تاريخ انتشار۱۳۹۴/۰۳/۲۷ :

شماره روزنامه۲۰۴۷۰ :

شماره نامه اداره ثبت۱۳۹۴۳۰۴۰۰۹۰۱۰۱۶۳۸۲ :

شماره صفحه روزنامه تهران۲۰ :

تاريخ نامه اداره ثبت۱۳۹۴/۳/۲ :

آگهي تاسيس
تاسيس شركت با مسئوليت محدود دانش نگاران اوج درتاريخ  ۱۳۹۴/۰۳/۰۲به شماره ثبت  ۴۷۲۷۹۳به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۹۵۰۱۳۶
ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد .موضوع شركت :نگارش مقاالت
پزشكي ،ويرايش متون پزشكي انگليسي ،ثبت م قاالت در ژورنال هاي پزشكي ،تهيه كتابچه براي كنگره هاي پزشكي ،اخذ و اعطا
نمايندگي از و به شركت هاي معتبر داخلي و خارجي ،خريد و فروش و واردات و صادرات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني ،عقد قرارداد
با افراد حقيقي و حقوقي ،شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي ،اخ ذ وام و كليه تسهيالت ارزي و ريالي از كليه بانک ها
وموسسه هاي مالي و اعتباري دولتي و خصوصي سراسر كشور (در صورت ضرورت قانوني پس از اخذ مجوز هاي الزم از مراجع ذي
صالح) مدت شركت :از تاريخ ثبت بمدت نامحدود مركز اصلي شركت :تهران صادقيه مركز تجاري صادقيه ط ۱واحد  ۳۲كدپستي
 ۱۶۴۳۸۴۸۴۳۱سرمايه شركت :مبلغ  ۱۰۰۰۰۰۰ريال مي باشد .اولين مديران شركت :رومينا كريم زاده قصاب به سمت مديرعامل به
شماره ملي  ۲۰۶۳۳۷۹۰۸۴دارنده  ۳۳۰۰۰۰ريال سهم الشركه و امير حسني به سمت نايب رئيس هيئت مديره به شماره ملي
 ۰۹۴۰۰۳۹۹۶۶دارنده  ۳۴۰۰۰۰ريال س هم الشركه و مهديه كاظمي به سمت رئيس هيئت مديره به شماره ملي  ۰۴۹۳۰۱۲۰۷۹دارنده
 ۳۳۰۰۰۰ريال سهم الشركه بمدت نامحدود انتخاب گرديدند  .ـ دارندگان حق امضا :كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از
قبيل چک ،سفته بروات ،قراردادها با امضا مدو نفر از اعضا هيئت م ديره متفقا و اوراق عادي و اداري بامضا هر يک از اعضا هيئت
مديره منفردا همراه با مهر شركت معتبر است  .اختيارات نماينده قانوني :طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور بمنزله اخذ و
صدور پروان فعاليت نمي باشد .
شماره پيگيري ۹۴۰۳۰۲۷۳۶۳۱۳۳۲۰ :
لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي:

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري
http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=12174817

صفحه  ۱از ۱
اين روزنامه بصورت الكترونيكي و در قالب فايل  PDFتوليد و منتشر شده است .براي اطمينان از اعتبار و صحت امضاء ديجيتال و نسخه چاپي به نشاني مندرج در
انتهاي آگهي مراجعه نماييد

رفع مسئوليت
مطالب آگهي هاي منتشر شده در روزنامه رسمي براساس چرخه مشخصي
كه از تقديم مفاد آن از سوي ذينفع قانوني به ادارات ثبت (شركتها) در
تهران و شهرستانها آغاز و پس از جري تشريفات مربوطه به صورت آگهي
تسليم روزنامه رسمي كشور براي انتشار مي گردد ،پيروي مي نمايد .لهذا
اين مرجع هيچگونه دخالتي در مفاد و مندرجات آگهي هاي مزبور نداشته و

ندارد.

