ტრენინგი:

პარტნიორთა

შეთანხმებებისა

და

დირექტორთა

პასუხისმგებლობის სამართლებრივი, ფინანსური და საგადასახადო
ასპექტები
კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსი, 18-21 თებერვალი 2015

ოთხშაბათი, 18 თებერვალი, 2015
ოთახი # 415
10:00 – 13:00

სესია 1

(11:30-11:45

წესდების (პარტნიორთა შეთანხმების) - ფუნქცია, შინაარსი და აღსრულება

ყავის
შესვენება)









შესატანები.
დირექტორების/სამეთვალყურეო საბჭოს შერჩევა, ხელშეკრულებები
მათთან;
საწარმოს ხელმძღვანელები და შრომის სამართალი
დირექტორის/სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა ნომინირების უფლება;
ხმათა აკუმულირების მეთოდი;
დირექტორი და თვიტკონტრაჰირება;
დავების გადაწყვეტა ჩიხური ვითარების (Deadlock) დროს - Shootout
clauses;

პრაქტიკული სავარჯიშო და სიმულაცია

გიორგი ჯუღელი
13:00 – 14:00

ლანჩი

14:00 – 16:00

სესია 2

(16:00-16:15

წესდების (პარტნიორთა შეთანხმების) - ფუნქცია, შინაარსი და აღსრულება

ყავის
შესვენება)








წილის/აქციის უპირატესი შესყიდვის უფლება;
კვორუმი და გადაწყვეტილების მიღებისთვის აუცილებელი უმრავლესობა
(კვალიფიციური უმრავლესობა, ვეტოს უფლება);
წილის კადუცირება (მეწარმეთა შესახებ კანონი მ. 3.7);
წილების/აქციების გადაცემის შეზღუდვა;
პარტნიორის გარიცხვა და გასვლა საწარმოდან - საფუძვლები,
პროცედურა;
დივიდენდის პოლიტიკა;



წილების/აქციების გამოსყიდვა, გამოსყიდული წილების/აქციების ბედი.

პრაქტიკული სავარჯიშო და სიმულაცია

გიორგი ჯუღელი
16:00 – 18:00



რატომ უნდათ კონტროლი?
 კონტროლი როგორც მართვის საშუალება
 სინერგიების სახეები (შემოსავლები, ხარჯები)
 კონსოლიდირების უპირატესობა




კონტროლის პრემიუმი
მეწილეს ღირებულება და პარტნიორთა შეთანხმების მუხლები (Tag along,
Drag along, Right to first refusal)
 შეფასების საფუძვლები
 Discounted Cash Flow
 ფარდობითი შეფასება

გიგა ბედინეიშვილი

ხუთშაბათი, 19 თებერვალი, 2015
ოთახი # 415
10:00 – 13:00

სესია 1

(11:30-11:45

პარტნიორთა უფლებები და პარტნიორთა ხელშეკრულება

ყავის
შესვენება)







პარტნიორთა კრებაში მონაწილეობის უფლება
ინფორმაციის მიღების უფლება
ხმის უფლება
სპეციალური შემოწმების უფლება
რიგგარეშე კრების მოწვევის/მოწვევის მოთხოვნის უფლება

პრაქტიკული სავარჯიშო და სიმულაცია

გიორგი ჯუღელი

13:00 – 14:00

ლანჩი

14:00 – 16:00

სესია 2

(16:00-16:15

პარტნიორთა უფლებები და პარტნიორთა ხელშეკრულება

ყავის
შესვენება)






ორგანოთა გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლება
პარტნიორთა უპირატესი შესყიდვის უფლება
აქციის გამოსყიდვის მოთხოვნის უფლება
დერივაციული სარჩელი

პრაქტიკული სავარჯიშოები და სიმულაციები

გიორგი ჯუღელი

16:00 – 18:00






კორპორაციული მართვა - გადაწყვეტილების იერარქია
აქციების ძირითადი ოპერაციების ფინანსური გავლენა
რისკის მართვა ბორდის მიერ
ბორდის ქცევა კრიზისში

გიგა ბედინეიშვილი

პარასკევი, 20 თებერვალი 2015
ოთახი # 321
10:00 – 13:00

სესია 1

(11:30-11:45

ხელმძღვანელთა ვალდებულებები

ყავის
შესვენება)







კეთილსინდისიერების ვალდებულება
გულისხმიერების ვალდებულება
ერთგულების ვალდებულება, კონკურენციის აკრძალვა
კორპორაციული შესაძლებლობების მითვისება
დომინანტი პარტნიორი და მისი ვალდებულებები.

პრაქტიკული სავარჯიშოები და სიმულაციები

გიორგი ჯუღელი

13:00 – 14:00

ლანჩი

14:00 – 16:00

სესია 2

(16:00-16:15

წილებისა და აქციების გასხვისება vs. საწარმოს მთლიანი აქტივების გაყიდვა

ყავის
შესვენება)




განსხვავება კომერციული სამართლის თვალსაზრისით
პრაქტიკული სავარჯიშო: კაზუსი

რუსლან ახალაია

16:00 – 18:00

საშემოსავლო, მოგების და დღგ გადასახადის ნორმების ზოგადი მიმოხილვა




საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელი
საშემოსავლო გადასახადის დაბეგვრის ობიექტი
მოგების გადასახადის გადამხდელი


მოგების გადასახადის დაბეგვრის ობიექტი

მუდმივი დაწესებულება

საქართველოს წყაროდან მიღებული შემოსავალი

საშემოსავლო გადასახადისაგან გათავისუფლება
მოგების გადასახადისაგან გათავისუფლება

რუსლან ახალაია

შაბათი, 21 თებერვალი 2015
ოთახი # 321
10:00 – 13:00

სესია 1

(11:30-11:45

საშემოსავლო, მოგების და დღგ გადასახადის ნორმების ზოგადი მიმოხილვა გაგრძელება

ყავის
შესვენება)






გადასახადის გადამხდელი
დაბეგვრის ობიექტი
დღგ-გან გათავისუფლების მარეგულირებელი ნორმები
პრაქტიკული სავარჯიშო: კაზუსი

კაპიტალში შენატანების განხორციელება და მისი საგადასახადო შედეგები



მიმღები მხარისათვის
შენატანების განმახორციელებელი მხარისათვის

წილის გასხვისების საგადასახადო შედეგები
მოგების განაწილების საგადასახადო შედეგები
რუსლან ახალაია
13:00 – 14:00

ლანჩი

14:00 – 17:00

სესია 2

(16:00-16:15

საწარმოს რეორგანიზაცია (შერწყმა, გაყოფა, გამოყოფა) და ლიკვიდაცია:
ძირითადი საგადასახადო შედეგები

ყავის
შესვენება)

ამხანაგობა და მასთან დაკავშირებული ძირითადი საგადასახადო ასპექტები


შენატანების განხორციელების ძირითადი შედეგები საშემოსავლო და





მოგების გადასახადის მიზნებისათვის
შენატანების განხორციელების ძირითადი შედეგები დამატებული
გადასახადის მიზნებისათვის
ამხანაგობისათვის საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა
დამფუძნებლების მიერ;
ამხანაგობის მიერ დამფუძნებლებისათვის საქონლის
მიწოდება/მომსახურების გაწევა

საწარმოს აქტივების მიწოდება vs. წილების/აქციების მიწოდება - შემაჯამებელი
კაზუსის განხილვა
დირექტორის პასუხისმგებლობა საგადასახადო ვალდებულების შესრულებასთან
დაკავშირებით
17:30 - 18:00

ტრენინგის დახურვა, სერთიფიკატების გადაცემა

