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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: B20090287, 03/11/2020 15:59:04
სუბიექტი
საფირმო სახელწოდება:

შპს ზიმო

სამართლებრივი ფორმა:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

211338015

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:

5ა/4-1070; 20/03/1997

მარეგისტრირებელი
ორგანო:

საბურთალოს რაიონის სასამართლო

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ყაზბეგის
გამზ.,№19ა

დამატებითი ინფორმაცია:
ელ. ფოსტა:

Zimo@Zimo.ge

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

რეორგანიზაციის ისტორია
რეორგანიზაციამდე არსებული ოპერაცია
სუბიექტი

რეორგანიზაციის შედეგად
რეგისტრირებული სუბიექტი

თარიღი

ზიარი (211334705)

შერწყმა

შპს ზიმო (211338015)

09/03/2004
16:27:19

შპს ვილა პარკი (205053984)

შერწყმა

შპს ზიმო (211338015)

18/02/2019

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ
რეგისტრირებული არ არის
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა
დირექტორი - ზურაბ კიკნაძე, 01008000479
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პარტნიორები
მესაკუთრე

წილი

წილის მმართველი

ილია ქავთარაძე,
01010008761

13%

ლევანი მარშანია,
01009003969

13%

გია უროტაძე, 01024014103

13%

ალექსანდრე მაღრაძე,
01006012345

13%

იოსები თარხნიშვილი,
01010004035 /ორმაგი
მოქალაქე საქართველო,
რუსეთის ფედერაცია/

35%

ზურაბ კიკნაძე, 01008000479

13%

ვალდებულება
ვალდებულების ტიპი: წილზე საკუთრების უფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებული
ვალდებულება
კრედიტორი: სააქციო საზოგადოება სს ბანკი ქართუ, 204891652
მესაკუთრე: ზურაბ კიკნაძე, 01008000479
მესაკუთრე: ილია ქავთარაძე, 01010008761
მესაკუთრე: ლევან მარშანია, 01009003969
მესაკუთრე: გია უროტაძე, 01024014103
მესაკუთრე: ალექსანდრე მაღრაძე, 01006012345
მესაკუთრე: იოსები თარხნიშვილი, 01010004035 /ორმაგი მოქალაქე საქართველო,
რუსეთის ფედერაცია/
საგანი: გირავნობის ხელშეკრულების (B16031973) მე-4 მუხლის 4.1.3 პუნქტით
NB16031973, გირავნობის ხელშეკრულება, საჯარო რეესტრი, 02/03/2016; NB19017562
კრედიტორი -სააქციო საზოგადოება ქართუ ბანკის თანხმობა
საფუძველი: წილის გასხვისების ხელშეკრულება (მხარეები: ქეთევან ვეფხვაძე და გია უროტაძე)
#B19020082, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 21/02/2019
საფუძველი: წილის გასხვისების ხელშეკრულება (მხარეები: ქეთევან ვეფხვაძე და ლევანი
მარშანია #B19020082, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 21/02/2019
საფუძველი: წილის გასხვისების ხელშეკრულება (მხარეები: ქეთევან ვეფხვაძე და ალექსანდრე
მაღრაძე #B19020082, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 21/02/2019
საფუძველი: წილის გასხვისების ხელშეკრულება (მხარეები: ქეთევან ვეფხვაძე და ილია
ქავთარაძე) #B19020082, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 21/02/2019
საფუძველი: (მხარეები: ქეთევან ვეფხვაძე და ზურაბ კიკნაძე) #B20055975, წილის
გასხვისების ხელშეკრულება, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 20/07/2020
საფუძველი: პარტნიორისთვის თანხმობის მიცემა, წილის გასხვისების თაობაზე #190005556;
190009700; 190010291, კრების ოქმი, ნოტარიუსი ქეთევან ძლიერიშვილი, 08/01/2019
საფუძველი: #B19017562, თანხმობა, ბანკი ქართუ, 18/02/2019
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ყადაღა/აკრძალვა
ყადაღა: 102017387683 01/11/2017 13:34:04
შპს ზიმო ს/ნ 211338015
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, 25% იანი წილი შპს 'ზიმო-7'-ში (ს/ნ
245424919)
საფუძველი: განჩინება, N010210117002150908 2-4108/2017, 31.10.2017,
ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
აკრძალვა: 102018154712 03/05/2018 17:08:20
შპს ზიმო ს/ნ 211338015
საგანი: უძრავი ნივთი: ქალაქი თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 34,
01.14.03.040.174, აეკრძალოს აღნიშნულ მისამართზე მდებარე უძრავი ნივთის
გასხვისება და უფლებრივად დატვირთვა.
საფუძველი: განჩინება, N2/1167-18, 17.04.2018, თბილისის საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
აკრძალვა: 102018249176 12/07/2018 19:04:59
შ.პ.ს. ზიმო ს/ნ 211338015
საგანი: უძრავი ნივთი: ქალაქი თბილისი, ქუჩა მედეა ჩახავა 4, ავტოსადგომი 5
(რიგი 2), 01.14.03.040.034.02.504, აეკრძალოს აღნიშნულ მისამართზე
მდებარე უძრავი ნივთის გასხვისება და იპოთეკით დატვირთვა.
საფუძველი: განჩინება, N2/30718-17, 18.04.2018, თბილისის საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
აკრძალვა: 102018249185 13/07/2018 09:05:46
შპს ზიმო ს/ნ 211338015
საგანი: უძრავი ნივთი: ქალაქი თბილისი , ქუჩა მედეა ჩახავა 4, ავტოსადგომი
N11, 01.14.03.040.034.02.514, აეკრძალოს საკუთრებაში არსებული უძრავი
ქონების გასხვისება და იპოთეკით დატვირთვა;
საფუძველი: განჩინება, N2/30718 -17, 18.04.2018, თბილისის საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
აკრძალვა: 102018249186 13/07/2018 09:07:51
შპს ზიმო ს/ნ 211338015
საგანი: უძრავი ნივთი: ქალაქი თბილისი, ქუჩა ადამ მიცკევიჩი 25ბ, ავტოსადგომი
http://public.reestri.gov.ge
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16, 01.10.14.015.037.01.514, აეკრძალოს აღნიშნულ მისამართზე მდებარე
უძრავი ნივთის გასხვისება და იპოთეკით დატვირთვა.
საფუძველი: განჩინება, N2/30718-17, 18.04.2018, თბილისის საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
აკრძალვა: 102018249187 13/07/2018 09:10:14
შ.პ.ს. ზიმო ს/ნ 211338015
საგანი: უძრავი ნივთი: ქალაქი თბილისი, ქუჩა ადამ მიცკევიჩი 25ბ, ავტოსადგომი
14, 01.10.14.015.037.01.516, აეკრძალოს ზემოხსენებული უძრავი ნივთის
გასხვისება და იპოთეკით დატვირთვა
საფუძველი: განჩინება, N2/30718-17, 18.04.2018, თბილისის საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
აკრძალვა: 102018249188 13/07/2018 09:11:58
შპს ზიმო ს/ნ 211338015
საგანი: უძრავი ნივთი: ქალაქი თბილისი, ქუჩა მედეა ჩახავა 4, ავტოსადგომი 3, (II
რიგი), 01.14.03.040.034.02.506, აეკრძალოს კუთვნილი უძრავი ქონების
გასხვისება და იპოთეკით დატვირთვა.
საფუძველი: განჩინება, N2/30718-17, 18.04.2018, თბილისის საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
განჩინება, N2/30718-17, 09.07.2018, თბილისის საქალაქო სასამართლოს
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
აკრძალვა: 102018249192 13/07/2018 09:13:28
შპს ზიმო ს/ნ 211338015
საგანი: უძრავი ნივთი: ქალაქი თბილისი, ქუჩა მედეა ჩახავა 4, ავტოსადგომი 7,
01.14.03.040.034.02.508, აეკრძალოს უძრავი ქონების გასხვისება და
იპოთეკით დატვირთვა.
საფუძველი: განჩინება, N2/30718-17, 18.04.2018, თბილისის საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
აკრძალვა: 102018249199 13/07/2018 09:15:15
შპს ზიმო ს/ნ 211338015
საგანი: უძრავი ნივთი: ქალაქი თბილისი, ქუჩა მედეა ჩახავა 4, ავტოსადგომი 10,
(II რიგი), 01.14.03.040.034.02.509, აეკრძალოს აღნიშნულ მისამართზე
მდებარე უძრავი ნივთის გასხვისება და იპოთეკით დატვირთვა.
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საფუძველი: განჩინება, N2/30718 -17, 18.04.2018, თბილისის საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
აკრძალვა: 102019397613 22/10/2019 10:20:01
შპს ზიმო ს/ნ 211338015
საგანი: უძრავი ნივთი: მისამართი: მუნიციპალიტეტი მცხეთა, ადმინისტრაციული
ერთეული საგურამო, ბლოკი N142, ნაკვეთი N230, 72.06.02.142.230,
აეკრძალოს აღნიშნულ მისამართზე მდებარე უძრავი ნივთის გასხვისება და
უფლებრივად დატვირთვა (ძველი საკადასტრო კოდი:72.06.08.000.683)
საფუძველი: განჩინება, N2/1167-18, 17.04.2018, თბილისის საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა:102020387478 16/10/2020 12:44:27
შ\პ\ს შპს ზიმო ს/ნ 211338015
საგანი: მთელი ქონება, მთელი ქონება
საფუძველი: შეტყობინება, N0943570, 16.10.2020, შემოსავლების სამსახური
მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის
უფლება
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R09002518 10/03/2005
კრედიტორი : სს 'საქართველოს ბანკი' (საქართველო) 204378869
მესაკუთრე : შპს 'ზიმო' (საქართველო) 211338015
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : ასაწყობი ასფალტის ქარხანა
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, ნოტარიუსი პ. შენგელაია, 1-581,
02.03.2005
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R09000375 27/12/2006
კრედიტორი : სს 'საქართველოს ბანკი' (საქართველო) 204378869
მესაკუთრე : შპს 'ზიმო' (საქართველო) 211338015
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : ქვის სამსხვრევი და
დამხარისხებელი დანადგარი 1 კომპლექტი საკუთვნოებით.
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, ნოტარიუსი მ. ბიგვავა, რ/რ№1-15075,
23.12.2005
გირავნობის ხელშეკრულება, 504202-ა, ნოტარიუსი პ. შენგელაია, რ/რ№1-4075,
http://public.reestri.gov.ge
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10.11.2006
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R10002182 13/10/2010 14:53:05
კრედიტორი : სს 'საქართველოს ბანკი' (საქართველო) 204378869
მოვალე : შპს 'ზიმო' (საქართველო) 211338015
მესაკუთრე : შპს 'ზიმო' (საქართველო) 211338015
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : მანქანა დანადგარები: 1.
ასაწყობი ასფალტის ქარხანა; 2. ქვის სამსხვრევი და დამხარისხებელი
დანადგარი 1 კომპლექტი საკუთვნოებით.
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, №504202-დ, ნოტარიუსი: ნინო გვაზავა,
რ/რ №101021441, 08.10.2010
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R16009480 02/03/2016
კრედიტორი : სს ბანკი ქართუ (საქართველო) 204891652
მესაკუთრე : კიკნაძე ზურაბ (საქართველო) 01008000479
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : ზურაბ კიკნაძის (პ/ნ 01008000479)
კუთვნილი 7% წილი შპს 'ზიმო'-ს (ს/ნ 211338015) კაპიტალში
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება №GA/1-752217-E9, სსიპ საჯარო
რეესტრის ეროვნული სააგენტო, B16031973, 02.03.2016
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R16009482 02/03/2016
კრედიტორი : სს ბანკი ქართუ (საქართველო) 204891652
მესაკუთრე : მაღრაძე ალექსანდრე (საქართველო) 01006012345
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : ალექსანდრე მაღრაძის
(01006012345) საკუთრებაში არსებული შპს ზიმოს (211338015) კაპიტალის 7%იანი წილი.
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, GA/1-752217-E9, 02.03.2016, სსიპ
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 02.03.2016
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R16009481 02/03/2016
კრედიტორი : სს ბანკი ქართუ (საქართველო) 204891652
მესაკუთრე : ქავთარაძე ილია (საქართველო) 01010008761
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს ,,ზიმო'' - ს (ს/ნ 211338015)
კაპიტალში, ილია ქავთარაძის (პ/ნ 01010008761) საკუთრებაში არსებული 7 %
წილი.
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება სს ბანკი ქართუ, GA/1-752217-E9,
http://public.reestri.gov.ge
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საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, B16031973, 02.03.2016
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R16009475 02/03/2016 15:07:15
კრედიტორი : სს ბანკი ქართუ (საქართველო) 204891652
მესაკუთრე : მარშანია ლევან (საქართველო) 01009003969
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : ლევან მარშანიას (პ/ნ:
01009003969) 7%-იანი წილი შპს ზიმოს (ს/ნ211338015) კაპიტალში.
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო,
B16031973, 02.03.2016
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R16009479 02/03/2016 16:20:36
კრედიტორი : სს ბანკი ქართუ (საქართველო) 204891652
მესაკუთრე : თარხნიშვილი იოსები (საქართველო) 01010004035
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს „ზიმო“-ს (ს/ნ 211338015)
კაპიტალში იოსები თარხნიშვილის (ს/ნ 01010004035) წილი 35%
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, სს ბანკი ქართუ, GA/1-752217-E9,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, B16031973, 02.03.2016
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R16009483 02/03/2016 17:28:04
კრედიტორი : სს ბანკი ქართუ (საქართველო) 204891652
მესაკუთრე : უროტაძე გია (საქართველო) 01024014103
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს „ზიმო“-ს (ს/ნ 211338015)
კაპიტალში გია უროტაძის (პ/ნ 01024014103) წილი 7%
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, სს ბანკი ქართუ, GA/1-752217-E9,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, B16031973, 02.03.2016
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R16009510 09/03/2016
კრედიტორი : სს ბანკი ქართუ (საქართველო) 204891652
მესაკუთრე : შპს 'ზიმო' (საქართველო) 211338015
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს 'ზიმო'-ს (ს/ნ 211338015)
კუთვნილი 50% წილი შპს 'ყვარლის ედემი'-ს (ს/ნ 441555256) კაპიტალში.
საფუძველი: თანხმობა, სს საქართველოს ბანკი, 16/2271, 02.03.2016
გირავნობის ხელშეკრულება №GA/1-752217-E8, სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო, B16034766, 07.03.2016
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R20081820 18/02/2020 18:50:37
კრედიტორი : სს ბანკი ქართუ (საქართველო) 204891652
http://public.reestri.gov.ge
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მესაკუთრე : შპს ზიმო (საქართველო) 211338015
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : კვების ბლოკი Faymonville (შ/ნ
G0200851, გამოშვების წელი 2016)
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, GA/1-752217-E10, საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო, 10.10.2017
წერილი, სს ბანკი ქართუ, 12/00071, 07.02.2020
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R20360722 21/07/2020 12:43:17
კრედიტორი : სს ბანკი ქართუ (საქართველო) 204891652
მესაკუთრე : კიკნაძე ზურაბ (საქართველო) 01008000479
მესაკუთრე : მაღრაძე ალექსანდრე (საქართველო) 01006012345
მესაკუთრე : უროტაძე გია (საქართველო) 01024014103
მესაკუთრე : მარშანია ლევან (საქართველო) 01009003969
მესაკუთრე : ქავთარაძე ილია (საქართველო) 01010008761
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს „ზიმო“-ს (ს/ნ 211338015)
კაპიტალში პარტნიორების:ზურაბ კიკნაძის (პ/ნ 01008000479) 6% წილი, ლევანი
მარშანიას (პ/ნ 01009003969) 6% წილი; ილია ქავთარაძის (პ/ნ 01010008761)
6% წილი; გია უროტაძის (პ/ნ 01024014103) 6% წილი და ალექსანდრე მაღრაძის
(პ/ნ 01006012345) 6% წილი.
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, სს ბანკი ქართუ, GA/1-752217-E9,
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, B16031973, 02.03.2016
შპს 'ზიმო'-ს (ს/ნ 211338015) წილის ნასყიდობის ხელშეკრულება (მხარეები:
ქეთევან ვეფხვაძე და ილია ქავთარაძე), B19020082, სსიპ - საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო, 21.02.2019
შპს 'ზიმო'-ს (ს/ნ 211338015) წილის ნასყიდობის ხელშეკრულება (მხარეები:
ქეთევან ვეფხვაძე და ალექსანდრე მაღრაძე), B19020082, სსიპ - საჯარო
რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 21.02.2019
შპს 'ზიმო'-ს (ს/ნ 211338015) წილის ნასყიდობის ხელშეკრულება (მხარეები:
ქეთევან ვეფხვაძე და ზურაბ კიკნაძე), B20055975, საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტო, 20.07.2020
თანხმობა, სააქციო საზოგადოება 'ქართუ ბანკი', 3/00038, 18.02.2019
შპს 'ზიმო'-ს (ს/ნ 211338015) წილის ნასყიდობის ხელშეკრულება (მხარეები:
ქეთევან ვეფხვაძე და გია უროტაძე), B19020082, სსიპ - საჯარო რეესტრის
http://public.reestri.gov.ge
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ეროვნული სააგენტო, 21.02.2019
შპს 'ზიმო'-ს (ს/ნ 211338015) წილის ნასყიდობის ხელშეკრულება (მხარეები:
ქეთევან ვეფხვაძე და ლევან მარშანია)), B19020082, სსიპ - საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო, 21.02.2019
შპს 'ზიმო'-ს (ს/ნ 211338015) პარტნიორთა კრების ოქმი, ნოტარიუსი ქეთევან
ძლიერიშვილი, 190005556; 190009700; 190010291, 08.01.2019
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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