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ამონაწერი მეწარმეთა დაამონაწერი მეწარმეთა და

ამონაწერი მეწარმეთა დაამონაწერი მეწარმეთა და

არასამეწარმეო (არაკომერციული)არასამეწარმეო (არაკომერციული)

არასამეწარმეო (არაკომერციული)არასამეწარმეო (არაკომერციული)

იურიდიული პირების რეესტრიდანიურიდიული პირების რეესტრიდან

იურიდიული პირების რეესტრიდანიურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის ნომერი: 714281

განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: B14014681

ამონაწერის მომზადების თარიღი: 14/02/2014 12:24:27

სუბიექტისუბიექტი

სუბიექტისუბიექტი

საფირმო სახელწოდება: სს RMG Copper 

იურიდიული მისამართი: საქართველო, ბოლნისის რაიონი, დაბა კაზრეთი 

ელექტრონული ფოსტა: info@richmetalsgroup.com 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 225358341 

სამართლებრივი ფორმა: სააქციო საზოგადოება 

სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 31/01/1996 

სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი: 23/5-2 

მარეგისტრირებელი ორგანო: ბოლნისის რაიონის სასამართლო 

მართველობითი ორგანო: სამეთვალყურეო საბჭო 

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირებიხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირებიხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები

72 6105848, , სერგეი ეგანოვი, რუსეთის ფედერაცია,

გენერალური დირექტორი, ,

დამფუძნებლებიდამფუძნებლები

დამფუძნებლებიდამფუძნებლები

ვალდებულებავალდებულება

ვალდებულებავალდებულება

გირავნობაგირავნობა

გირავნობაგირავნობა

რეორგანიზაციარეორგანიზაცია

რეორგანიზაციარეორგანიზაცია

რეორგანიზაციამდერეორგანიზაციამდე

რეორგანიზაციამდერეორგანიზაციამდე

არსებული სუბიექტიარსებული სუბიექტი

არსებული სუბიექტიარსებული სუბიექტი

ოპერაცია ოპერაცია 

ოპერაცია ოპერაცია 

          

          

რეორგანიზაციის შედეგადრეორგანიზაციის შედეგად

რეორგანიზაციის შედეგადრეორგანიზაციის შედეგად

რეგისტრირებული სუბიექტირეგისტრირებული სუბიექტი

რეგისტრირებული სუბიექტირეგისტრირებული სუბიექტი

თარიღითარიღი

თარიღითარიღი

შპს "საქართველოს სამთამადნო

კომპანია"   (225385525)

შერწყმა სს RMG Copper   (225358341) 27/06/2007

http://public.reestri.gov.ge 1(3)



ყადაღა/აკრძალვა:ყადაღა/აკრძალვა:

ყადაღა/აკრძალვა:ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არისრეგისტრირებული არ არის

რეგისტრირებული არ არისრეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

რეგისტრირებული არ არისრეგისტრირებული არ არის

რეგისტრირებული არ არისრეგისტრირებული არ არის

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

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

უფლება:უფლება:

უფლება:უფლება:

გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R12001056 15/06/2012 16:54:05R12001056 15/06/2012 16:54:05

R12001056 15/06/2012 16:54:05R12001056 15/06/2012 16:54:05

კრედიტორი : სს 'საქართველოს ბანკი' (საქართველო) 204378869კრედიტორი : სს 'საქართველოს ბანკი' (საქართველო) 204378869

კრედიტორი : სს 'საქართველოს ბანკი' (საქართველო) 204378869კრედიტორი : სს 'საქართველოს ბანკი' (საქართველო) 204378869

მესაკუთრე : სს მადნეული (საქართველო) 225358341მესაკუთრე : სს მადნეული (საქართველო) 225358341

მესაკუთრე : სს მადნეული (საქართველო) 225358341მესაკუთრე : სს მადნეული (საქართველო) 225358341

საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : 14.53 %–იანი წილი შეზღუდულიარამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : 14.53 %–იანი წილი შეზღუდული

არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : 14.53 %–იანი წილი შეზღუდულიარამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : 14.53 %–იანი წილი შეზღუდული

პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში, საფირმო სახელწოდება: შპს კვარციტი,პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში, საფირმო სახელწოდება: შპს კვარციტი,

პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში, საფირმო სახელწოდება: შპს კვარციტი,პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში, საფირმო სახელწოდება: შპს კვარციტი,

საიდენტიფიკაციო კოდი: 225359947.საიდენტიფიკაციო კოდი: 225359947.

საიდენტიფიკაციო კოდი: 225359947.საიდენტიფიკაციო კოდი: 225359947.

საფუძველი: გირავნობის ხელშეკრულება, CAP000002033, ნოტარიუსი ირმაგირავნობის ხელშეკრულება, CAP000002033, ნოტარიუსი ირმა

გირავნობის ხელშეკრულება, CAP000002033, ნოტარიუსი ირმაგირავნობის ხელშეკრულება, CAP000002033, ნოტარიუსი ირმა

შარვაძე, 120621492, 14.06.2012შარვაძე, 120621492, 14.06.2012

შარვაძე, 120621492, 14.06.2012შარვაძე, 120621492, 14.06.2012

გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი: R13000383 27/03/2013 14:36:54R13000383 27/03/2013 14:36:54

R13000383 27/03/2013 14:36:54R13000383 27/03/2013 14:36:54

კრედიტორი : ტრაფიგურა ფი თი ი ელ.თი.დი (TRAFIGURA PTE,LTD)კრედიტორი : ტრაფიგურა ფი თი ი ელ.თი.დი (TRAFIGURA PTE,LTD)

კრედიტორი : ტრაფიგურა ფი თი ი ელ.თი.დი (TRAFIGURA PTE,LTD)კრედიტორი : ტრაფიგურა ფი თი ი ელ.თი.დი (TRAFIGURA PTE,LTD)

(სინგაპური) 199601595D(სინგაპური) 199601595D

(სინგაპური) 199601595D(სინგაპური) 199601595D

მესაკუთრე : სს RMG Copper (საქართველო) 225358341მესაკუთრე : სს RMG Copper (საქართველო) 225358341

მესაკუთრე : სს RMG Copper (საქართველო) 225358341მესაკუთრე : სს RMG Copper (საქართველო) 225358341

საგანი: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : 1.სასარგებლო წიაღისეულისარამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : 1.სასარგებლო წიაღისეულის

არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : 1.სასარგებლო წიაღისეულისარამატერიალური ქონებრივი სიკეთე : 1.სასარგებლო წიაღისეულის

მოპოვების ლიცენზია N1000281 გაცემული 2011 წლის 6 დეკემბერს; 2.მოპოვების ლიცენზია N1000281 გაცემული 2011 წლის 6 დეკემბერს; 2.

მოპოვების ლიცენზია N1000281 გაცემული 2011 წლის 6 დეკემბერს; 2.მოპოვების ლიცენზია N1000281 გაცემული 2011 წლის 6 დეკემბერს; 2.

ლიცენზია წიაღით სარგებლობისათვის N0011 ( სერია 053, ტიპი II A C)ლიცენზია წიაღით სარგებლობისათვის N0011 ( სერია 053, ტიპი II A C)

ლიცენზია წიაღით სარგებლობისათვის N0011 ( სერია 053, ტიპი II A C)ლიცენზია წიაღით სარგებლობისათვის N0011 ( სერია 053, ტიპი II A C)

გაცემული 1995 წლის 8 სექტემბერსგაცემული 1995 წლის 8 სექტემბერს

გაცემული 1995 წლის 8 სექტემბერსგაცემული 1995 წლის 8 სექტემბერს

საფუძველი: ლიცენზიების გირავნობის ხელშეკრულება, ნოტარიუსი: დავითლიცენზიების გირავნობის ხელშეკრულება, ნოტარიუსი: დავით

ლიცენზიების გირავნობის ხელშეკრულება, ნოტარიუსი: დავითლიცენზიების გირავნობის ხელშეკრულება, ნოტარიუსი: დავით

ოყროშიძე, 130287795, 26.03.2013ოყროშიძე, 130287795, 26.03.2013

ოყროშიძე, 130287795, 26.03.2013ოყროშიძე, 130287795, 26.03.2013

მოვალეთა რეესტრი:მოვალეთა რეესტრი:

მოვალეთა რეესტრი:მოვალეთა რეესტრი:

მოვალე:DE14014790 10/02/2014 16:46:28DE14014790 10/02/2014 16:46:28

DE14014790 10/02/2014 16:46:28DE14014790 10/02/2014 16:46:28

სს RMG Copper 225358341სს RMG Copper 225358341

სს RMG Copper 225358341სს RMG Copper 225358341

საფუძველი: აღმასრულებელი: ანა აბაიშვილი სუბიექტის დამატება მოვალეთააღმასრულებელი: ანა აბაიშვილი სუბიექტის დამატება მოვალეთა

აღმასრულებელი: ანა აბაიშვილი სუბიექტის დამატება მოვალეთააღმასრულებელი: ანა აბაიშვილი სუბიექტის დამატება მოვალეთა

რეესტრში 10.02.2014 # A14011738-005რეესტრში 10.02.2014 # A14011738-005

რეესტრში 10.02.2014 # A14011738-005რეესტრში 10.02.2014 # A14011738-005
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ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, შესაძლებელია სარეგისტრაციო

სამსახურში მოსვლის გარეშე, ელექტრონულად წარმოადგინოთ განცხადება:

http://public.reestri.gov.ge  ან დაგვიკავშირდეთ: 2 405 405; 595 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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