Commercial License

رخصة تجارية
CN-1296163

License No

:

Legal Form

: Limited Liability Company

Trade Name

: RISE & SHINE INSULATION & FIRE PROTECTION L.L.C.

Issue Place

: Abu Dhabi

Establishment Date

:

Issue Date
Expiry Date

-

رقم الرخصة

 شركة ذات مسؤولية محدودة:

الشكل القانوني

م.م. رايز اند شاين للعزل والوقاية من الحريق ذ:

السم التجاري

 أبو ظبي:

مكان الصدار

10/01/2012

:

تاريخ تأسيس المنشأة

:

11/02/2014

:

تاريخ الصدار

:

10/02/2015

:

تاريخ النتهاء

نوع الشراكة
Partner Type

الجنسية
Nationality

شريك
Partner
شريك
Partner

المارات العربية المتحدة
United Arab Emirates
الهند
India

Commercial Activities

:

السم
Description
سالم محمد سيف حنضول المحيربي
Salem Mohamed Saif Handhool Almuhairbi
رافي سوبر امانيام كوفار دهانام
Ravi Subrmanyam Govardhanam

:

:

Installation of insulation materials in buildings and facilities
Tinging And Painting Works
Onshore And Offshore Oil And Gas Fields And Facilities Services
Fire Resistant Painting Works

Address

الرمز
No.

:

20007423
41261281

النشطة التجارية

تركيب المواد العازلة في البنية والمنشآت
أعمال الطلء والدهانات للمباني
خدمات حقول ومنشأت النفط والغاز البرية والبحرية
أعمال الطلء المقاومة للحرائق
 سالم هلل غانم هلل المهيري: المالك,2 محل- 26 ق- 25  م, مصفح:

-

العنوان

 م بأن المنشأة المذكورة أعله قد سجلت لدينا2005  لعام27 تشهد غرفة أبوظبي بموجب القانون رقم
Abu Dhabi Chamber certifies that the above mentioned establishment has been registered
in accordance with the Law No27of 2005
http://www.ded.abudhabi.ae  للتحقق من صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع. أبوظبي-وثيقة معتمدة وصادرة بدون توقيع أو ختم من دائرة التنمية القتصادية
Approved document issued without signature or stamp by the Department of Economic Development-Abu Dhabi. To verify the license
kindly visit http://www.ded.abudhabi.ae
This Document is Considered As Commercial Register

**تعتبر هذه الوثيقة بمثابة سجل تجاري

████▐▐▐
████▐▐▐
████▐▐▐
████▐▐▐
████▐▐▐

▐█▌▌▌██ █▐▐▌█▌ ▐
▐██▌▌▌ █▌██▌▌▐▌▐█▐▌
▐▌▌▌▐██ █▐ ▌██▌ ▐▐
▐▐▐█▌▐█▌ ▌▌▐ ▐ ▐█
▐█▐▐█ █ ▌▐ ██▐ ▐

▐ ▌ ▌█▐
▌▐█ ▌██▐
▌ ██ ▌▌▐
▌▌ █▌ █▌█
▐▐█▌▌ ▌█▌

▌ █▐█▐█▌█▐ █▌▌▌▐█ ▐███▐
▐▐ ▐▐▐██▐▌ ███▐▐▐█ ▐███▐
██ ▐▌ ██▌▐ ▌█▌▌▌ ███▐███▐
▐▐▌ ▐▐ █▌ █▌ ▌▌██▌██▌▐███▐
███▐▐▌▐ █▌▐ █▌▌█▌▐▌ ▐███▐

▐▐
▐▐
▐▐
▐▐
▐▐

http://ded.abudhabi.ae

