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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: B20049514, 04/07/2020 16:59:48
სუბიექტი
საფირმო სახელწოდება:

შპს კომბუჩა ბრუერს ჯორჯია

სამართლებრივი ფორმა:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

405309492

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:

31/12/2018

მარეგისტრირებელი
ორგანო:

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ქუჩა ი. აბაშიძე , N
70, ბინა N68

დამატებითი ინფორმაცია:
ელ. ფოსტა:

akaki.adamia1@gmail.com

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ
რეგისტრირებული არ არის
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა
დირექტორი - აკაკი ადამია, 62001041674
პარტნიორები

http://public.reestri.gov.ge

1(3)

მესაკუთრე

წილი

წილის მმართველი

ვაჟა აგლაძე, 01024086565

24.99%

აკაკი ადამია, 62001041674

16.66%

შალვა ჩოჩელი, 01024073911

16.66%

ნიკოლოზ ბესელია,
01024090141

24.99%

შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება სტარტაპ
საქართველო, 404515468

რეგისტრირებული არ არის

16.7%

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: R20301142 01/07/2020 14:44:06
კრედიტორი : შპს სტარტაპ საქართველო (საქართველო) 404515468
მესაკუთრე : შპს კომბუჩა ბრუერს ჯორჯია (საქართველო) 405309492
საგანი: მთელი ქონება : გირავნობის ხელშეკრულების დანართ „1“-ში აღწერილი
მესაკუთრის კუთვნილი მთელი არსებული და სამომავლო ქონება.
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 202005-01/01, საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო, 01.07.2020
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R20301167 04/07/2020 16:42:26
კრედიტორი : შპს სტარტაპ საქართველო (საქართველო) 404515468
მესაკუთრე : ბესელია ნიკოლოზ (საქართველო) 01024090141
მესაკუთრე : ჩოჩელი შალვა (საქართველო) 01024073911
მესაკუთრე : აგლაძე ვაჟა (საქართველო) 01024086565
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მესაკუთრე : ადამია აკაკი (საქართველო) 62001041674
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს 'კომბუჩა ბრუერს ჯორჯია'-ს
(ს/ნ 405309492) კაპიტალში ვაჟა აგლაძის (პ/ნ 01024086565) საკუთრებაში
არსებული 24.99% წილი, აკაკი ადამიას (პ/ნ 62001041674) საკუთრებაში
არსებული 16.66% წილი, შალვა ჩოჩელის (პ/ნ 01024073911 საკუთრებაში
არსებული 16.66% წილი და ნიკოლოზ ბესელიას (პ/ნ 01024090141)
საკუთრებაში არსებული 24.99% წილი, მათ შორის, მომავალში შეძენილი წილის
ოდენობა და წილის ფლობის შედეგად მიღებული ნაყოფი
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
, N202005-01/02, 01.07.2020
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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