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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: B18204417, 10/12/2018 09:30:47
სუბიექტი
საფირმო სახელწოდება:

შპს აერკომპანი

სამართლებრივი ფორმა:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

239890766

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:

15/01/2007

მარეგისტრირებელი
ორგანო:

ფოთის საგადასახადო ინსპექცია

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, სენაკის რაიონი, ს.ნოსირი

დამატებითი ინფორმაცია:
ელ. ფოსტა:

vaxowell@yahoo.com

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

რეორგანიზაციის ისტორია
რეორგანიზაციამდე არსებული
სუბიექტი

ოპერაცია

რეორგანიზაციის შედეგად
რეგისტრირებული სუბიექტი

თარიღი

ნოსირი (239861636)

შერწყმა

შპს აერკომპანი (239890766)

22/12/2009

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ
რეგისტრირებული არ არის
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა
დირექტორი - 42001006413, ალექსანდრე იმნაძე
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პარტნიორები
მესაკუთრე

წილი

წილის მმართველი

42001000190, ალექსანდრე
მოწერელია

16.34%

39001005027, ედიშერი სანიკიძე

16.33%

205233488, შპს ქაპ ჯორჯია

42001006413, ალექსანდრე იმნაძე(16.34%)

51%

4500504160, 51№2251243,
63№9106824, , რობერტ
გაბისკირია, რუსეთის
ფედერაცია

16.33%

ვალდებულება
რეგისტრირებული არ არის

ყადაღა/აკრძალვა
რეგისტრირებული არ არის
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა: 102018431025 04/12/2018 18:39:38
ედიშერი სანიკიძე ს/ნ 139884935 პ/ნ 39001005027
საგანი: მთელი ქონება, მთელი ქონება
საფუძველი: შეტყობინება, N0662461, 04.12.2018, შემოსავლების სამსახური
მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის
უფლება
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R14045865 01/12/2014 16:25:06
კრედიტორი : სს ვითიბი ბანკი ჯორჯია (საქართველო) 202906427
მესაკუთრე : შპს აერკომპანი (საქართველო) 239890766
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : თხილის დასახარისხებელი
დანადგარების კომპლექტი:PLAPLAZER SORTER D 42,AIR
KOMPRESSOR,EQUIPMENT-SET
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გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R17369491 14/09/2017 17:35:22
კრედიტორი : სს ვითიბი ბანკი ჯორჯია (საქართველო) 202906427
მესაკუთრე : შპს აერკომპანი (საქართველო) 239890766
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : იხილეთ გირავნობის
ხელშეკრულება N615.04.615.1227556.001/01
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება N615.04.615.1227556.001/01, 14.09.2017,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 14.09.2017
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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