
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-00A-142 مورخ 1400/07/28 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1400/08/22 با توجه به افزایش سرمایه شركت از مبلغ 158,437 میلیون ریال به مبلغ 449,999میلیون ریال ) از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 291,562 

میلیون ریال ( در تاریخ 1401/05/15 در مرجع ثبت شركت ها به ثبت رسیده است .

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

شركت:

بسمه تعالی

اطلعيه

كد صنعت:نماد:

خدمات دریایی و كشتيرانی خط دریا بندر

600301 حبندر

922788شماره پيگيری:



8/6/22, 12:39 PM آگھي ثبت تغییر شركت سھامي عام خدمات دریایي و كشتیراني خط دریا بندر
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خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر
 نام : 

140130400901061098 شماره مکانیزه:
شرکت سهامی عام  نوع شخصیت حقوقی :

1401/04/21-08:52 تاریخ وصول مدارك :
171133  شماره ثبت :

1401/05/12-11:18 تاریخ صدور:
10102135979  شناسه ملی :

1401/05/15-12:20 زمان درج دفتر:

1401/05/15-12:20 زمان چاپ:

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري تهران  

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر به شناسه ملی 10102135979 و شماره ثبت 171133  
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/04/07 و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/08/22 و مجوز شماره 56-019/788747 مورخ 1401/04/13
سازمان بورس و اوراق بهادارسرمایه شرکت از مبلغ 158437500000 ریال به مبلغ 450000000000 ریال منقسم به 450000000 سهم 1000 ریالی با نام
عادي از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي افزایش یافت. و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح گردید و مبلغ 69682901559 ریال طی گواهی

بانکی شماره 248/01 ص /230 مورخ 1401/04/09 نزد بانک پاسارگاد خیابان شهید بهشتی پرداخت گردیده است .  
 باثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه بنابه تفویض اختیار به هییت مدیره انتخاب شده توسط متقاضی درسوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت

ودرپایگاه آگهی هاي سازمان ثبت قابل دسترس میباشد 

  سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
  اداره ثبت شركت ھا و موسسات غيرتجاري تھران

شناسه احراز هویت الکترونیک :

irsherkat.ssaa.ir سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاري : My.SSAA.ir  درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالك:
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