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*B19101054 *

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირების

რეესტრიდან

განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B19101054, 23/09/2019 20:36:02

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება: შპს თეგეტა მოტორსი 

სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 202177205 

რეგისტრაციის ნომერი,

თარიღი:

2/4-2784; 26/04/2001

მარეგისტრირებელი

ორგანო:

დიდუბე-ჩუღურეთის სასამართლო 

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, დავით

აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ., № 5 

   

დამატებითი ინფორმაცია:

ელ. ფოსტა: info@tegetamotors.ge 

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

რეორგანიზაციის ისტორია

რეორგანიზაციამდე არსებული

სუბიექტი

ოპერაცია 

     

რეორგანიზაციის შედეგად

რეგისტრირებული სუბიექტი

თარიღი

შპს თეგეტა მოტორსი გორი  

(218050622)

შერწყმა

შპს თეგეტა მოტორსი  

(202177205)

10/03/2009

შპს თეგეტა მოტორსი ბათუმი  

(245570715)

შერწყმა

შპს თეგეტა მოტორსი  

(202177205)

10/03/2009

შპს თეგეტა მოტორსი ფოთი  

(215142548)

შერწყმა

შპს თეგეტა მოტორსი  

(202177205)

10/03/2009

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის

მიმდინარეობის შესახებ

რეგისტრირებული არ არის

მმართველობის ორგანო
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პარტნიორთა კრება

სამეთვალყურეო საბჭო

    თავმჯდომარე/წევრი: თემურ კოხოძე, 42001000456

    თავმჯდომარის მოადგილე/წევრი: გიორგი მშვილდაძე, 01006011532

    წევრი: ზურაბ საყვარელიძე, 01001016231

    წევრი: ვალერიან მეზვრიშვილი, 36001003449

    წევრი: პერ გუსტავ რაგნარ ნილსსონ, 95661249 /შვედეთი/

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

გენერალური დირექტორი - ავთანდილ წერეთელი, 01013007102

პარტნიორები

მესაკუთრე წილი წილის მმართველი

ბექა ქილიფთარი,

01024087378

1.5%

 

თინა კოხოძე, 01024063034 1.5%

 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის

საზოგადოება შპს თი ჯი ემ

ჯგუფი, 405347058

76%

 

ზაური ცხადაძე, 01019001384 21%

 

ვალდებულება

ვალდებულების ტიპი:   წილზე საკუთრების უფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებული

ვალდებულება

მესაკუთრე: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება შპს თი ჯი ემ ჯგუფი,

405347058

კრედიტორი: სააქციო საზოგადოება თიბისი ბანკი, 204854595

საგანი:  შპს ,,თი ჯი ემ ჯგუფის" (ს/ნ 405347058) საკუთრებაში არსებული 42% წილი შპს

"თეგეტა მოტორსის" (ს/ნ 202177205) კაპიტალში.

მესაკუთრეს შეზღუდული აქვს კუთვნილი 42% წილის განკარგვა სს "თიბისი ბანკი"-ს წინასწარი

წერილობითი თანხმობის გარეშე 01.04.2016 წლის არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე

განკარგვის შეზღუდვის შესახებ შეთანხმების საფუძველზე.

საფუძველი: #5214/109-42, თანხმობა გირავნობის საგნის საკუთრების უფლებით

განკარგვაზე, სს თიბისი ბანკი, 20/09/2019

საფუძველი: #B19095088, თანხმობა, სს თიბისი ბანკი, 05/09/2019

საფუძველი: #160318966, შეთანხმება არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე განკარგვის

შეზღუდვის შესახებ, ნოტარიუსი მედეა გვაზავა, 01/04/2016
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ყადაღა/აკრძალვა

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის

უფლება

გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R09001605 26/11/2001

კრედიტორი : სს 'თბილუნივერსალბანკი' (საქართველო) 204855521

მესაკუთრე : შპს 'თეგეტა მოტორსი' (საქართველო) 202177205

საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : ტექნიკა

'1)კომპიუტერი ''PENTIUM II''-1 ცალი 2)ფაქსი ''panasoniki''-1 ცალი

3)თვლების სამონტაჟე დანადგარი ''Brava''-1 ცალი 4)მანქანის ძრავის

სათადარიგო ნაწილები'

საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 225-1-ბ, ნოტარიუსი ნ. ბაკურაძე, 1-

3543, 01.11.2001

გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R13000744 17/05/2013 18:22:46

კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595

მესაკუთრე : შპს 'თეგეტა მოტორსი' (საქართველო) 202177205

საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : 1). არსებული სასაქონლო

მარაგები; 2) სამომავლო ქონება (მათ შორის სასაქონლო მარაგები,

ავტოსერვისის მანქანა-დანადგარები და მოწყობილობები, ავეჯი და ინვენტარი)

საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 123123195696, ნოტარიუსი მედეა

გვაზავა, 130483555, 17.05.2013

გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R16009516 10/03/2016 17:44:39

კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595

მესაკუთრე : შპს თეგეტა მოტორსი (საქართველო) 202177205

საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : 2015 წლის 22 იანვრის წილის

ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე შპს თეგეტა მოტორსის ყველა

და ნებისმიერი უფლება

საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 123123940731, ნოტარიუსი ირმა გოგია,

160148971, 18.02.2016

გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R18239117 29/06/2018 19:10:13
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კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595

მესაკუთრე : შპს 'თეგეტა მოტორსი' (საქართველო) 202177205

საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : გირავნობის ხელშეკრულების მე-

2 მუხლის 2.1.2 პუნქტში მითითებული არსებული და სამომავლო მოძრავი

ქონებაარამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : გირავნობის ხელშეკრულების მე-2

მუხლის 2.1.2 პუნქტში მითითებული არსებული და სამომავლო არამატერიალური

ქონებრივი სიკეთე

საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 123123195728, ნოტარიუსი მედეა

გვაზავა, 130483524, 14.05.2013

შეთანხმება გირავნობის ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ,

123123195728, ნოტარიუსი მედეა გვაზავა, 180325783, 27.03.2018

შეთანხმება გირავნობის ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ,

123123195728, ნოტარუსი მედეა გვავზავა, 180760525, 28.06.2018

გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R18383129 24/09/2018

კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595

მესაკუთრე : კოხოძე თინა (საქართველო) 01024063034

საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს თეგეტა მოტორსის (ს/ნ

202177205) კაპიტალში თინა კოხოძის (პ/ნ 01024063034) საკუთრებაში

არსებული 0,19 % წილი

საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 1231232454361, ნოტარიუსი მედეა

გვაზავ, 181089936, 07.09.2018

გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R18383127 24/09/2018 18:49:37

კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595

მესაკუთრე : ქილიფთარი ბექა (საქართველო) 01024087378

საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : ბექა ქილიფთარის

(პ/ნ01024087378) 0.19%-იანი წილი შპს თეგეტა მოტორსის (ს/ნ202177205)

კაპიტალში.

საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 1231232454370, ნოტარიუსი მედეა

გვაზავა, 181090137, 07.09.2018

გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R18462868 16/11/2018 17:25:38

კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595

მესაკუთრე : ქილიფთარი ბექა (საქართველო) 01024087378
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საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : ბექა ქილიფთარის (პ/ნ

01024087378) საკუთრებაში არსებული 0.29% წილი შპს 'თეგეტა მოტორსის' (ს/ნ

202177205) კაპიტალში.

საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, სს თიბისი ბაკი, 1231232544745,

16.11.2018, ნოტარიუსი მედეა გვაზავა, 181407234, 16.11.2018

გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R18462885 19/11/2018 17:11:25

კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595

მესაკუთრე : კოხოძე თინა (საქართველო) 01024063034

საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : თინა კოხოძის (პ/ნ 01024063034)

საკუთრებაში არსებული 0,29 % წილი შპს ,,თეგეტა მოტორსის' (ს/ნ 202177205)

კაპიტალში.

საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, სს თიბისი ბანკი, 1231232544777,

16.11.2018, ნოტარიუსი მედეა გვაზავა, 181407207, 16.11.2018

გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R19343043 06/09/2019 20:29:19

კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595

მესაკუთრე : შპს თი ჯი ემ ჯგუფი (საქართველო) 405347058

საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს ,,თი ჯი ემ ჯგუფის“ (ს/ნ

405347058) საკუთრებაში არსებული 0.38% წილი შპს ,,თეგეტა მოტორსის' (ს/ნ

202177205) კაპიტალში.

საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 1231232454345, ნოტარიუსი მედეა

გვაზავა, 181089991, 07.09.2018

თანხმობა, სს თიბისი ბანკი, 5092/109-42, 05.09.2019

წილის ნასყიდობის ხელშეკრულება, 05.09.2019, ნოტარიუსი ხოფერია ნინო,

191071727, 05.09.2019

გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R19343044 06/09/2019 20:35:19

კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595

მესაკუთრე : შპს თი ჯი ემ ჯგუფი (საქართველო) 405347058

საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს ,,თი ჯი ემ ჯგუფის“ (ს/ნ

405347058) საკუთრებაში არსებული 0.57% წილი შპს ,,თეგეტა მოტორსის'' (ს/ნ

202177205) კაპიტალში.

საფუძველი: თანხმობა, სს თიბისი ბანკი, 5092/109-42, 05.09.2019

წილის ნასყიდობის ხელშეკრულება, 05.09.2019, ნოტარიუსი ხოფერია ნინო,
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191071727, 05.09.2019

გირავნობის ხელშეკრულება, 1231232544648, ნოტარიუსი მედეა გვაზავა,

181405980, 16.11.2018

გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R19343045 06/09/2019 20:39:15

კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595

მესაკუთრე : შპს თი ჯი ემ ჯგუფი (საქართველო) 405347058

საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს ,,თი ჯი ემ ჯგუფის“ (ს/ნ

405347058) საკუთრებაში არსებული 0.57% წილი შპს ,,თეგეტა მოტორსის'' (ს/ნ

202177205) კაპიტალში.

საფუძველი: წილის გასხვისების ხელშეკრულება , საჯარო რეესტრის ეროვნული

სააგენტო, B18200472, 27.11.2018

თანხმობა გირავნობის საგნის გასხვისების შესახებ, სს თიბისი ბანკი, 1686/109-

42, 26.11.2018

თანხმობა, სს თიბისი ბანკი, 5093/109-42, 05.09.2019

წილის ნასყიდობის ხელშეკრულება, 05.09.2019, ნოტარიუსი ხოფერია ნინო,

191071791, 05.09.2019

გირავნობის ხელშეკრულება, 1231232545069, ნოტარიუსი მედეა გვაზავა,

181406731, 16.11.2018

გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R19343046 06/09/2019 20:42:47

კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595

მესაკუთრე : შპს თი ჯი ემ ჯგუფი (საქართველო) 405347058

საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს ,,თი ჯი ემ ჯგუფის“ (ს/ნ

405347058) საკუთრებაში არსებული 0.38% წილი შპს ,,თეგეტა მოტორსის' (ს/ნ

202177205) კაპიტალში.

საფუძველი: წილის გასხვისების ხელშეკრულება , B18200472, საჯარო რეესტრის

ეროვნული სააგენტო, 27.11.2018

სს თიბისი ბანკი, 1689/109-42, 26.11.2018

წილის ნასყიდობის ხელშეკრულება, 05.09.2019, ნოტარიუსი ხოფერია ნინო,

191071791, 05.09.2019

თანხმობა, სს თიბისი ბანკი, 5093/109-42, 05.09.2019

გირავნობის ხელშეკრულება, 1231232454356, ნოტარიუსი მედეა გვაზავა,

181406764, 16.11.2018

http://public.reestri.gov.ge 6(9)



გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R19343047 06/09/2019 20:45:26

კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595

მესაკუთრე : შპს თი ჯი ემ ჯგუფი (საქართველო) 405347058

საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს ,,თი ჯი ემ ჯგუფის“ (ს/ნ

405347058) საკუთრებაში არსებული 0.57% წილის შპს ,,თეგეტა მოტორსის' (ს/ნ

202177205) კაპიტალში.

საფუძველი: წილის ნასყიდობის ხელშეკრულება, 05.09.2019, ნოტარიუსი

ხოფერია ნინო, 191071791, 05.09.2019

თანხმობა, სს თიბისი ბანკი, 5093/109-42, 05.09.2019

გირავნობის ხელშეკრულება, 1231232559185, ნოტარიუსი მედეა გვაზავა ,

181486122 , 07.12.2018

გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R19343048 06/09/2019 20:48:59

კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595

მესაკუთრე : შპს თი ჯი ემ ჯგუფი (საქართველო) 405347058

საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს ,,თი ჯი ემ ჯგუფის“ (ს/ნ

405347058) საკუთრებაში არსებული 13.29% თავისუფალი წილი შპს ,,თეგეტა

მოტორსის' (ს/ნ 202177205) კაპიტალში.

საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, სს თიბისი ბანკი , 1231232543950,

15.11.2018, ნოტარიუსი მედეა გვაზავა, 181402268, 15.11.2018

წილის ნასყიდობის ხელშეკრულება, 05.09.2019, ნოტარიუსი ხოფერია ნინო,

191071778, 05.09.2019

თანხმობა, სს თიბისი ბანკი, 5094/109-42, 05.09.2019

გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R19385325 23/09/2019 20:03:52

კრედიტორი : სს'თიბისი ბანკი' (საქართველო) 204854595

მესაკუთრე : შპს თი ჯი ემ ჯგუფი (საქართველო) 405347058

საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს 'თეგეტა მოტორსის'

(202177205) კაპიტალში შპს 'თი ჯი ემ ჯგუფის' (ს/ნ 405347058) საკუთრებაში

არსებული 10% წილი

საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 493486-20-1, ნოტარიუსი მედეა

გვაზავა, 120740019, 13.07.2012

თანხმობა გირავნობის საგნის საკუთრების უფლებით განკარგვაზე, სს თიბისი

ბანკი , 5214/109-42, 20.09.2019
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ხელშეკრულება გირავნობის ხელშეკრულებაში (№493486-20-1) ცვლილების

შესახებ, 01.04.2016, ნოტარიუსი მედეა გვაზავა, 160318915, 01.04.2016

გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R19385326 23/09/2019 20:08:19

კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595

მესაკუთრე : შპს თი ჯი ემ ჯგუფი (საქართველო) 405347058

საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს 'თი ჯი ემ ჯგუფის' (ს/ნ

405347058) საკუთრებაში არსებული 10% წილი შპს ,,თეგეტა მოტორსის'' (ს/ნ

202177205) კაპიტალიში

საფუძველი: თანხმობა გირავნობის საგნის საკუთრების უფლებით განკარგვაზე, სს

თიბისი ბანკი, 5214/109-42, 20.09.2019

გირავნობის ხელშეკრულება, სს თიბისი ბანკი, 493486-20-2, ნოტარიუსი ზაალ

ბათუაშვილი, 180053180 , 18.01.2018

გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R19385327 23/09/2019 20:11:13

კრედიტორი : სს ვითიბი ბანკი ჯორჯია (საქართველო) 202906427

მესაკუთრე : შპს თი ჯი ემ ჯგუფი (საქართველო) 405347058

საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს 'თი ჯი ემ ჯგუფის' (ს/ნ

405347058) საკუთრებაში არსებული 15% წილი შპს „თეგეტა მოტორსის“ (ს/ნ

202177205) კაპიტალში

საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო,

B18041220, 13.04.2018

შეთანხმება 2018 წლი 13 აპრილის გირავნობის ხელშეკრულებაში ცვლილების

შეტანის შესახებ, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, B18060153,

31.05.2018

თანხმობა გირავნობის საგნის საკუთრების უფლებით განკარგვაზე, სს ვითიბი

ბანკი ჯორჯია, 04-1/456/5827, 20.09.2019

გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R19385328 23/09/2019 20:13:21

კრედიტორი : სს საქართველოს ბანკი (საქართველო) 204378869

მესაკუთრე : შპს თი ჯი ემ ჯგუფი (საქართველო) 405347058

საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს 'თი ჯი ემ ჯგუფის' (ს/ნ

405347058) საკუთრებაში არსებული 10% წილი შპს „თეგეტა მოტორსის“ (ს/ნ

202177205) კაპიტალში

საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, CAP000089015, ნოტარიუსი ირმა
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შარვაძე, 150141911, 13.02.2015

გირავნობის ხელშეკრულების დამატებითი პირობები დანართი №1-

CAP000089015-2, ნოტარიუსი ირმა შარვაძე, 181013993, 23.08.2018

თანხმობა გირავნობის საგნის საკუთრების უფლებით განკარგვაზე, სს

საქართველოს ბანკი , 04-1/456/5827, 20.09.2019

გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R19385329 23/09/2019 20:17:15

კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595

მესაკუთრე : შპს თი ჯი ემ ჯგუფი (საქართველო) 405347058

საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს ,,თი ჯი ემ ჯგუფის“ (ს/ნ

405347058) საკუთრებაში არსებული 8.86% წილი შპს 'თეგეტა მოტორსის' (ს/ნ

202177205) კაპიტალში

საფუძველი: თანხმობა, სს თიბისი ბანკი, 5094/109-42, 05.09.2019

წილის ნასყიდობის ხელშეკრულება, 05.09.2019, ნოტარიუსი ხოფერია ნინო,

191071778, 05.09.2019

გირავნობის ხელშეკრულება, 1231232431862 , ნოტარიუსი მედეა გვაზავა,

181089805, 07.09.2018

თანხმობა გირავნობის საგნის საკუთრების უფლებით განკარგვაზე, სს თიბისი

ბანკი, 5214/109-42, 20.09.2019

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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