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 ( 483رة للتسجيل : )عدد العالماث املنشو
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 (3) تغيري اسم+ للتجديدعدد العالماث املنشورة 
 (5: ) تجديدعدد العالماث املنشورة لل
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 42/3/4242 تازيخ طهة نقم انمهكية : انعدد: 6831 زقم االعالن :

 42/3/4242 : تازيخ طهة تغييس عنىان  86244 زقم انعالمة:

 42/3/4261 تازيخ طهة تجديد انشهادة: 44/2/6131تازيخ اول تسجيم:

 46/2/4261 فرة نغاية:نا                                      44/2/4222 :شهادة تداية فتسة نفاذية اخس

 46/2/4241 نافرة نغاية: 44/2/4261 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

 ا ب ج ( -84)انصنف وانمادة :

 + نقم مهكية تغييس عنىان تجديد +  نىع انتغييس:

  Holsten-Brauerei AG اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم:

  Hamburg 50, Holstenstrasse. 224, Germany 2000 : انتجازية انقديمعنىان انجهة مانكة انعالمة 

  Holstenstrasse 224, 22765 Hamburg Germanyعنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد: 

  Carlsberg Breweries A/S اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:

  Ny Carlsberg Vej 100 , 1799 Copenhagen Denmark نجديد:عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية ا

 

 
 

 



 42/3/4242تازيخ طهة نقم انمهكية :  انعدد: 6831زقم االعالن : 

 42/3/4242تازيخ طهة تغييس عنىان :   86241زقم انعالمة: 

 42/3/4261تازيخ طهة تجديد انشهادة:  44/2/6131تازيخ اول تسجيم:

 46/2/4261نافرة نغاية:                                       44/2/4222 :ة اخس شهادةتداية فتسة نفاذي

 46/2/4241نافرة نغاية:  44/2/4261 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

 ا ب ج ( -84انصنف وانمادة :)

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس عنىان + نقم مهكية 

  Holsten-Brauerei AGاسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم: 

  Hamburg 50, Holstenstrasse. 224, Germany 2000:  عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

  Holstenstrasse 224, 22765 Hamburg Germanyعنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد: 

  Carlsberg Breweries A/S ة انعالمة انتجازية انجديد:اسم انجهة مانك

  Ny Carlsberg Vej 100 , 1799 Copenhagen Denmark عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:

  
 

 

 

 



 61/6/4262تازيخ طهة تغييس االسم  :  انعدد: 6831زقم االعالن : 

 4/8/4262:  تازيخ طهة تغييس عنىان  61228زقم انعالمة: 

 42/6/4262تازيخ طهة تجديد انشهادة:  41/7/6111تازيخ اول تسجيم:

 43/7/4262نافرة نغاية:                                       41/7/6111 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 43/7/4242نافرة نغاية:  41/7/4262 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

 ب ( -84ة :)انصنف وانماد

  تغييس اسمنىع انتغييس: تجديد + تغييس عنىان + 

  AKRAS FLAVOURS AGاسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم: 

  No. Sud, Strasse 1, Objekt 29 , 2362 Biedermannsdorf, Austria : عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

 AKRAS FLAVOURS GmbH:  جازية انجديداسم انجهة مانكة انعالمة انت

 IZ – No-Sud, Strasse 1, Obj. 29, A-2362 Biedermannsdorf, AUSTRIA عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:
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