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باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ٢۶/۶/٨٩ سعید نمکی فرزند عباس آقا به کدملی ١٢۶١۶۴٢٩۴۵ به
ش ش ١٩١ صادره از کاشان با پرداخت مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/۵٠ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ

٠٠٠/٠٠٠/۵٠ ریال به مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠ ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه اصالح گردید. تعداد اعضاء ھیئت مدیره به ٣ نفر افزایش یافت و
ماده ١۴ اساسنامه اصالح شد. سعید نمکی به سمت رئیس ھیئت مدیره، ندا جاوید به سمت نائب رئیس ھیئت مدیره و علیرضا ساالری به
سمت عضو ھیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بھادار شرکت و اسناد تعھدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس

ھیئت مدیره ھمراه با مھر شرکت معتبر می باشد. 

اداره ثبت شرکتھا و موسسات غیرتجاری
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