მარკეტინგი და
ინვესტორებთან ურთიერთობა

ნუკა მშვიდობაძე, ACCA – GRPC
ივნისი, 2022

▪ ვებინარი ტარდება „კაპიტალის ბაზრის
მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში.
▪ „კაპიტალის ბაზრის მხარდაჭერის პროგრამა“
ხორციელდება ევროპის რეკონსტრუქციისა და
განვითარების ბანკის (EBRD) კაპიტალის და
ფინანსური ბაზრების განვითარების გუნდის
მიერ, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.
▪ პროექტის საკონსულტაციო სამუშაოებს
ასრულებს Galt & Taggart, BDO Georgia-სთან
ერთად.

განსახილველი საკითხები
1

ობლიგაციების ემისიის შესაძლებლობები საქართველოს ბაზარზე

2

რატომ უშვებენ კომპანიები ობლიგაციებს?

3

ობლიგაციის ტიპები

4

პირველი მწვანე ობლიგაციების ემისია საქართველოდან

5

GGU-ს მწვანე ობლიგაციების გამოშვების ვადები

6

ობლიგაციების გამოშვების პროცესში ჩართული მხარეები

7

პოტენციური საკითხები/რისკები ინვესტორთა გადმოსახედიდან

ობლიგაციების ემისიის შესაძლებლობები საქართველოს ბაზარზე
▪ განთავსების ტიპი:
▪ საჯარო შეთავაზება - ხორცილდება პირველად ან მეორად ბაზარზე და ობლიგაციების შეძენა შეუძლია
ნებისმიერ ფიზიკურ და/ან იურიდიულ პირს
▪ კერძო შეთავაზება - ფასიანი ქაღალდების შეძენის შეთავაზება იმ 100-ზე ნაკლები პირისათვის, რომელთა
ჩამონათვალი ემიტენტის მიერ წინასწარაა განსაზღვრული
▪ განთავსების ვალუტა: ეროვნული ვალუტა, უცხოური ვალუტა
▪ ადგილობრივ ბაზარზე გამოშვებული ობლიგაციების მაგალითები:

2022 - $15 მილიონის
ღირებულების ობლიგაციები

2022 - $12 მილიონის
ღირებულების ობლიგაციები

2021 - ₾35 მილიონის
ღირებულების ობლიგაციები

2020 - ₾70 მილიონის
ღირებულების ობლიგაციები

2020 - $10 მილიონის
ღირებულების ობლიგაციები

2019 - $35 მილიონის
ღირებულების ობლიგაციები

2018 - ₾25 მილიონის
ღირებულების ობლიგაციები

2018 - ₾50 მილიონის
ღირებულების ობლიგაციები

რატომ უშვებენ კომპანიები ობლიგაციებს?
უპირატესობები

ნაკლოვანებები

ფულის ბუფერის ზრდა / ბულეტ გადახდის სტრუქტურა

მეტი ანგარიშვალდებულება, გამჭირვალობისა და
მონიტორინგის მოთხოვნები

დივერსიფიცირებული ინვესტორთა ბაზა

შეზღუდული მოქნილობა პირობების ცვლილებებზე

კაპიტალის ბაზრის განვითარებაში წვლილის შეტანა

თანხის მოზიდვის ვადები

არსებული ვალდებულებების რეფინანსირების ეფექტური
გზა

განთავსების ხარჯები

ობლიგაციის ტიპები
სოციალური ობლიგაციები

სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები

▪ სოციალური ობლიგაციები წარმოადგენს მიზნობრივ
ობლიგაციებს, რომელთა ემისიით მოზიდული
სახსრებიც მიმართულია დადებითი სოციალური
ზეგავლენის მქონე ახალი და არსებული პროექტების
დასაფინანსებლად

▪ მწვანე ობლიგაციები არის ობლიგაციები,
რომლისგანაც მიღებული შემოსავლების 100%
გამოიყენება ახალი ან/და არსებული მწვანე
პროექტების დასაფინანსებლად ან
რეფინანსირებისათვის

▪ სოციალური პროექტები მოიცავს შემდეგ სფეროებს:
ჯანდაცვა, განათლება და პროფესიული მომზადება,
სურსათის უვნებლობა, სატრანსპორტო ინდუსტრია და
ა.შ.

▪ მწვანე პროექტები მოიცავს: ენერგო ეფექტურ და
რესურს ეფექტურ პროექტებს, განახლებადი ენერგიის
პროექტებს და ა.შ.

▪

ორივე ტიპის ობლიგაციის ემისიისთვის შესაბამისი კლასიფიკაციის დადასტურება სტანდარტულად ხდება მესამე მხარის
მიერ

▪

კლასიფიკაციის დადასტურება ხდება ემისიამდე და ემისიის შემდგომ ყოველწლიურად მზადდება მონიტორინგის
რეპორტი [შეთანხმებული პირობების მიხედვით]

პირველი მწვანე ობლიგაციების ემისია საქართველოდან
▪ 2020 წლის ივლისში, GGU-ს წყლისა და განახლებადი ენერგიის ბიზნესებმა გამოუშვეს $250 მილიონიანი მწვანე
ობლიგაციები, რომლის საჯარო შეთავაზებაც განხორციელდა ირლანდიის საფონდო ბირჟაზე
▪ ობლიგაციების გამოშვებას მნიშვნელოვანი დაინტერესება მოჰყვა ინსტიტუციური ინვესტორებისა და
საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისგან
▪ ემიტენტმა მოიპოვა Second Party Opinion ობლიგაციების სიმწვანესთან დაკავშირებით Sustainalytics-სგან,
რომელიც არის გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი კვლევისა და ანალიზის წამყვანი
მიმწოდებელი მსოფლიო ბაზარზე
განთავსების მიმოხილვა
ობლიგაციები:

$250 მილიონი , კუპონი: 7.75%, მწვანე ობლიგაციები

თანხის მიზნობრიობა:

კაპიტალური დანახარჯების დაფინანსება და
არსებული ვალდებულებების რეფინანსირება

ლისტინგი:

ირლანდიის საფონდო ბირჟა

რეიტინგი:

B+ (Stable) by Fitch / B (Positive) by S&P

საინვესტიციო ბანკი:

J.P. Morgan

თანა-მენეჯერი:

TBC Capital

მოთხოვნა ობლიგაციებზე:

1.5x

Anchor ინვესტორები:

FMO, DEG, ADB და TBC Bank

ინვესტორების გეოგრაფიული განაწილება
6%
14%

14%

53%
13%

Continental Europe

UK

Georgia

Asia

USA

GGU-ს მწვანე ობლიგაციების გამოშვების ვადები

2020

გადაწყვეტილების
მიღება
ობლიგაციების
გამოშვებაზე

Jan

მანდატის
წერილის
გაფორმება
საინვესტიციო
ბანკებთან

Feb

სარეიტინგო
სააგენტოებთან
დაკავშირება

Mar

Green Bond
Framework-ის
შემუშავება

Apr

Second Party
Opinion-ის
მოპოვება
ობლიგაციის
სიმწვანეზე

May

Anchor
Agreement-ების
ხელმოწერა,
პროსპექტუსის
დადასტურება

ობლიგაციების
გამოშვება

Jun

Jul

Due diligence პროცესი
წინასწარი
პირობების
დადგენა: თანხა,
კუპონი, ვადა, ა.შ.

მოლაპარაკებების
დაწყება
საერთაშორის
საფინანსო
ინსიტუტებთან

მუშაობა მიმდინარეობს
პროსპექტუსის
დოკუმენტზე, terms &
conditions და ობლიგაციის
კოვენანტების ნაწილზე

Roadshows

ობლიგაციების გამოშვების პროცესში ჩართული მხარეები

აუდიტი
საინვესტიციო ბანკები:

Anchor ინვესტორები
▪ FMO
▪ ADB
▪ DEG
▪ TBC

▪ EY

▪ JP Morgan
▪ TBC Capital

სარეიტინგო სააგენტოები
▪ S&P
▪ Fitch

იურიდიული და საკონსულტაციო
სააგენტოები

პროცესში ჩართული
მხარეები

▪
▪
▪
▪

SPO on Green Framework

Payment Agent

▪ Sustainalytics

▪ Citi

მხარეები, რომელთა ჩართვაც აუცილებელია ადგილობრივ ბაზარზე ობლიგაციების გამოშვებისთვის

Baker Mackenzie
Fresh fields
BLC
Etc.

პოტენციური საკითხები/რისკები ინვესტორთა გადმოსახედიდან
საოპერაციო მაჩვენებლები

▪
▪

ისტორიული მონაცემების გაზიარება
მესამე პირების მიერ მომზადებული რეპორტები

ტექნიკური საკითხები

▪
▪

მესამე პირების მიერ მომზადებული ტექნიკური რეპორტი
Site visit-ები

კომპანიის ფინანსური
მდგომარეობა

▪
▪

ფინანსური აუდიტის დასკვნა ემისიამდე
ანგარიშგებების გამოქვეყნების და ყოველწლიური აუდიტის ვალდებულება ემისიის შემდგომ

ინდუსტრიის მიმოხილვა

▪

ბაზრის მიმოხილვა, რეგულაციები, საგადასახადო და იურიდიული საკითხები

▪

უცხოურ ვალურაში დენომინირებული ობლიგაციის შემთხვევაში სავალუტო რისკის მიტიგაციის
გზები [ჰეჯირება, უცხოურ ვალუტაში შემოსავლის ჩვენება, ა.შ.]

გარემოსდაცვითი და სოციალური
საკითხები

▪
▪

E&S policy-ების შემუშავება, E&S აუდიტი და ყოველწლიური მონიტორინგი
Site visit-ები

ობლიგაციების რეფინანსირების
რისკი

▪
▪
▪
▪

რეფინანსირების რისკის მართვის ეფექტური სტრატეგიის შემუშავება
სწორი ფინანსური და საოპერაციო პროგნოზები
ფინანსური კოვენანტები/შეზღუდვები
ფულადი სახსრების აკუმულირება/ ობლიგაციის ნაწილის ამორტიზირება

სავალუტო რისკი

აღნიშნული პრეზენტაცია შეიქმნა კაპიტალის ბაზრის მხარდაჭერის პროგრამისთვის.
„კაპიტალის ბაზრის მხარდაჭერის პროგრამა“ ხორციელდება ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) კაპიტალის და
ფინანსური ბაზრების განვითარების გუნდის მიერ, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის საკონსულტაციო სამუშაოებს
ასრულებს Galt & Taggart, BDO Georgia-სთან ერთად.
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