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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ٢۶/٠٩/١٣٩٨ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای
سال١٣٩٧ مورد تصویب قرار گرفت.. شرکت گروه سرمایه گذاری البرز(سھامی عام) با شناسه ملی ١٠١٠٠۴۴٣٩٠٨ به سمت رئیس ھیئت

مدیره با نمایندگی آقای علیرضا ابراھیمی با شماره ملی ٠٠۶۴۴۵۴١٨۵ ، وشرکت اکتوورکو (سھامی خاص) با شناسه ملی ١٠١٠٠۵٩۴١۴٨
بعنوان عضو با نمایندگی آقای دکتر علی نصر نراقی به شماره ملی ٠٠٣١١٨٢۶۵٨، وشرکت آماده لذیذ (سھامی خاص) به شناسه ملی

١٠١٠٢٠٣١۴٣۴ به سمت نائب رئیس ھیئت مدیره با نمایندگی خانم ساناز افشار به شماره ملی ٠۴۵٠١٠٢۴۴٠ و شرکتھای نکسوس
(سھامی خاص) به شناسه ملی ١٠١٠١٢۵٩٣۶۴ با نمایندگی آقای رضا کریمی مستوفی با کدملی ٠٠۵۶٢٣۴۶٧٨ ، سرمایه گذاری اعتالء البرز
(سھامی عام) به شناسه ملی ١٠١٠١١۵۶٩٣۵ با نمایندگی آقای امیرحسین ذوالفقاری با کدملی ٣٩٣٢٧٩٩٣۶۴ به عنوان اعضای ھیئت مدیره

برای مدت ٢ سال انتخاب شدند. آقای رضا کریمی مستوفی به شماره ملی ٠٠۵۶٢٣۴۶٧٨ به سمت مدیرعامل به مدت ٢ سال انتخاب گردید.
کلیه اسناد و اوراق بھادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادھا و عقود اسالمی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء ھیات مدیره
ھمراه با مھر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس ھیات مدیره و یک نفر از اعضای ھیات مدیره ھمراه با مھر شرکت معتبر می باشد.

مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل ھمراه با مھر شرکت معتبر می باشد. موسسه اصول پایه فراگیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی
١٠١٠٠۵١٧١٠۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ١٠٢۶٠١٠٣٠٠٠ به سمت

بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.  
پ٩٨١٢٢۶٣٧٧٧۵٨٧٣۴ اداره ثبت شرکت ھا و موسسات غیرتجاری
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