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شرکت فوق در تاریخ ١٧/٣/١٣٨٨ تحت شماره ٣۵٠٨۴١ و شناسه ملی ١٠١٠٣٩٧٧٣٨۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ١٧/٣/١٣٨٨ از
لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظھارنامه آن به شرح زیر جھت اطالع عموم در روزنامه ھای رسمی و کثیراالنتشار ابراراقتصادی

آگھی می شود. 

١ـ موضوع شرکت: توزیع فرآورده ھای داروئی مکمل ھای غذائی آرایشی بھداشتی نوشیدنی ھای مجاز مواد غذایی و کیت ھای آزمایشگاھی
برای فروش اخذ نمایندگی و اخذ ھرگونه وام و تسھیالت بانکی اعم از بانکھای داخلی و خارجی و ھمچنین خرید و فروش واردات و صادرات

کاالھای مجاز در محدوده فعالیت فوق الذکر. 

٢ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 

٣ـ مرکز اصلی شرکت: 

١ـ٣ـ استان تھران ـ شھر تھران م شیخ بھایی ساختمان صدف واحد۶٢ 

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠ ریال منقسم به یک صد  سھم ٠٠٠/٠٠٠/١ ریالی که تعداد یکصد سھم با نام می باشد که مبلغ
٠٠٠/٠٠٠/٣۵ ریال توسط موسسین طی گواھی بانکی شماره ١٢۶٠١٩٧ مورخ ۵/٣/١٣٨٨ نزد بانک رفاه شعبه م شیخ بھایی پرداخت گردیده

است و الباقی سرمایه در تعھد صاحبان سھام می باشد. 

۵ ـ اولین مدیران شرکت: 

١ـ۵ ـ آقای سعید نمکی به سمت رئیس ھیئت مدیره. 

٢ـ۵ ـ خانم ناھید اشکوھی به سمت نائب رئیس ھیئت مدیره. 

٣ـ۵ ـ آقای شادان ویلکیجی به سمت عضو ھیئت مدیره. 

۴ـ۵ ـ آقای محمدصادق پارساپور (خارج از اعضاء ھیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ٢ سال انتخاب گردیدند. 

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بھادار و تعھدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادھا و عقوداسالمی با امضای ٢ نفر از
اعضای ھیئت مدیره ھمراه با مھر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل ھمراه با مھر شرکت معتبر می باشد. 

٧ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 

٨ـ بازرس اصلی وعلی البدل: 

١ـ٨ـ خانم فاطمه نساء بلوری به عنوان بازرس اصلی 

٢ـ٨ ـ خانم طھورا آذرخشی به عنوان بازرس علی البدل 

اداره ثبت شرکتھا و موسسات غیرتجاری
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