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خالصه اساسنامه و شرکت نامه شرکت فوق که در تاریخ ٢٨/١٢/٨١ تحت شماره ١۵٨۴ در این واحد به ثبت رسیده و جھت اصالع عموم بشرح
ذیل در روزنامه رسمی و کثیراالنتشار آگھی می شود 

١- موضوع فعالیت شرکت مطالعه و تحقیق کشت برداشت و تولید در زمینه انواع گیاھان مواد اولیه عصاره و فرآورده ھای داروھای گیاھی
سنتتیک دریایی طبیعی و خوراکی و ھمچنین فرموالسیون جامدات نیمه جامدات مایعات و آبھای خالص و معطر برای مصارف خوراکی غذایی

دارویی آرایشی و بھداشتی و صنعتی و فروش آنھا در مناطق آزاد داخل و خارج از کشور و ھمچنین واردات و صادرات داروھای گیاھی شیمیایی
و ھمچنین اقالم مرتبط با موضوع این شرکت و انجام کلیه خدمات بازرگانی و سرمایه گذاری مشترک با شرکتھای داخلی و خارجی 

٢- مرکز اصلی جزیره کیش ساختمان شرکت خدمات شھری کیش - طبقه ھمکف - دفتر اداری شماره ١۴١٣- میزان سرمایه شرکت
۵٠٠٠٠٠٠٠ ریال 

۴- مدت اعتبار شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

۵- مدیران شرکت آقای محد اسماعیل ذوالفقاری به سمت رییس ھییت مدیره آقای سعید نمکی به سمت مدیرعامل برای مدت ٢ سال انتخاب
شدند 

۶- دارندگان حق امضای کلیه اوراق و اسناد بھادار و تعھدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادھا و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و
رییس ھییت مدیره ھمراه با مھر شرکت معتبر می باشد 

واحد ثبت شرکتھا و مالکیتھای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
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