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شرکت فوق در تاریخ ٢١/٨/١٣٨۵ تحت شماره ٢٨٣٨٣۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ٢١/٨/١٣٨۵ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل
گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جھت اطالع عموم آگھی میشود: 

١ ـ موضوع شرکت: واردات مواد اولیه و تجھیزات قابل مصرف در صنایع داروئی پزشکی آرایشی بھداشتی غذائی و واردات و تولید محصوالت
تجھیزات و ماشین آالت مربوطه و نیز واردات مواد اولیه و محصوالت داروئی ـ بھداشتی آرایشی و مکمل ھای غذائی و ترکیب و عرضه آنھا برای

فروش و سرمایه گذاری مشترک با شرکتھای داخلی و خارجی اخذ ھرگونه نمایندگی و اخذ ھرگونه وام و تسھیالت بانکی از بانکھای داخلی و
خارجی و ھمچنین خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالھای مجاز بازرگانی. 

٢ ـ مرکز اصلی شرکت: استان تھران شھرستان تھران خ شیخ بھائی شمالی میدان شیخ بھائی ساختمان صدف ط۶ واحد۶٢ 

٣ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال 

۴ ـ مدیران شرکت: 

١ـ ۴ـ سعید نمکی به سمت رئیس ھیئت مدیره. 

٢ ـ۴ـ حسن لقمان به سمت عضو ھیئت مدیره. 

٣ـ۴ـ حسن لقمان به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 

۵ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بھادار و تعھدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادھا و عقوداسالمی و امضا کلیه مکاتبات
عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل به تنھایی ھمراه با مھر شرکت معتبر میباشد. 

اداره ثبت شرکتھا و مؤسسات غیرتجاری

  

     

���� ��  ��ݐ

 ����ݑ  � ��ݑ �ݐ �ݔ ���ݐ  �ݑ

� ��ݐ ��ݐ ��� ��� �ݑ
ݖ
� 

�� �ݔ ���ݐ  ����ݑ ����ݑ  �ݐ

 ����ݑ �ݑݐ �ݑ  ��ݐ

�
�ݐ � ���ݐ ��ݐ ��� �ݐ �ݑ  ��ݑݐ

� �ݔ ��ݘ �ݐ �� �ݑ � �ݑ �ݔ ��� ��� ��ݘ �ݐ �ݑݐ �ݐ  �ݓ

��  ��ݓ �����ݑ ��� ��ݐ  ��ݑݐ



https://rrk.ir/News/NewsList.aspx
https://rrk.ir/Shop/ProductList.aspx
https://rrk.ir/Laws
https://rrk.ir/Users/UserLogin.aspx?ShowMsg=1
https://rrk.ir/Users/UserLogin.aspx
https://rrk.ir/Users/Register.aspx
https://rrk.ir/Default.aspx
https://rrk.ir/Default.aspx
https://rrk.ir/Laws
https://rrk.ir/News/NewsList.aspx
https://rrk.ir/Services
https://rrk.ir/Shop/ProductList.aspx
https://rrk.ir/Users/UserLogin.aspx?ShowMsg=1
http://rrk.ir/Laws/?CatCode=32
http://www.rrk.ir/Laws/?CatCode=64

