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به استناد صورتجلسه ھیئت مدیره مورخ ٢۴/٠۶/١٣٩٨ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا مرادی به کدملی ٣٣۴٠۵۴۴٣۵٢ به نمایندگی از
شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ١٠١٠٠۴۴٣٩٠٨به عنوان رئیس ھیأت مدیره، آقای دکتر سیدمھدی سجادی به کدملی

٠٠۴٩١٣۴۴٣۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتالء البرز به شناسه ملی ١٠١٠١١۵۶٩٣۵ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس ھیأت
مدیره، آقای ولی اله ولی نیا به کدملی ١۵٠٢۵٢۴٨٨٠ به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ١٠١٠٠٧١١٣۵٠ به عنوان

عضو ھیأت مدیره، آقای محمدعلی اسدی مشیزی به کدملی ٣١٧٨٧٨٩٠۴٩ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرھنگیان به شناسه ملی
١٠١٠١٣٨٠٣١٣ به عنوان عضو ھیأت مدیره و آقای دکتر علیرضا فرومدی به کدملی ۴٩٧٩۶٧٣٨۴٨ به نمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه

ملی ١٠٨۶١۴١٢۶٢۶ به عنوان عضو ھیأت مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء اوراق و اسناد تعھدآور: کلیه اوراق و اسناد
تعھدآور و بھادار شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری، قراردادھا، عقود اسالمی و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء
ھیأت مدیره ھمراه با مھر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء ھیأت مدیره و مھر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسالت

با امضاء مدیرعامل ھمراه با مھر شرکت معتبر است. ھیأت مدیره اختیارات مندرج در ماده ٣٧ اساسنامه شرکت در خصوص بندھای١ ـ ۴ ـ ۶ ـ ٧
ـ ٩ ـ ١٢ ـ ١۵ ـ ١٨ ماده مذکور را به مدیرعامل تفویض نمود.  

پ٩٨٠٧٠٧۶۶٣۶۵٣١٨٢  اداره ثبت شرکت ھا و موسسات غیرتجاری
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