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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: B16154997, 11/11/2016 17:21:13
სუბიექტი
საფირმო სახელწოდება:

შპს რუსმეტალი

სამართლებრივი ფორმა:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო ნომერი:

216406306

რეგისტრაციის ნომერი,
თარიღი:

5/ბ-316; 21/03/2005

მარეგისტრირებელი
ორგანო:

რუსთავის სასამართლო

იურიდიული მისამართი:

საქართველო, ქ.რუსთავი, მარის არხის,174

დამატებითი ინფორმაცია:
ელ. ფოსტა:

office@rusmetali.com

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიმდინარეობის შესახებ
რეგისტრირებული არ არის
მმართველობის ორგანო
სამეთვალყურეო საბჭო
თავმჯდომარე/წევრი: 01024011826, მინდია მინდელი
თავმჯდომარის მოადგილე/წევრი: 62001009934, თემურ მიმინოშვილი
წევრი: 01024003541, ბიძინა მინდელი
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა
გენერალური დირექტორი - 62001009934, თემურ მიმინოშვილი
დირექტორი - 01008009402, გიორგი ღუღუნიშვილი
პარტნიორები
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მესაკუთრე

წილი

წილის მმართველი

01024003541, ბიძინა
მინდელი

3.000000000%

01024011826, მინდია
მინდელი

52.000000000%

01024002412, ზაზა
მამულაიშვილი

39.000000000%

01019001866, გერონტი
ცვარიანი

2.000000000%

62001009934, თემურ
მიმინოშვილი

4.000000000%

ვალდებულება
ვალდებულების ტიპი: წილზე საკუთრების უფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებული
ვალდებულება
მესაკუთრე: 01024003541, ბიძინა მინდელი
მესაკუთრე: 01019001866, გერონტი ცვარიანი
მესაკუთრე: 62001009934, თემურ მიმინოშვილი
საგანი: შპს რუსმეტალი-ს (ს/ნ 216406306) 2012 წლის 10 აგვისტოს კრების ოქმის
შესაბამისად (სანოტარო მოქმედების რეგ. №120852220; განცხადების რეგისტრაციის
№B12108336).

რეგისტრირებული არ არის

გირავნობა

ყადაღა/აკრძალვა
აკრძალვა: 102016130305 11/05/2016 15:58:24
შპს რუსმეტალი ს/ნ 216406306
საგანი: უძრავი ნივთი: ქალაქი რუსთავი, ქუჩა რუსთაველი, N 23,
02.05.09.032.01.511, აეკრძალოს გასხვისება
საფუძველი: განჩინება, N1349121-16, 10.05.2016, თბილისის საქალაქო
სასამართლო
აკრძალვა: 102016130310 11/05/2016 16:03:56
შ.პ.ს. რუსმეტალი ს/ნ 216406306
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საგანი: უძრავი ნივთი: რაიონი ონი, სოფელი სორი, 88.10.27.015,
აეკრძალოს, ზემოაღნიშნული უძრავი ნივთის გასხვისება.
საფუძველი: განჩინება, N1349121-16, 10.05.2016, თბილისის საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
აკრძალვა: 102016130316 11/05/2016 16:06:47
შპს რუსმეტალი ს/ნ 216406306
საგანი: უძრავი ნივთი: ქალაქი რუსთავი, ქუჩა რუსთაველი, N 23,
02.05.05.846, აეკრძალოს გასხვისება
საფუძველი: განჩინება, N1349121-16, 10.05.2016, თბილისის საქალაქო
სასამართლო
აკრძალვა: 102016328587 28/09/2016 17:07:18
შ.პ.ს. რუსმეტალი ს/ნ 216406306
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, შპს „რუსმეტალს“ (216406306)
აეკრძალოს შპს „რუსთავი ჯგუფში“ (ს/ნ 416291220) საწესდებო კაპიტალის
100 % წილის გასხვისება და დატვირთვა (დაგირავება).
საფუძველი: მომართვა, NA16102768-004/001, 28.09.2016, თბილისის
სააღსრულებო ბიურო
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება
რეგისტრირებული არ არის
მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის
უფლება
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R12000949 02/07/2012 11:35:35
კრედიტორი : სს'თიბისი ბანკი' (საქართველო) 204854595
მესაკუთრე : შპს 'რუსმეტალი' (საქართველო) 216406306
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : არსებული და მომავალში
შეძენილი/მოპოვებული ყველა და ნებისმიერი მარაგები (სამომავლო
მარაგები)
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 12312339195, ნოტარიუსი მედეა
გვაზავა, 120562685, 30.05.2012
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R12001389 09/08/2012 17:53:46
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
მესაკუთრე : მინდელი მინდია (საქართველო) 01024011826
http://public.reestri.gov.ge

3(8)

საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : 52%-იანი წილი შეზღუდული
პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში, საფირმო სახელწოდება: შპს რუსმეტალი,
საიდენტიფიკაციო კოდი: 216406306.
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 12312361031, ნოტარიუსი მედეა
გვაზავა, 120815631, 02.08.2012
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R12001552 19/09/2012 15:38:29
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
მესაკუთრე : ცვარიანი გერონტი (საქართველო) 01019001866
მესაკუთრე : მიმინოშვილი თემურ (საქართველო) 62001009934
მესაკუთრე : მინდელი ბიძინა (საქართველო) 01024003541
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : ბიძინა მინდელის 3%-იანი,
თემურ მიმინოშვილის 4%-იანი და გერონტი ცვარიანის 2%-იანი წილი
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში, საფირმო სახელწოდება: შპს
რუსმეტალი, საიდენტიფიკაციო კოდი: 216406306.
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 12312339157, ნოტარიუსი მედეა
გვაზავა, 120815677, 02.08.2012
ხელშეკრულება შპს 'რუსმეტალი'-ს კაპიტალში წილების დათმობის
(ნასყიდობის) შესახებ, ნოტარიუსი დავით ოყროშიძე, 121003396,
19.09.2012
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R13000417 29/03/2013 14:34:26
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
მესაკუთრე : შპს 'რუსმეტალი' (საქართველო) 216406306
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : დებიტორული დავალიანებები
იხილეთ დანართი #1 და სამომავლო დებიტორული დავალიანებები (იხ.
გირავნობის ხელშეკრულება)
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 123123164736, ნოტარიუსი მედეა
გვაზავა, 130296261, 28.03.2013
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R15050759 21/10/2015 18:14:27
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
მესაკუთრე : შპს 'რუსმეტალი' (საქართველო) 216406306
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს „რუსმეტალი“-ს (ს/ნ
216406306) 100% წილი შპს „რუსთავი ჯგუფი“-ს (ს/ნ 416291220)
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კაპიტალში
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 123123800585, ნოტარიუსი მედეა
გვაზავა, 151157098, 20.10.2015
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R15061002 31/12/2015 14:12:53
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
მესაკუთრე : შპს 'რუსმეტალი' (საქართველო) 216406306
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : ლიცენზიები (იხილეთ
სარეგისტრაციო დოკუმენტი)არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : მოძრავი
ქონება (იხილეთ სარეგისტრაციო დოკუმენტი)
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 123123895463, ნოტარიუსი მედეა
გვაზავა, 151404814, 29.12.2015
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R16000003 04/01/2016 15:59:49
კრედიტორი : შპს რუსელოის (საქართველო) 404504327
მესაკუთრე : მინდელი მინდია (საქართველო) 01024011826
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : მინდია მინდელის
(პ/ნ01024011826) 52%-იანი წილი შპს რუსმეტალის (ს/ნ216406306)
კაპიტალში.
საფუძველი: ხელშეკრულება წილის გირავნობის შესახებ, ნოტარიუსი მედეა
გვაზავა, 151409128, 31.12.2015
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R16004826 26/01/2016 18:04:16
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
მესაკუთრე : შპს რუსმეტალი (საქართველო) 216406306
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : მთელი არსებული და
სამომავლო არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე (იხილეთ სარეგისტრაციო
დოკუმენტი).არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : მთელი არსებული და
სამომავლო მოძრავი ქონება (იხილეთ სარეგისტრაციო დოკუმენტი).
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 123123276404, ნოტარიუსი მედეა
გვაზავა, 131147524, 31.10.2013
წერილი, სს თიბისი ბანკი, 70/124-02, 25.01.2016
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R16004829 26/01/2016 18:49:33
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
მესაკუთრე : შპს რუსმეტალი (საქართველო) 216406306
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საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : მოძრავი ქონება გარდა შპს
რუსელოის (ს/ნ404504327) საკუთრებაში (საწარმოს დამოუკიდებლად
მოქმედი ქვედანაყოფის ყველა აქტივის მიწოდების ხელშეკრულება,
გაფორმების თარიღი: 15.01.2016, რეგისტრაციის №160033975) არსებული
მოძრავი ქონებისა (იხილეთ სარეგისტრაციო დოკუმენტები)
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 12312365071, ნოტარიუსი მედეა
გვაზავა, 120750825, 17.07.2012
წერილი, სს თიბისი ბანკი, 70/124-02, 26.01.2016
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R16004850 28/01/2016 14:51:43
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
მესაკუთრე : მინდელი ბიძინა (საქართველო) 01024003541
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : მოთხოვნის უფლება შპს
რუსმეტალი-ს (ს/ნ 216406306) მიმართ, 2013 წლის 27 აგვისტოს მხარეთა
(შპს რუსმეტალი და ბიძინა მინდელი) შორის გაფორმებული მორიგების
აქტიდან და 2014 წლის 31 დეკემბერს მხარეთა შორის გაფორმებული 2013
წლის 27 აგვისტოს მორიგების შესახებ შეთანხმების დამატებიდან
გამომდინარე.
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 123123922180, ნოტარიუსი ირმა
გოგია, 160068325, 27.01.2016
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R16004856 28/01/2016 15:19:43
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
მესაკუთრე : შპს რუსმეტალი (საქართველო) 216406306
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს „რუსმეტალი“-ს (ს/ნ
216406306) 100% წილი შპს „რუსთავი ჯგუფი“-ს (ს/ნ 416291220)
კაპიტალში.
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, ნოტარიუსი ირმა გოგია, 160068334,
27.01.2016
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R16004849 28/01/2016 16:55:37
კრედიტორი : სს თიბისი ბანკი (საქართველო) 204854595
მესაკუთრე : შპს რუსმეტალი (საქართველო) 216406306
საგანი: არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : ყველა არსებული და ასევე
ყველა და ნებისმიერი სამომავლოდ შესაძენი მოძრავი ქონება (იხილეთ
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სარეგისტრაციო დოკუმენტი).არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : ყველა
არსებული და ასევე ყველა და ნებისმიერი სამომავლოდ შესაძენი
არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე (იხილეთ სარეგისტრაციო
დოკუმენტი).არაიდენტიფიცირებადი მოძრავი ნივთი : ყველა არსებული და
ასევე ყველა და ნებისმიერი სამომავლოდ შესაძენი
მარაგები.არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : ყველა არსებული და ასევე
ყველა და ნებისმიერი სამომავლო დებიტორული მოთხოვნა ნებისმიერი პირის
მიმართ.
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, 123123922182, ნოტარიუსი ირმა
გოგია, 160068352, 27.01.2016
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R16004867 29/01/2016 17:22:28
კრედიტორი : შპს რუსელოის (საქართველო) 404504327
მესაკუთრე : მინდელი მინდია (საქართველო) 01024011826
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : მინდია მინდელის
(პ/ნ01024011826) 52%-იანი წილი შპს რუსმეტალის (ს/ნ216406306)
კაპიტალში.
საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, ნოტარიუსი დავით იმნაძე,
160072417, 28.01.2016
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R16004879 03/02/2016
კრედიტორი : მინდელი ბიძინა (საქართველო) 01024003541
მესაკუთრე : შპს რუსმეტალი (საქართველო) 216406306
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს 'რუსმეტალი'-ს (ს/ნ
216406306) კუთვნილი 30% წილი შპს 'ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა'-ს (ს/ნ
416292504) კპიტალში.
საფუძველი: იპოთეკისა და გირვანობის ხელშეკრულება, ნოტარიუსი ლელა
ონიანი, 160075516, 29.01.2016
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R16004884 04/02/2016 15:36:18
კრედიტორი : მინდელი ბიძინა (საქართველო) 01024003541
მესაკუთრე : შპს რუსმეტალი (საქართველო) 216406306
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს რუსმეტალის
(ს/ნ216406306) 100%-იანი წილი შპს რუსთავი ჯგუფის (ს/ნ416291220)
კაპიტალში.
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საფუძველი: იპოთეკისა და გირავნობის ხელშეკრულება, ნოტარიუსი ლელა
ონიანი, 160075516, 29.01.2016
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R16004885 04/02/2016 15:57:46
კრედიტორი : მინდელი ბიძინა (საქართველო) 01024003541
მესაკუთრე : შპს რუსმეტალი (საქართველო) 216406306
საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : შპს კავკასუს ვუდ რესორსის (ს/ნ
422934196) კაპიტალში შპს რუსმეტალის (ს/ნ 216406306) 50% წილი.
საფუძველი: იპოთეკისა და გირავნობის ხელშეკრულება, 29.01.2016,
ნოტარიუსი ლელა ონიანი, 160075516, 29.01.2016
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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