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به استناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ١٠/۵/١٣٨٧ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

١- نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سھامی خاص تبدیل گردید. 

١-١- اساسنامه شرکت مشتمل بر ١٩ ماده به تصویب رسید. 

١-٢- سرمایه شرکت مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠ ریال منقسم به ٠٠٠/١ سھم ٠٠٠/١٠٠ ریالی که تعداد ١٠٠٠ سھم با نام می باشد که مبلغ فوق
تماماً پرداخت گردیده است. 

١-٣- اعضاء ھیئت مدیره برای مدت ٢ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 

آقای سعید نمکی به سمت رئیس ھیئت مدیره، آقای نیما نارچی به سمت نائب رئیس ھیئت مدیره، آقای حسن لقمان به سمت عضو
ھیئت مدیره، آقای حسن لقمان به سمت مدیرعال. 

١-۴- کلیه اوراق و اسناد بھادار و تعھدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادھا و عقود اسالمی و امضا کلیه مکاتبات عادی و اداری شرکت
با امضا مدیرعامل یا رئیس ھیئت مدیره به تنھایی ھمراه با مھر شرکت معتبر می باشد. 

١-۵- خانم فاطمه نساء بلوری به عنوان بازرس اصلی، خانم طھورا آذرخشی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

١-۶- روزنامه کثیراالنتشار ابرار جھت درج آگھی ھای شرکت تعیین شد. 

در تاریخ ١٩/۶/١٣٨٧ ذیل دفتر ثبت شرکتھا و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. 

اداره ثبت شرکت ھا و موسسات 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

