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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: B19113926, 17/10/2019 20:49:12
სუბიექტი
საფირმო სახელწოდება:

შპს მთავარი არხი

სამართლებრივი ფორმა:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

404574518

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:

01/03/2019

მარეგისტრირებელი
ორგანო:

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ალ.
ყაზბეგის №10, ბინა 4

დამატებითი ინფორმაცია:
სხვა მისამართი:

საქართველო, თბილისი, სამგორის რაიონი, კახეთის
გზატკეცილი, №36/6, ბინა №79

ელ. ფოსტა:

mtavari.channel@gmail.com

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ
რეგისტრირებული არ არის
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა
ფინანსური დირექტორი - ირაკლი ნიჟარაძე, 01024038362
გენერალური დირექტორი - ნიკა გვარამია, 62001002103
დირექტორი - დიმიტრი საძაგლიშვილი, 59001031285
დირექტორი - თამთა მურადაშვილი, 01025014168
პარტნიორები
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მესაკუთრე

წილი

წილის მმართველი

კახაბერ ანჯაფარიძე,
01008030330

42%

ნიკა გვარამია, 62001002103

51%

მარი ანა რურუა, 55109715
/აშშ/

2.5%

გიორგი რურუა, 01018000475

2.5%

შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს საქართველოს
უნივერსიტეტი, 205037137

2%

ვალდებულება
ვალდებულების ტიპი: წილის ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით
მონაწილე პირი: კახაბერ ანჯაფარიძე, 01008030330
მონაწილე პირი: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება შპს საქართველოს
უნივერსიტეტი, 205037137
საგანი: შპს „საქართველოს უნივერსიტის“ (პასპორტის ნომერი: 205037137) საკუთრებაში
არსებული 2% წილი შპს ,,მთავარი არხის" (ს/ნ 404574518) კაპიტალში.
2019 წლის 17 ოქტომბრის ნასყიდობის ხელშეკრულების (N191272797) მე-6 მუხლით
განსაზღვრული წილის გამოსყიდვის უფლება.
საფუძველი: #191272797, ნასყიდობის ხელშეკრულება, ნოტარიუსი შენგელია ბაჩანა,
17/10/2019
ვალდებულების ტიპი: წილის ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით
მონაწილე პირი: მარი ანა რურუა, 55109715 /აშშ/
მონაწილე პირი: კახაბერ ანჯაფარიძე, 01008030330
საგანი: მარი ანა რურუას (პასპორტის ნომერი: 55109715) საკუთრებაში არსებული 2.5%
წილი შპს ,,მთავარი არხის" (ს/ნ 404574518) კაპიტალში.
2019 წლის 26 სექტემბრის ნასყიდობის ხელშეკრულების (N191183509) მე-6 მუხლით
განსაზღვრული წილის გამოსყიდვის უფლება.
საფუძველი: პარტნიორის ცვლილება #191183467, გადაწყვეტილება, ნოტარიუსი შენგელია
ბაჩანა, 26/09/2019
საფუძველი: #191183509, ნასყიდობის ხელშეკრულება, ნოტარიუსი შენგელია ბაჩანა,
26/09/2019
ვალდებულების ტიპი: წილის ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით
მონაწილე პირი: კახაბერ ანჯაფარიძე, 01008030330
მონაწილე პირი: გიორგი რურუა, 01018000475
საგანი: გიორგი რურუას (პ/ნ 01018000475) საკუთრებაში არსებული 2,5% წილი შპს
"მთავარი არხი"-ს (ს/ნ 404574518) კაპიტალში.
ნასყიდობის ხელშეკრულების მე-6 მუხლით გათვალისწინებული წილის გამოსყიდვის უფლება.
საფუძველი: #191171235, ნასყიდობის ხელშეკრულება, ნოტარიუსი შენგელია ბაჩანა,
24/09/2019
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ყადაღა/აკრძალვა
რეგისტრირებული არ არის
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა:102019376198 04/10/2019 11:20:00
ნიკა გვარამია ს/ნ 777777777 პ/ნ 62001002103
საგანი: მთელი ქონება, მთელი ქონება
საფუძველი: შეტყობინება, N00635744, 04.10.2019, შემოსავლების სამსახური
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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