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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: B20061770, 10/08/2020 16:12:18
სუბიექტი
საფირმო სახელწოდება:

შპს შატრო ველი

სამართლებრივი ფორმა:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

422990204

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:

07/04/2017

მარეგისტრირებელი
ორგანო:

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, ქ. ამბროლაური, გამსახურდიას ქუჩა, N 2

დამატებითი ინფორმაცია:
ელ. ფოსტა:

zvardiashvili1967@gmail.com

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ
რეგისტრირებული არ არის
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა
დირექტორი - ზურაბ ვარდიაშვილი, 01024015048
პარტნიორები
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მესაკუთრე

წილი

წილის მმართველი

გიორგი მშვიდობაძე,
01009005249

20%

ვლადიმერ ძნელაძე,
01008001677

20%

დავით ჩიქოვანი,
01008001159

20%

როსტომ კობახიძე,
01024030993

20%

შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება იბერკომპანი,
231963818

20%

ვალდებულება
ვალდებულების ტიპი: წილზე საკუთრების უფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებული
ვალდებულება
მოვალე: გიორგი მშვიდობაძე, 01009005249
კრედიტორი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი სოფლის
მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო, 404923785
მოვალე: ვლადიმერ ძნელაძე, 01008001677
მოვალე: დავით ჩიქოვანი, 01008001159
მოვალე: როსტომ კობახიძე, 01024030993
მოვალე: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება იბერკომპანი, 231963818
საგანი: გიორგი მშვიდობაძის (პ/ნ 01009005249) 20%-იანი, ვლადიმერ ძნელაძის (პ/ნ
01008001677) 20%-იანი, დავით ჩიქოვანის (პ/ნ 01008001159) 20%-იანი, როსტომ
კობახიძის (პ/ნ 01024030993) 20%-იანი, შპს იბერკომპანის (ს/ნ 231963818) 20%-იანი
წილი შპს ,,შატრო ველი“-ში (ს/ნ 422990204)
ბენეფიციარის თანადაფინანსების შესახებ 2018 წლის 4 იანვრის ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებამდე შეეზღუდოთ კოპანიაში წილების
განკარგვა, მათ შორის პარტნიორთა შორის წილების ცვლილება, უფლებრივად დატვირთვა:
გირავნობა/აკრძალვა და სხვ., აღნიშნული შეზღუდვა არ ვრცელდება საქართველოში
რეგისტრირებულ კომერციულ ბანკებთან მიმართებით
საფუძველი: #171262172, კრების ოქმი, ნოტარიუსი ეკატერინე გვანცელაძე, 26/10/2017
საფუძველი: #180005410, ხელშეკრულება ბენეფიციარის თანადაფინანსების შესახებ,
ნოტარიუსი დავით ჩათლაშვილი, 04/01/2018
ყადაღა/აკრძალვა
რეგისტრირებული არ არის
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება
რეგისტრირებული არ არის
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მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის
უფლება
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R19000004 04/01/2019 17:54:15
კრედიტორი : სს ბანკი ქართუ (საქართველო) 204891652
მესაკუთრე : შპს შატრო ველი (საქართველო) 422990204
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : გირავნობის ხელშეკრულებაში
მითითებული მოძრავი ქონება.
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, GA/1-766623/E19, საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო, 04.01.2019
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R19000007 04/01/2019 18:36:36
კრედიტორი : სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
(საქართველო) 404923785
მესაკუთრე : შპს შატრო ველი (საქართველო) 422990204
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : გირავნობის ხელშეკრულების
დანართი '1'-ში მითითებული მოძრავი ქონება
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო,
04.01.2019
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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