
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-00A-063 مورخ 1400/04/12 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1400/05/24 با توجه به افزایش سرمایه شركت از مبلغ 1,500,000 میلیون ریال به مبلغ 5,000,000میلیون ریال ) از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 

3,500,000 میلیون ریال ( در تاریخ 1401/03/09 در مرجع ثبت شركت ها به ثبت رسیده است .

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

شركت:
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اطلعيه
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بيمه تعاون تعاونی

660302 وتعاون)وتعون(
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شماره مکانيزه:

تاریخ صدور:
 شناسه ملي  :

۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۶۳۳۸

۱۴۰۱/۰۳/۰۹-۱۰:۴۴ زمان چاپ:
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 نوع شخصيت حقوقي  :

بيمه تعاون تعاوني نام  :

شركت سهامي عام

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران

۱۲:۳۹-۱۴۰۱/۰۲/۳۱تاریخ وصول مدارک :
۴۳۳۰۴۹ شماره ثبت  :

۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱

۱۴۰۱/۰۳/۰۹-۱۰:۲۱ زمان درج دفتر:

irsherkat.ssaa.irسامانه ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري :My.SSAA.ir درگاه یکپارچه خدمات الکترونيک سازمان ثبت اسناد و امالک:

شناسه احراز هویت الکترونيک :

آگهي تغييرات شرکت بيمه تعاون تعاوني سهامي عام به شماره ثبت 433049 و شناسه ملي 10320839651

به استناد صورتجلسه هيئت مدیره مورخ 1400/12/15  و با اجازه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1400/05/24 و مجوز شماره 1401/602/18507

مورخ 1401/02/18 بيمه مرکزی جمهوری اسالمي ایران و مجوز شماره 249 - 736037 / 009 مورخ 1400/12/17 سازمان بورس و اوراق بهادار و

و مجوز شماره 39026 مورخ 1401/02/25 وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي تصميمات ذیل اتخاذ شد

سرمایه شرکت از مبلغ 1500000000000 ریال به مبلغ 5000000000000 ریال منقسم به 5000000000 سهم 1000 ریالي با نام از طریق

نقدی افزایش یافته و مبلغ 3500000000000 ریال بموجب گواهي شماره 4100024 مورخ 1400/12/09 موسسه اعتباری ملل  شعبه قائم مقام

پرداخت گردیده است . ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکميل امضاء گردیده است

.

 باثبت این مستند تصميمات  عملي نمودن افزایش سرمایه  انتخاب شده توسط متقاضي درسوابق الکترونيک شخصيت حقوقي مرقوم ثبت ودرپایگاه

آگهي های سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران
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