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۱ از ۱ صفحه 

 
توليد و منتشر شده است. براي اطمينان از اعتبار و صحت امضاء ديجيتال و نسخه چاپي به نشاني مندرج در  PDFاين روزنامه بصورت الكترونيكي و در قالب فايل 

 مراجعه نماييد  يآگه يانتها

 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 

لهذا  .تسليم روزنامه رسمي كشور براي انتشار مي گردد، پيروي مي نمايد

اين مرجع  هيچگونه دخالتي در مفاد و مندرجات آگهي هاي مزبور نداشته و 

 .ندارد

 

 ۱۳۹۸۳۰۴۱۷۰۷۶۰۰۱۲۶۲شماره نامه اداره ثبت:  ۲/۷/۱۳۹۸تاريخ نامه اداره ثبت: 

 ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲و شناسه ملي  ۶۶۲۹آگهي تغييرات شركت پتروشيمي فجر شركت سهامي عام به شماره ثبت 

تصميمات ذيل اتخاذ شد: نام شركت به فجر انرژي خليج فارس  ۳۱/۰۴/۱۳۹۸به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 

تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. موضوع شركت به شرح ذيل تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدين 

ت: سرمايه گذاري دراحداث، راه اندازي و بهره برداري كارخانجات صنعتي، توسعه، نوسازي، شرح اصالح گرديد: موضوع اصلي شرك

تعميرات و نگهداشت،تحقيق و پژوهش، آزمايشات، ذخيره و بسته بندي و غيره به منظورتوليد، توزيع، انتقال، بازاريابي، خريد و 

ژي شامل برق، بخار، انواع آبهاي صنعتي و بهداشتي، هواي فروش، واردات و صادرات محصوالت توليدي، سرويسهاي جانبي و انر

فشرده، نيتروژن، اكسيژن، آرگون و ساير محصوالت فرعي، انجام كليه خدمات جانبي وكليه فعاليتهاي توليدي، صنعتي، فني، 

و مقررات مربوطه. موضوع مهندسي، بازرگاني كه بطور مستقيم و يا غيرمستقيم مربوط به عمليات مذكور مي باشد با رعايت قوانين 

 و داخل در شركت اصلي موضوع زمينه در ديگر شركتهاي با( مدني يا حقوقي) مشاركت يا و شركتها انواع تشكيل •فرعي شركت: 

 از استفاده •. شركت اصلي موضوع با مرتبط خارجي و داخلي بازرگاني معامالت و فروش و خريد به مبادرت •. كشور از خارج

 •. غيره و خدماتي توليدي، شركتهاي سهام فروش و خريد •و اعتباري بانكها و مؤسسات اعتباري داخلي و خارجي.  مالي تسهيالت

 نمايندگي، اخذ •. شركت اصلي موضوع با مرتبط بازرگاني و اعتباري مالي، خدماتي، عمليات انجام •. بهادار اوراق فروش و خريد

 اهداف تحقق براي غيرمستقيم يا و مستقيم بطور كه عملياتي كليه انجام •خارج از كشور.  و داخل در نمايندگي اعطاء و شعبه ايجاد

 صنايع در مشاركت و گذاري سرمايه •. باشد داشته ضرورت شركت اصلي موضوع اجراي جهت در يا و بوده مفيد و الزم شركت

اساسنامه به شرح  ۳۸در داخل و خارج از كشور. ماده  شركت اصلي موضوع زمينه در خارجي و داخلي گذاران سرمايه با يا و منفرداً

 صورتجلسه اصالح گرديد.

 ۹۸۰۷۰۳۲۶۳۹۸۶۹۹۱شماره پيگيري :  ماهشهر غيرتجاري موسسات هاو شركت ثبت اداره  

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=14819363 
 لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي: 
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