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آگھی تغییرات شرکت دارویی البرز زاگرس سھامی خاص به شماره ثبت ۴٧١۴٩٢ و شناسه ملی ١۴٠٠۴٨٧١۶۶٠  
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ٢١/٠۴/١٣٩٩ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

الف) ١- آقای علی نصر نراقی (به شماره ملی : ٠٠٣١١٨٢۶۵٨) ٢- خانم نھاله نراقی (به شماره ملی : ٠٠۴٧۵٨۶٣۵۴) ٣- شرکت آماده لذیذ
به نمایندگی آقای علیرضا ابراھیمی(به شماره ملی : ٠٠۶۴۴۵۴١٨۵) ۴- شرکت اکتوورکو به نمایندگی آقای امیرحسین ذوالفقاری (به شماره

ملی : ٣٩٣٢٧٩٩٣۶۴) ۵- جسورانه توسعه فناوری آرمانی به نمایندگی آقای امیر محمدی (به شماره ملی : ٢٩٩۴٠١٠۴٠٢) بعنوان اعضاء ھیات
مدیره برای مدت ٢ سال تعیین گردیدند. 

ب)١- خانم نھاله نراقی (به شماره ملی : ٠٠۴٧۵٨۶٣۵۴) به سمت رئیس ھیات مدیره ٢- آقای علی نصر نراقی (به شماره ملی :
٠٠٣١١٨٢۶۵٨) به سمت نائب رئیس ھیات مدیره ٣- شرکت آماده لذیذ به نمایندگی آقای علیرضا ابراھیمی(به شماره ملی : ٠٠۶۴۴۵۴١٨۵)

به سمت عضو ھیات مدیره ۴- شرکت اکتوورکو به نمایندگی آقای امیرحسین ذوالفقاری (به شماره ملی : ٣٩٣٢٧٩٩٣۶۴) به سمت عضو ھیات
مدیره ۵-جسورانه توسعه فناوری آرمانی به نمایندگی آقای امیر محمدی (به شماره ملی : ٢٩٩۴٠١٠۴٠٢)به سمت عضو ھیات مدیره و

ھمچنین آقای رضا کریمی مستوفی (به شماره ملی : ٠٠۵۶٢٣۴۶٧٨) به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای ھیئت مدیره) برای مدت دو سال
انتخاب گردیدند. 

ج) 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 امضای مدیرعامل و یکی از اعضای ھیات مدیره متفقاً ھمراه با مھر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس ھیات مدیره و یکی از اعضای

ھیات مدیره متفقاً ھمراه با مھر شرکت معتبر می باشد و نامه ھای اداری و عادی با امضای مدیرعامل منفرداً ھمراه با مھر شرکت معتبر می
باشد. د) موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی : ١٠١٠٠۵١٧١٠۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه
حسابرسی کاربرد تحقیق شناسه ملی ١٠٢۶٠١٠٣٠٠٠ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
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