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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: B20018817, 09/03/2020 18:45:12
სუბიექტი
საფირმო სახელწოდება:

შპს რითეილ ჯგუფი

სამართლებრივი ფორმა:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

436041659

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:

07/11/2017

მარეგისტრირებელი
ორგანო:

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, მცხეთის რაიონი, ს. წეროვანი

დამატებითი ინფორმაცია:
ელ. ფოსტა:

l.chocheli@magniti.ge

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ
რეგისტრირებული არ არის
მმართველობის ორგანო
პარტნიორთა კრება
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა
დირექტორი - ლაშა ჩოჩელი, 06001002551
პარტნიორები
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მესაკუთრე

წილი

წილის მმართველი

შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება დოლნეი
ქენსალთენთს, HE 357001
/კვიპროსი/

26.67%

შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება რითეილ
ინვესთმენთს, 436041800

60%

შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება მეიდანზე,
404541484

13.33%

რეგისტრირებული არ არის

ვალდებულება

ყადაღა/აკრძალვა
ყადაღა: 102020085501 02/03/2020 16:00:59
შპს რითეილ ჯგუფი ს/ნ 436041659
საგანი: უძრავი ნივთი: მცხეთა , სოფელი წილკანი , ნაკვეთი 402, 72.02.37.205
საფუძველი: მომართვა, NA20022183, 02.03.2020, აღსრულების ეროვნული
ბიურო
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება
რეგისტრირებული არ არის
მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის
უფლება
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R18462904 21/11/2018 17:14:40
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
მესაკუთრე : შპს რითეილ ჯგუფი (საქართველო) 436041659
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : გირავნობის ხელშეკრულების მე2 მუხლის 2.1 პუნქტის 2.1.2 ქვეპუნქტში აღწერილი არსებული და სამომავლო
ქონება
საფუძველი: გირავნობისხელშეკრულება, 1231232538335, ნოტარიუსი მედეა
გვაზავა, 181400300, 14.11.2018
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გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R18468568 21/11/2018 18:20:10
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
მესაკუთრე : შპს რითეილ ინვესთმენთს (საქართველო) 436041800
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს „რითეილ ინვესთმენთს“-ის
(ს/ნ 436041800) საკუთრებაში არსებული 60% წილი შპს „რითეილ ჯგუფი“-ს (ს/ნ
436041659) კაპიტალში
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება N1231232538315, ნოტარიუსი მედეა
გვაზავა, 181417157, 19.11.2018
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R18470051 21/11/2018 19:07:40
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
მესაკუთრე : შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება დოლნეი
კონსულტანტსი (კვიპროსი) HE 357001
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს 'დოლნეი ქენსალთენთსის' (ს/ნ
HE 357001) საკუთრებაში არსებული 26.67% წილი შპს 'რითეილ ჯგუფის' (ს/ნ
436041659) კაპიტალში.
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, სს თიბისი ბაკი, 1231232538316,
14.11.2018, ნოტარიუსი მედეა გვაზავა, 181400317, 14.11.2018
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R20081995 09/03/2020 18:30:56
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
მესაკუთრე : შპს მეიდანზე (საქართველო) 404541484
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება 'მეიდანზე'-ს (ს/ნ 404541484) საკუთრებაში არსებული 13.33%
წილი შპს ,,რითეილ ჯგუფის' (ს/ნ 436041659) კაპიტალში.
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, სს თიბისი ბანკი , 1231232538310 ,
15.11.2018, ნოტარიუსი მედეა გვაზავა, 181403713, 15.11.2018
წილის ნასყიდობის ხელშეკრულება, სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტო, B20018817 , 21.02.2020
თანხმობა წილის გასხვისებაზე, სს თიბისი ბანკი, 6411/109-42, 26.02.2020
მოვალეთა რეესტრი
რეგისტრირებული არ არის
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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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