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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: B18088351, 20/08/2018 22:59:24
სუბიექტი
საფირმო სახელწოდება:

შპს ტელეკომპანია საქართველო

სამართლებრივი ფორმა:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

206074291

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:

7/4-784; 16/07/1997

მარეგისტრირებელი
ორგანო:

ისნის რაიონის სასამართლო

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ვაჟა ფშაველას გამზ. N45

დამატებითი ინფორმაცია:
ელ. ფოსტა:

info@tvsakartvelo.ge

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

რეორგანიზაციის ისტორია
რეორგანიზაციამდე არსებული ოპერაცია
სუბიექტი

რეორგანიზაციის შედეგად
რეგისტრირებული სუბიექტი

თარიღი

შპს ტელეკომპანია საქართველო
გამოყოფა
(206074291)

შპს ატვ ()

04/06/2001

შპს ტელეკომპანია საქართველო
გამოყოფა
(206074291)

შპს ტელეკომპანია ობიექტივი
(204960676)

09/02/2001

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ
რეგისტრირებული არ არის
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა
დირექტორი - 62001039881, რევაზ ჭელიძე
http://public.reestri.gov.ge

1(3)

დირექტორი - 01025006790, ნიკოლოზ სისაური
პარტნიორები
მესაკუთრე

წილი

წილის მმართველი

01025001809, გიორგი
ყარამანიშვილი

25%

62001003710, ლევან
ყარამანიშვილი

25%

01008048562, ნიკოლოზ
ნაყოფია, რუსეთი, საქართველო

50%

ვალდებულება
ვალდებულების ტიპი: წილზე საკუთრების უფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებული
ვალდებულება
მესაკუთრე: 01008048562, ნიკოლოზ ნაყოფია, რუსეთი, საქართველო
კრედიტორი: 01025001809, გიორგი ყარამანიშვილი
კრედიტორი: 62001003710, ლევან ყარამანიშვილი
საგანი: შპს ტელეკომპანია საქართველოს (ს/ნ 206074291) კაპიტალში ნიკოლოზ ნაყოფიას
(პ/ნ 01008048562) საკუთრებაში არსებული 50% წილი.
შინაარსი: შპს ტელეკომპანია საქართველოს კაპიტალში წილების გადაცემის შესახებ
ხელშეკრულების 3.4. პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულება და შეზღუდვა
საფუძველი: პარტნიორის/ წილის ცვლილება #180953123, ხელშეკრულება შპს
ტელეკომპანია საქართველოს კაპიტალში წილების გადაცემის შესახებ, ნოტარიუსი დავით
ოყროშიძე, 09/08/2018
საფუძველი: პარტნიორის/ წილის ცვლილება #180980359, შეთანხმება წილების გადაცემის
შესახებ 2018 წლის 9 აგვისტოს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ , ნოტარიუსი
დავით ოყროშიძე, 16/08/2018
საფუძველი: პარტნიორის/ წილის ცვლილება #180954794, ვალდებულების შესრულების
შესახებ აქტი, ნოტარიუსი დავით ოყროშიძე, 10/08/2018
ყადაღა/აკრძალვა
ყადაღა: 102015256475 05/08/2015 15:54:38
შ.პ.ს. ტელეკომპანია საქართველო ს/ნ 206074291
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, 51%-იან წილზე შ.პ.ს.
'სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2'-ში (ს/ნ 211352016)
საფუძველი: განჩინება, სააღსრულებო ფურცელი, N2/15651-15, 05.08.2015,
თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
აკრძალვა: 102015289779 09/09/2015 11:16:02
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შ.პ.ს. ტელეკომპანია საქართველო ს/ნ 206074291
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, შპს ტელეკომპანია საქართველოს
(51%) სასამართლო დავის საბოლოო დასრულებამდე აეკრძალოთ შემდეგი
უფლებამოსილებები: საზოგადოების სახელზე არსებული ქონების გასხვისებადა
უფლებრივად დატვირთვა; საზოგადოების სახელით ვალდებულებების აღება;
პროკურის გაცემა; წლიური შედეგების დამტკიცება; საზოგადოების
რეორგანიზაცია დალიკვიდაცია; წესდებაში ცვლილების შეტანა; პარტნიორებისა
და დირექტორისათვის (დირექტორატისათვის) საწარმოს მართვისა და
ხელმძღვანელობის, ლიცენზიის გასხვისების, ნებისმიერი სახით უფლებრივად
დატვირთვის ჩათვლით, თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება; შპს „სამაუწყებლო
კომპანია რუსთავი 2“-ის დირექტორისათვის (დირექტორატისათვის)
საზოგადოების საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვა - უფლებრივად
დატვირთვა
საფუძველი: განჩინება, N2/15651-15, 05.08.2015, თბილისის საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება
რეგისტრირებული არ არის
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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