رخصة تجارية
Commercial License
License Details / تفاصيل الرخصة
License No.

رقم الرخصة

679396

Company Name

م.م.ذ.جرين اوبتيما لمكيفات الهواء ش

اسم الشركة

م.م.ذ.جرين اوبتيما لمكيفات الهواء ش

السم التجارى

ذات مسئولية محدودة

الشكل القانونى

25/11/2012

تاريخ الصدار

GREEN OPTIMA AIRCONDITIONING L.L.C

Trade Name

GREEN OPTIMA AIRCONDITIONING L.L.C

Legal Type

Limited Liability Company(LLC)

Expiry Date
D&B D-U-N-S ® No.
Register No.

24/11/2014

تاريخ النتهاء

0

الرقم العالمي

Issue Date

رقم السجل التجارى

1105370

Main License No

679396

DCCI No.

212151

431.00
Share / الحصص

رقم الرخصة الم
عضوية الغرفة

License Members / الطراف

Role / الصفة

Nationality / الجنسية

Name / السم

No./رقم الشخص

Manager / مدير

Cyprus / قبرص

جورج كونستا نتينديس

110318

License Activities / نشاط الرخصة التجارية
Air-Condition Trading

تجارة مكيفات الهواء

Air-Conditioning, ventilations & air filtration Systems
installation&maintenance

تركيب انظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها

Address / العنوان
Phone No

971-4-3339078

تليفون

P.O. Box

115858

صندوق بريد

Fax No

971-4-3339079

فاكس

Parcel ID

626236

رقم القطعة

971-50-8673930

هاتف متحرك

Mobile No

 سيلكون اوياسيس-  ملك محمد ناصر محمد اقبال101 مكتب

Remarks / الملحظات

Print Date

Activitiy
Owners

24/12/2013

14:17

تاريخ الطباعة

رقم اليصال

Receipt No.

الجهات التي لها
صلحية متابعة أنشطة

(http://www.dubaided.gov.ae لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع. ) وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية القتصادية
(Approved electronic document issued without signature by the Department of Economic Development. To verify the license kindly visit
http://www.dubaided.gov.ae

ملحق الشركاء
Partners
License Details / تفاصيل الرخصة
D&B D-U-N-S

®

الرقم العالمي

0

No.

License No.

رقم الرخصة

679396

License Partners / اصحاب الرخصة
Share / الحصص

Sr. No./مسلسل الشخص

Nationality / الجنسية

Name / السم

51.0000000 %

21212

 المارات/ United Arab Emirates

سلطان احمد الحبتور

48.0000000 %

110318

 قبرص/ Cyprus

جورج كونستا نتينديس

1.0000000 %

427300

 عمان/ Oman

 سعد موسى نور/ SAAD MOOSA NOOR ALJUNAIBI
الجنيبي

Print Date

Activitiy
Owners

24/12/2013

14:17

تاريخ الطباعة

رقم اليصال

Receipt No.

الجهات التي لها
صلحية متابعة أنشطة

(http://www.dubaided.gov.ae لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع. ) وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية القتصادية
(Approved electronic document issued without signature by the Department of Economic Development. To verify the license kindly visit
http://www.dubaided.gov.ae

شهادة شهر قيد شركة فى السجل التجارى
Commercial Register
تفاصيل القــيد Register Details /
رقم القيد

Register No.

1105370

رقم الرخصة الم

Main Lice. Nr

679396

Company
Name

جرين اوبتيما لمكيفات الهواء ش.ذ.م.م
GREEN OPTIMA AIRCONDITIONING L.L.C
الشكل القانونى

)Limited Liability Company(LLC

ذات مسئولية محدودة

تاريخ الصدار

Legal Type

 Reg. Dateتاريخ النتهاء

25/11/2012

الرقم العالمي

24/11/2014

Expiry Date

®

0

D&B D-U-N-S
No.

تفاصيل راس المال Capital Details /
السمى

0

المدفوع

3,000,000

عدد السهم

Nominated
Paid
No. of Shares

0
UAE Dirhams

درهم اماراتي

العملة

Currency

عنوان الرخصة License Address /
مكتب  101ملك محمد ناصر محمد اقبال  -سيلكون اوياسيس

عنوان السجل التجاري Commerce Address /
مكتب  101ملك محمد ناصر محمد اقبال  -سيلكون اوياسيس

أنشطة السجل Register Activities /
Air-Conditioning, ventilations & air filtration Systems
installation&maintenance
Air-Condition Trading

تركيب انظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها
تجارة مكيفات الهواء

رقم اليصال

Receipt No.

تاريخ الطباعة

14:17

24/12/2013

الجهات التي لها
صلحية متابعة أنشطة

Print Date

Activitiy
Owners

) وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية القتصادية .لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع (http://www.dubaided.gov.ae
(Approved electronic document issued without signature by the Department of Economic Development. To verify the license kindly visit
http://www.dubaided.gov.ae

