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სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირების
რეესტრიდან
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სუბიექტი
საფირმო სახელწოდება:

სს სილქნეტი

სამართლებრივი ფორმა:

სააქციო საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

204566978

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:

02/04/2009

მარეგისტრირებელი
ორგანო:

თბილისის საგადასახადო ინსპექცია

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, ქ. თბილისი, ჩუღურეთის რაიონი,
წინამძღვრიშვილის ქ., №95

დამატებითი ინფორმაცია:
ელ. ფოსტა:

Law@silknet.com

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

რეორგანიზაციის ისტორია
რეორგანიზაციამდელი
სამართლებრივი ფორმა

ოპერაცია

რეორგანიზაციის შემდგომი
სამართლებრივი ფორმა

შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება

გარდაქმნა სააქციო საზოგადოება

თარიღი
08/07/2010

რეორგანიზაციამდე არსებული ოპერაცია
სუბიექტი

რეორგანიზაციის შედეგად
რეგისტრირებული სუბიექტი

თარიღი

შპს ვიტელ ჯორჯია
(204532728)

შერწყმა

სს სილქნეტი (204566978)

04/12/2015

შპს საქართველოს მედია ქსელი
(404462764)

შერწყმა

სს სილქნეტი (204566978)

20/12/2016

შპს ჯეოსელი (203841940)

შერწყმა

სს სილქნეტი (204566978)

01/11/2018

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ
რეგისტრირებული არ არის
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მმართველობის ორგანო
სამეთვალყურეო საბჭო
თავმჯდომარე/წევრი: 01008000622, გიორგი რამიშვილი
თავმჯდომარის მოადგილე/წევრი: 01008005004, გიორგი ხარაბაძე
წევრი: 01026000555, ალექსი თოფურია
წევრი: 01006001918, ლევან ბუჩუკური
წევრი: 01003000807, ვასილ კენკიშვილი
წევრი: 452051069, 01017039909, თეოდორ ჩარლზი ჯონასი, აშშ
წევრი: 01031005379, მამუკა შურღაია
საერთო კრება
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა
გენერალური დირექტორი - 01002002007, დავით მამულაიშვილი
ყადაღა/აკრძალვა
რეგისტრირებული არ არის
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება
რეგისტრირებული არ არის
მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის
უფლება
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R18101592 16/03/2018 19:13:42
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
კრედიტორი : სს ბანკი ქართუ (საქართველო) 204891652
კრედიტორი : სს ვითიბი ბანკი ჯორჯია (საქართველო) 202906427
კრედიტორი : სს ბაზისბანკი (საქართველო) 203841833
კრედიტორი : სს პაშა ბანკი საქართველო (საქართველო) 404433671
კრედიტორი : სს იშბანკი საქართველო (საქართველო) 404496611
კრედიტორი : სს ტერაბანკი (საქართველო) 204546045
კრედიტორი : Pasha Yatirim Bankasi A.S. (პაშა ბანკი თურქეთი) (თურქეთი)
9400019073
კრედიტორი : სს ლიბერთი ბანკი (საქართველო) 203828304
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მესაკუთრე : სს სილქნეტი (საქართველო) 204566978
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : გირავნობის ხელშეკრულების მე2 მუხლის 2.1.2 პუნქტში მითითებული მთელი არსებული მოძრავი ქონება და
მთელი ქონება რასაც მომავალში შეიძენს.არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე :
გირავნობის ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.1.2 პუნქტში მითითებული მთელი
არსებული არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე და სამომავლოდ შეძენილი
არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე.
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 1231231669707, ნოტარიუსი ირმა
გოგია, 170818338, 19.07.2017
შეთანხმება გირავნობის ხელშეკრულებაში №1231231669707 ცვლილებების
შეტანის შესახებ, ნოტარიუსი მედეა გვაზავა, 180268797, 15.03.2018
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R18101611 19/03/2018 19:37:50
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
მესაკუთრე : სს სილქნეტი (საქართველო) 204566978
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : გირავნობის ხელშეკრულების მე2 მუხლის 2.1.2 პუნქტში მითითებული მთელი არსებული მოძრავი ქონება და
მთელი ქონება რასაც მომავალში შეიძენს.არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე :
გირავნობის ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.1.2 პუნქტში მითითებული მთელი
არსებული არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე და სამომავლოდ შეძენილი
არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე.
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 1231232194508, ნოტარიუსი მედეა
გვაზავა, 180279731, 16.03.2018
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R18239121 05/07/2018 17:50:51
კრედიტორი : სს ბაზისბანკი (საქართველო) 203841833
კრედიტორი : სს ლიბერთი ბანკი (საქართველო) 203828304
კრედიტორი : სს ვითიბი ბანკი ჯორჯია (საქართველო) 202906427
კრედიტორი : სს ტერაბანკი (საქართველო) 204546045
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
კრედიტორი : სს იშბანკი საქართველო (საქართველო) 404496611
კრედიტორი : სს პაშა ბანკი საქართველო (საქართველო) 404433671
კრედიტორი : Pasha Yatirim Bankasi A.S. (პაშა ბანკი თურქეთი) (თურქეთი)
9400019073
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კრედიტორი : სს ბანკი ქართუ (საქართველო) 204891652
მესაკუთრე : სს სილქნეტი (საქართველო) 204566978
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : კუთვნილი მთელი მოძრავი
ქონება და მთელი ქონება რასაც მომავალში შეიძენს (სამომავლო
ქონება);არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : კუთვნილი მთელი არსებული
არამატერიალური ქონებრივი სიკეთეები და სამომავლოდ შეძენილი
არამატერიალური ქონებრივი სიკეთეები (სამომავლო ქონება);

კუთვნილი რომელიმე, რამდენიმე, ყველა ან/და ნებისმიერი ლიცენზია, მათ
შორის რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიები სალიცენზიო
მოწმობის №000258 (ლიცენზიის ნომერი F54) და №000257 (ლიცენზიის ნომერი
F36);

საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 1231232256084, ნოტარიუსი მედეა
გვაზავა, 180634238 01.06.2018; 180660072 07.06.2018;
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R18422802 01/11/2018 15:03:24
კრედიტორი : სს ლიბერთი ბანკი (საქართველო) 203828304
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
კრედიტორი : სს ვითიბი ბანკი ჯორჯია (საქართველო) 202906427
კრედიტორი : სს პაშა ბანკი საქართველო (საქართველო) 404433671
კრედიტორი : სს ბაზისბანკი (საქართველო) 203841833
კრედიტორი : სს ბანკი ქართუ (საქართველო) 204891652
კრედიტორი : სს იშბანკი საქართველო (საქართველო) 404496611
კრედიტორი : სს ტერაბანკი (საქართველო) 204546045
კრედიტორი : Pasha Yatirim Bankasi A.S. (პაშა ბანკი თურქეთი) (თურქეთი)
9400019073
მესაკუთრე : სს სილქნეტი (საქართველო) 204566978
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : კუთვნილი მთელი არსებული
არამატერიალური ქონებრივი სიკეთეები და სამომავლოდ შეძენილი
არამატერიალური ქონებრივი სიკეთეები (სამომავლო ქონება);

კუთვნილი რომელიმე, რამდენიმე, ყველა ან/და ნებისმიერი ლიცენზია, მათ
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4(5)

შორის რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიები სალიცენზიო
მოწმობის №000205 (ლიცენზიის ნომერი F24), №000204 (ლიცენზიის ნომერი
F18) და №000203 (ლიცენზიის ნომერი F17);არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი
ნივთი : კუთვნილი მთელი მოძრავი ქონება და მთელი ქონება რასაც მომავალში
შეიძენს (სამომავლო ქონება);
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 1231232256187, ნოტარიუსი მედეა
გვაზავა, 180634196 01.06.2018; 180660142 07.06.2018;
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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