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აბსტრაქტი 
 

 

ღია ტიპის სააქციო საზოგადოების არსებობის განმავლობაში ყველაზე მნიშვნელოვანი 

და რისკის შემცველი ეტაპი დგება მაშინ, როდესაც საზოგადოება აგრესორი კომპანიის 

მიერ დაუფლების განხორციელების პოტენციური საფრთხის წინაშე დგას. 

მოსალოდნელ საფრთხეს სააშკარაოზე გამოაქვს ყველა ის შიდასაზოგადოებრივი 

დაძაბულობა, რომელიც საფრთხის აღმოცენებამდე საზოგადოების შიგნით არსებობდა. 

ამასთანავე, ყველაზე მკაფიოდ ვლინდება საზოგადოების განსხვავებული ჯგუფების 

ინტერესები იხელმძღვანელონ მხოლოდ პირადი სარგებლის მიღების მოტივებიდან 

გამომდინარე. დაუფლების საფრთხის არსებობა საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია 

იმდენად, რამდენადაც ძალაუფლება თითქმის უმრავლეს შემთხვევაში მხოლოდ ერთი 

ჯგუფის ხელში იყრის თავს, რომელიც საზოგადოებისთვის უმნიშვნელოვანეს 

გადაწყვეტილებებს პირადი მოტივებიდან გამომდინარე იღებს და უგულებელყოფილი 

რჩება საზოგადოების, როგორც დამოუკიდებელი სუბიექტის ინტერესები, რომ 

აღარაფერი ითქვას საზოგადოების დანარჩენ სტეიკჰოლდერებზე. 

 

ძირითადი საძიებო სიტყვები: კორპორაცია, საზოგადოების დაუფლება, დაუფლების 

საფრთხე, ინტერესთა ბალანსი, აქციონერები, დირექტორები, მინორიტარი 

აქციონერები, სტეიკჰოლდრები, ფიდუციური მოვალეობები. 
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Abstract 

 

The most important and risky phase during the activities being held by Joint Stock Company 

occurs when the bidder tries to acquire control in a target company and the latter foresees the 

probability of potential danger. The impending threat exposes all the tention that existed within 

the company till the take-over threat had taken place. At the same time, there can be seen 

clearly the motivation of different groups being conducted by personal gain. Take-over threat is 

important to the extent that the power in almost all cases is gathered in the hands of one group 

that gets the most important decisions being proceeded by personal motives and neglegts the 

interests of the company as an independent legal entity, nothing to say about other stakeholders. 

 

Key words: Corporation, takeover, takeover threat, balance of interests, shareholders, directors, 

minority shareholders, stakeholders, fiduciary duties. 
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