*B20030992 *

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირების
რეესტრიდან
განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B20030992, 04/05/2020 23:54:37
სუბიექტი
საფირმო სახელწოდება:

შპს სონნეთ ქონსთრაქშენ

სამართლებრივი ფორმა:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

404870412

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:

24/08/2010

მარეგისტრირებელი
ორგანო:

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, კოსტავას ქ.,
№70

დამატებითი ინფორმაცია:
ელ. ფოსტა:

info@sonnet.ge

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ
რეგისტრირებული არ არის
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა
პრეზიდენტი - ბიძინა სონღულაშვილი, 01027011198
დირექტორი - იოსებ სონღულაშვილი, 01027021511
პარტნიორები
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მესაკუთრე
იოსებ სონღულაშვილი,
01027021511

წილი

წილის მმართველი
72%

ერიკ ლორანი ჟანტისი,
08AK20783 /საფრანგეთი/

7%

გრეგორი ივან მარსელ დორტე,
07CP41834 /საფრანგეთი/

7%

ვირჟინი კაროლინ სომურო,
061137100344 /საფრანგეთი/

7%

კრისტოფ ოლივიე მაე,
11AX69767 /საფრანგეთი/

7%

ვალდებულება
ვალდებულების ტიპი: წილზე საკუთრების უფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებული
ვალდებულება
მესაკუთრე: ერიკ ლორანი ჟანტისი, 08AK20783 /საფრანგეთი/
მესაკუთრე: გრეგორი ივან მარსელ დორტე, 07CP41834 /საფრანგეთი/
მესაკუთრე: ვირჟინი კაროლინ სომურო, 061137100344 /საფრანგეთი/
მესაკუთრე: კრისტოფ ოლივიე მაე, 11AX69767 /საფრანგეთი/
კრედიტორი: იოსებ სონღულაშვილი, 01027021511
საგანი: იოსები სონღულაშვილის (პ/ნ:01027021511) წინასწარი წერილობითი თანხმობის
გარეშე ერიკ ლორანი ჟანტისის (პას.№08AK20783) გრეგორი ივან მარსელ დორტეს
(პას.№07CP41834), ვირჟინი კაროლინ სომუროს (პას. №061137100344) და კრისტოფ
ოლივიე მაეს (პას.№11AX69767) ეზღუდებათ უფლებამოსილება გაასხვისონ წილი ნებისმიერ
მესამე პირზე.
საფუძველი: #121037822; 121037801, წილის გასხვისების ხელშეკრულება, ნოტარიუსი ანნა
როინიშვილი, 25/09/2012
საფუძველი: #120913438, წილის გასხვისების ხელშეკრულება, ნოტარიუსი ნანა ბაკურაძე,
30/08/2012
საფუძველი: #120913494, წილის გასხვისების ხელშეკრულება, ნოტარიუსი ნანა ბაკურაძე,
30/08/2012
ყადაღა/აკრძალვა
რეგისტრირებული არ არის
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება
რეგისტრირებული არ არის
მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის
უფლება
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გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R10002428 03/12/2010 15:50:08
კრედიტორი : სს 'საქართველოს ბანკი' (საქართველო) 204378869
მოვალე : შპს 'ედრესი' (საქართველო) 205037093
მესაკუთრე : სონღულაშვილი იოსებ (საქართველო) 01027021511
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს 'ფორფიტი'-ს (ს/ნ 205278402)
საწესდებო კაპიტალში 100%-იანი წილი.
საფუძველი: წილის გირავნობის ხელშეკრულება, №795785-1-ი, ნოტარიუსი პაპუნა
შენგელაია, №090869556, 17.12.2009
შეთანხმება 17.12.2009 წ. №795785-1-ი წილის გირავნობის ხელშეკრულებაში
ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე, №1, ნოტარიუსი პაპუნა
შენგელაია, №101179157, 25.11.2010
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R18383243 03/10/2018 19:19:04
ლიზინგის გამცემი : სს თიბისი ლიზინგი (საქართველო) 205016560
ლიზინგის მიმღები : შპს სონნეთ ქონსთრაქშენ (საქართველო) 404870412
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : მწარმოებელი: COMANSA
მოდელი: 5LC5010 გამოშვების წელი: 2009 ამწეები, მოძრავი ტვირთამწე
ტრავერსები და ამწემექანიზმიანი სატვირთო მანქანების კატეგორია: კოშკურა
ამწე იდენტიფიკატორი: 69804
საფუძველი: წერილი, სს 'თიბისი ლიზინგი' (ს/კ 205016560), 12222/18,
11.09.2018
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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