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წინამდებარე პრეზენტაცია არ წარმოადგენს ფასიანი ქაღალდების შეთავაზებას, საინვესტიციო

გადაწყვეტილების მიღების საფუძველს ან რჩევას. პოტენციურმა ინვესტორმა ფასიანი ქაღალდების

შეძენის გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს პროსპექტზე დაყრდნობით. წინამდებარე ინფორმაცია არ

წარმოადგენს საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღების საფუძველს, და შესაძლოა არ მოიცავდეს

ყველა იმ ინფორმაციას, რაც საჭირო ან სასურველია სს „საქართველოს განახლებადი ენერგიის

ოპერაციები“ (შემდგომში „კომპანია“) სრულად და ჯეროვნად შესაფასებლად; წინამდებარე დოკუმენტი

არ მოიცავს ფასიანი ქაღალდების ყიდვის ან/და გაყიდვის შეთავაზებას.

ეს პრეზენტაცია არ წარმოადგენს პროსპექტს ან შეთავაზების მემორანდუმს და არ უნდა იქნეს

განხილული რეკომენდაციად იმასთან დაკავშირებით, რომ რომელიმე ინვესტორმა შეიძინოს

რომელიმე ფასიანი ქაღალდი. ეს პრეზენტაცია არ წარმოადგენს და არ უნდა იქნეს განხილული

ოფერტად, ოფერტზე მოწვევად ან შეთავაზებად ნებისმიერ ფასიან ქაღალდებთან მიმართებაში.

ნებისმიერი ინვესტორი, რომელიც შემდგომში შეიძენს ფასიანს ქაღალდებს აღნიშნულთან

დაკავშირებით უნდა გაეცნოს და დაეყრდნოს მხოლოდ პროსპექტს, რომელიც წარმოადგენს ერთადერთ

დოკუმენტს, რომლის საფუძველზეც შესაძლოა შეძენილ იქნეს ფასიანი ქაღალდები. დამტკიცებული

პროსპექტი ხელმისაწვდომი იქნება ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე, შემდეგ ინტერნეტ ბმულზე:

[https://nbg.gov.ge/supervision/public-companies]. კომპანია აცხადებს, რომ, პრეზენტაციაში

წარმოდგენილი ინფორმაცია შეესაბამება პროსპექტს. ამასთან, ყოველგვარი ეჭვის გამორიცხვის

მიზნით, კომპანია, განთავსების აგენტები, და ნებისმიერი სხვა პირი, გამოირიცხავს თავის

პასუხისმგებლობას, კანონმდებლობით დაშვებულ მაქსიმალურ ფარგლებში, ნებისმიერი პირის მიმართ

პრეზენტაციაში მოცემულ ინფორმაციაზე ნებისმიერი დაყრდნობის/გამოყენების შედეგად ან კავშირში

დამდგარი/განცდილი რეალური თუ პოტენციური ნებისმიერი პირდაპირი თუ ირიბი ზიანისა თუ

ზარალისთვის.

პრეზენტაცია მიზნად არ ისახავს ფასიან ქაღალდებში კაპიტალდაბანდებასთან დაკავშირებული რისკების

შეფასებას. პოტენციურმა ინვესტორმა თავად უნდა შეაფასოს შესაბამისი პოტენციური რისკები.

ეს პრეზენტაცია და მისი შინაარსი არ არის დამტკიცებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ.

პრეზენტაციაში მოცემული ინფორმაცია არ არის დადასტურებული დამოუკიდებელი მესამე პირის მიერ

არც კომპანიის, არც განთავსების აგენტებისა და არც მათთან დაკავშირებული პირის დავალებით. არც

კომპანიას და არც ფასიან ქაღალდს არ გააჩნია საკრედიტო რეიტინგი. კანონმდებლობით დაშვებულ

ფარგლებში, არც კომპანია, არც მისი რომელიმე წარმომადგენელი და არც განთავსების აგენტები არ

იქნებიან პასუხისმგებელნი ნებისმიერ იმ ზარალზე, რომლის წარმოქმნაც შესაძლოა რაიმენაირად

კავშირში იყოს ამ პრეზენტაციასთან. კანონმდებლობით დაშვებულ ფარგლებში, განთავსების აგენტებს

არ დაეკისრებათ არანაირი პასუხისმგებლობა ამ პრეზენტაციაზე სრულად ან ნაწილობრივ

დაყრდნობის შედეგად ნებისმიერ პირის ნებისმიერ პირდაპირ, არაპირდაპირ ან ირიბ ზიანზე ან

ზარალზე.

სამომავლო გათვლებთან/შეხედულებებთან დაკავშირებით არსებული გაფრთხილება: წინამდებარე

პრეზენტაციაში მოყვანილი დაშვებები და განცხადებები არის მხოლოდ შეხედულებები და სამომავლო

გათვლები კომპანიის შესახებ. მომავლზე ორიენტირებული განცხადებები ხშირად შეიცავს ისეთ

სიტყვებს როგორებიცაა: მოსალოდნელია, სჯერა, ვარაუდობს, არსებობს აზრი, როგორც ჩვენთვისაა

ცნობილი. ეს სიტყვები ასახავენ კომპანიის ამჟამინდელ ხედვას სამომავლო მოვლენების შესახებ,

რომლებიც თავისთავად შეიცავენ რისკს და გაურკვევლობას. არსებობს რიგი ფაქტორებისა, რომლებმაც

შესაძლოა მნიშვნელოვნად შეცვალოს მოსალოდნელი განვითარების კურსი, ასეთი ფაქტორებია,

მაგალითად რეგულაციების ცვლილება, ბაზარზე გაზრდილი კონკურენცია, შესყიდვებისგან

წარმოქმნილი რისკები, საპროცენტო და სავალუტო რისკები ან ისტორიული ვალდებულებებისგან

წარმოშობილი რისკები და სასამართლო რისკები. არც კომპანია და არც მისი მენეჯმენტი არ არის

პასუხისმგებელი პრეზენტაციაში გამოთქმული მოსაზრებების აკურატულობაზე ან პროგნოზირებული

მოვლენების უტყუარ განხორციელებაზე. აქ წარმოდგენილი ინფორმაცია მომზადებულია

პრეზენტაციის მომზადების მომენტისთვის კომპანიის ხელთ არსებული ინფორმაციის გამოყენებით.

გარე ან სხვა ფაქტორებს შესაძლოა გავლენა ჰქონოდა კომპანიის ბიზნეს საქმიანობაზე და

პრეზენტაციაში წარმოდგენილ ინფორმაციაზე პრეზენტაციის მომზადებიდან დღემდე. ამასთან,

შესაძლოა კომპანიასთან დაკავშირებული ყველა რელევანტური ინფორმაცია არ იყოს წარმოდგენილი ამ

პრეზენტაციაში. არც კომპანია, არც განთავსების აგენტები და არც რომელიმე დაკავშირებული პირი არ

იღებს ვალდებულებას დამატებითი ინფორმაციის მოწოდებაზე ან წინამდებარე პრეზენტაციის

განახლებაზე.

https://nbg.gov.ge/supervision/public-companies
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წინამდებარე პრეზენტაცია და მასში მოყვანილი ინფორმაცია კონფიდენციალურია, წარმოადგენს

კომპანიის საკუთრებას და აკრძალულია მისი სრულად ან ნაწილობრივ რეპროდუქცია, დისტრიბუცია,

გადაცემა, ან მასში მოყვანილი ინფორმაციის რაიმე სხვა ფორმით გავრცელება მესამე პირზე პირდაპირ

ან არაპირდაპირ (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მესამე პირი წარმოადგენს ინვესტორის

პროფესიონალ მრჩეველს), ან გამოქვეყნება სრულად ან ნაწილობრივ ნებისმიერი მიზნით კომპანიის

წინასწარი თანხმობის გარეშე. თუ წინამდებარე პრეზენტაციის მიღება მოხდა შეცდომით, მისი

დაბრუნება უნდა მოხდეს დაუყოვნებლივ. წინამდებარე პრეზენტაციის მიმღებმა პირებმა, მასში

წარმოდგენილ ინფორმაციაზე დაყრდნობით არ უნდა განახორციელონ ინვესტიციასთან ან

პროდუქტთან დაკავშირებული ისეთი ქმედება, რომელიც გავლენას მოახდენს ბაზარზე ვიდრე

აღნიშნული ინფორმაცია არ გახდება საზოგადოდ ხელმისაწვდომი.

პრეზენტაციაში მოყვანილი ფასიანი ქაღალდები არ იქნება შეთავაზებული იმ იურისდიქციებში, სადაც

ამგვარი შეთავაზება იქნებოდა უკანონო წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე, ან იმ შემთხვევაში, როდესაც

ეს ფასიანი ქაღალდები არ არის განთავისუფლებული რეგისტრაციის ან დამატებითი კვალიფიკაციის

მინიჭებისგან ასეთი იურისდიქციის მიერ.

წინამდებარე ინფორმაცია არ უნდა იქნეს განხილული როგორც რეკომენდაცია კომპანიის ან

განთავსების აგენტიების, ან მათთან დაკავშირებული პირის (ამ ინფორმაციის მიმღები პირის

ჩათვლით) მიერ, რომელიც მონაწილეობას იღებს კომპანიასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ

ტრანზაქციაში.

ეს პრეზენტაცია არ არის განკუთვნილი, მისაწოდებლად ან გამოსაყენებლად ნებისმიერი ისეთი პირის

მიერ, რომლის იურისდიქციაში ასეთი მიწოდება ან გამოყენება ეწინააღმდეგება კანონს ან რეგულაციას.

პრეზენტაციის მიმღები პირების მხრიდან დაუშვებელია ნებისმიერი ისეთი ქმედების განხორციელება,

რომელიც გავლენას იქონიებს ბაზარზე. პრეზენტაციაში აღნიშნული ფასიანი ქაღალდები არ ყოფილა

და არ იქნება რეგისტრირებული აშშ-ს 1933 წლის ფასიანი ქაღალდების შესახებ აქტით, და არ იქნება

შეთავაზებული ან გაყიდული ამერიკის შეერთებული შტატების ფარგლებში ან ამერიკის მოქალაქეებზე

(აშშ-ს 1933 წლის ფასიანი ქაღალდების შესახებ აქტის „S“ რეგულაციით განსაზღვრული

მნიშვნელობით) გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ფასიანი ქაღალდები რეგისტრირებულია ფასიანი

ქაღალდების შესახებ აქტით ან განთავისუფლებულია რეგისტრაციის ვალდებულებისგან. კომპანიას

ფასიანი ქაღალდები არ დაურეგისტრირებია და არ აპირებს დაარეგისტრიროს ან განახორციელოს

საჯარო შეთავაზება არანაირი ოდენობით ამერიკის შეერთებულ შტატებში.

ეს კომუნიკაცია განკუთვნილია ა) პირისთვის, რომელიც იმყოფება გაერთიანებული სამეფოს და

ევროპის ეკონომიკური სივრცის გარეთ, ან/და ბ) არის პირი, რომლისთვისაც წინამდებარე პროსპექტი

შეიძლება კანონიერად იქნეს მოწოდებული იმ იურისდიქციის კანონების შესაბამისად, სადაც იგი

იმყოფება. ნებისმიერი საინვესტიციო აქტივობა, რომელსაც ეხება წინამდებარე კომუნიკაცია

ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ შესაბამისი პირებისთვის. ნებისმიერი პირი, რომელიც არ არის

შესაბამისობაში ზემოთ მოყვანილ შეზღუდვებთან, არ არის უფლებამოსილი დაეყრდნოს ან იმოქმედოს

ამ კომუნიკაციის შესაბამისად.
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შეთავაზების პირობები

საქართველოს მაკროეკონომიკური გარემო

განახლებადი ენერგიის ბიზნესის მიმოხილვა

ფინანსური მაჩვენებლები

ელექტროენერგიის ბაზარი საქართველოში

სარჩევი

დანართი

Qartli WPP

5

14

19

25

28

32
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შეთავაზების პირობები
შენიშვნა: საბოლოო პირობები დაზუსტდება საბოლოო შეთავაზების პირობების დოკუმენტის დამტკიცებისას

შენიშვნა:

*ობლიგაციების უზრუნველყოფილია ემიტენტის პირდაპირ ან შვილობილების მეშვეობით არაპირდაპირ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებით და სახელმწიფო ან მუნიციპალურ მიწებზე გაცემული აღნაგობის უფლებებით, როგორც
განსაზღვრულია „ობლიგაციების პირობების“ შესაბამისად და დეტალურად მოცემულია იპოთეკის ხელშეკრულებაში; ასევე, ობლიგაციები უპირობოდ და შეუქცევადად არის გარანტირებული გარანტორთა მხრიდან (ემიტენტი და შვილობილი
კომპანიები, გარდა შპს „დარჩისა“, რომელიც ექვემდებარება ჯგუფის სტრუქტურიდან გამოყოფას).

** მკაფიოდ განსაზღვრული ობლიგაციონერთა უფლებები, გადაწყვეტილების მიღებისა და კომუნიკაციის პროცესი ობლიგაციონერთა წარმომადგენლის მხარდაჭერით

• სს „საქართველოს განახლებადი ენერგიის ოპერაციები“ (GRPO)ემიტენტი

• უზრუნველყოფილი* მწვანე ობლიგაციები, დამოწმებული მესამე მხარის მიერობლიგაციები

• US$ვალუტა

• $80,000,000შეთავაზებული მოცულობა

• $10,000ნომინალური ღირებულება

• 1 ობლიგაციაგანთავსების მინ. ლოტი

• 5 წელი, გამოსყიდვის უფლებითვადა

• [6.25-7.50%] წლიური ფიქსირებული (საბოლოო კუპონი book-building-ის შედეგად განისაზღვრება)კუპონის დიაპაზონი

• ნახევარწლიურადკუპონის გადახდა

• 12 ოქტომბერი, 2022გამოშვების თარიღი

• ობლიგაციის ნომინალური ღირებულების 100%გამოშვების ფასი

• GGU-ის მიერ გამოშვებული არსებული მწვანე ევრო-ობლიგაციების რეფინანსირებამოზიდული სახსრების გამოყენება

• საქართველოს კანონმდებლობამარეგულირებელი კანონმდებლობა

• საქართველოს საფონდო ბირჟალისტინგი

• სს „გალტ ენდ თაგარტი“ & შპს „თიბისი კაპიტალი“განთავსების აგენტი

• შპს „ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორები“ობლიგაციების მფლობელთა
წარმომადგებელი**
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ობლიგაციების უზრუნველყოფა და დაკავშირებული სამართლებრივი
საკითხები

იპოთეკა:

• ობლიგაციები უზრუნველყოფილია პირველი რიგის იპოთეკის უფლებით შემდეგ აქტივებზე: ემიტენტის პირდაპირ ან 

შვილობილების მეშვეობით არაპირდაპირ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებით და სახელმწიფო ან მუნიციპალურ მიწაზე 

გაცემული აღნაგობის უფლებებით, მასზე არსებულ ყველა გაუმჯობესებაზე, ნებისმიერ და ყველა შენობაზე, კონსტრუქციასა და 

ქონების სხვა შემადგენელ ნაწილზე და ნებისმიერ მოძრავ ნივთზე, რომელიც განკუთვნილია ქონებისა და აღნაგობის უფლების 

სამსახურისთვის და მასთან დაკავშირებულია საერთო სამეურნეო დანიშნულებით.

თავდებობა:
• ობლიგაციები ასევე უზრუნველყოფილია გარანტორთა მხრიდან (ემიტენტი და შვილობილი კომპანიები, გარდა შპს 

“დარჩისა”, რომელიც ექვემდებარება ჯგუფის სტრუქტურიდან გამოყოფას) გაცემული სოლიდარული თავდებობით.

ძირითადი 

დოკუმენტაცია:

- პროსპექტი, ობლიგაციების პირობების ჩათვლით

- იპოთეკის ხელშეკრულება

- თავდებობის ხელშეკრულება

- ხელშეკრულება ობლიგაციონერთა წარმომადგენლობის შესახებ

შენიშვნა: უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ფორმალობები უნდა დასრულდეს ობლიგაციების გამოშვებიდან 30 სამუშაო დღის განმავლობაში

ძირითადი პროცედურები

• ინვესტორები გასცემენ 

მინდობილობას (PoA), რომელიც 

უფლებას აძლევს შესაბამის 

იურიდიულ მხარეს იმოქმედოს 

მათი სახელით წინასწარ 

შეთანხმებულ პროცესებში;

• მიზანია ობლიგაციების 

შეუფერხებელი გადაცემის 

უზრუნველყოფა წმინდა 

ადმინისტრაციული 

თვალსაზრისით

ინვესტორები ან 

უფლებამოსილი 

იურიდიული მხარეები ხელს 

აწერენ იპოთეკისა და 

თავდებობის 

ხელშეკრულებებს 

ნოტარიუსთან

- ობლიგაციების ნებისმიერ შემდგომ გადაცემას 

თან უნდა ახლდეს „მიერთების შეთანხმების“ 

(deed of accession) გაფორმება (იპოთეკის და 

თავდებობის ხელშეკრულებების დანართი);

- ობლიგაციების გადაცემის თანმდევი 

იპოთეკის ხელშეკრულების ცვლილებისთვის 

შეიძლება საჭირო გახდეს ობლიგაციონერთა 

(ან მათი უფლებამოსილი 

წარმომადგენლების) „საჯარო რეესტრში“ 

გამოცხადება

ობლიგაციონერებს, რომლებიც ვერ 

ასრულებენ გადაცემისთვის საჭირო 

პროცედურებს, რაც იწვევს 

გაყიდვის ან გადაცემის გაუქმებას, 

დაერიცხებათ ჯარიმა 

(ექვემდებარება გამოქვითვას 

ობლიგაციებიდან 

დარიცხული/მისაღები 

პროცენტიდან)

ობლიგაციების გამოშვებიდან  30 სამუშაო დღის ვადაში ობლიგაციების ნებისმიერი შემდგომი გადაცემა და 

მეორად ბაზარზე გადაყიდვა

ძირითადი 

იურიდიული 

მხარეები:

- შპს „ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორები“ (ობლიგაციონერთა წარმომადგენელი) არის მინდობილი პირი 

არაინსტიტუციური/საცალო ინვესტორებისთვის ობლიგაციების გადაყიდვის/გადაცემის მიზნებისთვის.

- BLC და Dentons წარმოადგენენ IFI-ების იურიდიულ მრჩევლებს, ამასთან BLC არის IFI-ების მინდობილი პირი ობლიგაციების 

გადაყიდვის/გადაცემის მიზნებისთვის.
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ობლიგაციის პირობების დამატებითი დათქმები

“უზრუნველყოფის 

ღონისძიების“ 

წარმოშობის 

შეზღუდვა

რეორგანიზაცია, 

კონსოლიდაცია, 

შერწყმა & 

გასხვისება

გასხვისება/

გაყიდვა

ვალდებულება

1.

2.

3.

6.

აკრძალული 

გადახდები4.

- შეზღუდულია „უზრუნველყოფის ღონისძიება“ არსებულ ან სამომავლო აქტივებზე, გარდა 

„ნებადართული უზრუნველყოფისა“;

- გამონაკლისები:

- სტანდარტული „ნებადართული უზრუნველყოფა“, როგორიცაა მაგალითად ობლიგაციების 

ემისიამდე წარმოქმნილი უზრუნველყოფა;

- გამონაკლისის კალათა, რომელიც არ აღემატება $8 მილიონ აშშ დოლარს ან მთლიანი 

კონსოლიდირებული აქტივების 5%-ს, რომელიც ნაკლებია;

- შეზღუდულია რეორგანიზაცია, კონსოლიდაცია, შერწყმა & გასხვისება ობლიგაციების მფლობელთა 

67%-ის წინასწარი თანხმობის გარეშე

- გამონაკლისები:

- სამართალმემკვიდრე იკისრებს ყველა არსებით უფლებას და ვალდებულებას, არცერთი 

„დეფოლტის შემთხვევა“ ან „პოტენციური დეფოლტის შემთხვევა“ არ დამდგარა, ტრანზაქცია 

არ გამოიწვევს „არსებითად საზიანო შედეგს“

- შეზღუდულია შემოსავლების ან აქტივების მთლიანი ან ნაწილობრივი გაყიდვა ან გასხვისება

- გამონაკლისები: 

- ტრანზაქცია განხორციელდა გაშლილი ხელის პრინციპით, მთლიანი კონსოლიდირებული 

აქტივების 10%-ზე მეტის გასხვისების შემთხვევაში, მოითხოვება დამოუკიდებელი 

შემფასებლის დასკვნა; თუკი სულ მცირე ანაზღაურების 75% არ არის მიღებული ფულისა და 

ფულის ეკვივალენტების სახით, დამატებით მოითხოვება ობლიგაციების მფლობელთა 51%-

ის თანხმობა;

- გამონაკლისის კალათა, რომელიც არ აღემატება $8 მილიონ აშშ დოლარს ან მთლიანი 

კონსოლიდირებული აქტივების 10%-ს, რომელიც უდიდესია;

- შეზღუდულია დივიდენდის გაცემა ან სააქციო კაპიტალის გამოსყიდვა

- გამონაკლისები: 

- კონსოლიდირებული წმინდა მოგების 50%-მდე, რომელიც კორექტირებულია არა-

განმეორებითი და არაფულადი ხარჯებისთვის (იხ. პროსპექტი); და

- Net debt/EBITDA (LTM) ლიმიტები დაკმაყოფილებულია გადახდის შემდეგ (გამოითვლება Pro 

Forma ეფექტით)

- გამონაკლისის კალათა, რომელიც არ აღემატება $10 მილიონ აშშ დოლარს

- შეზღუდულია დამატებით ვალის აღება

- გამონაკლისები: 

- Net debt/ EBITDA (LTM) ლიმიტები დაკმაყოფილებულია მსგავსი დავალიანების აღებისას 

(გამოითვლება Pro Forma ეფექტით)

- გამონაკლისის კალათა, რომელიც არ აღემატება $8 მილიონ აშშ დოლარს

გამოსყიდვები & ოფციები

ემიტენტის მიერ გამოსყიდვა:
 გამოშვებიდან 2 წლამდე - გამოსყიდვა 

სურვილისამებრ, სრული მოცულობით (Make 

Whole)

 გამოშვებიდან 2 წელზე – 102%

 გამოშვებიდან 3 წელზე – 101%

 გამოშვებიდან 4 წელზე და მეტზე –

ნომინალით

ობლიგაციონერების არჩევანით 

გამოსყიდვა:
 კონტროლის ცვლილების დადგომისას, მათ 

შორის აკრძალული პირისთვის

Net debt / EBITDA ლიმიტები

შენიშვნა: ობლიგაციებს არეგულირებს საქართველოს კანონმდებლობა და დავები ექვემდებარება საერთაშორისო არბიტრაჟის მიერ გადაწყვეტას

6.5x

6.0x

5.5x

5.25x

5.0x

ოქტ 2022 

- ოქტ 23

ოქტ 2023 

- ოქტ 24

ოქტ 2024 

- ოქტ 25

ოქტ 2025 

- ოქტ 26

ოქტ 2026 

- ოქტ 27

ნებადართული 

შეძენა5.

- შეზღუდულია მშენებარე პროექტის (იხ. პროსპექტი) შეძენა/განვითარება

- გამონაკლისები: 

- Net debt/ EBITDA (LTM) ლიმიტები დაკმაყოფილებულია მსგავსი შეძენის განხორციელებისას 

(გამოითვლება Pro Forma ეფექტით)

- ემიტენტის საქმიანობის მსგავსი ბიზნესის შეძენა
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ივნ ოქტ. I ნახევარიაგვ

დასრულება
მწვანე ევრო-

ობლიგაციების დაფარვა

$95 

$155 

განახლებადი ენერგია
წყალმომარაგება

ძირითადი 

თანხა

$ 250
მილიონი

განახლებადი ენერგიის 

გამოყოფა

სექ

GGU

წყალმომარაგების ნაწილის 

რეფინანსირება Aqualia-ს მიერ 

მოზიდული სესხით მოხდება

 განახლებადი ენერგიის ნაწილის 

რეფინანსირება მოხდება 

აქციონერთა შუალედური სესხის 

მეშვეობით ადგილობრივი 

ობლიგაციებით 

რეფინანსირებამდე

ობლიგაციების პირობები 

(T&C ) და მწვანე 

ობლიგაციების ჩარჩო/SPO

ობლიგაციების ძირითადი 

პირობების (T&C) დასრულება და 

ინვესტორებთან შეთანხმება 

ზაფხულის განმავლობაში

ობლიგაციების მწვანე ჩარჩო 

(Green Framework) და მეორე 

მხარის მოსაზრების (2nd Party

Opinion) მიღება ივნისის 

პირველ ნახევარში

Roadshow და საბოლოო book-

building

ობლიგაციების გამოშვების ვადები და ძირითადი დოკუმენტაცია

შენიშვნა: ვადები ასახავს მიმდინარე მოლოდინებს და შეიძლება შეიცვალოს პროექტში ჩართული მესამე მხარეების პროცესების გამო, მათ შორის სტრატეგიული
(Anchor) ინვესტორების დეტალური დიაგნოსტიკის პროცედურების, ასევე რეგულატორის მიერ პროსპექტის დამტკიცების პროცესის შესაბამისად

• ინვესტორების მიერ 

ობლიგაციბის შეძენაზე 

დაინტერესების 

გამოხატულება ე.წ.  

„ინტერესის 

გამოხატულების  (EoI)/“ 

ფორმების წარდგენით

ობლიგაციის პროსპექტის 

დამტკიცება

 ხელშეკრულებები/შეთანხმებე

ბი სტრატეგიულ (Anchor)

ინვესტორებთან

ობლიგაციების პროსპექტის 

დასრულება და დამტკიცება 

მარეგულირებლის მიერ

• ხელშეკრულებები სტრატეგიულ 

ინვესტორებთან (Anchor Agreements)

• ემიტენტის სამართლებრივი 

დოკუმენტაცია

• დამტკიცებული პროსპექტი

 ემიტენტის სამართლებრივი 

მოწყობისა და აქტივების 

გადაცემის დასრულება

 აქციონერთა შუალედური 

დაფინანსება (Bridge Funding)

GRPO-სთვის, რათა 

დააფინანსოს ევრო-

ობლიგაციების შესაბამისი 

წილი $95 მილიონამდე

ძირითადი საბუთები

• პროსპექტის სამუშაო ვერსია და

ობლიგაციების პირობები (T&C)

• მწვანე ობლიგაციების ჩარჩო

• მეორე მხარის მოსაზრება 

(ვერიფიკაცია)



დასაშვები მწვანე 

პროექტების 

კატეგორიები

განახლებადი ენერგია

დასაშვებობის 

კრიტერიუმი

ჰიდროენერგეტიკული ან ქარის 

ელექტროენერგიის წარმოების აქტივები 

ნახშირბადის ინტენსივობით 100გრ 

CO2e/კვტ. სთ-ზე ნაკლები

შესაბამისი SDGS

9

მიღებული სახსრების გამოყენება & მწვანე ობლიგაციის ჩარჩო

 მწვანე ობლიგაციებიდან მოზიდული წმინდა სახსრების 

ეკვივალენტური მოცულობა სრულად ან ნაწილობრივ 

გამოყენებული იქნება დასაშვები მწვანე პროექტების 

რეფინანსირებისთვის, როგორც ეს განსაზღვრულია ქვემოთ.

 ობლიგაციების გამოშვება გაათავისუფლებს მშობელი კომპანიის  

რესურებს და უზრუნველყოფს ლიკვიდურობას GRPC ჯგუფის 

დონეზე დაგეგმილი პროექტების კაპიტალის საჭიროებისათვის, 

რაც ხელს შეუწყობს სს „საქართველოს კაპიტალის“ განახლებადი 

ენერგიის სეგმენტის შემდგომ განვითარებას.

1. მიღებული სახსრების გამოყენება

 2020 წელს განახლებადი ენერგიის ბიზნესის საოპერაციო აქტივებმა (ემიტენტი 

ჯგუფი) დანერგეს გარემოსდაცვითი და სოციალური პოლიტიკის ჩარჩო, 

რომელიც შედგება გარემოსდაცვითი და სოციალური პოლიტიკის ანგარიშების 

კომბინაციისგან, სამართლებრივი და მარეგულირებელი მიმოხილვისგან და ა.შ.

 გარდა ამისა, ემიტენტმა ჯგუფმა შემოიღო გარემოსდაცვითი და სოციალური 

მართვის სისტემა (ESMS).

 როგორც ჩარჩო, ასევე ESMS ხაზს უსვამს ემიტენტი ჯგუფის საბოლოო მიზანს, 

დაიცვას საერთაშორისო გარემოსდაცვითი და სოციალური სტანდარტები.

2. მდგრადობა GRPO-ში

შეთავაზების მიზეზები და მოზიდული სახსრების გამოყენება

 ემიტენტის 100%-იანი არაპირდაპირი მესაკუთრისგან, სს „საქართველოს კაპიტალისგან“  დაახლოებით $90 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით მიღებული დროებითი

დამფუძნებლის სუბორდინირებული დაფინანსების უდიდესი ნაწილის რეფინანსირება, რომელიც, თავის მხრივ, გამოყენებული იქნა GGU-ს მიერ 2020 წლის 28 

ივლისს გამოშვებული US$ 250 მილიონის არსებული მწვანე ევრო-ობლიგაციების ვადამდელ გადაფარვისთვის 2022 წლის 7 სექტემბერს. აქედან:

 US$ 250 მილიონის ევრო-ობლიგაციებიდან, ემიტენტისა და მისი ჯგუფისთვის მიკუთვნებული იყო დაახლოებით $ 95 მილიონი აშშ დოლარის ვალდებულება;

 გადაფარვა დაფინანსდა დამფუძნებლის სუბორდინირებული დაფინანსებით დაახლოებით $90 მილიონის ოდენობით და  ემიტენტის ბალანსზე არსებული 

დაახლოებით $5 მილიონის ნაღდი ფულის მეშვეობით 

მწვანე ობლიგაციების ჩარჩო
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• GRPO იღებს ვალდებულებას უზრუნველყოს განაწილებისა და ზეგავლენის ანგარიშგება გარე
ანგარიშის მეშვეობით, რომელიც გამოქვეყნდება კომპანიის ვებ-გვერდზე ყოველწლიურად
შემოსავლების სრულ განაწილებამდე. ანგარიში მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას: დასაშვები
პროექტებისთვის გამოყოფილი მთლიანი თანხა, შესაბამისი პროექტების
რეფინანსირებისთვის გამოყოფილი მიღებული სახსრების წილი და გამოუყენებელი
სახსრების ბალანსი. გარდა ამისა, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, GRPO ვალდებულია
განახორციელოს შესაბამისი ზეგავლენის ინდიკატორების ანგარიშგება/რეპორტინგი, მათ
შორის tCO2e-ში თავიდან აცილებულ სათბურის გაზების ემისიებზე, ზეგავლენის
გამოთვლის მეთოდოლოგიასთან ერთად. მოსალოდნელია, რომ GRPO-ს განაწილებისა და
ზეგავლენის ანგარიშგება მეორე მხარის მოსაზრების მომწოდებლის მიერ მიჩნეულ საბაზრო
პრაქტიკასთან შესაბამისობაში იქნება.

• GRPO-ს ფინანსური დეპარტამენტი განახორციელებს წმინდა მიღებული
სახსრების განაწილებას დადგენილი რეესტრის გამოყენებით. GRPO აპირებს
მიაღწიოს სახსრების სრულ განაწილებას ობლიგაციების გამოშვებისას. ეს
შეესაბამება საბაზრო პრაქტიკას.

• GRPO-ს მწვანე ობლიგაციის კომიტეტი (GBC) პასუხისმგებელი იქნება შესაბამისი
პროექტების განხილვაზე და დამტკიცებაზე. GRPO-ს გარემოსდაცვითი და სოციალური
მენეჯმენტის სისტემები გამოიყენება ჩარჩოს ფარგლებში მიღებულ ყველა გადაწყვეტილების
მიმართ. რისკის მართვის ეს სისტემები ადეკვატურია და შეესაბამება საბაზრო პრაქტიკას.

• მოზიდული სახსრების გამოყენების დასაშვები კატეგორია, განახლებადი
ენერგია, შეესაბამება მწვანე ობლიგაციების პრინციპებით აღიარებულს.
მოსალოდნელია, რომ ინვესტიციები შესაბამის კატეგორიაში ხელს შეუწყობს
განახლებადი ენერგიის წილის გაზრდას საქართველოში, რომელშიც ოპერირებს
სს „საქართველოს განახლებადი ენერგიის ოპერაციები“ (GRPO) და ხელს
შეუწყობს გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებს, კონკრეტულად SDG 7-ს.

მიღებული სახსრების გამოყენება პროექტის შეფასება/შერჩევა

მიღებული სახსრების მართვა ანგარიშგება

 GRPO-მ მოიპოვა მეორე მხარის მოსაზრება (SPO) Sustainalytics-ისგან, Morningstar-ის  შვილობილი კომპანია და აღიარებული 

შემმოწმებელი კომპანიაა „კლიმატური ობლიგაციების“ ინიციატივით (https://www.climatebonds.net/certification/approved-verifiers, 

ყველაზე მსხვილი გარე მიმოხილვის მიმწოდებელი 2020).

 SPO-ისთვის იხ. ბმული - https://bit.ly/3NNjALF

 ანგარიშის მიზანს წამოადგენს მწვანე ობლიგაციის ჩარჩოს შემდეგი ელემენტების განხილვა და შეფასება, რითაც დასტურდება 

მათი შესაბამისობა მწვანე ობლიგაციის პრინციპებთან (Green Bond Principles, GBP):

მეორე მხარის მოსაზრება Sustainalytics-ის მიერ

https://bit.ly/3NNjALF
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ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრის განვითარება

საქართველოს კაპიტალის ბაზარზე პირველი 

მწვანე უზრუნველყოფილი ობლიგაციების 

ემისია

უმსხვილესი კორპორატიული ტრანზაქცია 

საქართველოს კაპიტალის ბაზარზე

 GRPO-ს მიერ 80 მილიონი აშშ დოლარის მწვანე ობლიგაციების გამოშვება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს

კაპიტალის ბაზრის განვითარებას, როგორც პირველი მწვანე უზრუნველყოფილი ობლიგაციების გამოშვება საქართველოს

კაპიტალის ბაზარზე და ყველაზე დიდი კორპორატიული ტრანზაქცია.

 კაპიტალის ბაზრის განვითარება საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი მთავარი

განცხადებული პრიორიტეტია. 2016 წელს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ გამოაქვეყნა და

მიიღო კაპიტალის ბაზრის განვითარების სტრატეგია, რომლის ფარგლებშიც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში

განხორციელდა პირველადი რეფორმები და გადაიდგა არაერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ამ ეტაპზე, ახალი სტრატეგიული

პრიორიტეტების შესამუშავებლად, აქტიური მსჯელობები მიმდინარეობს დაინტერესებულ მხარეებს შორის.

 გარდა ამისა, საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის ერთ-ერთი წინაპირობა კაპიტალის ბაზრის განვითარება და

შესაბამისი მარეგულირებელი და საკანონმდებლო ბაზაა. ფასიანი ქაღალდების კანონმდებლობამ უკვე განიცადა არსებითი

დაახლოება ევროკავშირის შესაბამის ჩარჩოებთან.

 სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი ხელს უწყობს კაპიტალის ბაზრის განვითარებაში პროგრესს სხვადასხვა

საშუალებებით, მათ შორის „კაპიტალის ბაზრის მხარდაჭერის“ (CMS) პროგრამის საშუალებით..

• პროგრამა დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და ხორციელდება EBRD-ის კაპიტალისა და ფინანსური ბაზრის 

განვითარების გუნდების მიერ.

• პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრის განვითარებას, საგანმანათლებლო 

აქტივობებისა და ადგილობრივი ემიტენტების თანადაფინანსების სქემის მეშვეობით.

• პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია ESG-ისთან დაკავშირებული ფასიანი ქაღალდების პოპულარიზაცია 

ადგილობრივ ბაზარზე პირველადი ემიტენტების მიერ.

CMS.org.ge

CMS |
კაპიტალის
ბაზრის
მხარდაჭერის
პროგრამა
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სტრატეგიულ ინვესტორთა ბაზა

რამდენიმე გრძელვადიანმა პარტნიორმა და წინა მწვანე ევრო-ობლიგაციების მფლობელებმა, ისევე, როგორც ახალმა კრედიტორმა

გამოთქვეს ძლიერი სურვილი, რომ შეიძინონ ობლიგაციის დიდი ნაწილი*.

„პროსპექტის“ მომზადების თარიღისთვის, აღნიშნულ სტრატეგიულ ინვესტორ IFI-ებს წარმოადგენენ:

 FMO (Dutch Development Bank, Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V);

 ADB (The Asian Development Bank, a regional development bank with its headquarters located in Manila, the Philippines);

 IFC (The International Finance Corporation)**.

FMO და ADB სტრატეგიული ინვესტორები იყვნენ „ემიტენტის“ „აფილირებული პირის“ (GGU/ „ემიტენტის“ ყოფილი 100%-იანი

აქციონერი) წინა ევრო-ობლიგაციებშიც.

მონაწილეობის ძლიერი ინტერესი საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მხრიდან

*„პროსპექტის“ მომზადების თარიღისთვის, „ემიტენტი“ აწარმოებს მოლაპარაკებებს რამდენიმე სტრატეგიულ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტთან და განვითარების ბანკთან
(შემდგომში ერთობლივად, “IFI”), რომლებთანაც თითოეულთან გეგმავს საინვესტიციო ხელშეკრულებების გაფორმებას. აღნიშნული ხელშეკრულებების ფარგლებში თითოეულმა
ინვესტორმა შეიძლება შეიძინოს „ობლიგაციები“ ხელშეკრულებების შესაბამისად განსაზღვრული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში. სხვა საკითხებთან ერთად, აღნიშნული
საინვესტიციო ხელშეკრულებები მოიაზრებს „ემიტენტის“ მიერ კონკრეტული IFI-ების პოლიტიკა-პროცედურების მოთხოვნებთან შესაბამისობას, რაც მათ შორის მოიცავს გარემოსდაცვით
და სოციალურ ფაქტორებს, ჯარიმებს, მოთხოვნებს ფულის გათეთრებას, ანტიკორუფციულ ღონისძიებებსა და თაღლითობასთან მიმართებით. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ აღნიშნულ IFI-

ებთან გაფორმდება საინვესტიციო ხელშეკრულებები, არც ერთ ზემოთ ჩამოთვლილ IFI-ს არ გააჩნია „ობლიგაციების“ შეძენის ვალდებულება.

**„პროსპექტის“ მომზადების თარიღისთვის, IFC-ს მიღებული აქვს წინასწარი საკრედიტო დასტური „ობლიგაციების“ შეძენაზე, რაც „ობლიგაციების“ შეძენაზე მზადყოფნის
დადასტურებამდე ექვემდებარება საბჭოს დასტურს
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სარჩევი

შეთავაზების პირობები

საქართველოს მაკროეკონომიკური გარემო

განახლებადი ენერგიის ბიზნესის მიმოხილვა

ფინანსური მაჩვენებლები

ელექტროენერგიის ბაზარი საქართველოში

დანართი

5

14

19

25

28

32

პრეზენტაციაში გამჟღავნებული ინფორმაცია საქართველოს მაკროეკონომიკურ გარემოსთან დაკავშირებული
წარმოადგენს ბოლო პერიოდის მნიშვნელოვან ტენდენციებს და პოზიტიურ განვითარებებს. მაკროეკონომიკურ
გარემოსთან დაკავშირებით, დამატებითი ინფორმაციისა და რისკების შესახებ დეტალებისთვის იხ. პროსპექტის ზოგადი
მიმოხილვის ქვეთავი „რისკის ფაქტორები, ინდუსტრიისა და ეკონომიკისათვის დამახასიათებელი რისკები“
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2021 მშპ ერთ სულ

მოსახლეზე

$ 5,015

10-წლიანი საშუალო

რეალური მშპ-ის ზრდა

3.9%

10-წლიანი საშუალო

ინფლაცია

3.6%

10-წლიანი საშუალო

პირდაპირი უცხოური

ინვესტიცია (მშპ-ის %)

8.2%

მაკრო გარემო საქართველოში

სტაბილური

სტაბილური

ნეგატიური

BB

BB

Ba2

სტაბილური სუვერენული
საკრედიტო რეიტინგი

ბიზნესის დაწყება

მე-2 ადგილი
მსოფლიო ბანკი, 2020

ბიზნესის მექრთამეობის რისკი

29-ე ადგილი
TRACE International, 2021

წამყვანი პოზიციები რეგიონში

ბიზნესის კეთების სიმარტივე

მე-7 ადგილი
მსოფლიო ბანკი, 2020

ქონების რეგისტრაცია

მე-5 ადგილი
მსოფლიო ბანკი, 2020

მაკროეკონომიკური გარემო

ძირითადი ტენდენციები & 

მაჩვენებლები

 ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკა
რეგიონში, ხელსაყრელი პერსპექტივით;

 ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა და ოპტიმისტური
ეკონომიკური პერსპექტივა

 ძლიერი სავალუტო პოზიციები გარე შოკების
მიუხედავად

 ძლიერი გარე შემოდინება
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ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკა რეგიონში

წყარო: Geostat
წყარო: IMF - World Economic Outlook, აპრილი 2022

რეალური მშპ წლიური ზრდა: წინასწარი შეფასებები რეალური მშპ ზრდის პროგონოზი

რეალური მშპ 2Q21 3Q21 4Q21 2021 1Q22 2Q22

წ/წ ზრდა 28.9% 9.1% 8.8% 10.4% 14.9% 7.2%

o ძლიერ საგარეო მოთხოვნას დაემატა მიგრაციის ეფექტი, რაც მიმდინარე წლის პირველ

შვიდ თვეში ფულადი გზავნილების წლიურად 62%-ით ზრდაში აისახა რუსეთიდან

შემოდინების ზრდის ფონზე. ამავე პერიოდში საქონლის ექსპორტი წლიურად 36%-ით

გაიზარდა, რაშიც დადებითი წვლილი შეიტანა საექსპორტო ფასების ზრდამ და,

შესაბამისად, სავაჭრო პირობების გაუმჯობესებამ. ამასთან, მიმდინარე წლის პირველ

შვიდ თვეში ტურიზმის შემოსავლებმა 2019 წლის დონის 87%-ს მიაღწია. ივლისში

ტურიზმის შემოსავლების აღდგენამ 120% შეადგინა;

o ფისკალური პოზიცია ექსპანსიური რჩება, მიუხედავად უარყოფითი ფისკალური

იმპულსისა (ნაკლებად ექსპანსიური პოზიცია). მიმდინარე წლის პირველ შვიდ თვეში

ბიუჯეტის მიმდინარე ხარჯები წლიურად 9%-ით გაიზარდა, კაპიტალური ხარჯების

წლიურმა ზრდამ კი 8% შეადგინა, რასაც ხელი შეუწყო ამავე პერიოდში ბიუჯეტის

შემოსავლების 30%-იანმა წლიურმა ზრდამ;

o მიუხედავად გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკისა, ძლიერი საკრედიტო აქტივობა

ნარჩუნდება როგორც საცალო, ისე ბიზნეს სექტორში (ივლისში საბანკო დაკრედიტების

წლიურმა ზრდამ 16.3% შეადგინა, გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით)

ეკონომიკური ზრდის ძირითადი ფაქტორები: 

o საქართველომ ეკონომიკური ზრდის კუთხით გაუსწრო მსგავს ქვეყნებს და საერთაშორისო

სავალუტო ფონდის პროგნოზის მიხედვით საშუალოვადიან პერსპექტივაში ლიდერად

დარჩება;

o რუსეთ-უკრაინის ომის გამო გეოპოლიტიკური მდგომარეობის არსებითი გაუარესების

მიუხედავად, ეკონომიკური ზრდა მდგრადი დარჩა საბაზო ეფექტის გათვალისწინებითაც კი,

და მოსალოდნელია, რომ ძლიერი დარჩება მთელი წლის განმავლობაში;

o მიუხედავად იმისა, რომ გაურკვევლობა უკიდურესად მაღალია, წინასწარი მონაცემები

ეკონომიკის შენელების ნიშნებს არ აჩვენებს;

o მიგრანტების რაოდენობის ზრდა და გაზრდილი მოთხოვნა სატრანსპორტო მომსახურებაზე,

ისევე, როგორც მომხმარებელთა და ბიზნესის ძლიერი განწყობები, ხელს უწყობს ხარჯვასა და

საინვესტიციო აქტივობას.

განვითარებადი და ზრდადი ეკონომიკის ქვეყნები

განვითარებადი ევროპა

აღმოსავლეთ ევროპა

საქართველო
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ჯანსაღი მაკროპოლიტიკა უზრუნველყოფს შემდგომ სტაბილურობას

მონეტარული პოლიტიკა კიდევ უფრო გამკაცრდა ინფლაციური
მოლოდინების შესამცირებლად

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

o 2022 წლის აგვისტოში წლიურმა ინფლაციამ 10.9% შეადგინა (მიმდინარე წლის

პირველ რვა თვეში საშუალო ინფლაცია 12.6%-ია). მოსალოდნელია, რომ ინფლაცია

გააგრძელებს ნელი ტემპით შემცირებას 2022 წლის დარჩენილ თვეებში, რასაც

ივლისიდან მაღალი ბაზის ეფექტიც ეხმარება.

o მაღალი ინფლაცია ძირითადად გამოწვეულია საქონლისა და სურსათის მსოფლიო

ფასების მატებით. ლარის გამყარების მიუხედავად იმპორტირებული საქონლის

ფასები ინფლაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი მამოძრავებელია. ამასთან, მიწოდების

მხრიდან ფასებზე ზეწოლა აღარ ბალანსდება სუსტი შიდა მოთხოვნით სწრაფი

ეკონომიკური აღდგენის გამო;

o ინფლაციური მოლოდინების მოსათოკად, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 2022

წლის მარტში სათანადოდ გაზარდა რეფინანსირების განაკვეთი 0.5 პროცენტული

პუნქტით 11%-მდე და პირობა დადო, რომ შეინარჩუნებს გამკაცრებული მონეტარული

პოლიტიკის რეჟიმს ინფლაციური ზეწოლის ჩაცხრობამდე.

ფისკალური მდგომარეობის გაუმჯობესება გაგრძელდება
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ბიუჯეტის საერთო ბალანსი (IMF-ის მეთოდოლოგიით)

მთლიანი სახელმწიფო ვალი მშპ-ს მიმართ, %

საგარეო სახელმწიფო ვალი მშპ-ს მიმართ, %

წყარო: MoF

o ფისკალური დისციპლინა ხაზგასმულია კრიზისის შემდეგ სწრაფი

კორექტირებით. კერძოდ, სახელმწიფო ვალი-მშპ-ის თანაფარდობა 2021 წელს 10

პროცენტული პუნქტით (pp) დაეცა და 50%-იან ნიშნულს ჩამოსცდა, ხოლო

ფისკალური დეფიციტი შემცირდა 3 პროცენტული პუნქტით 6.3%-მდე;

o მიმდინარე წლის პირველ შვიდ თვეში ფისკალური დეფიციტი წლიურად 76%-ზე

მეტით შემცირდა, რაც შემოსავლების არაორდინალურმა შესრულებამ და

ხარჯების შერბილებამ განაპირობა;

o ფისკალური დეფიციტი 2023 წელს 3%-მდე დაბრუნდება, როგორც ეს ფისკალური

წესით არის დადგენილი;

o საშუალოვადიან პერიოდში მოსალოდნელია როგორც დეფიციტის, ასევე ვალის

მაჩვენებლის გაუმჯობესდება.
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ლარის მხარდაჭერით მდგრადი სავალუტო ნაკადები, მკაცრი
მონეტარული პოლიტიკა და ნდობა

ვალუტის მოძრაობა აშშ დოლარის წინააღმდეგ, 

2022 წლის იანვარი -აპრილი
ლარი დოლარის მიმართ
ცვლილება საანგარიშო
პერიოდების მიხედვით

2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22
ივლ-აგვ

22

8.0% 1.2% 0.8% -0.1% -3.6% -6.2%

ლარის რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსი („რეგკ“)

o ლარის კურსს დაეხმარა ძალიან ძლიერი სავალუტო შემოდინებები,

რომელიც გამოწვეულია მრავალი ფაქტორით, მათ შორის: ვაჭრობის

პირობების გაუმჯობესება, მსოფლიო მოგზაურობის აღდგენა,

მიგრანტების გავლენა და მეზობელი ქვეყნების უფრო ძლიერი

მოთხოვნა;

o რეკორდულად მაღალი ფულადი გზავნილების შემოდინება -

წლიურად გაიზარდა 62%-ით შვიდ თვეში (მათ შორის, სამჯერ

გაიზარდა რუსეთიდან $850 მლნ აშშ დოლარამდე), წლის დასაწყისში

ძლიერი მაჩვენებლებით და მნიშვნელოვანი დაჩქარებით მიგრაციის

ეფექტის გამო;

o საქონლის ექსპორტის აღდგენის გაგრძელება - პირველ შვით თვეში

წლიურმა ზრდამ 36% შეადგინა;

o შემოსავალი ტურიზმიდან 2022 წლის ივლისში 2019 წლის 120%-ზე

მეტს აღწევდა (და 2019 წლის 87%-ს პირველ შვიდ თვეში), რაც ასახავს

მოგზაურობის გლობალურ აღდგენას და ასევე მიგრაციის ეფექტს;

o მკაცრი მონეტარული პოლიტიკა (კუმულაციური ზრდა 300 საბაზისო

პუნქტით 2021-2022 წლებში 11%-მდე 2022 წლის ივნისისთვის), ლარის

გაძლიერების მხარდაჭერა და უარყოფითი მოლოდინების შეზღუდვა;

o ეკონომიკური აქტივობის აღდგენამ და საპროცენტო განაკვეთის

მნიშვნელოვანმა დიფერენციალმა დააჩქარა დაკრედიტება უცხოურ

ვალუტაში, რადგან სავალუტო სესხები სტაბილურად იზრდება 2021

წლის აპრილიდან, როგორც საცალო, ისე ბიზნეს სექტორში;

ძირითადი მაჩვენებლები:
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წყარო: Bloomberg, NBG

შენიშვნა: +/- ნიშნავს აფასება/ჩამოფასებას

რეგკ - (იან 2014 = 100) რეგკ - (სამწლიანი მცოცავი საშუალო)

-18.8% -15.8%

-7.8%

-0.1%

9.1% 9.2% 13.0% 34.9% 37.0%

RUB AMD GEL AZN MDL KZT EUR UAH TRY
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სარჩევი

შეთავაზების პირობები

საქართველოს მაკროეკონომიკური გარემო

განახლებადი ენერგიის ბიზნესის მიმოხილვა

ფინანსური მაჩვენებლები

ელექტროენერგიის ბაზარი საქართველოში

დანართი

5

14

19

25

28

32
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განახლებადი ენერგიის ბიზნესის აღწერა

საოპერაციო აქტივების ძირითადი მაჩვენებლები

71 მგვტ
დადგმული 

სიმძლავრე

~ 300 

გგვტ/სთ
გენერაცია (P50)

53 %
საშუალო 

სიმძლავრის 

ფაქტორი(P50)

100 %
ნაღდი ფულის 

შეგროვების 

მაჩვენებელი

~85 %
გენერაციის % 

სარგებლობს PPA-ით 

და/ან ხდება 

ელექტროენერგიის 

დეფიციტის თვეებში

~50 %
PPA დაფარვა, 

როგორც გენერაციის 

პროცენტი

2019: 30 მგვტ სიმძლავრის მესტიაჭალა 2 ჰესის 

ექსპლუატაციაში გაშვება

2019: 20.4 მგვტ-იანი სიმძლავრის ჰიდროლეა 

ჰესების შეძენა [ახმეტაჰესი, დებედჰესი და კასლეთი 2 

ჰესი]

2019: ქართლის ქარის 20.7 მგვტ-იანი 

ელექტროსადგურის შეძენა, ერთადერთი ქარის 

ელექტროსადგური საქართველოში

2020: 250 მილიონი აშშ დოლარის მწვანე ევრო-

ობლიგაციების გამოშვება GGU-ს მიერ, პირველი 

მწვანე ობლიგაციები საქართველოში [დაახლოებით $95 

მილიონი აშშ დოლარი გამოყოფილია განახლებადი 

ენერგიის ბიზნესზე]

2022: GGU დემერჯერი

განახლებადი ენერგიის ბიზნესის გამოყოფა GGU-სგან

2022: $80 მილიონი აშშ დოლარის პირველი მწვანე 

უზრუნველყოფილი ობლიგაციების გამოშვება 

ადგილობრივ ბაზარზე

ბიზნესის განვითარების ეტაპები

უცხოური ვალუტის (FX)

რისკის ბუნებრივი 

ჰეჯირება

ხელსაყრელი ბაზრის 

პერსპექტივა
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ახმეტა

9.1 მგვტკასლეთი 2

8.1 მგვტ

მესტიაჭალა 2

30.0 მგვტ

ქართლი

20.7 მგვტ დებედა

3.2 მგვტ

კასლეთი 2

ჰიდროელექტრ.

სადგური

ტიპი მდინარის 

მოდინებაზე

გაშვების წელი:  2018

სიმძლავრე:  8.1 მგვტ

ეფექტურობის მაჩვენებელი:  69%

PPA ფასი ($ ც./კვტსთ)  5.66

PPA დაფარვა:  8თ/10წ

PPA ვადის გასვლის თარიღი:  სექ 2028

ქართლი

ქარის ელექტრ.

სადგური

ტიპი ქარის 

ელექტროსადგური

გაშვების წელი:  2016

სიმძლავრე:  20.7 მგვტ

ეფექტურობის მაჩვენებელი:  47%

PPA ფასი ($ ც./კვტსთ)  USც. 6.5

PPA დაფარვა:  12თ/13წ

PPA ვადის გასვლის თარიღი:  იან 2030

მესტიაჭალა 2

ჰიდროელექტრ.

სადგური

ტიპი მდინარის 

მოდინებაზე

გაშვების წელი:  2019

სიმძლავრე:  30.0 მგვტ

ეფექტურობის მაჩვენებელი:  40%

PPA ფასი ($ ც./კვტსთ)  USც. 5.5 

PPA დაფარვა:  8თ/15წ

PPA ვადის გასვლის თარიღი:  აპრ 2034

დებედა

ჰიდროელექტრ.

ტიპი სარწყავი არხი

გაშვების წელი:  2015

სიმძლავრე:  3.2 მგვტ

ეფექტურობის მაჩვენებელი:  71%

PPA ფასი ($ ც./კვტსთ)  USც. 5.54

PPA დაფარვა:  8თ/8წ

PPA ვადის გასვლის თარიღი:  დეკ 2023

ახმეტა

ჰიდროელექტრ.

სადგური

ტიპი სარწყავი არხი

გაშვების წელი:  2014

სიმძლავრე:  9.1 მგვტ

ეფექტურობის მაჩვენებელი:  73%

PPA ფასი ($ ც./კვტსთ)  USც. 5.54

PPA დაფარვა:  8თ/8წ

PPA ვადის გასვლის თარიღი:  თებ 2022

პორტფელი: 4 ჰესი ჯამური დადგმული 50.4 მგვტ.-იანი სიმძლავრით და 1 ქარის ელექტროსადგური დადგმული 20.7 მგვტ.-იანი სიმძლავრით.

საოპერაციო აქტივები | მიმოხილვა
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აქციონერთა პროფილი (1/2)

დივერსიფიცირებული აქციონერთა ბაზა 90%+ 

ინსტიტუციური ინვესტორებით

# აქციონერის სახელი საკუთრება

1 Gemsstock Ltd 10.18%

2 Allan Gray Ltd 6.54%

3 Coeli Frontier Markets AB 4.38%

4 Lazard Asset Management LLC 4.14%

5 M&G Investment Management Ltd 3.79%

6 BlackRock Investment Management (UK) 3.40%

7 RWC 3.11%

8 Firebird Management LLC 2.68%

9 GLG Partners LP 2.64%

10 Van Eck Associates Corporation 2.21%

სულ 43.07%

 GCAP-ის მთავარი აქციონერები | 30 ივნისი 2022 მიმოხილვა: წამყვანი ინვესტიციების მმართველი კომპანია საქართველოში, 

რომელიც ივაჭრება ლონდონის საფონდო ბირჟის პრემიუმ სეგმენტზე

 სტრატეგია: ფოკუსირებულია მსუბუქი კაპიტალური დანახარჯების მქონე, 

ფართო-მასშტაბიან საინვესტიციო შესაძლებლობებზე საქართველოში, რომლებმაც 

შეიძლება მიაღწიონ მინიმუმ 300 მილიონი ლარის კაპიტალის ღირებულებას 

საწყისი ინვესტიციიდან 3-5 წელიწადში და მოახდინოს მათი მონეტიზაცია 

გასვლის გზით ინვესტიციების მომწიფებისთანავე.

 ძირითადი სტრატეგიის ხელის შემწყობი ფაქტორები: 

(1) უპირატესი წვდომა კაპიტალზე

(2) კარგი მენეჯმენტი

(3) ძლიერი კორპორატიული მმართველობა

პორტფელის ჩაშლა | 30 ივნისი 2022

კომპანიის მიმოხილვა

 ძირითადი ფაქტები და მაჩვენებლები [30-ივნ-22]

GEL 2.3 მლრდ

წმინდა აქტივების 

ღირებულება (NAV)

GEL 52.7

NAV ერთ აქციაზე

GBP 271 მლნ

ბაზრის კაპიტალიზაცია*

*ერთი აქციის საბაზრო ფასი 6,06 GBP

GEL 2.7 მლრდ

მთლიანი პორტფელის 

ღირებულება

609

1,389

444

264

დალისტული და 

დაკვირვებადი
დიდი

ინვესტიციის ეტაპზე 

მყოფი
სხვა

10%

16%

23%

51%

ჯამური პორტფელის

ღირებულება

GEL 2,705 მლნ
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აქციონერთა პროფილი (2/2)

ფინანსური 

მომსახურება

GWP – უმსხვილესი, კერძო წყალმომარაგების 

კომპანია, რომელიც ემსახურება ქ. თბილისის 

მოსახლეობის 1/3-ს

საქართველოს 

კაპიტალი 

წარმოდგენილია 

წამყვან კომპანიებსა 

და ყველაზე 

მიმზიდველ 

ინდუსტრიებში 

საქართველოში

GHG - უმსხვილესი ჯანდაცვის და ფარმაცევტული 

ჯგუფი საქართველოში

საქართველოს ბანკი – წამყვანი უნივერსალური 

ბანკი საქართველოში

წყალმომარაგება

ჯანდაცვა

ალდაგი - წამყვანი P&C და სამედიცინო 

სადაზღვევო კომპანია
დაზღვევა

კერძო სკოლების პორტფელი - K12 განათლების 

სექტორის ყველაზე დიდი მოთამაშე საქართველოში
განათლება

GRPC Holding – ერთ-ერთი წამყვანი ენერგეტიკული 

პლატფორმა საქართველოში

ენერგეტიკის 

ბიზნესი

სხვა

უძრავი ქონების წამყვანი დეველოპერი 

საქართველოში

სასტუმროების და კომერციული უძრავი ქონების 

მსხვილი მოთამაშე საქართველოში

ღვინის, ლუდის და სადისტრიბუციო ბიზნესის ერთ-

ერთი უდიდესი მოთამაშე საქართველოში

PTI, მანქანის მომსახურება და ნაწილები, მეორადი 

ვაჭრობა

ციფრული მარკეტინგის წამყვანი სააგენტო 

საქართველოში
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მაღალკვალიფიციური სამეთვალყურეო საბჭო და მმართველი გუნდი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები

ავთო ნამიჭეიშვილი, 

თავმჯდომარე

 სს „საქართველოს კაპიტალში“ 

აღმასრულებელი დირექტორის
მოადგილის გარდა, ავთო ასევე
წარმოადგენს ჯგუფის განახლებადი
ენერგიის, სასმელების, საცხოვრებლის
განვითარებისა და
სტუმართმოყვარეობის და
კომერციული უძრავი ქონების
ბიზნესების სამ. საბჭოების
თავმჯდომარეს;

 წარსულში იყო BGEO Group-ის
მთავარი მრჩეველი;

 ფლობს LLM-ს საერთაშორისო ბიზნეს
სამართალში ცენტრალური ევროპის
უნივერსიტეტიდან, უნგრეთი.

ია გაბუნია, 

თავმჯდომარის
მოადგილე

 ია „საქართველოს კაპიტალში“ 

სტრატეგიის მთავარი ოფიცერია
(CSO);

 2017 წელს შეუერთდა BGEO-ს, 

როგორც საინვესტიციო
დირექტორი. იას აქვს ათ წელზე
მეტი გამოცდილება საბანკო და
საინვესტიციო მენეჯმენტში;

 ია ფლობს ბაკალავრის ხარისხს
ლონდონის ეკონომიკისა და
პოლიტიკურ მეცნიერებათა
სკოლაში, დიდი ბრიტანეთი.

მმართველი საბჭოს წევრები

ზურაბ გორდეზიანი,

Მთავარი აღმასრულებელი
ოფიცერი

 GGU-ს შეუერთდა 2015 წლის
იანვარში.

 მანამდე ის 14 წელი იყო ჩართული
საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში
და იყო იმ გუნდის ნაწილი, რომელმაც
შეიმუშავა საქართველოს ენერგეტიკის
სექტორის მოქმედი საკანონმდებლო
ბაზა.

 ფლობს თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სამართლისა და
ეკონომიკის ხარისხს. ნუკა მშვიდობაძე, 

ფინანსური დირექტორი

 ნუკა 2017 წელს შეუერთდა GCAP-ის
განახლებადი ენერგიის ბიზნესს;

 ის BGEO-ს ფინანსურ გუნდში 2016 

წლიდან მუშაობდა;

 მანამდე იგი 6 წელზე მეტი ხნის
განმავლობაში მუშაობდა PWC-ში, 

მართავდა აუდიტის გუნდებს
სხვადასხვა კლიენტებისთვის, მათ
შორის Mastercard Europe, Energo-Pro 

Georgia, UCB და ა.შ.;

 ფლობს BBA ხარისხს კავკასიის
უნივერსიტეტიდან და არის ACCA-ს
წევრი.

ლუკა ჩაჩიბაია, 

მთავარი ტექნიკური
დირექტორი

 2017 წელს შეუერთდა GGU-ს;

 მანამდე იკავებდა მენეჯერულ
პოზიციებს Tethys Petroleum-სა
და Schlumberger-ში;

 ფლობს მეცნიერების ბაკალავრის
ხარისხს ინჟინერიის დარგში
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტიდან და MBA 

დიპლომს ჰულტის
საერთაშორისო ბიზნეს
სკოლიდან.

ლევან დადიანი, 

წევრი

 შეუერთდა BGEO-ს 2012 წელს, 

ამჟამად იკავებს გენერალური
მრჩევლის თანამდებობას
„საქართველოს კაპიტალში“;

 ლევანს აქვს დიდი გამოცდილება
კომერციულ სამართალში, კაპიტალის
ინვესტიციებში, კორპორაციული და
პროექტების დაფინანსებასა და
ენერგეტიკის პროექტებში;

 მანამდე ის იყო წამყვანი ქართული
იურიდიული ფირმის პარტნიორი;

 ფლობს LLM-ის ხარისხს
საერთაშორისო ბიზნეს სამართალში
University of Texas-დან ოსტინში, აშშ.

*2022 წლის 21 სექტემბერს, ემიტენტის სამეთვალყურეო საბჭოს დაემატა ახალი წევრი - გედევან გელბახიანი, რომელიც წარმოადგენს საბჭოს დამოუკიდებელ წევრს, ხოლო 23 სექტემბრიდან მან უკვე დაიკავა ამავე
თარიღში შექმნილი აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარის პოზიცია (აუდიტის კომიტეტი დამატებით დაკომპლექტებულია საბჭოს სხვა წევრებით). გედევანი არის იურიდიული ფირმის - „Gelbakhiani Legal

Services მმართველი დირექტორი, 2012 წლიდან 2017 წლამდე იკავებდა სს „რესპუბლიკა ბანკის“ მთავარი იურიდიული ოფიცრისა (Chief Legal Officer) და კორპორატიული მდივნის (Corporate Secretary)

პოზიციებს, ხოლო მანამდე იყო სს „საქართველოს ბანკის“ ჯგუფის იურისტი, სადაც ძირითადად მისი საქმიანობა უკავშირებოდა შერწყმისა და შეძენის და საერთაშორისო ფინანსირების ტრანზაქციებს. ამჟამად
გედევანი ასევე არის სს „ჰიუნდაი ავტო ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე. გედევანი ფლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტის
ბაკალავრის ხარისხს.
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სარჩევი

შეთავაზების პირობები

საქართველოს მაკროეკონომიკური გარემო

განახლებადი ენერგიის ბიზნესის მიმოხილვა

ფინანსური მაჩვენებლები

ელექტროენერგიის ბაზარი საქართველოში

დანართი

5

14

19

25

28

32



$2.3

$5.9

$4.1$3.8

$5.4
$4.2

ჰიდროლეა ქართლი მესტიაჭალა 2

2020 2021

25

შემოსავალი და მომგებიანობა

შემოსავლებისა ($ მილიონი) და გენერაციის (გგვტ/სთ) ჩაშლა ჰესების მიხედვით

48 

GWh

81 

GWh

83 

GWh

91 

GWh
104 

GWh

92 

GWh

შემოსავალი ($ მილიონი) და გენერაცია (გგვტ/სთ)
შემოსავალი (PPA & Non-PPA, 

2021) 

შემოსავალი ჰესების მიხედვით
(2021) 

შენიშვნა: ჰესის შემოსავლები მოცემულია ბიზნესის შეწყვეტის ეფექტის გათვალისწინების გარეშე

73%

27%

შემოსავალი, PPA

შემოსავალი, Non-PPA

28%

40%

32%

ჰიდროლეა
ქართლი
მესტიაჭალა 2

$13.7 $13.6

$6.2 $6.3

231
268

130 124

-300

-200

-100

0

100

200

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2020 2021 2021 HY 2022 HY

შემოსავალი ($ მლნ) გამომუშავება (გგვტ/სთ)



2021 EBITDA Run-rate EBITDA

+10%
გასაყიდი ფასი
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დელევერიჯის სტრატეგია

კაპიტალის მართვის ჩარჩო EBITDA ზრდის და დელევერიჯის განმაპიროებებელი ფაქტორები

EBITDA ზრდის განმაპირობებელი
ფაქტორები:

• მოთხოვნის ძლიერი ზრდა
მოახლოებულ საბაზრო
რეფორმებთან ერთად, რაც
გამოიწვევს ელექტროენერგიის
ფასის მნიშვნელოვან ზრდას

• ჰიდროლოგიური პირობების
ნორმალიზება, რომელიც იწვევს
დამახასიათებელ გენერაციის
დონის მიღწევას

 მიმდინარე ლევერიჯის შემცირება დაახლოებით $95 მილიონი აშშ
დოლარიდან $80 მილიონ აშშ დოლარამდე;

 შემდგომი დელევერიჯი დაგეგმილია ძლიერი ფინანსური პოლიტიკის
განხორციელების მეშვეობით;

 დივიდენდების პოლიტიკა - კორექტირებული წმინდა კონსოლიდირებული
მოგების 50%-მდე*

 წმინდა ვალი/EBITDA დონის შემცირება 5.0x-მდე

დელევერიჯის განმაპირობებელი
ფაქტორები:

• EBITDA-ის ზრდის ძლიერი
პოტენციალი

• სესხის მომსახურების
კომფორტული დონეები EBITDA-

სთან შედარებით

• ფინანსური პოლიტიკა, რომელიც
აძლიერებს კომპანიის
დელევერიჯის სტრატეგიას

+10% 
გენერაცია

Revenue OPEX Interest Cash after DS

აქციონერები

ფული
50%

50%

წმინდა ვალი/EBITDA კოეფიციენტი

*კორექტირებულია არა-განმეორებითი და არაფულადი ხარჯებისთვის (იხ. პროსპექტი)

6.50 

6.00 

5.50 

5.25 

5.00 

 4.50

 5.00

 5.50

 6.00

 6.50

 7.00

2023 2024 2025 2026 2027
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სარჩევი

შეთავაზების პირობები

საქართველოს მაკროეკონომიკური გარემო

განახლებადი ენერგიის ბიზნესის მიმოხილვა

ფინანსური მაჩვენებლები

ელექტროენერგიის ბაზარი საქართველოში

დანართი

5

13

18

24

27

31
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…და გააგრძელებს შემდგომ ზრდას გაზრდილი მოხმარების 

შესაბამისად

2030 წლისთვის დეფიციტმა შეიძლება 10 ტვტ/სთ-ს მიაღწიოს, თუ განახლებადი 

გენერაცია არ ამოქმედდება

10

ტვტ

/სთ

საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზრის დინამიკა

ელექტროენერგიის იმპორტის საჭიროება გაორმაგდა ბოლო ათწლეულის 

განმავლობაში

ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდა 2.4-ჯერ აღემატება წარმოების ზრდას, რაც 

ზრდის ელექტროენერგიის იმპორტისა და თბოწარმოების საჭიროებას (იმპორტირებულ 

გაზზე მუშაობა)

ძ
ი

რ
ი

თ
ა

დ
ი
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ვ
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ნ
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ბ
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ბ
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 -
2

0
2

1

მოხმარების საშუალო 10 

წლიანი ზრდა

5.3%

ელექტორენერგიის მოხმარება

14.7 TWh

მთლიანი დადგმული სიმძლავრე

4.5 GW

მთლიანი განახლებადი თაობა

10.7 GWh

მთლიანი განახლებადი

სიმძლავრე

3.3 GW

მთლიანი დეფიციტი, რომელიც

ივსება იმპორტით და თბოწარმოებით

4.0 TWh
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ელექტროენერგიის ბაზრის განვითარება
ელექტროენერგიის ბაზრის რეფორმა 2019 წელს დაიწყო ენერგეტიკის შესახებ ახალი კანონის მიღებით და დიდი ტრანსფორმაცია მოხდება 

ორგანიზებული ბაზრების ამოქმედების შემდეგ 2023 წელს.

2022
1990-

2005
2006 2007 2012 2017 2019 2020 2021

• ხშირი შეფერხება

• ელექტროენერგიაზე 

სტაბილური 

წვდომა არ არის

• დაინერგა 

პირველი 

მხარდაჭერის 

მექანიზმი (PPA)

• საქართველო 

გახდა ევროპის 

ენერგეტიკული 

თანამეგობრობის 

წევრი

• საქართველოს მთავრობამ 

დაამტკიცა ბაზრის ახალი 

კონცეფცია და 

ენერგეტიკული ბაზრის 

რეფორმის გეგმა

• ბაზრის რეფორმები

• კრიტიკული 

ინფრასტრუქტურის 

განახლება

• ძირითადი 

ინვესტიციები 

გადამცემ ქსელში, 

მათ შორის, 

ურთიერთჩართვის

• მიღებულ იქნა 

ახალი კანონი 

ენერგეტიკის შესახებ

• დაიწყო საბოლოო 

მომხმარებლების 

დერეგულირება

• საცალო ბაზრის რეფორმა

• განახლებადი ენერგიის 

პოპულარიზაციისთვის 

Feed-in-Premium-ის 

დანერგვაბ
ა
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დ
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ბ
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• ორგანიზებული 

ბაზრების გაშვება 

დაგეგმილია 2023 

წლის პირველ 

კვარტალში

არსებული ბაზრის სტრუქტურა ბაზრის ახალი სტრუქტურა1

ელექტროენერგიით ვაჭრობა ყოველთვიურად ხდება:

ორმხრივი შეთანხმებები

• PPA „ესკო“-სთან („ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული 

ოპერატორი“, თუ აქვს)

• უკონტრაქტო ენერგია გაიყიდა “ესკო“-ს საბალანსო ელექტროენერგიის 

სახით

Ზოგადი პრინციპები:

• ორმხრივი შეთანხმების ფასი არ არის გამჭვირვალე

• „ესკო“ ყიდულობს ელექტროენერგიას ელექტროსადგურებიდან PPA-ით, 

იმპორტით და ყოველგვარი კონტრაქტის გარეშე, რის შემდეგაც ყიდის მას 

მომხმარებელზე ორმხრივი შეთანხმების გარეშე.

ელექტროენერგიით ვაჭრობა საათობრივად ხდება:

• ორმხრივი ხელშეკრულება

• ორგანიზებული ბაზრები, როგორიცაა დღის წინა ბაზარი, 

შიდადღიური ბაზარი, OTC ბაზარი, საბალანსო და დამხმარე 

სერვისების ბაზარი, ორგანიზებული სპეციალური ბაზრის 

ოპერატორების („სემეკ“ და „სსე“) მიერ

Ზოგადი პრინციპები:

• ორგანიზებულ ბაზრებზე ფასები დგინდება გამჭვირვალედ და არის 

საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაცია

• „ესკო“ რჩება PPA თაობის მიმღები და ყიდის მას ბაზარზე

შენიშვნა 1: სავარაუდო გაშვების თარიღი – H1 2023

2023
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5.0-10.0 US ც./კვტ სთ დეფიციტის თვეებში

დეფიციტის თვეებში ელექტროენერგიის 

საბაზრო ფასი განისაზღვრება 

თბოსადგურების ზღვრული ღირებულებით 

და ელექტროენერგიის იმპორტის ფასით 

(რომელიც 2022 წლის იანვარ-თებერვალში 7.5 

აშშ დოლარს/კვტ/სთ-ს გადააჭარბა).

5.0 US ც./კვტ სთ-მდე ჭარბი თვის 

განმავლობაში

ელექტროენერგიის ფასებმა შეიძლება 

მიაღწიოს 5.0 აშშ დოლარს/კვტ/სთ-მდე ჭარბი 

თვის განმავლობაში, განსაკუთრებით 

მიმზიდველი საექსპორტო ტარიფების 

გათვალისწინებით.

არსებული ბაზარი

30

რეფორმირებული ბაზარი

ESCO-ს საბალანსო ფასი, ელექტროენერგიის არსებული საორიენტაციო ფასი

საქართველოში, არის იმპორტისა და არსებული PPA კონტრაქტების საშუალო

შეწონილი ფასი. ფასი გამოითვლება ყოველთვიურად.

ფასების დრაივერები:

• საბაზისო დატვირთვის იმპორტის ფასი

• PPA ტარიფები და მოცულობა

• რეგულირებადი ჰესებისა და იაფი ელექტროენერგიის შერევა

სავალდებულო 

შესყიდვის 

მთლიანი 

ღირებულება 

(PPA+იმპორტი) აშშ 

დოლარი

ESCO საბალანსო 

ფასი

გაყიდული 

ელექტროენერგიის 

მთლიანი 

მოცულობა 

(კვტ/სთ)

ბაზრის სტრუქტურა და ფასების დადგენის პრინციპები
საბაზრო რეფორმა შეამცირებს ვაჭრობის პერიოდს ერთი თვიდან ერთ საათამდე, შეცვლის ვაჭრობისა და ფასების დადგენის პრინციპებს, შექმნის 

გამჭვირვალე და კონკურენტუნარიან ბაზარს ვაჭრობისთვის.
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Run-of-river HPPs WPPs Regulating HPPs TPPs Imports Demand

ისტორიული 

ფასები
იან თებ მარ აპრ მაი ივნ ივლ აგვ სექ ოქტ ნოე დეკ

ESCO 2021 4.7 4.7 4.9 4.9 3.9 4.4 3.6 5.1 5.4 5.5 5.5 5.4

ESCO 2022 6.0 6.2 5.9 5.5 4.7 4.9 4.2 5.2

22' vs 21' +27% +33% +21% +12% +20% +12% +17% +2%
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სარჩევი

შეთავაზების პირობები

საქართველოს მაკროეკონომიკური გარემო

განახლებადი ენერგიის ბიზნესის მიმოხილვა

ფინანსური მაჩვენებლები

ელექტროენერგიის ბაზარი საქართველოში

დანართი

5

14

19

25

28

32
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პირველი მწვანე ობლიგაციები საქართველოდან

COVID-19-ის მიუხედავად, მოთხოვნამ 1.5-ჯერ გადააჭარბა ემისიის მოცულობას

• 2020 წლის ივლისში, წყალმომარაგების ბიზნესმა განახლებადი ენერგიის საოპერაციო/გაშვებულ აქტივებთან ერთად წარმატებით დალისტა სადებიუტო მწვანე

ობლიგაციები ირლანდიის საფონდო ბირჟაზე, იმ პერიოდისთვის ხელსაყრელი ფასწარმოქმნით

• ემისიას დიდი ინტერესი მოჰყვა როგორც ინსტიტუციური ინვესტორების, ისე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მხრიდან

• ემიტენტმა მოიპოვა მეორე მხარის მოსაზრება Sustainalytics-ისგან, გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი კვლევისა და ანალიზის წამყვანი მიმწოდებლისგან,

მისი მწვანე ობლიგაციის ჩარჩოსთვის.

პირველი მწვანე ობლიგაციები საქართველოდან

ობლიგაციების გამოშვება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა წყალმომარაგების ბიზნესის ფინანსური მოქნილობა და გააძლიერა მისი ლიკვიდურობის 

პროფილი ამორტიზირებადი გრაფიკისგან ე.წ. ბულეტ დაფარვის სტრუქტურაზე გადასვლის გზით, რამაც ხელი შეუწყო ბიზნესის ჯანსაღ ზრდას და 

დივიდენდების განაწილბის შესაძლებლობას.

ობლიგაციები: $250 მლნ, 5NC2, 7.75% მწვანე ობლიგაციები

მიღებული სახსრების 

გამოყენება:

წყალმომარაგების კაპიტალური დანახარჯები 

და არსებული დავალიანების რეფინანსირება

ლისტინგი: ირლანდიის საფონდო ბირჟა

რეიტინგი: B+ (სტაბილური) Fitch / B (დადებითი) S&P

ერთადერთი Book-

runner, მწვანე 

სტრუქტურის აგენტი, 

განვითარებაზე

ორიენტირებული

დაფინანსების აგენტი:

J.P. Morgan

თანა-მენეჯერი: TBC Capital

მოთხოვნა: 1.5-ჯერ გადააჭარბა ემისიის მოცულობას

სტრატეგიული (Anchor) 

ინვესტორები:
FMO, DEG, ADB & TBC ბანკი

ემისიის მიმოხილვა
ინვესტორთა გეოგრაფიული განაწილება

ევროპა (53%)

დიდი 

ბრიტანეთი (13%)

საქართველო (14%)

აზია (14%)

ა.შ.შ. (6%)
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არსებული და დაგეგმილი სამართლებრივი სტრუქტურა

იურიდიული სტრუქტურა ობლიგაციის 

გამოშვებამდე

Georgia Capital PLC

100%

100%

სს „საქართველოს კაპიტალი“

35%

სს „ჯორჯია გლობალ 

იუთილითიზ“

სს „საქართველოს 

განახლებადი 

ენერგიის კომპანია“

დაგეგმილი 

განახლებადი 

ენერგიის ბიზნესი

100%

წყალმომარაგების 

ბიზნესი

100%

მოქმედი განახლებადი 

ენერგიის ბიზნესი:

იურიდიული სტრუქტურა ობლიგაციის 

გამოშვების შემდეგ

Georgia Capital PLC

100%

100%

სს საქართველოს კაპიტალი

სს “საქართველოს განახლებადი ენერგიის 

კომპანიის ჰოლდინგი“

სს „საქართველოს 

განახლებადი 

ენერგიის კომპანია“

100%

დაგეგმილი 

განახლებადი 

ენერგიის ბიზნესი
სს „სვანეთი 

ჰიდრო“

შპს „ქართლის 

ქარის 

ელექტროსადგური“

შპს „ჯიარპისი 

თრეიდი“
შპს „ჰიდროლეა“

სს „საქართველოს 

განახლებადი ენერგიის 

ოპერაციები“ (GRPO)

100%100%

შპს 

„გეოენერჯი“

შპს „ჰიდრო 

ჯორჯია“

შპს „კასლეთი 

2“

100%

100%შპს „ქართლის ქარის 

ელექტროსადგური“

შპს „ჰიდროლეა“

შპს „საქართველოს 

ენერგიით ვაჭრობის 

კომპანია“

შპს „ჯორჯიან 

უოთერ ენდ 

ფაუერ“

შპს „ჯორჯიან 

ინჯინიერინგ ენდ 

მენეჯმენტ 

კომპანი“

სს „სვანეთი ჰიდრო“
შპს “რუსთავის 

წყალი“

შპს „გარდაბნის 

გამწმენდი 

ნაგებობა“

შპს „საგურამო 

ენერჯი“

ემიტენტი

გარანტორი

შპს „აკვალია 

საქართველო“

65%



დეტალური ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, იხილოთ კომპანიის პერიოდული ანგარიშები და პროსპექტი

საბალანსო ანგარიშგება, ‘000 ლარი

34

საბალანსო უწყისი, ათასი ლარი
30.06.2022

არააუდ.

31.12.2021

აუდ.

31.12.2020

აუდ.

კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი 84,664 84,664 104,664

გაუნაწილებელი მოგება -64,128 -60,135 -14,617

სხვა რეზერვები 17,418 18,305 22,434

კაპიტალი, რომელიც მიეკუთვნება მშობელი საწარმოს 

მესაკუთრეებს
37,954 42,834 112,481

უმცირესობის წილი - - -

კაპიტალი სულ 37,954 42,834 112,481

ვალდებულებები

გრძელვადიანი ვალდებულებები

ნასესხები სახსრები და გამოშვებული ობლიგაციები 275,372 297,648 308,549

საიჯარო ვალდებულებები 1,225 1,191 1,140

სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები 520 550 1,472

მთლიანი გრძელვადიანი ვალდებულებები 277,117 299,389 311,161

მიმდინარე ვალდებულებები

ნასესხები სახსრები და გამოშვებული ობლიგაციები 9,067 9,680 10,098

სავაჭრო და სხვა გადასახდელები 1,129 972 1,814

საიჯარო ვალდებულებები 112 118 97

სხვა მიმდინარე ვალდებულებები - 1,185 -

საგადასახადო ვალდებულება, მოგების გადასახადის 

გარდა
2,472 621 1,049

სულ მიმდინარე ვალდებულებები 12,780 12,576 13,058

მთლიანი ვალდებულებები 289,897 311,965 324,219

მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი 327,851 354,799 436,700

საბალანსო უწყისი, ათასი ლარი
30.06.2022

არააუდ.

31.12.2021

აუდ.

31.12.2020

აუდ.

აქტივები

გრძელვადიანი აქტივები

ძირითადი საშუალებები 278,212 300,597 364,349

გამოყენების უფლებასთან დაკავშირებული აქტივები 1,211 1,254 1,279

გაცემული გრძელვადიანი სესხები 874 13 39

სხვა გრძელვადიანი აქტივები 1087 1130 948

მთლიანი გრძელვადიანი აქტივები 281,384 302,994 366,615

მიმდინარე აქტივები

სასაქონლო-მატერიალური მარაგი 480 406 365

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები
3,206 

2,366 1,762

გაცემული სესხები 7,160 14 164

წინასწარ გადახდილი გადასახადები, გარდა საშემოსავლო 

გადასახადისა
2,726 1,262 1,440

ანაზღაურებადი აქტივები 2,192 2,318 2,808

სავაჭროდ ფლობილი ფინანსური აქტივები 10,938 8,122 -

ავანსები 842 369 284

ნაღდი ფული ბანკში 18,923 36,948 63,262

მთლიანი მიმდინარე აქტივები 46,467 51,805 70,085

მთლიანი აქტივები 327,851 354,799 436,700
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მოგება და ზარალის ანგარიშგება, ათასი ლარი
2022 HY

არააუდ.

2021 HY

არააუდ.

2021

აუდ.

2020

აუდ.

შემოსავალი ელექტროენერგიის გაყიდვიდან 19,244 20,432 43,309 38,258 

ბიზნესის შეფერხების ანაზღაურება - - 587 4,252 

სხვა შემოსავალი - - 55 -

სულ ამონაგები და შემოსულობა 19,244 20,432 43,951 42,510 

ელექტროენერგიის და გადაცემის ხარჯები (338) (275) (524) (221)

ხელფასები და თანამშრომლების სხვა სარგებელი (576) (444) (929) (1,063)

გადასახადები, გარდა საშემოსავლო გადასახადისა (1,159) (1,360) (2,480) (2,536)

სხვა საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები (190) (161) (329) (376)

პროფესიული საფასური (361) (286) (732) (677)

ნედლეული, საწვავი და სხვა სახარჯი მასალები (96) (25) (285) (55)

მოვლის ხარჯები (1,218) (1,367) (2,631) (2,801)

სხვა საოპერაციო ხარჯები (843) (1,042) (1,963) (1,734)

EBITDA 14,463 15,472 34,078 33,047 

ფინანსური შემოსავალი 646 581 1,293 355 

ფინანსური ხარჯები (11,706) (12,734) (24,873) (23,772)

წმინდა საკურსო მოგება / ( ზარალი ) (27) 22 (25) (1,301)

ამორტიზაცია და ცვეთა (5,585) (6,564) (12,580) (12,640)

ფინანსური ვალდებულებების დაფარვის ზარალი - - - (10,002)

ძირითადი საშუალებების გაუფასურება - - (36,595) -

ევრობონდის რეფინანსირებასთან დაკავშირებული ხარჯები - - (2,766) -

არარეგულირებული ხარჯები (1,783) (1,328) (4,050) (575)

ზარალი დაბეგვრამდე (3,992) (4,551) (45,518) (14,888)

საშემოსავლო გადასახადის ხარჯი - - - -

სუფთა ზარალი (3,992) (4,551) (45,518) (14,888)

მიეკუთვნება:

სათავო საწარმოს მესაკუთრეები (3,992) (4,551) (45,518) (14,152)

არამაკონტროლებელი წილები - - - (736)

სხვა სრული შემოსავალი

მოგება სავალუტო გადაფასებებიდან (888) (2,676) (4,129) 15,298 

სულ საანგარიშო პერიოდის წმინდა სრული შემოსავალი/ზარალი (4,880) (7,227) (49,647) 410 

მიეკუთვნება:

სათავო საწარმოს მესაკუთრეები (4,880) (7,227) (49,647) 2,604 

არამაკონტროლებელი წილები - - - (2,194)

დეტალური ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, იხილოთ კომპანიის პერიოდული ანგარიშები და პროსპექტი
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2022 HY

არააუდ.

2021 HY

არააუდ.

2021

აუდ.

2020

აუდ.

ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივების შეძენა
(1,285) (4,533) (7,055) (12,280)

ქონების ზიანის ანაზღაურება
-

- -
40,892 

ძირითადი საშუალებების გაყიდვა
2,456 

- - -

ბონუსის შეწყვეტა
(1,306)

- - -

შვილობილი კომპანიების შეძენა
-

- -
(6,008)

გაცემული სესხები
(7,883)

-
146 (71)

მიღებული პროცენტი
542 581 897 355 

საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული წმინდა ფულადი სახსრები (7,476) (3,952) (6,012) 22,888

ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან

საიჯარო ვალდებულებების ძირითადი ნაწილის გადახდა
(174) (117) (231) (246)

ამონაგები ნასესხები სახსრებიდან და გამოშვებული ობლიგაციებიდან
- 1,899 2,525 294,709 

ნასესხები სახსრების და სავალო ფასიანი ქაღალდების დაფარვა, მათ შორის

სესხის წინსწრებით დაფარვისთვის გადახდილი საკომისიოს ჩათვლით (6,889)
- -

(298,537)

გადახდილი პროცენტი
(11,521) (12,192) (23,754) (20,238)

გადახდილი ობლიგაციების გამოშვების საკომისიოები და ხარჯები
-

- -
(4,435)

საკომისიო სესხის გადახდაზე
-

- - -

შენატანები მშობელი საწარმოდან
-

- -
3,108 

მშობელ საწარმოებზე განაწილება
- (9,471) (20,000) (4,926)

ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან
(18,585)

(19,881) (41,460) (30,565)

სავალუტო კურსის ცვლილება
(977) (507) (1,552) 3,171 

ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების წმინდა შემცირება
(18,025)

(23,119) (26,314) 43,044 

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები წლის დასაწყისში 36,948 63,262 63,262 20,218 

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები პერიოდის ბოლოს 18,923 40,145 36,948 63,262 

ფულადი ნაკადის განცხადება, ათასი ლარი
2022 HY

არააუდ.

2021 HY

არააუდ.

2021

აუდ.

2020

აუდ.

ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან

ზარალი დაბეგვრამდე (3,992) (4,551) (45,518) (14,888)

ცვლილებები:

ცვეთა და ამორტიზაცია 5,585 6,564 12,580 12,640 

ვალუტის კურსით გამოწვეული წმინდა ზარალი 27 (22) 25 1,301 

ფინანსური შემოსავალი (646) (581) (1,293) (355)

ფინანსური ხარჯები 11,706 12,734 24,873 23,772 

ფინანსური ვალდებულებების ჩაქრობის ზარალი - - - 10,002 

შემოსულობა საქმიანობის შეწყვეტით გამოწვეული ანაზრაურებიდან - - (587) (4,252)

ძირითადი საშუალებების გაუფასურება - - 36,595 -

არარეგულირებული და სხვა ხარჯები 1,783 976 3,381 575 

აქტივების ერთდჯერადი ჩამოწერა - - (568) -

ევრობონდების რეფინანსირებასთან დაკავშირებული შეფასებების

გადახედვა
- - 2,766 -

ფულადი სახსრების ნაკადები საოპერაციო კაპიტალის ცვლილებებამდე 14,463 15,120 32,254 28,795 

ცვლილება მარაგებში (74) (97) (41) (236)

სავაჭრო და სხვა დებიტორული მოთხოვნების ცვლილება (840) (3,082) (604) 305 

წინასწარი გადასახადის ცვლილება საშემოსავლო გადასახადის გარდა (1,464) (555) 178 724 

ავანსების ცვლილება (473) 22 (85) (182)

სავაჭრო და სხვა კრედიტორული ვალდებულებების ცვლილება 157 (846) (842) 941 

დაზღვევის აღსადგენ აქტივში ცვლილებები - - 586 11,246 

სხვა საგადასახადო ვალდებულების ცვლილება 307 (1,033) (428) (624)

შეზღუდული ფულადი სახსრების ცვლილება - - - 6,581 

ფულადი სახსრების მოძრაობა კაპიტალის ცვლილების შემდეგ 12,076 9,529 31,018 47,550 

გადახდილი საშემოსავლო გადასახადი - - - -

ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან სავაჭრო ფასიან

ქაღალდებში ინვესტიციამდე
12,076 9,529 31,018 47,550 

წმინდა ინვესტიცია სავაჭრო ფასიან ქაღალდებში (3,064) (8,308) (8,308) -

ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან 9,012 1,221 22,710 47,550

დეტალური ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, იხილოთ კომპანიის პერიოდული ანგარიშები და პროსპექტი
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შერჩეული ფინანსური კოეფიციენტები

კოეფიციენტები:
2022 HY 

კორექტ.1
2022 HY 2021 2020

ფინანსური ლევერიჯის კოეფიციენტები

1. პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 1.4 1.4 1.4 1.6 

2. წმინდა სესხები/EBITDA (ობლიგაციების კოვენანტის კოეფიციენტი) 6.8 8.1 8.0 7.8 

3. მთლიანი ვალის კოეფიციენტი 0.8 0.9 0.9 0.7 

4. გრძელვადიანი სესხებისა და კაპიტალის თანაფარდობის კოეფიციენტი 6.1 7.3 7.0 2.8 

მომგებიანობის კოეფიციენტები

5. EBITDA მარჟა 75% 75% 78% 78%

6. EBIT მარჟა 46% 46% 49% 48%

7. ჩადებული კაპიტალის ამონაგების კოეფიციენტი 6.7% 6.5% 5.6% 5.1%

ლიკვიდურობის კოეფიციენტები

8. ფულის ამოღების კოეფიციენტი 96% 96% 99% 101%

9. ლიკვიდური აქტივები / მთლიანი აქტივები 3.2% 10.1% 13.4% 14.9%

10. ლიკვიდური აქტივები/მიმდინარე ვალდებულებები 1.85 2.59 3.77 4.98 

11. მიმდინარე აქტივების კოეფიციენტი 4.42 3.64 4.12 5.37 

შერჩეული კოეფიციენტები საკრედიტო სარეიტინგო

სააგენტოების მეთოდოლოგიებიდან

12. (CFO Pre-W/C + Interest) / Interest Expense 1.37 1.37 1.36 1.42 

13. (CFO Pre-W/C) / Net Debt 4.1% 3.5% 3.5% 3.5%

14. RCF / Net Debt 3.7% 3.1% -0.1% 10.8%

1კოეფიციენტები ითვალისწინებს შემდეგი მოვლენების ეფექტს:

• GGU-ის მიერ 2020 წლის 28 ივლისს გამოშვებული $250 მილიონის ევრო-ობლიგაციების
და შესაბამისად, ემიტენტსა და მის ჯგუფზე მიკუთვნებული დაახლოებით $95 

მილიონის გადაფარვის ეფექტს;

• ემიტენტის 100%-იანი არაპირდაპირი მესაკუთრისგან, სს „საქართველოს კაპიტალისგან“ 

მიღებული დაახლოებით $90 მილიონის დამფუძნებლის სუბორდინირებული
დაფინანსების და ემიტენტის ბალანსზე არსებული დაახლოებით $5 მილიონის ნაღდი
ფულის მეშვეობით (აქედან, ნაწილი ნაღდი ფული მიღებულ იქნა 2022 წლის 30 ივნისის
მდგომარეობით, ემიტენტის მიერ სავაჭროდ ფლობილი ფინანსური აქტივების სრულად
რეალიზაციის შედეგად);

• წინამდებარე პროსპექტით განსაზღვრული $80 მილიონის ობლიგაციების ემისიის
ეფექტს, რომლითაც განხორციელდება ემიტენტის არაპირდაპირი მესაკუთრის მიმართ
არსებული დაახლოებით $90 მილიონის დამფუძნებლის სუბორდინირებული
დაფინანსების რეფინანსირება (რეფინანსირების შემდეგ დარჩენილი დამფუძნებლის
სუბორდინირებული დაფინანსება: დაახლოებით $10 მილიონი).

გასათვალისწინებელია, რომ აღნიშნული კორექტირების ეფექტი არ ეფუძნება ზუსტ IFRS 

მონაცემებს, არამედ წარმოადგენს პროსპექტის მომზადების თარიღისთვის ემიტენტისთვის
ხელმისაწვდომ მაქსიმალურად დაზუსტებულ ინფორმაციას.

დეტალური ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, იხილოთ კომპანიის პერიოდული ანგარიშები და პროსპექტი
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კომპანიასა და ობლიგაციებთან დაკავშირებული რისკები

ობლიგაციებში ინვესტიცია გარკვეულ რისკებს შეიცავს. ობლიგაციების
პოტენციურმა მყიდველებმა საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღებამდე
ყურადღებით უნდა წაიკითხონ ობლიგაციების გამოშვების პროსპექტი.

პროსპექტში მოწოდებული სხვა ინფორმაციის გარდა, პოტენციურმა
ინვესტორებმა, ობლიგაციებში ინვესტირებამდე, ყურადღებით უნდა
განიხილონ აღწერილი რისკები, საკუთარი ფინანსური მდგომარეობისა და
საინვესტიციო მიზნების გათვალისწინებით. აღწერილ ნებისმიერ რისკს
შეიძლება ჰქონდეს არსებითი უარყოფითი გავლენა კომპანიის საქმიანობაზე,

ფინანსურ მდგომარეობასა და ოპერაციების შედეგებზე. თუ რომელიმე ეს
რისკი განხორციელდება, ამან შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს
ობლიგაციების საბაზრო ღირებულებაზე. გარდა ამისა, შემდეგი ფაქტორები
მნიშვნელოვანია ობლიგაციებთან დაკავშირებული საბაზრო რისკების
შეფასებისას. კომპანიას მიაჩნია, რომ აღწერილი რისკის ფაქტორები
წარმოადგენს შენიშვნებში ინვესტირებასთან დაკავშირებულ ძირითად
რისკებს. თუმცა, შეიძლება წარმოიშვას დამატებითი რისკები და
გაურკვევლობები, რომლებსაც კომპანია არ მიიჩნევს არსებითად ან არ იცის.

ნებისმიერ ასეთ რისკს და გაურკვევლობას შეიძლება ჰქონდეს მსგავსი
უარყოფითი ეფექტი. შესაბამისად, კომპანია არ აცხადებს, რომ
ობლიგაციების შენახვის აღწერილი რისკები ამომწურავია.

მოკლე ინფორმაცია ემიტენტის ბიზნესისა და შეთავაზებული ფასიანი ქაღალდებისთვის დამახასიათებელი მატერიალური რისკ

ფაქტორების შესახებ

ინდუსტრიისა და ეკონომიკის დამახასიათებელი რისკები:

1. ეკონომიკური არასტაბილურობისა და ინვესტირების რისკი მაღალია ისეთ განვითარებად ქვეყნებში, როგორიც საქართველოა:

1.1. პოლიტიკურმა და სამთავრობო არასტაბილურობამ საქართველოში შესაძლოა მოახდინოს მნიშვნელოვანი უარყოფითი გავლენა

ადგილობრივ ეკონომიკასა და კომპანიის ბიზნესზე;

1.2. არსებობს დამატებითი რისკის ფაქტორები, რომლებიც უკავშირდება ისეთ განვითარებად ბაზრებზე ინვესტირებას, როგორიც

საქართველოა;

1.3. კომპანიის საქმიანობაზე შესაძლოა უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს ლარის გაცვლითი კურსის ცვალებადობამ აშშ

დოლართან/სხვა ეკონომიკურად დაკავშირებული ქვეყნების ვალუტებთან მიმართებით;

1.4. ვინაიდან კომპანია საქართველოში ოპერირებს, საქართველოს ეკონომიკის პირობებში ცვლილებები მასზე გავლენას მოახდენს;

2. მეზობელ ქვეყნებსა და რეგიონთან დაკავშირებული რისკები:

2.1. რეგიონულმა დაძაბულობამ შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს ადგილობრივ ეკონომიკაზე და კომპანიის ბიზნესზე;

2.2. საქართველოს მეზობელი ბაზრების დესტრუქციას შესაძლოა ჰქონდეს უარყოფითი გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე;

3. საკანონმდებლო და სასამართლო სისტემებთან დაკავშირებული რისკები:

3.1. შესაძლოა თავი იჩინოს გამოწვევებმა, რომლებიც დაკავშირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის

კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციასთან, რასაც თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ ღრმა და ყოვლისმომცველი შეთანხმება

მოითხოვს;

3.2. საქართველოს საგადასახადო სისტემაში არსებულმა ბუნდოვანებამ შესაძლოა მომავალში გამოიწვიოს კომპანიის საგადასახადო

ვალდებულებების კორექტირება ან კომპანიისთვის ჯარიმების დაკისრება. ასევე შესაძლებელია, შეიცვალოს საქართველოში მოქმედი

საგადასახადო კანონმდებლობა და პოლიტიკა;

3.3. საქართველოს სასამართლო სისტემაში არსებულმა გაურკვევლობამ, მათ შორის საქართველოში სახელმწიფოს ნებისმიერმა

თვითნებურმა ან არათანმიმდევრულმა მომავალმა ქმედებამ შესაძლოა უარყოფითი ზემოქმედება მოახდინოს ადგილობრივ

ეკონომიკაზე, რამაც, თავის მხრივ, შეიძლება ზიანი მიაყენოს კომპანიის ბიზნესს;

3.4. კომპანია შესაძლოა დაექვემდებაროს სამართალწარმოების რისკს მისი მომხმარებლების, მომწოდებლების და მარეგულირებლის

მხრიდან;

4. მარეგულირებელ ჩარჩოსთან დაკავშირებული რისკები

4.1. საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზარი კვლავ ტრანსფორმაციის პროცესშია. არსებობს გარკვეული გაურკვევლობა ბაზრის

მოწყობასთან და საბაზრო ფასების ფორმირების ძირითად მამოძრავებელ ფაქტორებთან დაკავშირებით, რამაც შესაძლოა

დამატებითი რისკები შეუქმნას კომპანიას.

4.2. ახალმა რეგულაციებმა ამ და სხვა ინდუსტრიაში შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს კომპანიის საქმიანობაზე

4.3. თუ მომავალში კომპანია ვერ შეასრულებს ფულის გათეთრებასთან ან ტერორისტთა დაფინანსებასთან დაკავშირებულ რაიმე

მოქმედ რეგულაციებს, ან თუ კომპანია მათთან იქნება ასოცირებული, ამან შესაძლოა უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს

კომპანიაზე;
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კომპანიასა და ობლიგაციებთან დაკავშირებული რისკები
ემიტენტის საქმიანობასთან დაკავშირებული რისკები:

5. ბაზართან დაკავშირებული რისკები:

5.1. ელექტროენერგიის გამომუშავების, განაწილებისა და მიწოდების შესაძლებლობა დამოკიდებულია
საქართველოს გადამცემ სისტემაზე;

6. საოპერაციო რისკები:

6.1. სს „საქართველოს განახლებადი ენერგიის ოპერაციები“ ელექტროენერგიას ძირითადად ესკო-ზე ყიდის
გრძელვადიანი ელექტროენერგიის შესყიდვის ხელშეკრულებების (“PPA”) ჭრილში, მაგრამ იმ თვეებში, 

რომლებსაც PPA არ ფარავს, კომპანია იღებს საბაზრო რისკებს, რაც შეიძლება გამოიხატოს ორ ქვერისკში: 1) 

მიმღების პოვნის რისკი და 2) საბაზრო ფასის რისკი;

6.2. გარემოსდაცვითი, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების კანონმდებლობა;

6.3 კლიმატურმა პირობებმადა ბუნებრივმა საფრთხეებმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს კომპანიაზე;

6.4 ემიტენტი განახლებადი ენერგიის ბიზნესთან მიმართებაში დამოკიდებულია მის PPA-ებზე ესკო-სთან ;

6.5 ელექტროსადგურების მოვლა და განახლება მოიცავს მნიშვნელოვან რისკებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს
ელექტროენერგიის დაუგეგმავი გათიშვა, გამომუშავების შემცირება და მოულოდნელი კაპიტალური ხარჯები;

7. ლიკვიდურობასთან დაკავშირებული რისკები:

7.1 ინვესტიციები ელექტროსადგურებში არალიკვიდურია

8. მმართველობასთან და ფინანსურ აღრიცხვასთან/ანგარიშგებასთან დაკავშირებული რისკები:

8.1. თუ კომპანია ვერ უზრუნველყოფს ეფექტური შიდა კონტროლის სისტემას, ეს შესაძლოა უარყოფითად
აისახოს ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების სიზუსტეზე;

8.2. კორპორატიული მართვის სტანდარტებთან დაკავშირებული რისკები;

8.3. ემიტენტის აქციონერების ინტერესები გარკვეულ პირობებში შეიძლება განსხვავდებოდეს ობლიგაციების
მფლობელთა ინტერესებისგან;

9. პერსონალთან და თანამშრომლების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები:

9.1. . ბაზარზე კვალიფიციური კადრების ნაკლებობამ შეიძლება შეაფერხოს კომპანიის განვითარება და
ეფექტური საქმიანობა;

9.2. შრომითმა დავებმა და გაფიცვებმა შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს კომპანიის წარმოების დონესა და
მომგებიანობაზე;

10. მოულოდნელ მოვლენებთან დაკავშირებული რისკები:

10.1. მოულოდნელმა მოვლენებმა, როგორიცაა ბუნებრივი კატასტროფები, საგანგებო მდგომარეობა, პანდემია
და ა.შ. შესაძლოა სერიოზული უარყოფითი გავლენა იქონიოს კომპანიაზე;

10.2. კომპანიის საკუთრებაში არსებული აქტივების არასრულმა დაზღვევამ შეიძლება მნიშვნელოვანი
უარყოფითი გავლენა მოახდინოს კომპანიის მოგებაზე;

შესათავაზებელი ფასიანი ქაღალდებისათვის დამახასიათებელი რისკები
11. ობლიგაციების საბაზრო ფასთან, ლიკვიდურობასთან და სარგებელთან დაკავშირებული რისკები:

11.1. ობლიგაციების საბაზრო ფასი შეიძლება ცვალებადი იყოს;

11.2. ობლიგაციებისთვის შესაძლოა არ არსებობდეს აქტიური სავაჭრო ბაზარი, რაზეც შესაძლოა დამატებით
ახდენდეს გავლენას ის ფაქტი, რომ ობლიგაციები უზრუნველყოფილია;

11.3. ინვესტორებმა, რომელთა ფინანსური საქმიანობა დენომინირებულია ობლიგაციების ვალუტისგან
განსხვავებულ ვალუტაში ან ფულად ერთეულში, ობლიგაციებზე შესაძლოა მიიღონ ნაკლები პროცენტი ან
ძირითადი თანხა, ვიდრე ელიან, გაცვლის კურსებში რყევების ან სავალუტო ოპერაციების რეგულირების შედეგად

12. ობლიგაციების უფლებებთან დაკავშირებული რისკები:

12.1.  ობლიგაციების უზრუნველყოფაზე შესაძლოა უარყოფითი გავლენა მოახდინოს მესამე მხარის სასარგებლოდ
არსებულმა ან საგადასახადო იპოთეკა/გირავნობამ;

12.2 ობლიგაციების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულია სხვადასხვა რისკი, მათ შორის უზრუნველყოფის
გაფორმებასა და ობლიგაციების გადაცემასთან დაკაშვირებული რისკები;

12.3. ობლიგაციების გასხვისება ექვემდებარება გარკვეულ ტერიტორიულ/სხვა ქვეყნის ინვესტორებზე დაწესებულ
შეზღუდვებს;

12.4. მომავალში ობლიგაციების პირობები შეიძლება შეიცვალოს ან უარი ითქვას ობლიგაციების პირობების
დარღვევიდან გამომდინარე უფლებებზე;

12.5. ობლიგაციებს გააჩნია გამოსყიდვის ოფცია (call option), რაც გარკვეული რისკების მატარებელია
ინვესტორთათვის;

13. ობლიგაციების, მათი ფლობის საკანონმდებლო/მარეგულირებელ ჩარჩოსთან დაკავშირებული და სხვა რისკები:

13.1. საქართველოს კანონმდებლობაში ნებისმიერმა ცვლილებამ მომავალში შეიძლება არსებითად უარყოფითი
გავლენა მოახდინოს ობლიგაციებზე, მათ შორის საქართველოს საფონდო ბირჟაზე მათ რეგისტრაციაზე და
ობლიგაციების ფლობიდან მიღებული სარგებელის დაბეგვრაზე;

13.2. ინვესტორები უნდა დაეყრდნონ რეგისტრატორის, ობლიგაციონერების წარმომადგენლის და, შესაბამის
შემთხვევებში, ობლიგაციების ნომინალური მფლობელის პროცედურებს;

13.3. ობლიგაციებში კაპიტალდაბანდება გულისხმობს ინვესტიციის კანონიერებასთან დაკავშირებული
მოსაზრებების გათვალისწინებას;

13.4. ობლიგაციის შესყიდვის შესახებ განაცხადი შეიძლება დაკმაყოფილდეს ნაწილობრივ;
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საკონტაქტო ინფორმაცია:

GRPO: ir@grpc.ge

G&T: lb@gt.ge

TBCC: info@tbccapital.ge
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