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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: B14055895, 28/05/2014 11:37:38
სუბიექტი
საფირმო სახელწოდება:

შპს ანჯ-მეტალი

სამართლებრივი ფორმა:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

406024092

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:

11/01/2010

მარეგისტრირებელი
ორგანო:

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, ქ. თბილისის, ისანი-სამგორის რაიონში,
სახალხოს ქ., №5

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ
რეგისტრირებული არ არის
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა
დირექტორი - 01012013759, არჩილ გორდულაძე
პარტნიორები
მესაკუთრე

წილი

01026001185, მიხეილ
ხომერიკი

25.00000000%

01011009487, კობა დევიძე

25.00000000%

01029007701, ეკატერინე
ასათიანი

25.00000000%

01012013759, არჩილ
გორდულაძე

25.00000000%
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1(3)

რეგისტრირებული არ არის

ვალდებულება

რეგისტრირებული არ არის

გირავნობა

ყადაღა/აკრძალვა
ყადაღა: 102011144992 01/08/2011 11:25:08
ი/მ არჩილ გორდულაძე ს/ნ 106310288 პ/ნ 01012013759
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, ი/მ „არჩილ გორდულაძე“-ს (პ/ნ
01012013759) კუთვნილ წილზე შპს „ანჯ-მეტალ“-ში (ს/ნ 406024092)
საფუძველი: მომართვა, N44793, 30.07.2011, თბილისის სააღსრულებო ბიურო
ყადაღა: 102014055099 14/03/2014 10:05:55
შ.პ.ს. ანჯ-მეტალი ს/ნ 406024092
საგანი: მოძრავი ნივთი: მოძრავი ქონება
საფუძველი: მომართვა, NA14020759-005/002, 13.03.2014, იმერეთის, რაჭალეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სააღსრულებო ბიურო
აქტი (მოვალის ქონების აღწერის და დაყადაღების შესახებ), 13.03.2014,
იმერეთის სააღსრულებო ბიურო
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა:102008017936 07/08/2008 18:53:42
ი/ს არჩილ გორდულაძე ს/ნ 106310288 პ/ნ 01012013759
საგანი: მთელი ქონება
საფუძველი: შეტყობინება, N007-2009, 24.07.2008, შემოსავლების სამსახურის
თბილისის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია)
მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის
უფლება
რეგისტრირებული არ არის
მოვალეთა რეესტრი
მოვალე:DE14038891 16/04/2014 18:05:00
კობა დევიძე 01011009487
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საფუძველი: აღმასრულებელი: ანა აბაიშვილი სუბიექტის დამატება მოვალეთა
რეესტრში 16.04.2014 # A14029158-005
მოვალე:DE14046524 14/05/2014 18:19:21
შპს ანჯ-მეტალი 406024092
საფუძველი: აღმასრულებელი: თინათინი მიქიაშვილი სუბიექტის დამატება
მოვალეთა რეესტრში 14.05.2014 # A14034910-004
მოვალე:DE14048133 21/05/2014 12:29:04
შპს ანჯ-მეტალი 406024092
საფუძველი: აღმასრულებელი: ოთარი არევაძე სუბიექტის დამატება მოვალეთა
რეესტრში 21.05.2014 # A14036308-004

დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია ოფიციალურ ვებ-გვერდზე http://public.reestri.gov.ge. ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის
აღმოჩენის შემთხვევაში, შესაძლებელია ელექტრონულად წარმოადგინოთ განცხადება ან დაგვიკავშირდეთ: 2 405 405; 595 33 71 81;
ამონაწერის მიღება შეგიძლიათ ვებ გვერდზე, ელექტრონულად, ასევე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ
სარეგისტრაციო სამსახურსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან.
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