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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: B20072151, 11/09/2020 18:03:24
სუბიექტი
საფირმო სახელწოდება:

შპს ფორმულა

სამართლებრივი ფორმა:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

405345666

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:

22/07/2019

მარეგისტრირებელი
ორგანო:

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ქუჩა ადამ
მიცკევიჩი N 29 (ნაკვეთი N15/39), მანსარდა

დამატებითი ინფორმაცია:
ელ. ფოსტა:

misha.formula@gmail.com

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ
რეგისტრირებული არ არის
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა
დირექტორი - ზურაბ გუმბარიძე, 01024037522
პარტნიორები
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მესაკუთრე

წილი

წილის მმართველი

მიხეილ მშვილდაძე,
01027007834

12.25%

ირაკლი საღინაძე,
01010009580

12.25%

ზურაბ გუმბარიძე,
01024037522

12.25%

გიორგი ლიფონავა,
01010000641

12.25%

დავით კეზერაშვილი,
01015000210

51%

ვალდებულება
ვალდებულების ტიპი: წილზე საკუთრების უფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებული
ვალდებულება
კრედიტორი: დავითი კეზერაშვილი, 01015000210
მესაკუთრე: მიხეილ მშვილდაძე, 01027007834
მესაკუთრე: ირაკლი საღინაძე, 01010009580
მესაკუთრე: ზურაბ გუმბარიძე, 01024037522
მესაკუთრე: გიორგი ლიფონავა, 01010000641
საგანი: მიხეილ მშვილდაძის (პ/ნ 01027007834) წილი - 12.25%, ირაკლი საღინაძის (პ/ნ
01010009580) წილი - 12.25%, ზურაბ გუმბარიძის (პ/ნ 01024037522) წილი - 12.25% და
გიორგი ლიფონავას (პ/ნ 01010000641) წილი - 12.25%
მიხეილ მშვილდაძეს (პ/ნ 01027007834), ირაკლი საღინაძეს (პ/ნ 01010009580), ზურაბ
გუმბარიძეს (პ/ნ 01024037522) და გიორგი ლიფონავას (პ/ნ 01010000641) აეკრძალათ შპს
„ფორმულა“-ს კაპიტალში მათ საკუთრებაში არსებული წილების გასხვისება, გადაცემა,
დაგირავება ან რაიმე უფლებით დატვირთვა, მაჟორიტარი პარტნიორისადმი - დავით
კეზერაშვილისადმი (პ/ნ 01015000210) ნაკისრი ფინანსური ვალდებულებების სრულად
დაფარვამდე.
საფუძველი: #200079415, შპს ფორმულას პარტნიორთა შეთანხმება აკრძალვის
რეგისტრაციის, ნოტარიუსი გრიგოლია ქეთევან, 24/01/2020
საფუძველი: #191548052, მინდობილობა, ნოტარიუსი გრიგოლია ქეთევან, 23/12/2019
ყადაღა/აკრძალვა
რეგისტრირებული არ არის
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა:102020223127 30/06/2020 11:43:56
გიორგი ლიფონავა ს/ნ 777777777 პ/ნ 01010000641
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საგანი: მთელი ქონება
საფუძველი: შეტყობინება, N00622160, 30.06.2020, შემოსავლების სამსახური
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა:102020316396 01/09/2020 12:06:22
მიხეილ მშვილდაძე ს/ნ 777777777 პ/ნ 01027007834
საგანი: მთელი ქონება
საფუძველი: შეტყობინება, N00719739, 01.09.2020, შემოსავლების სამსახური
მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის
უფლება
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R20040675 06/02/2020 12:21:50
ლიზინგის გამცემი : სს თიბისი ლიზინგი (საქართველო) 205016560
ლიზინგის მიმღები : შპს ფორმულა (საქართველო) 405345666
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : ლიზინგის წერილის (N409/20)
საგანში აღწერილი არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთები
საფუძველი: წერილი, სს თიბისი ლიზინგი 205016560, 409/20, 22.01.2020
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R20040672 06/02/2020 12:26:13
ლიზინგის გამცემი : სს თიბისი ლიზინგი (საქართველო) 205016560
ლიზინგის მიმღები : შპს ფორმულა (საქართველო) 405345666
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : ლიზინგის წერილის (N410/20)
საგანში აღწერილი არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთები
საფუძველი: წერილი, სს თიბისი ლიზინგი 205016560, 410/20, 22.01.2020
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R20040665 06/02/2020 12:56:34
ლიზინგის გამცემი : სს თიბისი ლიზინგი (საქართველო) 205016560
ლიზინგის მიმღები : შპს ფორმულა (საქართველო) 405345666
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : ლიზინგის წერილის (N411/20)
საგანში აღწერილი არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთები
საფუძველი: წერილი, სს თიბისი ლიზინგი 205016560, 411/20, 22.01.2020
მოვალეთა რეესტრი
რეგისტრირებული არ არის

დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ–გვერდზე www.
napr.gov.ge;
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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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