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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: B18005361, 18/01/2018 14:48:23
სუბიექტი
საფირმო სახელწოდება:

შპს თბილისის კომერციული ქონება

სამართლებრივი ფორმა:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

405047471

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:

11/06/2014

მარეგისტრირებელი
ორგანო:

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, ქ. თბილისის, ვაკე-საბურთალოს რაიონში,
ილია ჭავჭავაძის გამზირი N80-ში ს/ს "სასტუმრო ვაკე"-ში
შესასვლელი გზის მარჯვენა მხარე

დამატებითი ინფორმაცია:
ელ. ფოსტა:

datkhat@yahoo.com

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ
რეგისტრირებული არ არის
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა
დირექტორი - 01020005025, ირაკლი კანდელაკი
დირექტორი - 01010004695, დავით ხატიაშვილი
პარტნიორები
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მესაკუთრე

წილი

წილის მმართველი

01007001462, მაია
ცქიტიშვილი

75%

01020005025, ირაკლი
კანდელაკი

25%

რეგისტრირებული არ არის

რეგისტრირებული არ არის

ვალდებულება

გირავნობა

ყადაღა/აკრძალვა
რეგისტრირებული არ არის
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება
რეგისტრირებული არ არის
მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის
უფლება
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R14018559 19/06/2014 19:24:01
კრედიტორი : სს საქართველოს ბანკი (საქართველო) 204378869
მესაკუთრე : ცქიტიშვილი მაია (საქართველო) 01007001462
მესაკუთრე : კანდელაკი ირაკლი (საქართველო) 01020005025
მესაკუთრე : შპს მიკროკლიმატი (საქართველო) 401945277
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს „მიკროკლიმატის“ (ს/ნ
401945277) არსებული და სამომავლო მთელი არამატერიალური ქონებრივი
სიკეთეარამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს თბილისის კომერციული
ქონებაში (ს.ნ 405047471) მაია ცქიტიშვილის (პ.ნ 01007001462) 75% წილი და
ირაკლი კანდელაკის-25% წილი. არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : შპს
„მიკროკლიმატის“ (ს/ნ 401945277) არსებული და სამომავლო მთელი მოძრავი
ქონება
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, CAP000045613, ნოტარიუსი ირმა
შარვაძე, 140286480, 25.03.2014
წილის ნასყიდობის ხელშკრულება, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო,
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12.06.2014
წერილი, სს 'საქართველოს ბანკი', 16/17385, 13.06.2014
წილის ნასყიდობის ხელშკრულება, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო,
12.06.2014
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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