
Firma Detayları

Durum

Sicil No

215709-5

Oda Sicil No

1205499

Mersis No

925089415200001

Firma Ünvanı

VİSMA TECH SU ARITMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İş Adresi

SULTAN SELİM MAH.HÜMEYRA SK. NO:7/69 KAĞITHANE

Telefon No

Faks

Web Sayfası

Odaya Kayıt Tarihi

01/11/2019

Ana Sözleşme Tescil Tarihi

01/11/2019

Vergi No

Mevcut

Sermaye

10.000 TL

Meslek Grubu

66-ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ

Nace Kodu

46.43.90-Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli ev aletleri toptan ticareti (ütü, elektrik süpürgesi,

aspiratör, vantilatör,tıraş makinesi, saç kurutma makinesi, su arıtma cihazı, dikiş makinesi, şofben, elektrikli

soba, elektrikli radyatör vb.)

Firmanın İş Konusu

1-Her türlü su arıtma, atıksu sistemleri ve su kazanlarının imalat ve montajında kullanılan ana ve yardımcı

malzeme ile konusuyla ilgili her türlü makine ve teçhizatın, üretimi, ithalat, ihracatı ve dahili toptan

ticaretini yapmak. Hava, gaz, içme ve pis suların arıtım projelerini yapmak, arıtma tesislerini kurmak,

depolama ıslah, katı atıkların yeniden dönüşüm işletmelerini yapmak. 2-Şirket endüstriyel tesislerde ve ev

su artıma ekipmanlarının ve yardımcı malzemelerinin imalatını, ithalatını, ihracatını, alım ve satımın

yapabilir. Konusu İle İlgili : 1-Şirket konusuna giren işler için her türlü tesisat ve teçhizat ve yardımcı teçhizat

ve vasıta satın alabilir, kiralayabilir, işletebilir. 2-Her türlü taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir, satabilir,

kiralayabilir ve kiraya verebilir. 3-Şirket amaç ve konusuna giren işlerle ilgili olarak resmi ve özel açılmış ve

açılacak olan ihalelere katılabilir, pey sürebilir, iskonto yapabilir 4-Şirket faaliyet konularına giren sanayi

yatırımlarında bulunabilir. 5-Şirket amacıyla ilgili olarak marka, ihtira beraatı, ustalık ve diğer sanayi



Tescil ve Gazete Bilgileri

Yapılan

İşlem

Tescil Edilen

Belgenin Türü

Belgenin

Tarihi

Tescil

Tarihi

TTSG

Tarihi

Belge

Sayısı Sayı

Kuruluş Kayıt 1/11/2019 0 0

Ortaklar

Adı Soyadı Görevi - Temsil Şekli Sermaye

VUGAR HÜSEYİN Müdürler Kurulu Başkanı Münferiden 10.000 TL

Yetkililer

Adı Soyadı Görevi - Temsil Şekli Görev Bitiş Tarihi

VUGAR HÜSEYİN Müdürler Kurulu Başkanı Münferiden 1/11/2029

mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve feragat etmek ve bunlar üzersinde lisans anlaşmaları yapabilir. 6-

Şirket maksat ve mevzuu gerçekleştirebilmek için gayrimenkul ipotek ve irtifak gibi ayni haklar iktisap

edebilir. 7-Konusu ile ilgili her türlü makine ve tesis ile gayrimenkuller iktisap ettirilebilir, bunları satabilir,

işletebilir, devredebilir, kiraya verebilir, gayrimenkuller üzerelinde irtifak, irtifa, sükûna hakları gayrimenkul

mükellefiyeti, kat irtifakı tesis edebilir, idari depo ve sair binaları, inşa edebilir. 8-Şirket amacıyla ilgili olarak

ithalat, ihracat, imalat, fasonculuk, komisyonculuk, taahhütlük, yurtiçi ve uluslar arası mümessillik yapmak.

Tesisler kurmak kurulmuş veya kurulacak tesislere ortak olmak. Dağıtımcılık pazarlamacılık toptancılık ve

perakendecilik yapabilir. 9 Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu

görülecek başka işlere girişilmek istediğinde Genel kurul kararı ile ilgili müdürlüklerden gerekli izin alınarak

ve ana sözleşme değişikliği yapılarak şirket dilediği işleri yapabilir.


