
 

სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია “კრისტალის”                         
 (ს/კ 212896570, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. 

ქუთაისი, ნიკეას ქ. #22)  აქციონერებს 
 

To Shareholders of JSC Microfinance Organization (IN 212896570, 
legal address: 22 Nikea Street, Kutaisi, Georgia) “Crystal” 

შეტყობინება სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია “კრისტალის” 
აქციონერთა რიგგარეშე კრების მოწვევის შესახებ 

Notice on convention of the Shareholders Meeting of JSC 
Microfinance Organization “Crystal”  

თარიღი: 27.10.2022 Date: 27.10.2022 

საზოგადოების წესდების 7.1.1 პუნქტის თანახმად გაცნობებთ, რომ 
სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია “კრისტალის” (“საზოგადოება”) 
აქციონერთა  საერთო კრება ჩატარდება 2022 წლის 18 ნოემბერს, 
თბილისის დროით 18 საათზე. სხდომა ჩატარდება ელექტრონული 
კომუნიკაციის საშუალებით MS Teams. 

Congruent to paragraph 7.1.1 of the company Charter, we hereby inform 
you that the Annual General Meeting of the shareholders of JSC 
Microfinance Organization “Crystal” (the “Company”) shall be held on 
November 15, 2022 at 18:00 (Tbilisi time). The meeting will be held via 
electronic communication MS Teams. 

კრების დღის წესრიგი მოიცავს: The issues of the agenda of the meeting shall include: 

1 პროცედურული წესების დაცვით აქციონერთა საერთო 
კრების 2022 წლის 19 აპრილის გადაწყვეტილების მოწონება 
სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილების 
შესახებ: 

- სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი 
წევრ(ებ)ის კანდიდატურის დამტკიცება; 

- სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის გაწვევა; 

1 Approval of the decision of the shareholders dated on April 19, 
2022, on the change in the composition of the Supervisory Board, 
in accordance with the procedural rules: 

- Approval of the candidates of the Supervisory Board’s 
independent member(s); 

- Dismissal of the Supervisory Board member; 

გთხოვთ, დაესწროთ კრებას და მიიღოთ მონაწილეობა კენჭისყრაში, 
დღის წესრიგში შემავალ საკითხებთან დაკავშირებით. 

Please attend the meeting and take part in voting on the issues under 
the agenda. 

საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭო და გენერალური 
დირექტორი რეკომენდაციას გიწევთ, კენჭისყრისას მხარი 
დაუჭიროთ დღის წესრიგში შემავალ საკითხებს. 

The Supervisory Board and the General Director of the company 
recommend you to vote in favor of the issues under the agenda. 

საზოგადოების წესდების 7.1.4 მუხლის თანახმად, სააღრიცხვო 
დღედ გამოცხადდა 2022 წლის 25 ოქტომბერი. 

According to Article 7.1.4 of the Company Charter, October 25, 2022 was 
declared as the record date. 

კრების ჩატარებამდე 20 დღის განმავლობაში შეგიძლიათ 
შეამოწმოთ კრებაში მონაწილეობის უფლება საზოგადოების 
რეგისტრატორთან (სს “კავკასრეესტრი”, დამოუკიდებელი 
რეგისტრატორი თამაზ ხიზანიშვილი მის: ვაჟა ფშაველას გამზ. #71, 
მე-10 ბლოკი, მეშვიდე სართული, თბილისი, 0186.) თქვენი 
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტისა და/ან 
მინდობილობის წარდგენით, აქციონერთა რეესტრის მონაცემების 
გადამოწმების გზით. საზოგადოების რეგისტრატორს შეგიძლიათ 
მიმართოთ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 10 სთ-დან 18 სთ-
მდე. 

Within 20 days prior to holding of the meeting you may examine your 
right of participation in the meeting by way of examining the 
shareholders’ registry data through presentation of your identification 
document and/or power of attorney to the registrar of the Company (JSC 
“Kavkasreestri”, independent registrar Tamaz Khizanishvili ; address: 71 
Vazha-Pshavela Ave. 10th block, 7th floor, Tbilisi, 0186, Georgia). You 
may apply to the registrar of the Company from Monday through Friday 
from 10 A.M. to 6 P.M. 

 

 
არჩილ ბაკურაძე Archil Bakuradze 

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე Chair of Supervisory Board 

 


