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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: B21016895, 24/02/2021 16:22:53

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება: შპს სისტემ ნეტ 

სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 205267423 

რეგისტრაციის ნომერი,

თარიღი:

19/11/2008

მარეგისტრირებელი

ორგანო:

თბილისის საგადასახადო ინსპექცია 

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, თბილისი, ვაკის რაიონი, ა. პოლიტკოვსაკაიას

ქ., №42 

   

დამატებითი ინფორმაცია:

ელ. ფოსტა: systemnet@systemnet.ge 

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

რეორგანიზაციის ისტორია

რეორგანიზაციამდე არსებული

სუბიექტი

ოპერაცია 

     

რეორგანიზაციის შედეგად

რეგისტრირებული სუბიექტი

თარიღი

სს კავშირგაბმულობის

საშუალებათა სამეცნიერო

კვლევითი ინსტიტუტი-ეგრისი  

(204860533)

გამოყოფა შპს სისტემ ნეტ   (205267423) 14/11/2008

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის

მიმდინარეობის შესახებ

რეგისტრირებული არ არის

მმართველობის ორგანო

სამეთვალყურეო საბჭო

    თავმჯდომარე/წევრი: გიორგი იაშვილი, 01031004790
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    წევრი: კონსტანტინე ხაჯალია, 01009002835

    წევრი: რომანოზ რეხვიაშვილი, 01009010054

    წევრი: თეიმურაზ ბერიშვილი, 01026001596

    წევრი: ნაირა კვესელავა, 01013008190

    წევრი: ლალი რუხაია, საქართველო, 01007002598 /რუსეთის ფედერაცია/

    წევრი: ლიანა ამაშუკელი, 01024024155

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

დირექტორი - ილია ინჯია, საქართველო, 01007000232 /რუსეთის ფედერაცია/

პარტნიორები

მესაკუთრე წილი წილის მმართველი

კოტე სამუშია, 01017003792 1.699%

 

ილია ინჯია, საქართველო,

01007000232 /რუსეთის

ფედერაცია/

24.709%

 

ხათუნა ინჯია, საქართველო,

01007005738 /რუსეთის

ფედერაცია/

5.714%

 

ფრიდონ ინჯია, საქართველო,

01007000616 /რუსეთის

ფედერაცია/

15.318%

ლალი რუხაია, 01007002598 /ორმაგი

მოქალაქე საქართველო, რუსეთის

ფედერაცია/(15.318%)

 

ლალი რუხაია, საქართველო,

01007002598 /რუსეთის

ფედერაცია/

4.149%

 

გიორგი იაშვილი, 563578047

/დიდი ბრიტანეთისა და

ჩრდილოეთ ირლანდიის

გაერთიანებული სამეფო/

2.028%

 

ნოდარ გაბედავა,

62001023917

1.038%

 

ნაირა კვესელავა,

01013008190

7.781%
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თამარი ჩხაიძე, 01017035001 0.016%

 

ქეთევან ასიტაშვილი,

01035000176

0.064%

 

დავითი დურგლიშვილი,

01001046602

0.648%

 

თეიმურაზ ბერიშვილი,

01026001596

4.183%

 

ლილი სუხიტაშვილი,

01017003643

2.091%

 

სერგო ჩიკვილაძე,

01017008377

0.042%

 

ჯამბული გეგეჭკორი,

01017000485

1.171%

 

ავთანდილ იაშვილი,

01002004622

29.349%

 

ვალდებულება

რეგისტრირებული არ არის

ყადაღა/აკრძალვა

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის

უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი

რეგისტრირებული არ არის
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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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