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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: B20074884, 21/09/2020 18:00:49
სუბიექტი
საფირმო სახელწოდება:

შპს ევრო-აზიური მენეჯმენტ ჯგუფი

სამართლებრივი ფორმა:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

404553050

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:

12/02/2018

მარეგისტრირებელი
ორგანო:

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, ქ. თბილისი , მთაწმინდის რაიონი, ქუჩა
გერგეთი , N3

დამატებითი ინფორმაცია:
ელ. ფოსტა:

rati.gvhamberia@gmail.com

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ
რეგისტრირებული არ არის
მმართველობის ორგანო
პარტნიორთა კრება
სამეთვალყურეო საბჭო
თავმჯდომარე/წევრი: ცინგსინ ჟენ, E86204223 /ჩინეთი/
წევრი: ჟიანჟუნ ჟანგ, E99557042 /ჩინეთი/
წევრი: ივანე ჩხარტიშვილი, 01025003134 (თანათავმჯდომარე)
წევრი: დავით ნიკოლაიშვილი, 01024031943
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა
დირექტორი - ჟიანვეი ფან, E89307159 /ჩინეთი/
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დირექტორი - რატი ღვამბერია, 35001047484
თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის საქმე N 2/18241-20 (
08.09.2020წ.) განჩინებით სარჩელის უზრუნველყოფის მიზნით, სასამართლო გადაწყვეტილების
აღსრულებამდე შპს "ევრო-აზიური მენეჯმენტ ჯგუფი"-ს (ს/ნ:404553050) წესდებით
გათვალისწინებული დირექტორის (დირექტორების) ყველა უფლებამოსილების განხორციელება
ერთპიროვნულად მიენიჭოს/დაეკისროს რატი ღვამბერიას ( პ/ნ: 35001047484)
პარტნიორები
მესაკუთრე

წილი

წილის მმართველი

შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება ევრაზიან ინვესტ,
405173342

50%

ჩაინა ინთერნეიშენალ გრუპ
კორპორეიშენ ლიმითედ,
1580628 /ჩინეთი/

50%

რეგისტრირებული არ არის

ვალდებულება

ყადაღა/აკრძალვა
რეგისტრირებული არ არის
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა:102019311577 20/08/2019 10:43:41
შ\პ\ს შპს ევრო-აზიური მენეჯმენტ ჯგუფი ს/ნ 404553050
საგანი: მთელი ქონება, მთელი ქონება
საფუძველი: შეტყობინება, N00511380, 20.08.2019, შემოსავლების სამსახური
მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის
უფლება
რეგისტრირებული არ არის
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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