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تاسیس شرکت سھامی خاص ایتوک آفرینان فناوری درتاریخ ٢۵/٠٣/١٣٩٨ به شماره ثبت ۵۴٢٣٩۵ به شناسه ملی ١۴٠٠٨٣٩٢۵١٠ ثبت و امضا
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جھت اطالع عموم آگھی میگردد. موضوع فعالیت:اجراو مدیریت طرح و بھره برداری طرح ھای

ساختمانی، ابنیه فنی و تاسیسات شھری شامل تامین، انتقال، مخازن ذخیره، تصفیه خانه ھای آب و شبکه توزیع آب و شبکه ھای جمع آوری،
انتقال و تصفیه فاضالب و شبکه ھای آبیاری نوین و فضای سبز . تھیه انواع محصو الت و تجھیزات مربوط به صنعت ھای فوق الذکر از تولید

کنندگان معتبر داخلی و خارجی و بکارگیری و توزیع آنھا در داخل و خارج کشور. اخذ نمایندگی از شرکت ھای تولید کننده داخلی و خارجی در
زمینه ھای فوف الذکر. صادرات و واردات لوازم و تجھیزات مورد نیاز کشور . تھیه تجھیزات نوین با تکنولوژی ھای برتر در زمینه ھای فوق الذکر .
سرمایه گذاری، مشارکت و استفاده از فاینانس در مطالعه، اجرا و بھره برداری در زمینه فعالیت ھای فوق الذکر . انجام خدمات مطالعات بازار،

برنامه کسب و کار، مطالعات بازار یابی، توسعه و شتاب دھنده کسب و کار، مطالعات امکان سنجی و طرح توجیھی مدل مالی و اقتصادی
طرحھا و تجزیه و تحلیل طرحھا .برگزاری سمینارھا و کنفرانس ھای علمی داخلی و خارجی در زمینه ھای فوق. درصورت لزوم پس از اخذ

مجوزھای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تھران، شھرستان تھران، بخش مرکزی، شھر
تھران، دانشگاه تھران، خیابان فریمان، بن بست ش قدرت اله بوجاری صفت، پالک ـ ٢، طبقه دوم، واحد شمال شرقی کدپستی ١۴١۶٨۵۴۵٢٠
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال نقدی منقسم به ١٠٠ سھم ١٠٠٠٠٠٠ ریالی تعداد ١٠٠ سھم آن با نام عادی

مبلغ ٣۵٠٠٠٠٠٠ ریال توسط موسسین طی گواھی بانکی شماره ۵٩١۶٠۵,١۴٩ مورخ ٢٣/٠٢/١٣٩٨ نزد بانک پاسارگاد شعبه نور با کد ٣٠١
پرداخت گردیده است والباقی در تعھد صاحبان سھام می باشد اعضا ھیئت مدیره آقای رضا کالھی به شماره ملی ١٢۶٠٣٧۴٢٩٧و به سمت

مدیرعامل به مدت ٢ سال و به سمت عضو ھیئت مدیره به مدت ٢ سال آقای مرتضی گالبچی گیالنی به شماره ملی ١٢۶١٨۶٣١١٩و به سمت
رئیس ھیئت مدیره به مدت ٢ سال آقای سید محمد منعمیان به شماره ملی ١٢۶٢٠٨٠۵٢۵و به سمت نایب رئیس ھیئت مدیره به مدت ٢ سال

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بھادر و تعھدآور شرکت از قبیل چک، سفته، براوات، قرارداد ھا عقود اسالمی و قراردادھا با امضا
مدیرعامل و یکی از اعضا ھیئت مدیره ھمراه با مھر شرکت معتبر می باشد. ھمچنین کلیه نامه ھای عادی و اداری و مالی با امضا مدیرعامل
ھمراه با مھر شرکت معتبر می باشد . اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محسن فتال پور به شماره ملی ١٢۶٠۴١۵۵١١ به
سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای شھرام کاملی به شماره ملی ٢٠٩٢٠٣٩٧١٧ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال
مالی روزنامه کثیراالنتشار جمھوری اسالمی جھت درج آگھی ھای شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه

فعالیت نمی باشد.  
پ٩٨٠٣٢۵۴٧۴٩٨۴١٨٢ اداره ثبت شرکت ھا و موسسات غیرتجاری
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