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تاسیس شرکت سھامی خاص اکترو خاورمیانه درتاریخ ٠٨/٠۶/١٣٩۵ به شماره ثبت ۴٩٧۵٠۵ به شناسه ملی ١۴٠٠۶١٢١٧٩۴ ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جھت اطالع عموم آگھی میگردد. موضوع شرکت: انجام امور مربوط به تحقیق، توسعه، پیشبرد،

ساخت انواع و اشکال مختلف محصوالت دارویی، بیولوژیک یا شیمیایی، مکملھای غذایی، مواد غذایی، مواد و لوازم ارایشی بھداشتی و
تجھیزات پزشکی و کیتھای تشخیصی بطور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث، تولید، خرید، معاوضه، واردات، فروش، پخش، صادرات، بازاریابی
غیرھرمی و غیرالکترونیکی و تجارت به ھر طریقی نسبت به محصوالت دارویی، اجناس، کاال و مال التجاره ھای شیمیایی و تجھیزات پزشکی و

کیتھای تشخیصی از ھر قبیل به استثنای مواردی که منع قانونی دارد. ھمچنین انجام اموری که مناسب، مکمل و یا مربوط به موضوعات فوق
باشد خریداری و یا ادغام شرکت با شرکتھای دیگر ـ درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزھای الزم مدت شرکت: از
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تھران ـ سعادت آباد ـ میدان فرھنگ ـ بلوار ٢۴ متری ـ نبش دشت بھشت ـ پالک ١٧ کدپستی

١٩٩٨۶٧٨١١١ سرمایه شرکت: مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠ ریال منقسم به ١٠٠٠ سھم ١٠٠٠٠ ریالی که تعداد ١٠٠٠ سھم بانام میباشد که مبلغ
٣۵٠٠٠٠٠ریال توسط موسسین طی گواھی بانکی شماره ٨٩ ـ ١٢٣ مورخ ١٣/۴/٩۵ نزد بانک سینا شعبه ھتل آزادی پرداخت گردیده است و

الباقی سرمایه در تعھد صاحبان سھام میباشد. اولین مدیران شرکت: نھاله نراقی ک م ٠٠۴٧۵٨۶٣۵۴ به سمت نایب رئیس ھیئت مدیره و
خوآکین کاسیانوس کدملی فراگیر ١٠٠۴۵١٢٠٢ به سمت مدیرعامل و عضو ھیئت مدیره و شھرزاد گنزالس کیخانوک م ۴٧١١۵٨۶١١٣ به سمت

رئیس ھیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 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 ھیئت مدیره ھمراه با مھر شرکت معتبر خواھد بود و سایر نامه ھای عادی و اداری با

امضاء ھر یک از اعضای ھیئت مدیره ھمراه با مھر شرکت معتبر می باشد.  اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:
آقای فریده صناعی به شماره ملی ۴٢١٠١٣٠١٠٩ به عنوان بازرس اصلی و خانم میترا رسولی اصفھانی به شماره ملی ٠٠۶٨٨٨٢٢٣٨ به

عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطالعات جھت درج آگھی ھای شرکت انتخاب گردید ثبت موضوع فعالیت
مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد  

پ٩۵٠۶٠٨۶٠٢٧۴٩٢٩۵ اداره ثبت شرکت ھا و موسسات غیرتجاری
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