تاريخ انتشار۱۳۹۶/۰۸/۰۶ :

شماره روزنامه۲۱۱۵۷ :

شماره نامه اداره ثبت۱۳۹۶۳۰۴۱۹۵۸۵۰۰۲۷۸۴ :

شماره صفحه روزنامه شهرستان۸۷ :

تاريخ نامه اداره ثبت۱۳۹۶/۷/۳۰ :

آگهي تغييرات شركت مهندسي پنگان الكترونيک شركت سهامي خاص به شماره ثبت  ۹۱۶۴و شناسه ملي ۱۰۶۳۰۱۴۸۸۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ  ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ـ به موضوع شركت خدمات مربوط به آزمايشگاه كاليبراسيون
ابزار دقيق ،كليه امور بازرگاني اعم از خريد و فروش و صادرات و واردات كاالهاي مجاز بازرگاني و صنعتي و مجوز اخذ كارت
بازرگاني الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد .در صورت ضرورت قانوني انجام موضوعات فعاليت پس از اخذ مجوز هاي
الزم (ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد).
شماره پيگيري ۹۶۰۷۳۰۸۸۸۳۴۱۲۹۱ :
لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي:

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري كرمان
http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=13670784

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.

تاريخ انتشار۱۳۹۵/۰۲/۰۷ :

شماره روزنامه۲۰۷۲۰ :

شماره نامه اداره ثبت۱۳۹۴۳۰۴۱۹۵۸۵۰۰۵۳۹۶ :

شماره صفحه روزنامه شهرستان۱۴ :

تاريخ نامه اداره ثبت۱۳۹۴/۱۲/۲۴ :

آگهي تغييرات شركت مهندسي پنگان الكترونيک شركت سهامي خاص به شماره ثبت  ۹۱۶۴و شناسه ملي ۱۰۶۳۰۱۴۸۸۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ  ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ـ محل شركت در واحد ثبتي كرمان به آدرس كيلومتر ۲جاده
كرمان ـ زرند شهرک كارگاهي سديد ـ سديد  ۳كدپستي ۷۶۱۴۸۷۶۱۶۵ :تصويب شد و درنتيجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح
فوق الذكر اصالح شد.
شماره پيگيري ۹۴۱۲۲۴۵۹۷۳۱۱۴۱۴ :

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري كرمان

لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي:

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=12710725

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.

