İ S T A N B U L
TİCARET
FAALİYET

ODASI
BELGESİ

(SİCİL KAYIT SURETİ)
TARİH:
SİCİL NO

: 143237-0

FİRMA

: PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

ADRES

: GÜZELYALI MH.PARSAN ÇIKMAZI SOK.NO.2/1 PENDİK

12/07/2021

MERSİS: 0722-0045-7010-0019

MEŞGALE:

a) Her çeşit ulaşım araçları ile ziraat ve iş makinalarına ait dişli
kutuları, transmisyon aksamı ve parçalarının üretimi,b) Çeşitli el
aletleri ve avadanlıklar, makina ve motor parçalarının üretimi,c) Her
nev i fabrika ve tesislerin kurulması ve işletilmesi,d) Her türlü
inşaat, tesisat, mühendislik, danışmanlık, montaj, taahhüt işleri ve
kendi konusu ile ilgili her nev i ithalat ve ihracat e) 5201 sayılı
Kanun gereğince kontrole tabi tutulacak malzemelerin üretimiŞirket
amaçlarını gerçekleştirebilmek için menkul ve gayrimenkul mallar
satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, şirket lehine ipotek ve her
nev i aynı haklar tesis edebilir. Lisans, patent, temsil, komisyon,
işletme ve üretim anlaşmaları yapabilir. Ürettiği veya ithal ettiği
veya satın aldığı malların toptan veya perakende satışlarını,
ihracını yapabilir. Bu amaçla Türkiye içinde ve dışında bayilikler,
mümessillikler kurabilir. Yerli ve yabancı firma ve kuruluşlarla
yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla
ortaklık anlaşmaları ile teknik ve mali işbirliği yapabilir. Sermaye
Piyasası Kanununun 21/1 maddesi hükmü saklıdır.Şirketin kendi adına
ve üçüncü kişiler lehine; garanti, kefalet, teminat vermesi veya
ipotek dâhil rehin hakkı oluşturması konularında Sermaye Piyasası
mevzuatına
uyulur.Sermaye
Piyasası
Kurulunun
düzenlemelerine
aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının
yapılması, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların
bilgisine sunulması ve yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul
tarafından
belirlenmesi
kaydıyla,
üniversitelere,
öğretim
kurumlarına, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamuya yararlı
derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından belirlenen esaslar dâhilinde ve kendi amaç ve konusunu
aksatmayacak şekilde bağış yapabilir.Şirketin amaç ve konusunda
değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası
Kurulu ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
DERECESİ

: FEVKALADE

SERMAYE

: *********77.112.000,00 TL' dir.

https://eportal.ito.org.tr/belge/AtFsmw0Y4VWXc9FlWhWKtw2

İŞE
BAŞLAMA
TARİHİ

: 21/12/1976

MESLEK
GR.

: 52 KARA TAŞITLARI, YEDEK PARÇALARI VE EKİPMANLARI

NACE
KODU

:

29.32.20

Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı
(fren, vites kutusu, jant, süspansiyon sistemleri, amortisör,
radyatör, egzoz, debriyaj, direksiyon kutusu, rot, rotbaşı,
rotil vb.) (traktör, itfaiye araçları, vb. için olanlar dahil)
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.
PINAR TUĞÇE KÖKTEN

e-imza
Genel Sekreter y.
ÜYE SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

https://eportal.ito.org.tr/belge/AtFsmw0Y4VWXc9FlWhWKtw2

