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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ١۴/٩/١٣٨۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

١ـ سعید نمکی فرزند عباس آقا به شماره شناسنامه ١٩١ صادره از کاشان با پرداخت مبلغ٠٠٠/۵٠٠ ریال به صندوق شرکت، سھم الشرکه خود
را به مبلغ٠٠٠/٠٠٠/١٠ ریال افزایش داد. نیما نارچی فرزند عباس به شماره شناسنامه٣۴ صادره از سوئد با پرداخت مبلغ٠٠٠/٠٠٠/٩ ریال به

صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. حسن لقمان فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه ۴ صادره از کاشان با پرداخت مبلغ٠٠٠/۵٠٠ ریال
به صندوق شرکت، سھم الشرکه خود را به مبلغ٠٠٠/٠٠٠/١ ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ٠٠٠/٠٠٠/١٠ ریال به مبلغ٠٠٠/٠٠٠/٢٠

ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

٢ـ ماده ١۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصالح گردید. 

٣ـ اعضاء ھیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 

سعید نمکی به سمت رئیس ھیئت مدیره و نیما نارچی به سمت نائب رئیس ھیئت مدیره و حسن لقمان به سمت عضو ھیئت مدیره حسن
لقمان به سمت مدیرعامل. 

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بھادار و تعھدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادھا و عقوداسالمی و امضاء کلیه مکاتبات عادی و اداری شرکت با
امضاء مدیرعامل به تنھایی ھمراه با مھر شرکت معتبر می باشد. 

در تاریخ ۴/١٠/١٣٨۵ ذیل دفتر ثبت شرکتھا و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. 

اداره ثبت شرکتھا و موسسات غیرتجاری
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