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EĞİTİM MAH.ASİL SOK.NO.3/42    KADIKÖY

PROMETHEUS MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TARİH :

1- MEDİKAL Hastane, klinik, poliklinik, laboratuvar,

estetik,       güzellik salonları ve diğer sektörlerdeki

resmi ve özel kuruluşlara ihtiyaçları olan her türlü tıbbi

cihaz ve yedek parçaları, lazer cihazları,dermatoloji ve

medikal estetik cihazları servis ve bakım hizmetlerinin

verilmesi, mühendislik hizmetleri vermek, yazılım, proje ve

uygulamalarını yapmak, bu cihazların ve gerekli program veya

yazılımların yapılmasını, iç ve dış ticaretini, montajının,

kiralanmasını ve gerekli servis hizmetlerinin verilmesini

sağlamak.toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı,

ithalat ve ihracatını yapmak,  her türlü laboratuvar

malzemeleri, medikal estetik cihazları, ortopedik alet ve

malzemeleri, röntgen alet ve malzemeler, cerrahi malzemeler,

radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri ve steril malzemelerin,

toptan ve perakende alımı, satımı, üretimi, dağıtımı,

ithalat ve ihracatını yapmak,   2- ELEKTRONİK ve ELEKTRONİK

CİHAZ  Her türlü elektronik malzemelerin, elektronik

ürünlerin, elektronik devre kaplayıcılarının, elektronik

 devre açıcılarının, dirençlerin, elektronik paketlerin,

elektronik kumanda cihazlarının, elektronik cihazların,

elektronik cihaz yedek parça ve aksamlarının üretimi ,alım

satımı, ithal ve ihracı, toptan veya perakende pazarlanması,

 elektronik cihaz ve aletlerinin bakım ,onarım, tamir ve

servis hizmetlerinin  sunulması, Endüstriyel elektronik ,

elektro mekanik ve otomasyon kontrol cihazlarının üretimi,

alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak,
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Şirket, yukarıda belirtilen  amaç ve konusunu

gerçekleştirebilmek için; a)  Konusu ile ilgili resmi ve

özel satın alma komisyonlarına, ihalelere iştirak eder,

taahhütlerde  bulunur, taahhütler  kabul eder,  b) Yatırım,

işletmecilik, ithalat, ihracat ve dahili ticaret yapar, c)

Ticari, sınai, mali, idari ve hukuki girişimlerde bulunur,

d) Konusu ile ilgili Tesisler, atölyeler, fabrikalar kurar,

inşaa eder, kiralar, e) Şirket faaliyeti ile ilgili olarak

Yurt dışı ve yurt içinde kişi ve kuruluşlarla kısa, orta ve

uzun vadeli istikraz sözleşmeleri akdeder, f) Şirket borç ve

alacakları ile ilgili üçüncü şahısların menkul mal ve nakil

vasıtaları üzerinde şirket leyh ve aleyhinde teminat, rehin

ve ipotek dahil olmak üzere ayni haklar iktisap, tesis ve

fek eder, g)  Nakil vasıtası, menkul, gayrimenkul, satın

alır, satar, kiralar, kiraya verir, devralır, devreder,

nakil vasıtalarını işletir, gerek kendi, gerekse üçüncü

şahısların menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ve nakil

vasıtaları üzerinde şirket leyh ve aleyhinde rehin ve ipotek

dahil olmak üzere her çeşit ayni haklar iktisap, tesis ve

fek eder, h)  Gerekli her türlü tasarrufta bulunur, ruhsat,

imtiyaz, patent, ihtira beratı, marka, model, know how

anlaşmaları yapar, satın alır, satar, devralır,  devreder,

kiralar, kiraya  verir, intifa ve  irtifak hakları tanır. ı)

 Yerli, yabancı hakiki ve hükmi şahıs ve firmalardan

temsilcilik, acentelik, distribütörlük alır, yerli ve

yabancı kişi ve kuruluşlara temsilcilik, acentelik,

distribütörlük verir,  k)  Aracılık yapmamak şartıyla ve

konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel

kişilerle işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapar, kurulmuş

olan şirketlere iştirak eder veya yeniden şirketler kurar,

l) Amaçları doğrultusunda Teknolojik gelişmeleri izlemek,

Pazar araştırması yapmak ve personelinin eğitimi amacıyla

yurtiçi ve yurtdışında eğitim toplantıları, seminer,

konferans, fuarlara yetkilileri ve personeli ile katılır, m)

 Amaçları doğrultusunda her türlü makine, teçhizat, tesis,

demirbaş ve taşıt araçlarını leasing, kiralama,

kredilendirme yollarıyla edinir, bunların kullanım hakkını

alır,  satar, bunlar üzerine rehin koydurur, başka kişi ve

kuruluşlara kiraya verir, n) Şirketi tanıtmaya yönelik
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Bu belge, işnet ibraz edilmek üzere düzenlenmiş olup, 30 (Otuz) gün süreyle geçerlidir.

broşürler basar ve yayınlar,  o) Ticari faaliyeti kapsamında

ürünlerin alım,satım,ithalat ve ihracatları için kamu ve

özel kurum ile kuruluşlardan gerektiğinde ilgili izin ve

sertifikaları almak,
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