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MEŞGALE:

Devlet tekelinde olmayan ve yasalarca yasaklanmayan resmi kurum ve
kuruluşlarda gerekli yasal izin ve ruhsatları aldıktan sonra
altın,gümüş,krom,bakır,kobalt,ponza,kömür, taş,kum,kireç,mermer,demir
vb.tüm maden ocaklarını açmak kiralamak kiraya vermek satın almak
işletmesini yapmak işlettirmek alım ve satımı ile ithalat ve
ihracatını
yapmak.
Gayrimenkul
satın
alabilir
ve
satabilir
gayrimenkul ve maden ruhsatları üzerinde irtifa hakkı ve ayni haklar
tesis edebilir sahip olduğu gayrimenkulleri ve maden ruhsatlarını
yerli ve yabancı üçüncü kişi ve kuruluşlar lehine teminat olarak
verebilir rehin ve ipotek kabul edebilir lehy ve aleyhte ayni haklar
tesis edebilir. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul
iktisap edebilir kiralayabilir veya kiraya verebilir alabilir
satabilir sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri üçüncü şahıslar
lehine ipotek verebilir tesis ve tescil edebilir kefil olabilir veya
bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir şirket maliki
bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri gerek kendi borçları için gerekse
üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin borçları için ipotek edebilir
kefalet olarak verebilir alabilir teminat olarak gösterebilir ve
alacakları na karşılık da menkul ve gayrimenkullerş ipotek alabilir
verebilir ve bu ipotekleri fekkedebilir ve ana sözleşmesinde yazılı
olan diğer işler.
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NACE

:

https://eportal.ito.org.tr/belge/SOUoT1WpBwmUPQ0Xwawtbw2

KODU
24.41.16

Altın İmalatı (İşlenmemiş, yarı işlenmiş, toz halde) ile gümüş
veya adi metallerin altınla kaplanması veya giydirilmesi NACE
Rev.02

47.77.05

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda doğal inciden veya
kültür incisinden ürünler ile değerli ya da yarı değerli
taşlardan ürünlerin perakende ticareti (pırlanta, yakut, zümrüt,
safir vb.den yapılan ürünler) NACE Rev.02

BU BELGE ODA KAYDI FAAL OLAN YUKARIDA ÜNVANI YAZILI ÜYENİN TALEBİ
ÜZERİNE VERİLMİŞTİR. ÜZERİNDE TAHRİFAT YAPILAN BELGELER GEÇERSİZDİR.
Bu belge 60 (altmış) gün süreyle geçerlidir.
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıstır. Elektronik olarak imzalanan belgeye asağıdaki URL
adresinden ulaşılabilmektedir.
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