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ა) ემიტენტებისთვის
ლარი
მომსახურების დასახელება

განზომილების
ერთეული

არასალისტინგო
ფასიანი
ქაღალდებისთვის

სალისტინგო
ფასიანი
ქაღალდებისთვის

30

30

45

45

60

60

75

75

90

90

105

105

აქციონერი/
ობლიგაციონერი*

135

135

600-ზე მეტი

135+15 ყოველ 100

135+15 ყოველ 100

აქციონერი/
ობლიგაციონერი*

აქციონერზე/
ობლიგაციონერზე

აქციონერზე/
ობლიგაციონერზე

უფასო

უფასო

1 გვერდი

1,2

1,2 - არაუმეტეს 5

1 გვერდი

1,2

1,2 - არაუმეტეს 5

50-მდე

აქციონერი/

ობლიგაციონერი*

50-100 მდე აქციონერი/
ობლიგაციონერი*

100-200 მდე
აქციონერი/
ობლიგაციონერი*

200-300 მდე
აქციონერი/
ობლიგაციონერი*

1

ფასიანი ქაღალდების რეესტრის წარმოება
(ერთი თვის სააბონენტო)

300-400 მდე
აქციონერი/
ობლიგაციონერი*

400-500 მდე
აქციონერი/
ობლიგაციონერი*

500-600 მდე

2
3
4

ფასიანი ქაღალდების რეესტრის ფორმირება
პირველადი დოკუმენტების საფუძველზე
რეესტრში განხორციელებული ოპერაციების
შესახებ ოქმისა და ამონაწერების მომზადება
ემიტენტების მოთხოვნით
ფასიანი ქაღალდების მფლობელთა სიის
მომზადება ემიტენტის მოთხოვნით

5

გლობალური ოპერაციები
(აქციების დანაწევრება, კონსოლიდაცია,
კონვერტაცია, რეორგანიზაცია და სხვ.)

1 აქციონერზე

0,1

6

ფასიანი ქაღალდების ემისიის ასახვა
რეესტრში

რეგისტრირებულ
მფლობელობაში

0,1% (ლარში)
ყოველ

0,1
ჯამურად
არაუმეტეს
500
1 აქციაზე
0,003,
1

გადაცემული
ფასიანი
ქაღალდების
ღირებულება

7

8

9

10

11

12

13
14
15

16

17

18

19

ემიტენტის ბარათში (რეკვიზიტები,
სამეთვალყურეო საბჭო, დირექტორები და
სხვ.) შეტყობინების საფუძველზე
ცვლილებების შეტანა
აქციონერთათვის შეტყობინების მომზადება
საერთო კრების შესახებ
ემიტენტის დავალებით საწარმოს აქციათა
1%-ზე მეტი წილის მფლობელ
აქციონერთათვის საერთო კრების მოწვევის
შეტყობინება ფოსტით, დაზღვეული
წერილით
აქციონერთა სიის შედგენა სააღრიცხვო
თარიღებისათვის და ემიტენტისათვის
მიწოდება
ემიტენტის თხოვნით აქციონერთა სიის
მომზადება და გადაცემა აქციების არანაკლებ
5%-ის მფლობელ აქციონერზე ან აქციონერთა
ჯგუფისთვის
აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის
შესახებ შეტყობინების გამოქვეყნება
კანონმდებლობით განსაზღვრულ ბეჭვდით
ორგანოში
ემიტენტის დავალებით მნიშვნელოვანი
თარიღების კანონმდებლობით
განსაზღვრულ ბეჭდვით ორგანოში
გამოქვეყნება
აქციონერთა რეგისტრაცია საერთო კრებაზე
აქციონერთა ხმების დათვლა საერთო
კრებაზე
ემიტენტის მოთხოვნით დივიდენდების
(პროცენტის/სარგებლის) გამოანგარიშება და
გასაცემი თანხის გამოთვლა
არქივიდან მონაცემების ამოღება
(არ ეხება ხელშეკრულების შეწყვეტის
შემთხვევაში ემიტენტისათვის ან სხვა
რეგისტრატორისათვის რეესტრისა და მასთან
დაკავშირებული ნებისმიერი სახის
დოკუმენტების გადაცემას)
სატენდერო შეთავაზების მომსახურება
რეესტრიდან ამონაწერის მომზადება
ინგლისურ ენაზე

გადაცემაზე,
მაგრამ არანაკლებ
0,6 ლარი და
არაუმეტეს
500

მაგრამ
არანაკლებ
0,1 და
არაუმეტეს
500

უფასო

უფასო

შეთანხმებით

შეთანხმებით

შეთანხმებით

შეთანხმებით

1 გვერდი
რიგგარეშე
ამონაწერი

1,2

1,2 - არაუმეტეს 5

1 გვერდი

1,2

1,2 - არაუმეტეს 5

შეთანხმებით

შეთანხმებით

შეთანხმებით

შეთანხმებით

შეთანხმებით

300

შეთანხმებით

შეთანხმებით

0,1% (ლარში)

0,1% (ლარში)არაუმეტეს
500

3,
მაგრამ არაუმეტეს
150

3,
მაგრამ
არაუმეტეს
150

შეთანხმებით
20

შეთანხმებით
20

10

10

შეთანხმებით

შეთანხმებით

დივიდენდის
(პროცენტის/სარგებ
ლის) მოცულობა
(ლარში)

1 გვერდი

1 გვერდი
2-5 გვერდამდე
დამატებით ყოველი
გვერდი
6 გვერდი და მეტი

*რეესტრში შექმნილი პიროვნული ანგარიში (ჩანაწერი) აქციონერის შესახებ, რომელიც მუდმივად რჩება პროგრამაში,
მიუხედავად იმისა, აქციონერი გავიდა თუ არა ემიტენტის აქციონერთა რიგებიდან.
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ბ) ანგარიშის მფლობელთათვის
ლარი
მომსახურების დასახელება

1
2
3

4

5

6

61

62

აქციონერთა სიის მომზადება და გადაცემა
აქციების არანაკლებ 5%-ის მფლობელ
აქციონერზე ან აქციონერთა ჯგუფისათვის
ანგარიშის მფლობელთა პიროვნული
ანგარიშიდან 1-ზე მეტი ამონაწერის გაცემა
ანგარიშის მფლობელთა ანგარიშზე ბრუნვის
უწყისის მომზადება და გადაცემა
რეგისტრირებული მესაკუთრეობიდან
საბროკერო კომპანიის ნომინალურ
მფლობელობაში ფასიანი ქაღალდების
გადაცემა;
საბროკერო კომპანიის ნომინალური
მფლობელობიდან იგივე რეგისტრირებულ
მესაკუთრეზე, ფასიანი ქაღალდების
დაბრუნება გადაცემული რაოდენობის
ფარგლებში
საბროკერო კომპანიის ნომინალური
მფლობელობიდან სხვა რეგისტრირებულ
მესაკუთრეზე, ან იგივე რეგისტრირებულ
მესაკუთრეზე ნომინალურ მფლობელობაში
გადაცემული რაოდენობის ზევით ფასიანი
ქაღალდების გადაცემა
ცენტრალური დეპოზიტარის გარდა პირის
ნომინალური მფლობელობის ანგარიშიდან
ფასიანი ქაღალდების სხვა პირის
ნომინალურ მფლობელობაში გადაცემა
ცენტრალური დეპოზიტარის გარდა პირის
ნომინალური მფლობელობის ანგარიშიდან
ფასიანი ქაღალდების სხვა პირის
ნომინალურ მფლობელობაში გადაცემა, თუ
გარიგების ან/და ფასიანი ქაღალდების
საბაზრო ღირებულება არ არის ცნობილი

7

ანგარიშის მფლობელთა პიროვნულ
ანგარიშზე/ანგარიშებზე ფასიანი
ქაღალდების გადაცემის ბლოკირება

8

ანგარიშის მფლობელთა პიროვნულ
ანგარიშზე/ანგარიშებზე ფასიანი
ქაღალდების გადაცემის ბლოკირების
მოხსნა;

9

ფასიანი ქაღალდების რეესტრის ბლოკირება

განზომილების
ერთეული

არასალისტინგო
ფასიანი
ქაღალდებისთვის

სალისტინგო
ფასიანი
ქაღალდებისთვის

1 გვერდი

1,2

1,2 - არაუმეტეს 5

1 გვერდი

1

1

1 გვერდი

1

1

1-100 ცალამდე
100-1000 ცალამდე
1000-10000 ცალამდე
10000 ცალზე მეტი

0,45
1
1,5
3

0,45
1
1,5
3

უფასო

უფასო

0,1% (ლარში)
მაგრამ არანაკლებ
1

0,1% (ლარში)
მაგრამ არანაკლებ
1 და არაუმეტეს
300

გარიგების
ღირებულება

გარიგების ან/და
ფასიანი ქაღალდების
საბაზრო
ღირებულება
1-100 ცალამდე
100-1000 ცალამდე
1000-10 000 ცალამდე
10 000-100 000 ცალამდე
100 000 ცალზე მეტი

1 ცალი აქცია

1 ცალი აქცია

20
50
300
500

0,1% (ლარში),
მაგრამ არანაკლებ
1 და არაუმეტეს
500
20
50
300
500

1000

1000

0,0009
მაგრამ არანაკლებ
15 და არაუმეტეს
150

0,0009
მაგრამ არანაკლებ
15 და არაუმეტეს
150

0,1% (ლარში),
მაგრამ არანაკლებ
1

0,0009
მაგრამ არანაკლებ
15 და არაუმეტეს
150
შეთანხმებით

0,0009
მაგრამ არანაკლებ
15 და არაუმეტეს
150
შეთანხმებით
3

10
11
12

ფასიანი ქაღალდების რეესტრის
ბლოკირების მოხსნა
ანგარიშის მფლობელთა პიროვნული
ანგარიშების ბლოკირება
ანგარიშის მფლობელთა პიროვნული
ანგარიშების ბლოკირების მოხსნა

შეთანხმებით

შეთანხმებით

შეთანხმებით

შეთანხმებით

შეთანხმებით

შეთანხმებით

0,25% (ლარში)
მაგრამ არანაკლებ
1 და არაუმეტეს
5500

1 აქციაზე
0,003,
მაგრამ არანაკლებ
1 და არაუმეტეს
500

გარიგების
ღირებულება (თუ

13

ფასიანი ქაღალდების საკუთრების უფლების
ახალი რეგისტრაცია

უცხოურ ვალუტაშია,
დაანგარიშება ხდება
რეგისტრატორის მიერ
საგადახდო საბუთის
გამოწერის დღეს
არსებული ოფიციალური
კურსით ლარში)

1 ცალი
აქცია/ობლიგაცია
(თუ გარიგების
ღირებულების
დამადასტურებელი
დოკუმენტი
არ არის
წარმოდგენილი)

131

ფასიანი ქაღალდების საკუთრების უფლების
ახალი რეგისტრაცია მემკვიდრეობის
ფორმით

1 ცალი
აქცია/ობლიგაცია

132

ფასიანი ქაღალდების საკუთრების უფლების
ახალი რეგისტრაცია პირველი და მეორე
რიგის მემკვიდრეზე ჩუქების ფორმით

1 ცალი
აქცია/ობლიგაცია

14

15

18
19

არქივიდან მონაცემების ამოღება
(არ ეხება ხელშეკრულების შეწყვეტის
შემთხვევაში ემიტენტისათვის ან სხვა
რეგისტრატორისათვის რეესტრისა და
მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის
დოკუმენტების გადაცემას)
საიდენტიფიკაცო მონაცემების ვერიფიკაცია
სახელმწიფო სერვისების განვითარების
სააგენტოს მეშვეობით

გარიგების საფონდო ბირჟაზე დაფიქსირება

0,006,
მაგრამ არანაკლებ
10 და არაუმეტეს
100
0,006,
მაგრამ არანაკლებ
20 და არაუმეტეს
200

0,006,
მაგრამ არანაკლებ
10 და არაუმეტეს
100
0,006,
მაგრამ არანაკლებ
20 და არაუმეტეს
200

1 გვერდი

3,
მაგრამ არაუმეტეს
150

3,
მაგრამ არაუმეტეს
150

1 საიდენტიფიკაციო
დოკუმენტი

2

2

0,1% (ლარში),
მაგრამ არანაკლებ
0,5 და არაუმეტეს
25 000 (სატენდერო
შეთავაზების
შემთხვევაში
არანაკლებ 1 და
არაუმეტეს 50 000)
შეთანხმებით
10

0,1% (ლარში),
მაგრამ არანაკლებ
0,5 და არაუმეტეს
25 000
(სატენდერო
შეთავაზების
შემთხვევაში
არანაკლებ 1 და
არაუმეტეს 50 000)
შეთანხმებით
10

5

5

გადაცემული
ფასიანი ქაღალდების
ღირებულება

სატენდერო შეთავაზების მომსახურება
პიროვნული ანგარიშიდან ამონაწერის
მომზადება ინგლისურ ან რუსულ ენაზე

0,006,
მაგრამ არანაკლებ
1 და არაუმეტეს
5500

1 გვერდი
ყოველი დამატებითი
გვერდი

4

