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TARİH :

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; 1. Şirket her

türlü kişisel bakım ve kozmetik ürünlerin ithalatını,

ihracatını, yurtiçinde toptan ve perakende alım ve satımını,

doğrudan veya kapıdan pazarlamasını yapar, 2. Şirket her

türlü kimyasal hammaddeler ile yan mamullerin ve bilumum

kimyevi maddenin alımını, satımını, toptan ve perakende

ticaretini, doğrudan veya kapıdan pazarlamasını yapar, 3.

Şirket her türlü kozmetikleri, çeşitli krem ve likit

deterjan, el ve çamaşır sabunları imal ettirir, ithalat ve

ihracatını, yurt içinde alımını, satımını, toptan ve

perakende ticaretini, doğrudan veya kapıdan pazarlamasını

yapar, 4. Şirket her türlü kozmetik ürünleri, saç fırçası,

tarak, saç spreyi, saç jölesi, perma ilacı, saç boyası,

şampuan, saç köpüğü ve güzellik ve estetik işlerinde

kullanılmak üzere her türlü bakım ürünlerini, imal ettirir,

ithalat ve ihracatını, yurt içinde alımını, satımını, toptan

ve perakende ticaretini, doğrudan ve kapıdan pazarlamasını

yapar, 5. Şirket estetik ve güzellik alanında kullanılmak

üzere her türlü makine ve aletlerin ithalatını ve

ihracatını, yurt içinde alımını, satımını, ithalatını ve

ihracatını yapar, 6. Şirket, bilumum sıhhi malzemelerin,

tıbbi mamullerin, tıpla ilgili cihaz ve aletlerin alımını,

satımını, toptan ve perakende ticaretini, doğrudan veya

kapıdan pazarlamasını yapar, 7. Şirket kozmetik sarf

malzemeleri ile tıpta ve eczacılıkta kullanılan cam

mamullerin alımını, satımını, toptan ve perakende ticaretini
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yapar, 8. Şirket, konusu ile ilgili her türlü saç, cilt,

vücut bakımı ile ilgili malzeme araç ve gereçleri, her çeşit

kâğıt, karton, mukavva, selüloz, metal, cam ve plastik

kökenli ambalaj malzemelerini, imal ettirir, yurt içinde

alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapar. 9. Şirket

her türlü ıtriyat, kozmetik, parfümeri, tıbbi müstahzarat

bunlar ile ilgili kimyevi madde, hammadde, yarı mamul ve

mamul maddelerinin alımını, satımını, ithalatını ve

ihracatını, dağıtım ve pazarlamasını yapar. 10. Şirket,

konusu ile ilgili tıbbi ve kimyevi maddeler, bilumum plastik

maddeler, her türlü sentetik ve madeni boyalar, toz boya,

mürekkep ve boya malzemeleri, her türlü parfümeri ve

kozmetik malzeme ve müstahzarları, petro-kimya ürünlerinin,

ithalatını, ihracatını, alımını, satımını, ticaretini,

dağıtım ve pazarlamasını yapar. 11. Şirket sağlıklı yaşam

ürünler, takviye edici gıda ürünlerinin ve enerji içecekleri

ile bunların içerik, bileşen, özütlerinin ve bunlarla ilgili

diğer mal ve hizmetlerin ithalatını, ihracatını, yurt içinde

alımını, satımını, toptan ve perakende ticaretini, doğrudan

veya kapıdan pazarlamasını yapar. 12. Şirket katı, sıvı,

hayvansal ve bitkisel yağlarının, ham ve rafine yağların,

yağ oksitlerinin ve fraksiyonlarının, vakslarının, sıvı veya

mum yağlarının, mumların, ithalatını, ihracatını, alımını,

satımını, toptan ve perakende ticaretini, doğrudan ve

kapıdan pazarlamasını yapar. 13. Şirket, konusu ile ilgili

her türlü hediyelik eşya, bijuteri ve süs eşyası ürünlerinin

ithalatını, ihracatını, yurt içinde alımını, satımını,

toptan ve perakende ticaretini, doğrudan ve kapıdan

pazarlamasını yapar. 14. Şirket, konusu ile ilgili her türlü

tekstil ve ev tekstili ürünlerinin ithalatını, ihracatını,

yurt içinde alımını, satımını, toptan ve perakende

ticaretini, doğrudan ve kapıdan pazarlamasını yapar. 15.

Şirket, konusu ile ilgili her türlü elektrikli ev aletleri,

mutfak araç ve gereçlerinin ithalatını, ihracatını, yurt

içinde alımını, satımını, toptan ve perakende ticaretini,

doğrudan ve kapıdan pazarlamasını yapar. Şirket yukarıdaki

amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işlemleri

yapar; a. Şirket, her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir,

işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni
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ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek

verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri

üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti,

bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit

yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.

Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins

tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her

nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. b. Lüzumlu

görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir,

satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir veya

kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı

yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip

olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü

sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse

üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet,

işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir.

Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir,

borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine,

ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep

edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. c. Şirket

konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, konusu ile ilgili

alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalarla

işbirliği yapabilir, şirketlere ortak olabilir, ortak

girişimlerde bulunabilir, bu yerli ve yabancı firmalardan

teknik yardım, bilgi, patent ve ihtira berat, sanayi sicil

belgesi mülkiyeti, lisans, marka, imtiyaz ve bunu gibi

...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Parfüm, kozmetik ürünleri ve kolonya toptan ticareti (ıtriyat dahil)
NACE Rev.02

46.45.01
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