
 استدراك

،بإسم الشركة المصرية السويسرية للمكرونة وعنوانه  04104لتسجيل رقم ا

والمشهر عنه  –رة النزهة القاه - مصر الجديدة -شارع الحجاز  014: 

  4/10/0418الصادر فى  848 رقم بالجريدة العدد

 6/3/0400وقد تم شطبه فى 

 4/0/0401الصادر  836 تم شطبه بالخطأ وانة تم تجديدة بالجريدة رقم 

___________________________________ 

،بإسم الشركة المصرية السويسرية للمكرونة وعنوانه  04106التسجيل رقم 

والمشهر عنه  –النزهة القاهرة  - مصر الجديدة -شارع الحجاز  014: 

  4/10/0418الصادر فى  848بالجريدة العدد رقم 

 6/3/0400وقد تم شطبه فى 

 4/0/0401الصادر  836تم شطبه بالخطأ وانة تم تجديدة بالجريدة رقم  

 

الزيوت الستخالص سكندرية اال،بإسم شركة  36543التسجيل رقم  

 - 0قطعة  -المنطقة الرابعة  -النباتية وعنوانه : برج العرب الجديدة 

شهر عنه بالجريدة والم –سكندرية االقسم برج العرب  - 01بلوك 

وقد تم شطبه فى  4/0/0413الصادر فى  404العدد رقم 

6/3/0400 

 4/1/0401الصادر  833 تم شطبه بالخطأ وانه تم تجديده بالجريدة رقم

 



الزيوت النباتية الستخالص سكندرية اال،بإسم شركة  36514التسجيل رقم 

قسم  - 01بلوك  - 0قطعة  -المنطقة الرابعة  -وعنوانه : برج العرب الجديدة 

الصادر فى  404والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –سكندرية االبرج العرب 

 6/3/0400وقد تم شطبه فى  4/0/0413

 4/1/0401الصادر  833تم شطبه بالخطأ وانه تم تجديده بالجريدة رقم

متحدة لالعالمية ا -،بإسم مجدى نصيف خليل جورجى  33553ل رقم التسجي

لتصنيع وتعبئة وتوزيع المواد الغذائية وعنوانه : المنطقة الصناعية المنيا 

بلوك ب بملك / عزه احمد محمد هالل مدينة  14،  04الجديدة قطعة رقم 

  4/6/0418الصادر  840والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  – المنيا

  6/3/0400وقد تم شطبه فى فى 

 4/1/0401الصادر  833تم شطبه بالخطأ وانه تم تجديده بالجريدة رقم

سيرفيس  &يفستايل برودكتس ال،بإسم شركة توشيبا  36533التسجيل رقم 

،  0 - 14شركة مساهمة قائمة وفقا لقوانين اليابان وعنوانه :  -كوربوريشن 

والمشهر  –شى ، كانجاوا  -كاواساكى كو ،  -هونشو ، كاواسكى  -ايكيماى 

  4/0/0413الصادر فى  404عنه بالجريدة العدد رقم 

  6/3/0400وقد تم شطبه فى 

 4/0/0401الصادر  836تم شطبه بالخطأ وانة تم تجديدة بالجريدة رقم  

___________________________________ 

 

 

 



 01000،بإسم يونيليفر بى ال سى وعنوانه :  36505لتسجيل رقم ا

واى ،  0فيكتوريا ايمبانكمنت ، لندن اى سى  144يونيليفر هاوس ، 

الصادر فى  404والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –داى ، انجلترا 

  6/3/0400وقد تم شطبه فى  4/0/0413

 0/3/0400تم سداد رسوم التجديد بتاريخ تم شطبه بالخطأ 

 

 

 


