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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: B20084716, 19/10/2020 13:27:16
სუბიექტი
საფირმო სახელწოდება:

შპს ელიტა ბურჯი

სამართლებრივი ფორმა:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

206120437

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:

7/4-2139; 24/09/2002

მარეგისტრირებელი
ორგანო:

ისანი-სამგორის სასამართლო

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, თბილისი, ისნის რაიონი, ბერი გაბრიელ
სალოსის გამზ., №118ა

დამატებითი ინფორმაცია:
ელ. ფოსტა:

info@elitaburji.ge

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

რეორგანიზაციის ისტორია
რეორგანიზაციამდე არსებული ოპერაცია
სუბიექტი

რეორგანიზაციის შედეგად
რეგისტრირებული სუბიექტი

სს ისანი+ (206112730)

შპს ელიტა ბურჯი (206120437) 05/09/2008

შერწყმა

თარიღი

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ
რეგისტრირებული არ არის
მმართველობის ორგანო
პარტნიორთა კრება
სამეთვალყურეო საბჭო
თავმჯდომარე/წევრი: ლაშა პაიჭაძე, 01031000772
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წევრი: ნუგზარ დეკანოიძე, 38001001532
წევრი: ნატო ხაინდრავა, 01003011336
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა
დირექტორი - გიორგი როგავა, 01008010178
პარტნიორები
მესაკუთრე
კომპანია რინგოლდ ფინანს
ლიმიტედი, 311327 /დიდი
ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ
ირლანდიის გაერთიანებული
სამეფო/, 08.02.1999

რეგისტრირებული არ არის

წილი

წილის მმართველი

100%

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: R09000938 31/12/2008
კრედიტორი : სს 'ბანკი ქართუ' (საქართველო) 204891652
მესაკუთრე : შპს 'ელიტა ბურჯი' (საქართველო) 206120437
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : მოძრავი ქონება, რომლის
ჩამონათვალიც მოცემულია აუდიტორული ფირმა შპს 'აუდიტ ოლიმპი'-ს
(ლიცენზია ზ №065) აუდიტორული დასკვნაში (იხ. დანართი)
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, N(გ)ელიტა ბურჯი/01-02-07, ნოტარიუსი
ე. გვანცელაძე, N1-614, 01.02.2007
ცვლილება გირავნობის ხელშეკრულებაში , N1(გ)ელიტა ბურჯი/01-02-07,
ნოტარიუსი ე. გვანცელაძე, რ/რ N1-8215, 31.12.2008
მოვალეთა რეესტრი
http://public.reestri.gov.ge
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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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