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COMMERCIAL LICENSE

 Company :
PHG MENA LTD

 Previously Known As :
PHARMA GLOBAL MENA LTD

 Registered Number : 000002537

 Type of Legal Entity :
Private Company Limited by Shares

  Address : 2426ResCo-work09, 24th Floor, Al Sila

Tower, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah

Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

 Authorised Signatory :
 Elena Vatutina

رخصة تجارية
اسم الشركة :

بي أتش جي مينا لتد
مسجلة سابقا تحت اسم :

فارما غلوبال مينا ليمتد
رقم التسجيل :

نوع الجهة القانونية :

شركة خاصة محدودة باألسهم

العنوان: 2426ريسكو-ورك09, الطابق 24, برج السلع, مربعة سوق
أبوظبي العالمي, جزيرة الماريا, أبوظبي, االمارات العربية المتحدة

اسم المخول بالتوقيع :

الينا فاتوتينا
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 Business Activities :
Innovation - tech start up (This commercial license

facilitates the Company’s ability to conduct its Tech

Start Up activities from and within the ADGM. The

Company understands that this license does not

grant authority to conduct retail or logistics services

or any other business activities other than those

stated on the commercial license from and within the

ADGM. If the licensee wishes to conduct any other

activities from or within ADGM, the licensee will have

to apply for amendment of the business activities.

Should licensee wish to conduct business activities in

the UAE outside ADGM, the licensee will need to

obtain required licenses as may be required by the

relevant UAE regulatory authorities. The Company

understands that this license does not relieve the

Company from the obligation to obtain any and all

necessary authorizations required by any UAE

regulatory and/or licensing authorities, as applicable,

having jurisdiction where such activities will occur.)

 Issue Date : 22 September 2019

 Expiry Date : 21 September 2022

األنشطة التجارية :

ابتكار – مؤسسة ناشئة مختصة بالقطاع التكنولوجي (تسهل هذه الرخصة
التجارية للشركة القدرة على مزاولة النشاطات التقنية في سوق أبوظبي

العالمي و من خالله. تُدرك الشركة أن هذه الرخصة ال تمنح الصالحية
لمزاولة خدمات التجزئة أو الخدمات اللوجستية في سوق أبوظبي

العالمي ومن خالله كجزء من النشاطات التقنية أو أية نشاطات عمل
أخرى بخالف تلك المُبينة في الرخصة التجارية. في حال رغب صاحب

الرخصة بمزاولة أية نشاطات أخرى في سوق أبوظبي العالمي ومن
خالله، يجب عليه تقديم طلب لتعديل نشاطات العمل. إذا رغب

صاحب الرخصة بمزاولة نشاطات العمل في االمارات العربية المتحدة
خارج سوق أبوظبي العالمي، يجب عليه الحصول على التراخيص

حسبما تتطلبه السلطات التنظيمية المختصة في الدولة. تُدرك الشركة أن
هذه الرخصة ال تعفي الشركة من االلتزام بالحصول على أي من وجميع

التراخيص الالزمة التي تتطلبها أية سلطات تنظيمية و/أو سلطات
ترخيص في دولة اإلمارات العربية المتحدة، حسبما تنطبق، والتي يكون

لها إختصاص في الموقع الجغرافي الذي ستتم فيه مزاولة تلك
(.النشاطات

تاريخ اإلصدار :

تاريخ اإلنتهاء :


