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تاسیس شرکت سھامی خاص اکتوبیوکم درتاریخ ٠٧/٠٨/١٣٩٩ به شماره ثبت ۵۶٧۶۶٣ به شناسه ملی ١۴٠٠٩۵۴٣١٧۴ ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جھت اطالع عموم آگھی میگردد.  

موضوع فعالیت :واردات مواد شیمیایی و دارویی و غذایی و لوازم بسته بندی و غیره، کمیسیونری و اخذ نمایندگی از شرکت ھای داخلی و
خارجی، خرید و فروش مصنوعات خاکی، صادرات مصنوعات شرکتھای تولیدی و کاالھای دستی، تولید و واردات ملزومات دارویی و کلیه اموری

که به نحوی از انحاء با موضوعات فوق بستگی داشته باشد. 
تولید، واردات، صادرات، توزیع، خرید و فروش تجھیزات و ملزومات پزشکی، مکمل ھای تغذیه ای، فرآورده ھای طبیعی و سنتی، غذاھای ویژه و

کلیه اموری که به نحوی از انحاء با موضوعات فوق بستگی داشته باشد. 
تولید و سنتز مواد شیمیایی ، مواد دارویی ، مواد اولیه ، موادموثره و حد واسط، فروش داخلی و صدور آن به خارج از کشور ، واردات ماشین آالت

، تجھیزات و مواد اولیه مورد نیاز ، تحقیقات و پژوھش در حوزه ی فعالیت شرکت و اقدام به ھر نوع فعالیتی که با موضوع شرکت ارتباط داشته
باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزھای الزم از مراجع ذیربط 

مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان تھران - منطقه ١٩ ، شھرستان تھران ، بخش مرکزی ، شھر تھران، محله سعادت آباد ، خیابان دوم غربی ، خیابان دشت

بھشت ، پالک ١٧ ، طبقه اول ، واحد ١ کدپستی ١٩٩٨۶٧٨١١١ 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال نقدی 

منقسم به ١٠٠٠٠٠٠ سھم ١٠٠٠ ریالی تعداد ١٠٠٠٠٠٠ سھم آن با نام عادی  
مبلغ ٣۵٠٠٠٠٠٠٠ ریال توسط موسسین طی گواھی بانکی شماره ٢٠١/۶۵٨۶٢ مورخ ٢٢/٠۶/١٣٩٩ نزد بانک ملت شعبه ظفر با کد ٢.۶۵٨۶

پرداخت گردیده است والباقی در تعھد صاحبان سھام می باشد 
اعضا ھیئت مدیره 

آقای علی نصر نراقی به شماره ملی ٠٠٣١١٨٢۶۵٨ و به سمت عضو اصلی ھیئت مدیره به مدت ٢ سال و به سمت رئیس ھیئت مدیره به
مدت ٢ سال  

خانم نھاله نراقی به شماره ملی ٠٠۴٧۵٨۶٣۵۴ و به سمت نایب رئیس ھیئت مدیره به مدت ٢ سال و به سمت عضو اصلی ھیئت مدیره به
مدت ٢ سال  

آقای محمد پیرورام به شماره ملی ٠٠٧۵۴۴٨٠١٧ و به سمت مدیرعامل به مدت ٢ سال  
آقای محمد پیرورام با شماره ملی ٠٠٧۵۴۴٨٠١٧ به نمایندگی از اکتوورکو به شناسه ملی ١٠١٠٠۵٩۴١۴٨ و به سمت عضو اصلی ھیئت مدیره

به مدت ٢ سال  
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بھا دار و تعھد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادھا و عقود اسالمی با امضای مدیر عامل و

یکی از اعضای ھیات مدیره متفقاھمراه با مھر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل ھمراه با مھر شرکت معتبر است. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 

بازرسان 
آقای ستار شھیدانی به شماره ملی ١٢٠٩١٠۶٩۴٩ به سمت بازرس اصلی به مدت ١ سال 

خانم فریده صناعی به شماره ملی ۴٢١٠١٣٠١٠٩ به سمت بازرس علی البدل به مدت ١ سال 
روزنامه کثیر االنتشار ابرار جھت درج آگھی ھای شرکت تعیین گردید. 

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
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