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  ( 505عدد العالماث املنشىرة للتسجيل : )

 (07عدد العالماث املنشىرة للتنىيه :)
 (77عدد العالماث املنشىرة للتجديد  :)

 (09عدد العالماث املنشىرة للرتخيص : )
 (73)عدد العالماث املنشىرة للنقل امللكيت 

 (7عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + تغيري عنىان :)
 (3عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + نقل ملكيت :)

 (99:)+ تغيري اسم + تغيري عنىان  دمج جهاثعدد العالماث املنشىرة للتجديد  + 
 (93عدد العالماث املنشىرة للتجديد  +تغيري اسم +تغيري عنىان:)

 (7عدد العالماث املنشىرة للتجديد +تغيري االسم  :)
 (7:)تغيري عنىان ملنشىرة لعدد العالماث ا

 (9عدد العالماث املنشىرة تغيري اسم +نقل ملكيت :)
 (6:) ملنشىرة لتغيري اسمعدد العالماث ا

 (0:)   لدمج جهاثعدد العالماث املنشىرة 
 (9عدد العالماث املنشىرة بقراراث قضائيت : )

 (91عدد طلباث التسجيل املىدعت امللغيت: )
 (039عدد العالماث املنشىرة للشطب :)
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 : انعدد  1041رقم اإلعالن :

   : تاريخ اصدار شهادة انتسجيم 61817  : انعالمةرقم 

 36/6/3433 :انتغييزتاريخ تقديم طهة  31/1/3436 : نافذة نغاية 31/1/3416 : تسجيهها تأريخ

 ( ب  – 5) انصنف وانمادة :

  عنىانتغييز :انتغييزنىع 

     Aventisub LLC : ة مانكة انعالمة انتجاريةاسم انجه

  .Kennett Pike Suite 200 , Greenville , Delaware 19807 , U.S.A 3711:  عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجارية انقديم

55 Corporate Drive , BRIDGEWATER , NJ 08807 , UNITED STATES OF AMERICA عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجارية انجديد :        

 
 

 

 

 مسجم انعالمات انتجارية                                                                                                                                                   

 



 : انعدد  1041رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادة انتسجيم :   61816  انعالمة :رقم 

 36/6/3433تاريخ تقديم طهة انتغييز:  31/1/3436نافذة نغاية :  31/1/3416 : تسجيهها يختأر

 ب (  – 5) انصنف وانمادة :

 نىع انتغييز: تغييزعنىان 

     Aventisub LLC :اسم انجهة مانكة انعالمة انتجارية 

  .Kennett Pike Suite 200 , Greenville , Delaware 19807 , U.S.A 3711:  عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجارية انقديم

55 Corporate Drive , BRIDGEWATER , NJ 08807 , UNITED STATES OF AMERICA عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجارية انجديد :        

 
 

 

 

 مسجم انعالمات انتجارية                                                                                                                                                   

 



 : انعدد  1041رقم اإلعالن :

  36/7/3417تاريخ اصدار شهادة انتسجيم :   14705 انعالمة :رقم 

 7/11/3417تاريخ تقديم طهة انتغييز:  17/6/3741نافذة نغاية :  17/6/3441: تسجيهها تأريخ

 ( ا ب ج د هـ و س ح ط ي ك ل  -7) انصنف وانمادة :

 نىع انتغييز: تغييزعنىان 

   TENARIS CONNECTIONS B.V. of:اسم انجهة مانكة انعالمة انتجارية 

  Locatellikatde 1, 107 AZ Amsterdam , The Netherlands:  عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجارية انقديم

PIETHEINKADE 55 , 1019 GM , AMSTERDAM , THE NETHERLANDS : عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجارية انجديد       
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