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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ٠١/۶/١٣٩۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه نساءبلوری شماره ملی
۵٣٠٩٨٧٢٠٧٨ با پرداخت مبلغ ٩٠٠٠٠٠٠ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. آقای حمید رضا غالمی نام پدر علی به
شماره ملی ۴۵۶٠٠١٧٠٧٧ با پرداخت مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. و سرمایه شرکت از مبلغ

١٠٠٠٠٠٠٠ ریال به مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. کلیه اوراق و اسناد بھادار و تعھدآور شرکت از
قبیل چک سفته بروات قرردادھا و عقوداسالمی با امضای مدیرعامل یا رئیس ھیئت مدیره ھر یک بتنھایی ھمراه با مھر شرکت و اوراق عادی و

اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس ھیئت مدیره ھر یک بتنھایی ھمراه با مھر شرکت معتبر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
تعداداعضا ھیئت مدیره ٢نفرمی باشد و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید. میزان سھم الشرکه ھر یک از شرکا پس از افزایش سرمایه:

خانم فاطمه نسا بلوری کدملی ۵٣٠٩٨٧٢٠٧٨ دارنده ٩٠٠٠٠٠٠ ریال آقای حمید رضا غالمی کدملی ۴۵۶٠٠١٧٠٧٧ دارنده ١٠٠٠٠٠٠ ریال آقای
سعید نمکی کدملی ١٢۶١۶۴٢٩۴۵ دارنده ٨۵٠٠٠٠٠ ریال آقای نیما نارچی کدملی ۴٧٢٣٠۶۵٣٧٧ دارنده ١٠٠٠٠٠٠ریال خانم طھورا آذرخشی

کدملی ٠٠۶۵۶۴٢٢٩۵ دارنده ۵٠٠٠٠٠ ریال  
پ٩۵٠٧٠۶٨٣۶٢٢١۵٣٠  اداره ثبت شرکت ھا و موسسات غیرتجاری
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