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آگھی تغییرات شرکت دارو سازی آتی فارمد سھامی خاص به شماره ثبت ۴٠۵١١۴ و شناسه ملی ١٠٣٢٠۵۵٩١١٧  
به استناد صورتجلسه ھیئت مدیره مورخ ١۵/٠۶/١٣٩٩ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

-آقای روزبه وثوق احمدی(به شماره ملی ٠۴۵٢۶۴٩۵١١) نماینده شرکت آماده لذیذ به سمت رئیس ھیئت مدیره  
- آقای حسین سیفقلی(به شماره ملی : ٠٠٧۵١٧۴٧۴١) نماینده شرکت اکتوورکو به سمت نایب رئیس ھیئت مدیره  

- شرکت گروه سرمایه گذاری البرزبه نمایندگی خانم نفیسه محمدنجار(به شماره ملی : ٠٠١١٠٧۶٩٨۴) به سمت عضو ھیئت مدیره - شرکت
البرز دارو به نمایندگی آقای ستار شھیدانی (به شماره ملی : ١٢٠٩١٠۶٩۴٩) به سمت عضو ھیئت مدیره  

- شرکت داروسازی تولیددارو به نمایندگی آقای امیر حسین ذوالفقاری(به شماره ملی : ٣٩٣٢٧٩٩٣۶۴) به سمت عضو ھیئت مدیره -آقای رضا
ادبدار (به شماره ملی : ٠۴۵٠٣۶٩٩٠٠) به سمت مدیرعامل (خارج از سھامدارن و خارج از اعضای ھیات مدیره) انتخاب گردیدند. 

-کلیه اوراق و اسناد بھا دار و تعھد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات وافتتاح حساب و برداشت از حسابھا و کلیه قراردادھا و عقود اسالمی با
امضاء مدیرعامل و یک از اعضای ھیئت مدیره متفقا ھمراه با مھر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای ھیئت مدیره متفقاً

ھمراه با مھر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و نامه ھای اداری نیز با امضای مدیر عامل به تنھایی ھمراه با مھر شرکت معتبر می باشد.
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