებიდან, და შეადგენს წლიურად 5.75%-ს.  

ობლიგაციების ამორტიზაციის პირობები 
ობლიგაციების ძირი თანხის გადახდა სრულად მოხდება 

ობლიგაციების დაფარვის თარიღში. 

სარგებლის (პროცენტის) დარიცხვა და 

გადახდა 

ობლიგაციებს პროცენტის სახით დაერიცხება საპროცენტო 

სარგებელი ზემოთ მითითებული განაკვეთით ობლიგაციების 

გამოშვების თარიღიდან ობლიგაციების განაღდების (დაფარვის) 

თარიღამდე. პროცენტის დარიცხვა მოხდება წელიწადში 365 

დღის საფუძველზე. ობლიგაციებზე დარიცხული პროცენტი 

გადაიხდება 6 თვეში ერთხელ 12 იანვარსა და 12 ივლისს. 

დარიცხული პროცენტის პირველი გადახდა მოხდება 2022 წლის 

12 იანვარს. 

ობლიგაციების ვალუტა ობლიგაციები დენომინირებულია აშშ დოლარში 

ობლიგაციებითან დაკავშირებული 

უფლებებისა და მასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ობლიგაციებთან დაკავშირებული რამე განსაკუთრებული 

უფლებები და შეზღუდვები პროსპექტით არ არის 

გათვალისწინებული 

ფასიანი ქაღალდების თავისუფალი 

მიმოქცევის ნებისმიერი შეზღუდვა 
ფასიანი ქაღალდების მიმოქცევა შეზღუდული არ არის 

გამოსყიდვის ოფცია 

ემიტენტს გააჩნია ობლიგაციების სრულად ან ნაწილობრივ 

გამოსყიდვის ოფცია ნებისმიერ „გამოსყიდვის ოფციის თარიღზე“ 

(განმარტება იხილეთ პროსპექტის ქვეთავში „შეთავაზების 

პირობები, მოსალოდნელი გრაფიკი და შეთავაზებაში 

მონაწილეობისთვის საჭირო პროცედურები“) 

ობლიგაციების რეიტინგი ობლიგაციებს რეიტინგი მინიჭებული არ აქვთ.  

ობლიგაციების დაფარვის თარიღი 

ობლიგაციების დაფარვა, ანუ მისი ძირითადი თანხისა და 

დარიცხული და გადაუხდელი სარგებლის (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) გადახდა მოხდება 2023 წლის 12 ივლისს. 

რეგისტრატორი  

სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული 

რეგისტრატორი“; (ს/ნ 205156374). თბილისი, 0162, მოსაშვილის ქ. 

#11; ტელ.: (995 32) 2251 – 560; ელ-ფოსტა: info@usr.ge 

სავაჭროდ დაშვება  

ემიტენტს გამიზნული აქვს ობლიგაციების განთავსების შემდგომ 

განაცხადით მიმართოს „საქართველოს საფონდო ბირჟას“  

ობლიგაციების სავაჭრო სისტემაში და საფონდო ბირჟის 

ლისტინგში დაშვების თაობაზე. 

 

მენეჯმენტის შეფასებით, ბირჟის ლისტინგში დაშვებისთვის 

კომპანია აკმაყოფილებს ყველა პირობას (საკუთარი კაპიტალის 

მოცულობა, ზარალის გარეშე მუშაობა, გამოშვებული ფასიანი 

ქაღალდების რაოდენობა და ა.შ). საფონდო ბირჟის წესებთან 

შესაბამისობის ნაწილს შეაფასებს საფონდო ბირჟა. ლისტინგის 

პირობები შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: 

https://gse.ge/upload/__28.05.2020__6f4d6e87.pdf 

ობლიგაციების კლასი და სტატუსი 

ობლიგაციები წარმოადგენს კომპანიის არაუზრუნველყოფილ და 

არასუბორდინირებულ ვალდებულებას. ყველა ობლიგაციას აქვს 

თანაბარი, იდენტური სამართლებრივი სტატუსი, ერთმანეთთან 

რაიმე უპირატესობის გარეშე. შესაბამისი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული გამონაკლისების გარდა, ობლიგაციებს 

ექნებათ კომპანიის ყველა სხვა არაუზრუნველყოფილი და 

არასუბორდინირებული კრედიტორის მოთხოვნის თანაბარი 

mailto:info@usr.ge
https://gse.ge/upload/__28.05.2020__6f4d6e87.pdf


სტატუსი გადახდის უფლებასთან (პრიორიტეტულობასთან) 

მიმართებაში 

ფასიანი ქაღალდების თავისუფალი 

მიმოქცევის ნებისმიერი შეზღუდვა 
ფასიანი ქაღალდების მიმოქცევა შეზღუდული არ არის. 

დივიდენდების გაცემის პოლიტიკა 
კომპანიას არ აქვს გაცხადებული დივიდენდების გაცემის 

პოლიტიკა. 

 

  



შეთავაზების შესახებ ინფორმაცია: 

შეთავაზება  

12,000,000 აშშ დოლარის ჯამური ნომინალური ღირებულების 

სასესხო ფასიანი ქაღალდები (ობლიგაციები), დაფარვის ვადით 

2023 წლის 12 ივლისი 

ობლიგაციების განთავსების მინიმალური 

მოცულობა 
1 ობლიგაცია 

ინსტრუმენტი 
კუპონური ობლიგაცია (ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის 

მქონე სასესხო ფასიანი ქაღალდი) 

ობლიგაციის ნომინალური ღირებულება  1,000 (ათასი) აშშ დოლარი 

ობლიგაციების რაოდენობა  12,000 (თორმეტი ათასი) ცალი 

მთლიანი ემისიის ნომინალური 

ღირებულება 
12,000,000 (თორმეტი მილიონი) აშშ დოლარი 

გამოშვების ფასი ობლიგაციების ნომინალური ღირებულების 100% 

ემისიის დამტკიცების შესახებ 

პარტნიორთა (აქციონერთა) კრების 

ოქმებისა და ხელმძღვანელობის 

გადაწყვეტილებების მითითება; 

შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის“ სამეთვალყურეო 

საბჭოს სხდომის ოქმი, გაფორმებული 2021 წლის 17 ივნისს 

ობლიგაციების გამოშვების თარიღი ობლიგაციები გამოშვებული იქნება 2021 წლის 12 ივლისს 

გადავადებული განთავსების თარიღი 

ნებისმიერი თარიღი ობლიგაციების გამოშვების თარიღიდან 

შეთავაზების დასრულების თარიღამდე, როდესაც ხდება 

ობლიგაციის განთავსება გადავადებული განთავსების ფასით 

გადავადებული განთავსების ფასი 

ობლიგაციების ნომინალური ღირებულებას დამატებული 

ობლიგაციების გამოშვების თარიღიდან ობლიგაციების 

გადავადებული განთავსების თარიღამდე დარიცხული სარგებელი 

შეთავაზების დასრულების თარიღი შეთავაზების დასრულების თარიღია 2022 წლის 12 იანვარი 

ობლიგაციების დაფარვის თარიღი 

ობლიგაციების დაფარვა, ანუ მისი ძირითადი თანხისა და 

დარიცხული და გადაუხდელი სარგებლის (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) გადახდა მოხდება 2023 წლის 12 ივლისი 

ობლიგაციების ვალუტა ობლიგაციები დენომინირებულია აშშ დოლარში 

ფასიანი ქაღალდების რიგითობა 

კაპიტალის სტრუქტურაში 

გადახდისუუნარობის/გაკოტრების 

შემთხვევაში 

გაკოტრების შემთხვევაში, ფასიანი ქაღალდების მფლობელები 

წარმოადგენენ არაუზრუნველყოფილ კრედიტორებს. 

,,რეაბილიტაციის და კრედიტორთა კოლექტიური 

დაკმაყოფილების შესახებ“ კანონით  გათვალისწინებული 

რიგითობა შემდეგია: ა) გაკოტრების რეჟიმის ხარჯები (რომელიც 

თავის მხრივ მოიცავს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო 

კოდექსის V თავით გათვალისწინებული პროცესის ხარჯებს; 

გაკოტრების მმართველის ანაზღაურებას; და საქმის წარმოებასთან 

დაკავშირებული ხარჯს, მათ შორის, გაკოტრების საქმის 

წარმოების პროცესში წარმოშობილი შრომითი ურთიერთობიდან 

გამომდინარე ხარჯს, ქონების მართვის ხარჯს, აგრეთვე 

მმართველის გადაწყვეტილებით შესყიდული სხვადასხვა 

პროფესიული მომსახურების ხარჯს); ბ) სასამართლოს მიერ 

გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა 

და გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანის 

შემდეგ მოვალის მიმართ წარმოშობილი დავალიანება, მათ შორის, 

გაკოტრების საქმის წარმოების დაწყების შემდეგ წარმოშობილი 

საგადასახადო ვალდებულებები; გ) პრეფერენციული 

მოთხოვნები; დ) პრეფერენციული საგადასახადო მოთხოვნები; ე) 

არაუზრუნველყოფილი მოთხოვნები, მათ შორის, 

გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობამდე 

წარმოშობილი გადასახადების თანხა, რომლებსაც 

,,რეაბილიტაციის და კრედიტორთა კოლექტიური 

დაკმაყოფილების შესახებ“ კანონის 104(1) პუნქტის სხვა 

ქვეპუნქტები არ მოიცავს - ამ კატეგორიას მიეკუთვნება 

„ობლიგაციონერთა“ მოთხოვნები. დამატებითი ინფორმაცია 

იხილეთ პროსპექტის ქვეთავში „ობლიგაციების უფლებებთან 

დაკავშირებული რისკები“. 



ობლიგაციებითან დაკავშირებული 

უფლებებისა და მასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ობლიგაციებთან დაკავშირებული რამე განსაკუთრებული 

უფლებები და შეზღუდვები პროსპექტით არ არის 

გათვალისწინებული 

ფასიანი ქაღალდების თავისუფალი 

მიმოქცევის ნებისმიერი შეზღუდვა 
ფასიანი ქაღალდების მიმოქცევა შეზღუდული არ არის 

სავაჭროდ დაშვება  

ემიტენტს გამიზნული აქვს ობლიგაციების განთავსების შემდგომ 

მიმართოს საქართველოს საფონდო ბირჟას განაცხადით 

ობლიგაციების სავაჭრო სისტემაში და საფონდო ბირჟის 

ლისტინგში დაშვების თაობაზე 

კალკულაციისა და გადახდის აგენტი სს „გალტ ენდ თაგარტი“ (ს/ნ 211359206) 

დეფოლტი 

თუ ადგილი ექნება „დეფოლტის შემთხვევას“ ობლიგაციონერების 

წარმომადგენელს (და გარკვეულ შემთხვევებში 

ობლიგაციონერ(ებ)ს და/ან ნომინალურ მფლობელებს) შეუძლია 

ემიტენტისათვის შეტყობინების გაგზავნით მოითხოვონ 

ობლიგაციების ძირითადი თანხის 100%-ისა და დარიცხული 

პროცენტის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დაუყოვნებლივ 

გადახდა სრული ოდენობით (იხილეთ პროსპექტის თავის 

„ობლიგაციების გამოშვების პირობები“, ქვეპუნქტი - 11, 

„დეფოლტის შემთხვევები“) 

ობლიგაციების გაყიდვიდან მიღებული 

სახსრების სავარაუდო გამოყენება 

2019 წლის აგვისტოში გამოშვებული 10 მილიონი დოლარის 

ღირებულების ობლიგაციების (ISIN: GE2700603840) 

რეფინანსირებისთვის, რომელთა გადახდის ვადაა შესაბამისად 

2021 წლის 9 აგვისტო. დანარჩენი თანხა ინვესტირდება კომპანიის 

საბრუნავ კაპიტალში. გამოშვებული ობლიგაციების სრულად 

განთავსების შემთხვევაში, ობლიგაციებიდან მოზიდული წმინდა 

სახსრები არ იქნება 11,760,000 აშშ დოლარზე ნაკლები. 

რეალიზაციის და გასხვისების 

შეზღუდვები  

ობლიგაციების შეთავაზება მოხდება მხოლოდ საქართველოს 

იურისდიქციის ფარგლებში, საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული წესით  

მარეგულირებელი კანონმდელობა საქართველოს კანონმდებლობა 

იურისდიქცია  

ობლიგაციებთან დაკავშირებული დავები უნდა მოგვარდეს 

საქართველოს სასამართლოებისათვის მიმართვის ან არბიტრაჟის 

გზით, პროსპექტით განსაზღვრული წესით 

განთავსების აგენტი 

სს „გალტ ენდ თაგარტი“; (ს/ნ 211359206), მის: საქართველო, 

თბილისი 0105, პუშკინის 3, ტელ: (995 32) 2444-132 (995 32) 24401-

111; ელ-ფოსტა: st@gt.ge. ვებ-გვერდი: ww.gt.ge 

განთავსების აგენტთან ხელშეკრულების 

ძირითადი პირობები 

ხელშეკრულება სს „გალტ ენდ თაგარტს“ ავალდებულებს 

უზრუნველყოს ობლიგაციების ანდერაიტინგი 

მხოლოდ  არაგარანტირებულ საფუძველზე.  თითოეული 

განთავსების აგენტის მოვალეობაა მოამზადოს ობლიგაციების 

განთავსებისთვის საჭირო დოკუმენტაცია (მათ შორის 

ობლიგაციების პროსპექტი), შეასრულოს განთავსების აგენტის 

ფუნქცია და კომპანიას გაუწიოს ობლიგაციების გამოშვებასთან, 

რეალიზაციასთან და ანგარიშსწორებასთან დაკავშირებული 

კონსულტაციები. 

განთავსების საკომისიო 

განთავსების საკომისიო არ აღემატება განთავსებული 

ობლიგაციების 2%-ს. საკომისიოს სრულად ფარავს ემიტენტი და 

ინვესტორებზე არ იქნება დაკისრებული არანაირი ხარჯი 

 

 

ინვესტორზე დაკისრებული შესაძლო დანახარჯები 

ობლიგაციების განთავსებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ხდება ემიტენტის მიერ სრულად და 

შეთავაზების ფარგლებში ინვესტორს არ დაეკისრება რაიმე სახის დამატებითი დანახარჯი. ობლიგაციების 

განთავსებით მიღებული წმინდა ფულადი გამოყენებულ იქნება 2019 წლის აგვისტოში გამოშვებული 10 

მილიონი დოლარის ღირებულების ობლიგაციების (ISIN: GE2700603840) რეფინანსირებისთვის, რომელთა 

გადახდის ვადაა 2021 წლის 9 აგვისტო. დანარჩენი თანხა ინვესტირდება კომპანიის საბრუნავ კაპიტალში. 

mailto:st@gt.ge


გამოშვებული ობლიგაციების სრულად განთავსების შემთხვევაში, ობლიგაციებიდან მოზიდული წმინდა 

სახსრები არ იქნება 11,760,000 აშშ დოლარზე ნაკლები. 

 

შეთავაზებასთან დაკავშირებული ინტერესთა კონფლიქტები 

 

ემიტენტი, განთავსების აგენტი, კალკულაციისა და გადახდის აგენტი და რეგისტრატორი დაკავშირებული 

პირები არიან, კერძოდ განთავსების, გაანგარიშებისა და ძირითადი თანხის გადამხდელ აგენტს და 

რეგისტრატორს ჰყავთ საერთო მშობელი კომპანია, თავის მხრივ რომლის მშობელი კომპანიაც ემიტენტის 

მშობელი კომპანიაა. ამგვარ პირთა მმართველობითი ორგანოების (მმართველი საბჭო / დირექტორთა საბჭო) 

წევრები შეიძლება იყვნენ აგრეთვე სხვა დაკავშირებული პირების მმართველ საბჭოში. მიუხედავად იმ ფაქტისა, 

რომ ობლიგაციების გამოშვებასთან დაკავშირებული გარიგებების დამტკიცების დროს შესაბამისი პირები (და 

მათი მმართველი საბჭოს წევრები) არსებული კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად მოქმედებენ (მათ 

შორის ინტერესთა კონფლიქტთან მიმართებაში) და ყველა ასეთი გარიგება კომერციულ საფუძველზე იდება, 

ინტერესთა კონფლიქტი შეიძლება დამატებითი რისკი იყოს ინვესტორებისთვის. 


