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მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგისმოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგისმოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგისმოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის

უფლება:უფლება:უფლება:უფლება:

გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R09001232 14/06/2006R09001232 14/06/2006R09001232 14/06/2006R09001232 14/06/2006

კრედიტორი : სს 'ვითიბი ბანკი ჯორჯია' (საქართველო) 202906427კრედიტორი : სს 'ვითიბი ბანკი ჯორჯია' (საქართველო) 202906427კრედიტორი : სს 'ვითიბი ბანკი ჯორჯია' (საქართველო) 202906427კრედიტორი : სს 'ვითიბი ბანკი ჯორჯია' (საქართველო) 202906427
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მესაკუთრე : ზილფიმიანი დავით (საქართველო) 01030001344მესაკუთრე : ზილფიმიანი დავით (საქართველო) 01030001344მესაკუთრე : ზილფიმიანი დავით (საქართველო) 01030001344მესაკუთრე : ზილფიმიანი დავით (საქართველო) 01030001344

საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : წილი საწესდებო კაპიტალშიარამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : წილი საწესდებო კაპიტალშიარამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : წილი საწესდებო კაპიტალშიარამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : წილი საწესდებო კაპიტალში

დავით ზილფიმიანის კუთვნილი , შპს 'ტელეკომპანია I სტერეო'-ს საწესდებოდავით ზილფიმიანის კუთვნილი , შპს 'ტელეკომპანია I სტერეო'-ს საწესდებოდავით ზილფიმიანის კუთვნილი , შპს 'ტელეკომპანია I სტერეო'-ს საწესდებოდავით ზილფიმიანის კუთვნილი , შპს 'ტელეკომპანია I სტერეო'-ს საწესდებო

კაპიტალის 22 (ოცდაორი) პროცენტი; შპს 'ჰოლდინგი საქართველოსკაპიტალის 22 (ოცდაორი) პროცენტი; შპს 'ჰოლდინგი საქართველოსკაპიტალის 22 (ოცდაორი) პროცენტი; შპს 'ჰოლდინგი საქართველოსკაპიტალის 22 (ოცდაორი) პროცენტი; შპს 'ჰოლდინგი საქართველოს

ინდუსტრიული ჯგუფი'-ს კუთვნილი , შპს 'ტელეკომპანია I სტერეო'-სინდუსტრიული ჯგუფი'-ს კუთვნილი , შპს 'ტელეკომპანია I სტერეო'-სინდუსტრიული ჯგუფი'-ს კუთვნილი , შპს 'ტელეკომპანია I სტერეო'-სინდუსტრიული ჯგუფი'-ს კუთვნილი , შპს 'ტელეკომპანია I სტერეო'-ს

საწესდებო კაპიტალის 29 (ოცდაცხრა) პროცენტი;საწესდებო კაპიტალის 29 (ოცდაცხრა) პროცენტი;საწესდებო კაპიტალის 29 (ოცდაცხრა) პროცენტი;საწესდებო კაპიტალის 29 (ოცდაცხრა) პროცენტი;

საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, ნოტარიუსი ნ. გინტური, 1-6773,გირავნობის ხელშეკრულება, ნოტარიუსი ნ. გინტური, 1-6773,გირავნობის ხელშეკრულება, ნოტარიუსი ნ. გინტური, 1-6773,გირავნობის ხელშეკრულება, ნოტარიუსი ნ. გინტური, 1-6773,

03.06.200503.06.200503.06.200503.06.2005

წილის ნასყიდობის ხელშეკრულება, ნოტარიუსი ბ. სეხნიაიძე, 1-3268, 25.05.2006წილის ნასყიდობის ხელშეკრულება, ნოტარიუსი ბ. სეხნიაიძე, 1-3268, 25.05.2006წილის ნასყიდობის ხელშეკრულება, ნოტარიუსი ბ. სეხნიაიძე, 1-3268, 25.05.2006წილის ნასყიდობის ხელშეკრულება, ნოტარიუსი ბ. სეხნიაიძე, 1-3268, 25.05.2006

მოვალეთა რეესტრი:მოვალეთა რეესტრი:მოვალეთა რეესტრი:მოვალეთა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არისრეგისტრირებული არ არისრეგისტრირებული არ არისრეგისტრირებული არ არის

ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, შესაძლებელია სარეგისტრაციო

სამსახურში მოსვლის გარეშე, ელექტრონულად წარმოადგინოთ განცხადება:

http://public.reestri.gov.ge ან დაგვიკავშირდეთ: 25 15 27; 895 33 71 81; შესწორებული ამონაწერის

მიღება შეგიძლიათ ვებ გვერდზე, ელექტრონულად, ასევე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს

ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურსა და ლიბერთი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
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