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آگھی تغییرات شرکت گروه تولیدی رنان طب با مسئولیت محدود به شماره ثبت ١٧۴٩١۵ و شناسه ملی ١٠١٠٢١٧٣٠٠٨  
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ٠٣/١٢/١٣٩٩ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

علی نصر نراقی به شماره ملی : ٠٠٣١١٨٢۶۵٨ به سمت رئیس ھیئت مدیره - نھاله نراقی به شماره ملی : ٠٠۴٧۵٨۶٣۵۴ به سمت نائب
رئیس ھیئت مدیره - فریده صناعی به شماره ملی : ۴٢١٠١٣٠١٠٩ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکاء و اعضاء ھیئت مدیره) برای مدت

نامحدود انتخاب گردیدند.  
کلیه اسناد و مدارک و اوراق بھا دار و تعھد آور با امضاء ھریک از اعضاء ھیئت مدیره به تنھایی ھمراه با مھر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات

با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء ھیئت مدیره منفردا ھمراه با مھر شرکت معتبر می باشد.
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