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شرکت زیبایی آرمانی منطقه آزاد انزلی (سھامی خاص) در تاریخ ٩۴/۵/٢٧ با شمارۀ ثبت ٢۶٧٨ در اداره ثبت شرکتھای این سازمان به ثبت
رسیده و خالصه اظھارنامه و اساسنامه آن به شرح زیر جھت اطالع عموم در روزنامه رسمی جمھوری اسالمی ایران آگھی می گردد: ١ ـ

موضوع شرکت: واردات و صادرات، فرآوری، تولید و پخش و خرید و فروش کلیه اقالم مجاز بازرگانی، انتقال تکنولوژی، خدمات بازرگانی اعم از
سرمایه گذاری بازرگانی در زمینه ھای گمرک ترخیص کاال، حمل و نقل داخلی و خارجی، خرید و فروش ملک، اراضی و مستغالت، اخذ و اعطای
تسھیالت بانکی از کلیه موسسات مالی بانکی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده ھا، قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دررابطه

باموضوع شرکت، کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح و درچارچوب قوانین و مقررات منطقه آزاد انزلی. ٢ ـ مرکز اصلی شرکت:
منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، مجتمع ستاره شمال، طبقه چھارم، سوئیت شماره ١۶، کدپستی۴٣١٣١۴۴۶٣٣، دفتر کار مشترک، صندوق
پستی ۴٣٣٣۵١۶٩٣. ٣ ـ سرمایه شرکت: سرمایه نقدی به مبلغ یکصد پنجاه میلیون ریال منقسم به ١۵.٠٠٠ سھم بانام ١٠,٠٠٠ریالی که مبلغ

٣۵ درصد سرمایه آن برابر گواھی شماره ۴۵۵٩/٣٩مورخ ٩۴/۵/١١ نزد بانک صادرات شعبه ونوس منطقه آزاد انزلی پرداخت گردیده و مابقی در
تعھد سھامداران می باشد. ۴ ـ مدیران شرکت: آقای سید بردیا حسینی به سمت رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل، خانم طھورا آذرخشی به
سمت نایب رئیس ھیأت مدیره، آقای سید محمد مطھریان به سمت عضو ھیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ ـ دارندگان حق

امضاء: کلیۀ اوراق و اسناد بھادار و تعھدآور شرکت از قبیل چک، بروات و سفته و قرارداد و عقود اسالمی با امضای رئیس ھیأت مدیره و
مدیرعامل(سید بردیا حسینی) به تنھایی ھمراه با مھر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه ھای عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا ھر یک

از اعضای ھیأت مدیره به تنھایی ھمراه با مھر شرکت معتبر می باشد. ۶ ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه شرکت و مصوبات ھیأت
مدیره. ٧ ـ بازرسان شرکت: آقای رضا رسولی به شماره ملی ٠٠۶۵٠٧٠۵٠١ به سمت بازرس اصلی و آقای معین بخش علی شمیرانی به

شماره ملی٠٠۶٧٠٧٢١٩۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ٨ ـ روزنامه گیالن امروز جھت درج آگھی ھای
شرکت انتخاب گردید. ٩ ـ شرکت شعبه ای به نشانی: تھران، اتوبان اشرفی اصفھانی، از شمال به جنوب بعد از مرزداران، خروجی اسکندرزاده،

جنب مسجد امام سجاد(ع)، نبش گلستان ھشتم، پالک ٨، طبقه سوم، واحد ۵، کدپستی ١۴٧١٧۶٨٩٣٠.  
ش٩۴٠۶١۵٨۴٧٢۶٠۴۶٣  اداره ثبت شرکتھا و مالکیت ھای صنعتی و معنوی منطقه آزاد انزلی
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