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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: B21110823, 03/11/2021 13:59:00
სუბიექტი
საფირმო სახელწოდება:

შპს ლიმონი 2009

სამართლებრივი ფორმა:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

204571490

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:

11/08/2009

მარეგისტრირებელი
ორგანო:

თბილისის საგადასახადო ინსპექცია

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, თბილისი, მთაწმინდის რაიონი, რესპუბლიკის
მოედანი

დამატებითი ინფორმაცია:
ელ. ფოსტა:

levan.dzagnidze@gmail.com

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ
რეგისტრირებული არ არის
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა
დირექტორი - დავით რაფავა, 62004004999
პარტნიორები
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მესაკუთრე

წილი

წილის მმართველი

შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება ივერია გრუპი,
404408556

12%

შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შპს ესარჯი რიალ
ისთეით, 404535240

88%

ვალდებულება
ვალდებულების ტიპი: წილზე საკუთრების უფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებული
ვალდებულება
კრედიტორი: სააქციო საზოგადოება თიბისი ბანკი, 204854595
მესაკუთრე: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება შპს ესარჯი რიალ ისთეით,
404535240
მესაკუთრე: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება შპს ივერია გრუპი,
404408556
საგანი: შპს ,,ესარჯი რიალ ისთეითის" (ს/ნ 404535240) საკუთრებაში არსებული 88% წილი
შპს ,,ლიმონი 2009'-ის (ს/ნ 204571490) კაპიტალში და შპს "ივერია გრუპი"-ს
(ს/ნ404408556) საკუთრებაში არსებული 12% წილი შპს ,,ლიმონი 2009'-ის (ს/ნ
204571490) კაპიტალში.
დირექტორის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების შეზღუდვისა და პარტნიორის უფლების
შეზღუდვის შესახებ" შეთანხმების 1.6. პუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვები; ნოტარიუსი
მედეა გვაზავა, 29/06/2018 საფუძველი: #180768277, დირექტორის წარმომადგენლობითი
უფლებამოსილების შეზღუდვისა და პარტნიორის უფლების შეზღუდვის შესახებ შეთანხმება,
ნოტარიუსი მედეა გვაზავა, 29/06/2018
საფუძველი: სს თიბისი ბანკის თანხმობა #B19055060, 27/05/2019
ყადაღა/აკრძალვა
რეგისტრირებული არ არის
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება
რეგისტრირებული არ არის
მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის
უფლება
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R18000034 09/01/2018 17:09:33
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
მესაკუთრე : შპს ლიმონი 2009 (საქართველო) 204571490
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : კუთვნილი მთელი მოძრავი
ქონება და მთელი ქონება რასაც მესაკუთრე მომავალში შეიძენს (სამომავლო
ქონება)არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : კუთვნილი მთელი არსებული
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არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე და სამომავლოდ შეძენილი
არამატერიალური ქონებრივი სიკეთეები (სამომავლო ქონება)
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 1231231879077, ნოტარიუსი მედეა
გვაზავა, 25.10.2017
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R18134689 18/04/2018 15:37:26
კრედიტორი : სს'თიბისი ბანკი' (საქართველო) 204854595
მესაკუთრე : შპს ლიმონი 2009 (საქართველო) 204571490
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : არსებული და სამომავლო
მთელი მოძრავი ქონებაარამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : არსებული და
სამომავლო მთელი არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 726079-852915-858283-ჟ, ნოტარიუსი
ირმა შარვაძე, 111049882, 28.09.2011
თანხმობა გირავნობის უფლების გაუქმებაზე , საქართველოს ბანკი,
OCRC183304, 12.04.2018
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R19210084 28/05/2019 15:33:05
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
მესაკუთრე : შპს ესარჯი რიალ ისთეით (საქართველო) 404535240
მესაკუთრე : შპს ივერია გრუპი (საქართველო) 404408556
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს ,,ესარჯი რიალ ისთეითის' (ს/ნ
404535240) საკუთრებაში არსებული 88% წილი შპს ,,ლიმონი 2009'-ის (ს/ნ
204571490) კაპიტალში და შპს 'ივერია გრუპი'-ს (ს/ნ 404408556) საკუთრებაში
არსებული 12% წილი შპს ,,ლიმონი 2009'-ის (ს/ნ 204571490) კაპიტალში.
საფუძველი: თანხმობა, სს თიბისი ბანკი, 280/124-27, 27.05.2019
გირავნობის ხელშეკრულება, სს თიბისი ბანკი, 1231231881465, ნოტარიუსი
მედეა გვაზავა, 171265653, 27.10.2017
თანხმობა, სს 'თიბისი ბანკი', 2077/109-42, 11.01.2019
ხელშეკრულება, სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, B19001118,
08.01.2019
ხელშეკრულება, სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, B19001118,
08.01.2019
წილის გასხვისების ხელშეკრულება, 17.04.2019, სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვული სააგენტო, B19045188, 17.04.2019
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სს თიბისი ბანკის თანხმობა, სს თიბისი ბანკი, 196/124-27, 05.04.2019
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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