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საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირების
რეესტრიდან
განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B19074718, 05/07/2019 20:15:08
სუბიექტი
საფირმო სახელწოდება:

შპს ტელეიმედი

სამართლებრივი ფორმა:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

202188612

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:

2/4-3014; 24/12/2001

მარეგისტრირებელი
ორგანო:

დიდუბე-ჩუღურ. რ-ნის სასამართლო

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, წერეთლის
გამზ., №140

დამატებითი ინფორმაცია:
სხვა მისამართი:

საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ლუბლიანას ქ.,
№5

ელ. ფოსტა:

contact@imedi.ge

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

რეორგანიზაციის ისტორია
რეორგანიზაციამდე არსებული ოპერაცია
სუბიექტი

რეორგანიზაციის შედეგად
რეგისტრირებული სუბიექტი

თარიღი

შპს ანალიტიკოსი (204430589) შერწყმა

შპს ტელეიმედი (202188612)

30/12/2004

შპს ატვ ()

შპს ტელეიმედი (202188612)

28/05/2002

შერწყმა

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ
რეგისტრირებული არ არის
მმართველობის ორგანო
სამეთვალყურეო საბჭო
http://public.reestri.gov.ge
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თავმჯდომარე/წევრი: ირაკლი ოთარ რუხაძე, 452029293 /აშშ/
თავმჯდომარის მოადგილე/წევრი: ინა გუდავაძე, 510723300 /დიდი ბრიტანეთისა და
ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო/
წევრი: კობა კვანტალიანი, 01015005319
წევრი: სერგეი იორშიკოვი, 53 0321443 /რუსეთის ფედერაცია/
წევრი: ზურაბ კერვალიშვილი, 01010005290
წევრი: ია პატარკაციშვილი, რუსეთი, 518370649, 53№0682517 /დიდი ბრიტანეთისა და
ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო/
წევრი: ლიანა ჟმოტოვა, რუსეთი, 518452865, 51№5778005 /დიდი ბრიტანეთისა და
ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო/
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა
გენერალური დირექტორი - ელდარ მდინარაძე, 01007000930
პარტნიორები
მესაკუთრე

წილი

წილის მმართველი

შპს ჯორჯიან მედია პროდაქშენ
გრუპი, 204563123

რეგისტრირებული არ არის

100%

ვალდებულება

ყადაღა/აკრძალვა
რეგისტრირებული არ არის
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა:102017448420 08/12/2017 16:25:13
შ.პ.ს. ტელეიმედი ს/ნ 202188612
საგანი: არასრული მთელი ქონება, საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლება
ვრცელდება მთელ ქონებაზე გარდა შემოსავლების სამსახურის მომართვაში
№21-05/186150 08/12/2017 მითითებული მოძრავი ნივთებისა.
საფუძველი: შეტყობინება, N094-3467, 16.08.2017, შემოსავლების სამსახური
მომართვა, N21-05/186150, 08.12.2017, შემოსავლების სამსახური
http://public.reestri.gov.ge

2(3)

მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის
უფლება
რეგისტრირებული არ არის
მოვალეთა რეესტრი
რეგისტრირებული არ არის

დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ–გვერდზე www.
napr.gov.ge;
ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ–გვერდზე www. napr.gov.ge , ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის
სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეავსეთ განაცხადი ვებ–გვერდზე;
კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge
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