Firma Detayları

Durum
Sicil No

671478-0

Oda Sicil No

671478

Mersis No

388060265200011

Firma Ünvanı

FULCRUM KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi

MERKEZ MAH.AYAZMA CAD. NO.37/186 PAPİRUS PLAZA KAT.12
KAĞITHANE

Telefon No
Faks
Web Sayfası
Odaya Kayıt Tarihi

04/07/2008

Ana Sözleşme Tescil Tarihi

04/07/2008

Vergi No

Mevcut

Sermaye

6.000.000 TL

Meslek Grubu

4-KUYUMCULUK

Nace Kodu

46.48.01-Mücevher ve takı toptan ticareti (altın, gümüş, vb. olanlar)
(imitasyon olanlar hariç)

Firmanın İş Konusu

A. Her türlü altın alımı satımı imalatı ticareti ve isçiliği ile pazarlaması
B. Her türlü kıymetli taslar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz,
saﬁr, zebercet, ve inci) ile bunlardan yapılmış ziynet eşyalarının alımı
satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması C. Her türlü gümüş alımı satımı
imalatı, ticareti, isçiliği, ithalatı ve ihracatı ile pazarlanması Şirketin
bütün bu faaliyet ve girişimlerin yanı sıra, amaç ve konusuna ilişkin
olarak ayrıca; 1.Amaç ve konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat
yapabilir. 2.Amaç ve konusu ile ilgili; resmi daire ve müesseselerde ve
bunlara bağlı kuruluşlarda, şirketle, özel kişiyle ve kuruluşlarla
ihalelere girmek, ihaleler açmak. 3.Amaç ve konusu ile ilgili; her tülü
faaliyetler için faydalı ve gerekli olan yurtiçi ve yurtdışı izin
ruhsatname ihtira beratı, alamet-i farika, lisans, imtiyaz, marka, model
ve resim ticaret ünvanları, know-how gibi gayri maddi hakları
tamamen yada kısmen satın almak, kiralamak, satmak, kiraya
vermek, üzerinden intifa ve rehin hakları tanımak gibi, hukuki
tasarruﬂarda bulunmak. 4.Amaç ve konusu ile ilgili her türlü
demirbaşları, nakil, vasıtalarını is ekipmanlarını ve tesisleri satın almak
kiralamak, gerektiğinde, kiraya vermek ve satmak. Amaç ve konusu
ile ilgili her türlü faaliyetlerini devam ettirebilmek için gayri
menkullerini (arsa,arazi ve binaların) kısmen veya tamamen satın
almak, kiralamak, bunların üzerinden rehin ve ipotek tasarruﬂarında
bulunmak, satmak, ferağ ve devir muamalesi yapmak, alacaklarını

temin etmek için üçüncü şahıslar üzerinden ipotek yaptırmak. 5.Amaç
ve konusu ile ilgili her türlü islerin gerçekleşmesi için yerli ve yabancı
şirket ve şahıslarla geçici ve devamlı is yapmak ortaklık kurmak iştirak
taahhüdünde bulunmak bankalar mevzuatında cari ve her türlü
krediden istifade etmek için alacağı iç ve dış krediler için ipotek
verebilir. 6.Amaç ve konusu ile ilgili her türlü faaliyetlerini devam
ettirebilmek için fabrikalar atölyeler imalathaneler kurmak, kurulmuş
olan fabrikalara, atölyelere ve imalathaneler ortak olmak, kısmen veya
tamamen satın almak, işletmek, başkalarına satmak ve kiraya
vermek. 7.Sirketin faaliyet sahası ile ilgili olarak ticari, sınai, mali ve
hukuki tasarruﬂarda bulunabilir.

