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تاسیس شرکت سھامی خاص ایده پردازان کارا تک درتاریخ ١۴/٠٢/١٣٩٩ به شماره ثبت ۵۵٧۴۴٠ به شناسه ملی ١۴٠٠٩١١٣۴٣٩ ثبت و امضا
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جھت اطالع عموم آگھی میگردد. موضوع فعالیت:راه اندازی شتابدھنده تخصصی و ارائه

تمامی خدمات پیش شتابدھی وشتابدھی برای طرح ھای خالقانه و تیم ھای نوآور ، ارائه خدمات مشاوره تخصصی در کلیه زمینه ھای مرتبط
با فعالیت ھای شتابدھنده ، ارائه خدمات تخصصی مورد نیاز برای اخذ مجوز ھای قانونی از وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دیگر

وزارتخانه ھا و نھادھای متولی با تجاری سازی محصوالت تولید شده در شرکتھای دانش بنیان و استارت آپ ھا با استفاده از توان تولید و شبکه
فروش ، سرمایه گذاری خطرپذیر در طرح ھا و ایده ھای نوین ، مشارکت در شکل دھی و راه اندازی صندوق پژوھش و فناوری ، اخذ وام و تامین

سرمایه از صندوق ھا ، بانکھا موسسات مالی و سرمایه گذراران حقیقی و حقوقی با ھدف سرمایه گذاری در حوزه ھای نوآوری ،ھمکاری با
مراکز نوآوری تخصصی در دنیا ، عقد تفاھم نامه ھای ھمکاری با آنھا و تبادل منتور ،کوچ و تیم ھای نوآور برگزاری مشترک رویدادھا و دوره ھای

آموزشی در کشور یا خارج از کشور با ھدف شناسایی، جذب و پرورش بھترین ایده ھا ، ایجاد زیرساخت الزم جھت مشارکت شرکت ھای بزرگ
دنیا در امر سرمایه گذاری روی شرکت ھای دانش بنیان و استارت آپ داخلی و ھمچنین حضور موثر و پررنگ در عرصه نوآوری بین المللی

سرمایه گذاری در طرح ھا و تیم ھای خالق بین المللی با ھدف مالکیت بخشی از الیسنس محصوالت تولید شده درصورت لزوم پس از اخذ
مجوزھای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تھران ـ منطقه ١۴ ، شھرستان تھران ، بخش
مرکزی ، شھر تھران، محله دریان نو ، خیابان خسروان ، خیابان شھید دکتر حبیب اله ، پالک ۵۶ ، ساختمان ایستگاه نوآوری شریف ، طبقه

ھمکف کدپستی ١۴۵۵٧١۴١٨١ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال نقدی منقسم به ١٠٠٠٠٠٠ سھم ١٠٠٠٠
ریالی تعداد ١٠٠٠٠٠٠ سھم آن بانام عادی مبلغ ٣۵٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال توسط موسسین طی گواھی بانکی شماره ١۴٢٣٨۴٣٣ مورخ

٠٧/١٢/١٣٩٨ نزد بانک ملت شعبه ظفر با کد ۶۵٨۶٢ 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 ھیئت مدیره به مدت ٢ سال خانم نھاله نراقی با شماره ملی ٠٠۴٧۵٨۶٣۵۴

به نمایندگی از اکتوورکو به شناسه ملی ١٠١٠٠۵٩۴١۴٨ و به سمت رئیس ھیئت مدیره به مدت ٢ سال آقای علیرضا ابراھیمی با شماره ملی
٠٠۶۴۴۵۴١٨۵ به نمایندگی از آماده لذیذ به شناسه ملی ١٠١٠٢٠٣١۴٣۴ و به سمت نایب رئیس ھیئت مدیره به مدت ٢ سال آقای رضا درباری
به شماره ملی ٢٢۴٩٧٧٨۵۶۶ و به سمت مدیرعامل به مدت ٢ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بھادار و تعھدآور از قبیل چک سفته
برات و قراردادھا و عقود اسالمی با  امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای ھیات مدیره ھمراه با مھر شرکت معتبر خواھد بود و سایر نامه ھای عادی
و اداری با امضاء مدیرعامل ھمراه با مھر شرکت معتبر می باشد.  اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای ستار شھیدانی به شماره

ملی ١٢٠٩١٠۶٩۴٩ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم فریده صناعی به شماره ملی ۴٢١٠١٣٠١٠٩ به سمت بازرس علی
البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جھت درج آگھی ھای شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و

صدور پروانه فعالیت نمی باشد.  
پ٩٩٠٢١۴٣٢۴٧٩٣٧٠٢ اداره ثبت شرکت ھا و موسسات غیرتجاری
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