ინფორმაცია სს "თელასის" საბოლოო ბენეფიციარების შესახებ
კონტრაგენტის დასახელება (გსნ, საქმიანობის სახეობა)

№
ქ/პ

1.

გსნ

202052580

ძსსნ

2/5-86

დასახელება
მოკლე

სს "თელასი"

ესსრკ
კოდი

ინფორმაცია კონტრაგენტის მესაკუთრეების ჯაჭვის შესახებ (მათ შორის, საბოლოო)

ხელმძღვანელის
სახელი, გვარი,
მამის სახელი

სერგეი ნიკოლაის
ძე კობცევი

№

გსნ

ძსსნ

დასახელება / სახელი, გვარი,
მამის სახელი

1.

Silk Road Holdings B.V.

1.1.

INTER RAO
Management B.V.

1.2.

INTER RAO Holding B.V.

1.2.1.

INTER RAO
Management B.V.

1.2.2.

2320109650

1022302933630

1.2.2.2.1.

1.2.2.2.2.

1.2.2.2.2.1.

7705630445

x

7710723134

x

1047796902966

x

1087746829994

x

სააქციო საზოგადოება
"როსნეფტეგაზ"

75.108%

Strawinskylaan 655, 1077 XX
Amsterdam, the Netherlands

100%

Strawinskylaan 655, 1077 XX
Amsterdam, the Netherlands

4716016979

1024701893336

ხელმძღვანელი /
მონაწილე /
აქციონერი /
ბენეფიციარი

აქციონერი

ინფორმაცია
დამადასტურებელი
დოკუმენტების შესახებ
(დასახელება,
რეკვიზიტები და ა.შ.)

ამონაწერი რეესტრიდან სს "საქართველოს ფასიანი
ქაღალდების
გაერთიანებული
რეგისტრატორი"
31.03.2021წ-თვის.

ხელმძღვანელი
აქციონერი

ცნობა რეესტრიდან

ხელმძღვანელი
100%

119435, ქალაქი მოსკოვი,
დიდი პიროგოვსკაია ქ. 27,
შენ.2

აქციონერი

ცნობა რეესტრიდან

ხელმძღვანელი

27.63%

გენადი ივანეს ძე ბუკაევი

რუსეთის ფედერაცია, 115035,
ქ. მოსკოვი, სოფიისკაიას
სანაპირო , ს. 26/1

х

სახელმწიფო ქონების მართვის
ფედერალური სააგენტო
100%
(როსიმუშესტვო)
ვადიმ ვლადიმირის ძე
იაკოვენკო

რუსეთის ფედერაცია

1.2.2.2.2.2.

1.2.2.3.

რეგისტრაციის მისამართი

ბორის იურის ძე კოვალჩუკი

1.2.2.1.

1.2.2.2.

სსს "ინტერ რაო"

%

პირადობის
დამადასტურებელ
ი დოკუმენტის
სერია და ნომერი
(ფიზიკური
პირისთვის)

х

109012, ქ. მოსკოვი, ნიკოლსკის
შეს. , ს. 9
х

100%

საჯარო სააქციო საზოგადოება
"ერთიანი ენერგეტიკული
8.57%
სისტემის ფედერალური
ქსელური კომპანია"

აქციონერი

117630, ქ. მოსკოვი, აკადემიკოს
ჩელომეის ქ., ს. 5ა

ხელმძღვანელი

აქციონერი

х

ცნობა რეესტრიდან
31.03.2020-თვის
რფ-ის ფსს-ის იპესრ-ის
მონაცემები 31.03.2020თვის
სს "როსნეფტეგაზის"
25.02.2015 №РНГ-24

წერილი

ხელმძღვანელი

რფ-ის ფსს-ის იპესრ-ის
მონაცემები 31.03.2020თვის

ბენეფიციარი

რფ-ის პრეზიდენტის
03.09.2004 №314 ბრძანება
"აღმასრულებელი
ხელისუფლების
ფედერალური ორგანოების
სისტემისა და
სტრუქტურის შესახებ"

აქციონერი

სსს-ის „ეეს ფქკ“ აქციები
ივაჭრება სსს მოსკოვის
ბირჯაზე. კომპანია
ინფორმაციის გახსნას
ახორციელებს ემოტენტის
ყოველკვარტალური
ანგარიშის ფორმით.
ინფორმაციის გახსნა ხდება
სსს-ის „ეეს ფქკ“ ინტერნეტგვერდზე http://www.fskees.ru

1.2.2.3.1.

7728662669

1087760000019

საჯარო სააქციო საზოგადოება
"რუსული ქსელები"

121353 რუსეთი, ქ. მოსკოვი,
ბელოვეჟსკაია ქ., ს. 4

1.2.2.3.2.

7728662669

1087760000019

საჯარო სააქციო საზოგადოება
80.13%
"რუსული ქსელები"

121353 რუსეთი, ქ. მოსკოვი,
ბელოვეჟსკაია ქ., ს. 4

1.2.2.3.2.1.

x

x

1.2.2.3.2.2.

1.2.2.4.

1.2.2.4.1.

1.2.2.4.2.
1.2.2.4.2.1.

2.

2.1.

7701296415

х

2320109650
x

405283795

х

1027700091286

х

1022302933630
x

ანდრეი ვალერის ძე რიუმინი

x

რუსეთის ფედერაცია

88.04%

აქციონერიное общество
"ინტერ რაო კაპიტალი"

29.56%

ბორის იურის ძე კოვალჩუკი

სსს "ინტერ რაო"
ბორის იურის ძე კოვალჩუკი

შპს "ბესთ ენერჯი გრუპი"

24.529%

х

ხვიჩა მაქაცარია -მფლობელი

100%

х

119435, ქ. მოსკოვი, ბოლშაია
პიროგოვსკაია ქ., ს. 27, შენ. 2
х

х

x

119435, ქ. მოსკოვი, ბოლშაია
პიროგოვსკაია ქ., ს. 27
х

100%

х

თბილისი, ი.აბაშიძის ქ. №70,
მე-6 სართული, ბ. 26

х

ხელმძღვანელი

წერილი №2970 22.05.2020ის

აქციონერი

სსს-ის „ეეს ფქკ“ 16.02.2015
№ ТМ-755 წერილი

ხელმძღვანელი

რფ-ის ფსს-ის იპესრ-ის
მონაცემები 24.02.2021თვის

ბენეფიციარი

რფ-ის პრეზიდენტის
03.09.2004 №314 ბრძანება
"აღმასრულებელი
ხელისუფლების
ფედერალური ორგანოების
სისტემისა და
სტრუქტურის შესახებ"

აქციონერი

ამონაწერები დეპო
ანგარიშებიდან 31.03.2020თვის

ხელმძღვანელი

რფ-ის ფსს-ის იპესრ-ის
მონაცემები 31.03.2020თვის

აქციონერი
х

ხელმძღვანელი

х

აქციონერი

х

ბენეფიციარი

ამონაწერი რეესტრიდან სს "საქართველოს ფასიანი
ქაღალდების
გაერთიანებული
რეგისტრატორი"
31.03.2021წ-თვის.

х

