
სს მისო ქართული კრედიტი-s

maregistrirebeli organo: Tbilisis sagadasaxado inspeqcia

registraciis nomeri da TariRi: said. nomeri: 206238800 4533/007-Sps; 13/04/2006

misamarTi: 0186საქართველოს, თბილისი, სანდრო ეულის ქ. 5, (ნაკვეთი
07/029), სართული 3, კომერციული ფართი 3

ganTavsebuli kapitali: 5504048 lari

gamoSvebuli fasiani qaRaldebis r-ba:

6145546 cali

1 fasiani qaRaldis nominaluri Rirebuleba:

1 lari

fasiani qaRaldebis klasi: ISIN:

ganTavsebuli fasiani qaRaldebis r-ba:

5504048 cali

Cveulebrivi aqcia

fasiani qaRaldebis reestri

nebadarTuli fasiani qaRaldebi:

20000000 cali

#    gvari da saxeli  
(sruli safirmo saxelwodeba)

piradi 
angariSis #

saidentifikacio 
monacemebi

misamarTi
bloki 
rebuli 

f.q.

mflobelobis
 tipi

f.q.
raodenoba

% 
ganTavsebuli

f.q.-dan

ვულფკენ იორგ sr-257-032 C5LPJ4FG51 Kirschbluetenweg 7, 61348 Bad Homburg Germany 01,737,496 31.56760%რეგისტრირებული 
მესაკუთრე

შპს ფრაუენფინანცტროიჰანდ sr-257-031 HRB 339232 ვალკიურენშტრასე 7, 90461 ნიურნბერგი, გერმანია 01,089,832 19.80055%რეგისტრირებული 
მესაკუთრე

კრანც ნორბერტ sr-257-029 С5NF15RN93 სტრუქვეგ 6ბ, D-21635, ქ. იორკი, გერმანია 0867,548 15.76200%რეგისტრირებული 
მესაკუთრე

შიფლერი თომას sr-257-024 C2XPTGV3H4 ეგბერტშტრასე 22, 54295, ქ. ტრირი, გერმანია 0814,074 14.79046%რეგისტრირებული 
მესაკუთრე

ვარნეკე გერტ კლაუს ვილჰელმ sr-257-004 СН2FOVGT45 დოჰლენდამი 17, 28359, ბრემენი, გერმანია 0268,790 4.88350%რეგისტრირებული 
მესაკუთრე

ისტერნ კაპიტალ ეი ეს sr-257-008 9864876626 გრაკამვეიენ 14В, 0779, 0301, ოსლო, ნორვეგია 0132,218 2.40220%რეგისტრირებული 
მესაკუთრე

ნასყიდაშვილი გიორგი sr-257-033 18IЕ62896 010170050757 თბილისი, მერაბ კოსტავას ქუჩა #60 0116,934 2.12451%რეგისტრირებული 
მესაკუთრე

იოჰენ ციმერმანი sr-257-003 CH2FVT11C8 დუდერ ფონ ბენთჰაიმ 27, 28209, ქ. ბრემენი, 

გერმანია
079,823 1.45026%რეგისტრირებული 

მესაკუთრე

სამოქალაქო საზოგადოება "ალეა ექვითი გბრ" sr-257-005 '07599 ლიბერშტრასე 19, 80538 მიუნხენი, გერმანია 066,615 1.21029%რეგისტრირებული 
მესაკუთრე

seec GmbH  I.G. sr-257-016 HRB 13588710 Eppendorfer Weg 102, 20259 Hamburg, Germany 060,081 1.09158%რეგისტრირებული 
მესაკუთრე

ხმალაძე ნიკოლოზ sr-257-015 11IА04416 '0101300035111 თბილისი, ნუცუბიძის ფერდობი 5მ/რ, კორპ. 7, ბ.3 055,404 1.00660%რეგისტრირებული 
მესაკუთრე

ხმალაძე გიორგი sr-257-014 15IА16085 '0101300035012 თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. მე-4 კვ. 'კორპ. 4, 

ბ.11

055,404 1.00660%რეგისტრირებული 
მესაკუთრე

ჰიუხტინგ ანდრეას sr-257-035 CH2FRJTP813 გროსბეერენშტრასე 64,28211 ბრემენი, გერმანია 044,131 0.80179%რეგისტრირებული 
მესაკუთრე

კლოვნინგენ ას sr-257-019 98842192814 პლანეტვეიენი (პლანეტის ქ. №1, 0779 ოსლო, 0301 

ოსლო, ნორვეგია
042,646 0.77481%რეგისტრირებული 

მესაკუთრე

ss "saqarTvelos fasiani qaRaldebis gaerTianebuli registratori"  (licenzia #70006)

i. WavWavaZis gamz. #74a, , 0162 Tbilisi, saqarTvelo.  tel 2225351; faqsi 2251560

gverdi 1; sul 2

2022 wlis 10 maisis mdgomareobiT



#    gvari da saxeli  
(sruli safirmo saxelwodeba)

piradi 
angariSis #
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სს მისო ქართული კრედიტი

% 
ganTavsebuli

f.q.-dan

მეიერ-შელი ტიმ sr-257-010 С25Т3С18715 ბუხჰოლცბერგ 64, 29229 ცელლე, გერმანია 035,732 0.64919%რეგისტრირებული 
მესაკუთრე

ენგა ინვესტ ას sr-257-018 97947386916 სოლის ქ. №38, 1366 ლისაკერი, 0219 ბერუმი, 

ნორვეგია
030,370 0.55178%რეგისტრირებული 

მესაკუთრე

ნიშნიანიძე გია sr-257-028 12IС38060 '0100800554417 თბილისი, ო. თაქთაქიშვილის ქ. №10, ბ.24 06,950 0.12627%რეგისტრირებული 
მესაკუთრე

registratoris uflebamosili piri: _______________________________ b.a.

sul registrirebulia fasiani qaRaldebis 17 mflobeli

sul ganawilebulia 5504048 fasiani qaRaldi

sul blokirebulia 0 fasiani qaRaldi

(reestri iwarmoeba sawarmos da partniorebis mier mowodebuli dokumentebis safuZvelze.)

gacemulia: 2022 wlis 10 maisi 13:17

saemisio angariSe iricxeba 641498 fasiani qaRaldi

ss "saqarTvelos fasiani qaRaldebis gaerTianebuli registratori"  (licenzia #70006)

i. WavWavaZis gamz. #74a, , 0162 Tbilisi, saqarTvelo.  tel 2225351; faqsi 2251560

gverdi 2; sul 2

2022 wlis 10 maisis mdgomareobiT


