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آگھی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سھامی عام به شماره ثبت ١٨٢۵۶۵ و شناسه ملی ١٠١٠٢٢۴٧۴۴١  
به استناد صورتجلسه ھیئت مدیره مورخ ٢۶/٠٢/١۴٠٠ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

محمدرضا مرادی به شماره ملی ٣٣۴٠۵۴۴٣۵٢ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ١٠١٠٠۴۴٣٩٠٨ به سمت
رئیس ھیئت مدیره  

سیدمھدی سجادی به شماره ملی ٠٠۴٩١٣۴۴٣۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتالء البرز به شناسه ملی ١٠١٠١١۵۶٩٣۵ به
سمت نائب رئیس ھیئت مدیره و مدیر عامل  

علیرضا فرومدی به شماره ملی ۴٩٧٩۶٧٣٨۴٨ به نمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملی ١٠٨۶١۴١٢۶٢۶ به سمت عضو ھیئت مدیره  
محمد یزدانی به شماره ملی ٠٠۵۶۴۶٩۴٧٠ به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ١٠١٠٠٧١١٣۵٠ به سمت عضو

ھیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی ھیئت مدیره انتخاب گردیدند  
امضای اوراق و اسناد تعھد آور : امضاء 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 ھیأت مدیره ھمراه با مھر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای ھیأت مدیره ھمراه با مھر
شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل ھمراه با مھر شرکت معتبر می باشد. 

ھیأت مدیره اختیارات خود را طبق ماده ٣٧ اساسنامه شرکت در خصوص بندھای ١-٧-٩-١۵-١٨ ماده مذکور به مدیر عامل تفویض نمود
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