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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: B19106142, 03/10/2019 10:30:53

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება: შპს ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა 

სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 215147990 

რეგისტრაციის ნომერი,

თარიღი:

09/06/2008

მარეგისტრირებელი

ორგანო:

ფოთის საგადასახადო ინსპექცია 

იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. ფოთი, ჩხეიძის ქ., №1 

   

დამატებითი ინფორმაცია:

ელ. ფოსტა: info@potifreezone.ge 

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის

მიმდინარეობის შესახებ

რეგისტრირებული არ არის

მმართველობის ორგანო

პარტნიორთა კრება

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

დირექტორი - დავით ებრალიძე, 01031004431

პარტნიორები
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მესაკუთრე წილი წილის მმართველი

სახელმწიფო ორგანო რას ალ

ხაიმას საინვესტიციო ორგანო

/არაბთა გაერთიანებული

საემიროები/

15%

 

სახელმწიფო, 203840433 10%

 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის

საზოგადოება სი ი ეფ სი (ევრო-

აზიური), 404518713

75%

შეზღუდული პასუხისმგებლობის

საზოგადოება ევრო-აზიური მენეჯმენტ

ჯგუფი, 404553050(75%)

 

ვალდებულება

ვალდებულების ტიპი:   წილზე საკუთრების უფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებული

ვალდებულება

მონაწილე პირი: სახელმწიფო, 203840433

მონაწილე პირი: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სი ი ეფ სი (ევრო-

აზიური), 404518713

წილის ნასყიდობის ხელშეკრულებით (ნოტარიუსი ნინო ხოფერია; სანოტარო აქტის

№171233448; 19.10.2017 წელი) გათვალისწინებული ვალდებულებები.

ყადაღა/აკრძალვა

აკრძალვა: 102019309768 16/08/2019 12:31:37

რას ალ ხაიმას საინვესტიციო ორგანო ს/ნ 31291

საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, აეკრძალოს აქტივების გაყიდვა,

დატვირთვა, გასხვისება ან ნებისმიერი ფორმით აქტივების და მათი

ღირებულებების შემცირება. რას ალ ხაიმას საინვესტიციო ორგანოს კუთვნილი

15%-იანი წილი შპს ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონას (ყოფ.'რაკია

საქართველო თავისუფალი ინდუსტრიული ზონი')-ს (ს/ნ 215147990) კაპიტალში

2014 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.

საფუძველი: განჩინება, N2ბ/2633-19, 26.07.2019, თბილისის სააპელაციო

სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა

ყადაღა/აკრძალვა: 102015004348 :: 08/11/2015 სახელმწიფო ორგანო რას ალ

ხაიმას საინვესტიციო ორგანო, არაბთა გაერთიანებული საემიროები 31.01.2005,

თავისუფალი ზონა, საფოსტო ყუთი 31291 საგანი: არამატერიალური ქონებრივი

სიკეთე აეკრძალოს კუთვნილი 100%-იანი წილის გასხვისება შპს რას ალ ხაიმა

ინვესტმენტ აუტორიტი ჯორჯია-ში (ს/ნ 204544154) საფუძველი: მომართვა,
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NA15096339-004/001, 25.11.2015, სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის

სააღსრულებო ბიურო

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის

უფლება

რეგისტრირებული არ არის

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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