ҚИСМИ 1. МАЪЛУМОТНОМА ДАР БОРАИ ҲАЙАТИ МИҚДОРӢ ВА СИФАТИИ СОҲИБОНИ КОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОК
Ҷадвали №1

1

Ном ва насаби
шахсоне, ки
5% ва зиёда
аз он коғазҳои
қиматнокро
соҳиб мебошанд
2

Ном ва насаби
шахсоне,ки
10%ва зиёда аз
он коғазҳои
қиматнокро
соҳиб мебошанд
3

Ном ва насаби
шахсоне,ки 20%
ва зиёда аз он
кағозҳои
қиматнокро
соҳиб мебошанд
4

3н

-

ЉСК «Интер РАО»

Њукумати ЉТ

Миқдори
умумии
Саҳҳомон

Ном ва насаби
шахсоне,ки 50%
ва зиёд аз он
коғазҳои
қиматнокро
соҳиб мебошанд
5
Корпоратсияи
давлатии энергияи
атомии «Росатом»

Ном ва насаби
шахсоне,ки 75%
ва зиёда аз он
коғазҳои
қиматнокро
соҳиб мебошанд
6
-

Ҷадвали №2
Номгуи
пурраи шахси
ҳуқуқи ё ном
ва насаби соҳиби
ҳақиқии саҳмияҳо

Чойгиршавии
шахси хукуки ё чои
истикомати шахси
вокей (факат бо
ризоияти шахси вокей
нишон дода мешаванд)

Ҷои кори
пештара дар
5 соли охир

Вазифаи
ишғолнамуда
дар шурои
директорони
дигар ҷамъиятҳо

Миқдори соҳибӣ
кардани коғазҳои
қиматноки дигар
чамъиятҳо

ЉСК «Интер РАО»

19435, ш. Москва, к.
Большая Пироговская,
х. 27 к.2.

-

-

138 996 сањмияи
оддї (14,872%)

Њукумати ЉТ

ЉТ, ш.Душанбе

-

-

233 648 сањмияи
оддї (25,001%)

Андозаи
мукофоти
гирифташуда
Бо розигии
Ќарори
маљлиси
умумии
сањмдорон дар
соли 2005-2014
Бо розигии
Ќарори
маљлиси
умумии
сањмдорон дар

Шакл
гирифтани
мукофот

Пардохт
нашудааст

Пардохт
нашудааст

Корпоратсияи
давлатии энергияи
атомии «Росатом»

119017, Москва, к.
Большая Ордынка, х.24

-

561 944 сањмияи
оддї (60,127%)

-

соли 2005-2014
Бо розигии
Ќарори
маљлиси
умумии
сањмдорон дар
соли 2005-2014

Пардохт
нашудааст

ҚИСМИ 2. РЎЙХАТИ ШАХСОНИ БОНУФУЗ
2.1 Ҳайати шахсони бонуфуз ба санаи 31.12.с.2015

Номгўи пурраи
Фирмавӣ (барои
шахсони ҳуқуқӣ)
ё ном ва насаби
шахси бонуфуз

Ҷойгиршавии
шахси ҳуқуқӣ
ё ҷои истиқомати
шахси воқеӣ (фақат
бо ризоияти шахси
воқеӣ нишон дода
мешавад)

Асоси эътироф
шудани шахс ба
сифати шахси
бонуфуз

1

2

3

Лавров Павел
Александрович

-

Директори генерали
ЉСК «Сангтуда -1»

Волков Дмитрий
Евгеньевич

-

Раиси Шўрои
Директорон. Љои кор:
ЉСК «Интер РАО»

-

-

Номгуи вазифа дар
љои кори асосї:

Ҳиссаи иштироки
шахси бонуфуз дар
сармояи
оинномавии
ҷамъиятисаҳомӣ, бо
%

Ҳиссаи ба шахси
бонуфуз тааллуқ
доштани коғазҳои
қиматноки ҷамъияти
саҳомӣ, бо %

4
Таин шуд:
29 марти
соли 2013
бо Ќарори
Шурои
Директорон
Аввалинбор
дар Шўрои
Директорон
таъин шуд:
30.09.2010 с

5

6

-

-

-

-

-

-

-

Санаи
расидани
асос

Усмонзода Усмоналї
Юнусалї

Бокарев Борис
Александрович

Ќодири Ќосим

-

-

-

Роњбари раёсати
ќисми активњо дар
Осиёи Марказї ва
Ковкоз
Муовини Раиси
Шўрои Директорон
дар љои кор:
Вазорати энергетика
ва захирањои обии ЉТ.
Номгуи вазифа дар
љои кори асосї:
Вазорати энергетика
ва захирањои обии ЉТ
Аъзои Шўрои
Директорон:
Љои кор:
Корпоратсияи
«Росатом»
Номгуи вазифа дар
љои кори асосї:
Сардори раёсати
лоињаи доираи хатии
дивизионии
«Комплекси атомии
энергетикї»
Аъзои Шўрои
Директорон:
Љои кор:
Кумитаи давлатии
сармоягузори ва
идораи амволи Љ.Т
Номгуи вазифа дар
љои кори асосї:
Раиси Кумитаи
давлатии

Шўрои
Директорон
аввалинбор
таъин шуд:
27.05.2014с

-

-

Шўрои
Директорон
аввалинбор
таъин шуд:
28.02.2012с

-

-

Аввалинбор
дар Шўрои
Директорон
таъин шуд:
27.05.2014с

-

-

Палунин Дмитрий
Николаевич

Пахомов Александр
Александрович

-

-

Шаров Юрий
Владимирович

Њукумати ЧТ

ЉТ, ш.Душанбе

Корпоратсияи давлатии
энергияи атомии
«Росатом»

119017, Москва, к.
Большая Ордынка,
х.24

сармоягузори ва
идораи амволи Љ.Т
Аъзои Шўрои
Директорон:
Љои кор:
ЧСК «Интер РАО»
Номгуи вазифа дар
љои кори асосї:
Аъзои Раёсати Маркази
молияви ва иќтисодї
Аъзои Шўрои
Директорон:
Љои кор:
ЧСК «Интер РАО»
Номгуи вазифа дар
љои кори асосї:
Аъзои Раёсати
роњбари иттифоќи
њуќуќии кор
Аъзои Шўрои
Директорон:
Љои кор:
ЧСК «Интер РАО»
Номгуи вазифа дар
љои кори асосї:
Сардори иттифоќи
инжиниринг
-

Аввалинбор
дар Шўрои
Директорон
таъин шуд:
30.06.2010с

-

-

Аввалинбор
дар Шўрои
Директорон
таъин шуд:
25.06.2013с

-

-

Аввалинбор
дар Шўрои
Директорон
таъин шуд:
20.10.2005с

-

-

Дар назди
ташкилот

25,001%

25,001%

Дар назди
ташкилот

60,127%

60,127%

2.2. Тағйиротҳое, ки дар руйхати шахсони бонуфуз дар давраи аз 01..10.с.2015. то 31.12.2015 с ба амал омадаанд
(сана,мох ва солее,ки тагйиротхо шудаанд)
Санаи ба амал
омадани
тағйиротҳо

Мундариҷаи тағйиротҳо

Баромадан аз ҳайати шахсони бонуфуз
1

2

3

Баромадан аз ҳайати шахсони бонуфуз
1
2
3
-

Санаи ворид намудани
тағйиротҳо ба рўйхати
шахсони бонуфуз

-

4

5

6

4
-

5
-

6
-

