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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: B21044126, 28/04/2021 12:17:58
სუბიექტი
საფირმო სახელწოდება:

შპს ესარჯი რიალ ისთეით

სამართლებრივი ფორმა:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

404535240

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:

07/04/2017

მარეგისტრირებელი
ორგანო:

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, თბილისი, მთაწმინდის რაიონი, რესპუბლიკის
მოედანი

დამატებითი ინფორმაცია:
ელ. ფოსტა:

giorgi.marr@srgre.ge

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ
რეგისტრირებული არ არის
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა
დირექტორი - გიორგი მარრი, 01017007418
პარტნიორები
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მესაკუთრე

წილი

წილის მმართველი

შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება ამფიდონ
ჰოლდინგ (მალტა) ლიმიტედ, C
96531

5%

შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება სილქ როუდ გრუპ
ჰოლდინგ, 404579354

95%

რეგისტრირებული არ არის

ვალდებულება

ყადაღა/აკრძალვა
რეგისტრირებული არ არის
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება
რეგისტრირებული არ არის
მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის
უფლება
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R18000039 09/01/2018 17:01:05
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
მესაკუთრე : შპს ესარჯი რიალ ისთეით (საქართველო) 404535240
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : 100%-იანი წილი შპს „ ლიმონი
რიალ ისთეითის“ (ს/ნ 404536016) კაპიტალში
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 1231231878985-1, ნოტარიუსი მედეა
გვაზავა, 171265576 , 27.10.2017
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R19125394 21/03/2019 18:48:55
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
კრედიტორი : სს პაშა ბანკი საქართველო (საქართველო) 404433671
კრედიტორი : სს ბაზისბანკი (საქართველო) 203841833
კრედიტორი : სს იშბანკი საქართველო (საქართველო) 404496611
მესაკუთრე : შპს ესარჯი რიალ ისთეით (საქართველო) 404535240
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს 'ესარჯი რიალ ისთეით'-ის (ს/ნ
404535240) საკუთრებაში არსებული 100% წილი შპს 'მედეა ოფერეითინგ
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კომპანი'-ის (ს/ნ 445390817) კაპიტალში.
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება #0011.2139761.001-1, ნოტარიუსი
მედეა გვაზავა, 150189272, 26.02.2015
ხელშეკრულება მოთხოვნის დათმობის შესახებ, თი ბი სი ბანკი,
0011.2054049.001/01, 29.03.2018, ნოტარიუსი: მედეა გვაზავა, 180338844,
29.03.2018
თანხმობა, პაშა ბანკი საქართველო, 180426989, 19.04.2018, ნოტარიუსი:ნანა
ბაკურაძე, 180426989, 19.04.2018
ხელშეკრულება მოთხოვნის დათმობის შესახებ, 0011.2139761.001/05,
ნოტარიუსი მედეა გვაზავა, 181576705, 28.12.2018
გადაწყვეტილება , ნოტარიუსი ეკატერინე გვანცელაძე, 190217325 , 28.02.2019
თანხმობა წილის გასხვისებაზე, სს იშბანკი, MK-280, 19.03.2019
გადაწყვეტილება , ნოტარიუსი ეკატერინე გვანცელაძე, 190217304 , 28.02.2019
თანხმობა წილის გასხვისებაზე, სს ბაზისბანკი, 18.03/02, 18.03.2019
თანხმობა წილის გასხვისებაზე, სს პაშა ბანკი, 388, 12.03.2019
აქციონერის გადაწყვეტილება, ნოტარიუსი ეკატერინე გვანცელაძე, 160708795,
160708786, 29.06.2016
აქციონერის გადაწყვეტილება, ნოტარიუსი ეკატერინე გვანცელაძე, 160735454,
160735359, 05.07.2016
შეთანხმება, ნოტარიუსი დიანა სვანაძე, 181319596, 25.10.2018
წერილობითი თანხმობა, სს თიბისი ბანკი, 331/102-02, 23.03.2016
თანხმობა წილის გასხვისებაზე, სს თიბისი ბანკი, 2492/109-42, 06.03.2019
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
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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
სს თიბისი ბანკის თანხმობა, სს თიბისი ბანკი, 196/124-27, 05.04.2019
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R19210189 07/06/2019 17:54:05
კრედიტორი : სს პაშა ბანკი საქართველო (საქართველო) 404433671
კრედიტორი : სს იშბანკი საქართველო (საქართველო) 404496611
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
კრედიტორი : სს ბაზისბანკი (საქართველო) 203841833
მესაკუთრე : შპს ესარჯი რიალ ისთეით (საქართველო) 404535240
მესაკუთრე : სილქ როუდ გრუპ (მალტა) ლიმიტედ (მალტა) C45702
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : სილქ როუდ გრუპ (მალტა)
ლიმიტედის (ს/ნ C 45702) 4% წილი და შპს ესარჯი რიალ ისთეითს (ს/ნ
404535240) 96% წილი შპს 'ჯორჯიან ჰოტელ მენეჯმენტი'-ს (ს/ნ 404385722)
კაპიტალში.
საფუძველი: თანხმობა წილის გასხვისებაზე, სს 'თიბისი ბანკი', 194/124-27,
05.04.2019
თანხმობა წილის გასხვისებაზე, სს 'პაშა ბანკი საქართველო', N520, 10.04.2019
თანხმობა წილის გასხვისებაზე, სს 'ბაზისბანკი', N16.04/02, 16.04.2019
დირექტორთა საბჭოს გადაწყვეტილება, 08.05.2019, ნოტარიუსი: ეკატერინე
გვანცელაძე, 190506072, 08.05.2019
მოთხოვნის დათმობისა და თანადაფინანსების შესახებ #0011.2139761.001/05
ხელშეკრულების დანართი #2, ნოტარიუსი მედეა გვაზავა, 181576705,
28.12.2018
გირავნობის ხელშეკრულება #0011.2139761.001-2, ნოტარიუსი მედეა გვაზავა,
150189252, 26.02.2015
შეთანხმება , ნოტარიუსი დიანა სვანაძე, 181319596 , 25.10.2018
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თანხმობა , ნოტარიუსი ნანა ბაკურაძე, 180426898, 19.04.2018
მოთხოვნის დათმობის შესახებ 0011.2054049.001/01 ხელშეკრულების დანართი
N2, ნოტარიუსი მედეა გვაზავა, 180338844, 29.03.2018
თანხმობა წილის გასხვისებაზე, სს 'იშბანკი საქართველო', MK-345
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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