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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: B17102919, 19/09/2017 16:37:42

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება: სს ნიკორა 

სამართლებრივი ფორმა: სააქციო საზოგადოება 

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 200050675 

რეგისტრაციის ნომერი,

თარიღი:

1/4-864; 18/12/1998

მარეგისტრირებელი

ორგანო:

ნაძალადევის რ-ნის სასამართლო 

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, ქ. თბილისის, ნაძალადევის რაიონში,

ქავთარაძის, №11 

   

დამატებითი ინფორმაცია:

ელ. ფოსტა: contact@nikora.ge 

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

რეორგანიზაციის ისტორია

რეორგანიზაციამდე არსებული

სუბიექტი

ოპერაცია 

     

რეორგანიზაციის შედეგად

რეგისტრირებული სუბიექტი

თარიღი

შპს პარტნიორი   (226527247) შერწყმა სს ნიკორა   (200050675) 15/07/2003

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის

მიმდინარეობის შესახებ

რეგისტრირებული არ არის

მმართველობის ორგანო

საერთო კრება

სამეთვალყურეო საბჭო

    თავმჯდომარე/წევრი: 01024003505, ვასილ სუხიაშვილი
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    თავმჯდომარის მოადგილე/წევრი: 01015002814, ირაკლი ნიკოლაიშვილი

    თავმჯდომარის მოადგილე/წევრი: 01015005694, გურამ ცერცვაძე

    თავმჯდომარის მოადგილე/წევრი: 42031000551, ირაკლი ლომაია

    წევრი: 01008004852, დავით დუმბაძე

    წევრი: 01013004932, დავით ცირეკიძე

    წევრი: 33001005416, გელა არობელიძე

    წევრი: 71 7143091, , ოლეგ გუბანოვი, რუსეთის ფედერაცია

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

გენერალური დირექტორი - 01024032145, ირაკლი ბოქოლიშვილი

ყადაღა/აკრძალვა

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის

უფლება

გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R17150272 27/04/2017 19:06:23

კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595

მესაკუთრე : სს 'ნიკორა' (საქართველო) 200050675

საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : სს 'ნიკორას' (ს/ნ 200050675)

საკუთრებაში არსებული 26% წილი, შპს 'ნიკორა ტრეიდის' (ს/ნ 206255808)

კაპიტალში.

საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, სს თიბისი ბანკი (ს/ნ 204854595),

1231231443035, 20.04.2017, ნოტარიუსი მედეა გვაზავა, 170412510,

20.04.2017

თანხმობა, სს 'საქართველოს ბანკი' (ს/ნ 204378869), 16/4875, 19.04.2017

აქციონერთა საერთო კრების ოქმი, ნოტარიუსი ნინო სალაძე, 170385581,

12.04.2017

გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R17150238 27/04/2017 19:16:39

კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595

მესაკუთრე : სს ნიკორა (საქართველო) 200050675
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საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : ყველა და ნებისმიერი არსებული

და ყველა და ნებისმიერი სამომავლოდ შესაძენი მოძრავი ქონება. ყველა და

ნებისმიერი არსებული და ყველა და ნებისმიერი სამომავლოდ შესაძენი

სასაქონლო მარაგები;არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : ყველა და

ნებისმიერი არსებული და ყველა და ნებისმიერი სამომავლოდ წარმოშობილი

დებიტორული მოთხოვნები.

საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 1231231443035, ნოტარიუსი მედეა

გვაზავა, 170412510, 20.04.2017

გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R17287707 03/08/2017 15:50:44

კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595

მესაკუთრე : სს ნიკორა (საქართველო) 200050675

საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : გირავნობის ხელშეკრულების მე-2

მუხლის 2.1.1 პუნქტში მითითებული არსებული და სამომავლო დებიტორული

მოთხოვნები.არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : გირავნობის

ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.1.1 პუნქტში მითითებული არსებული და

სამომავლო სასაქონლო მარაგები, მოძრავი ქონება.არაიდენტიფიცირებადი

მოძრავი ნივთი : კუთვნილი წილიდან 26% სს ნიკორა ტრეიდი - ს (ს/ნ

206255808) საწესდებო კაპიტალში

საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 1231231706293, ნოტარიუსი მედეა

გვაზავა, 170862362, 31.07.2017

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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