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اطلاعات کلی شرکت

اطلاعات تماس

470520 211 49+شماره تلفن

452494 211 49+شماره فکس

info@ascotec.comایمیلآدرس 

Tersteegenstr. 10, 40474 Düsseldorf, Germanyآدرس ثبت شده

اطلاعات ثبتی شرکت

 & ASCOTEC MINERALشرکتنام 

MACHINERY GMBH, 

DÜSSELDORF

 جعفر سرقینی عاملمدیر نام 

 Breyeller Kaltbandپیشیننام 

GmbH
فروش عمده سنگ آهن، صنعت

آهن، فولاد و فراورده های 

 نیمه ساخته آهن و فولاد 

 فعالوضعیت شرکتHRB 55668کد ثبت تجاری

کد مالیات بر ارزش 

 افزوده

DE 812846354دادگاه منطقه ای نهاد ثبت شرکت

 دوسلدورف 

 مسئولیت محدودساختار شرکت 2111نوامبر  21تأسیستاریخ 

21تعداد کارکنان -سرمایه ثبتی

شرح فعالیت شرکت

. تجارت، خرید و فروش ماشین آلات، قطعات، مواد اولیه و سایر ملزومات تولید و فروش 0

 فولاد

 . هماهنگی و ایجاد فرایند داد و ستد دانش فنی میان صنایع ایرانی و آلمانی2

 خدمات فنی .3

 . واردات، صادرات، عمده فروشی و خرده فروشی و ارائه هرگونه محصول4
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اطلاعات مدیران و کارکنان کلیدی شرکت

تاریخ پیوستن به عنوان شغلینام

 شرکت

حقوق

حقوق انحصاری و کامل  1212ژانویه  11 مدیر عامل جعفر سرقینی

 در نمایندگی شرکت

حقوق انحصاری و کامل  1221فوریه  8 )سابق(مدیر عامل  مؤید حسینی صدر

 در نمایندگی شرکت

صاحب حق امضاء  احسان مجتهد

 )سابق(

- 1221مارس  21

صاحب حق امضاء  یزدان کرمی هفشجانی

 )سابق(

- 1222فوریه  21

حقوق انحصاری و کامل  1222فوریه  21 مدیر عامل )سابق( یکرماحمد 

 در نمایندگی شرکت

حقوق انحصاری و کامل - مدیر عامل )سابق( احمد کتانی

 در نمایندگی شرکت

سید مهدی طیبی 

 جزایری

صاحب حق امضاء 

 )سابق(

- 2111نوامبر  21

مالک و مدیر عامل  استام آخیم

 )سابق(

حقوق انحصاری و کامل  2111نوامبر  21

 در نمایندگی شرکت



سهامداران 

تاریخ تولد درصد سهام مبلغ سرمایه آورده نوع سهامدار

ASCOTEC Holding 

GmbH

)نام سابق:  شرکت خدمات 

 فنی و تجاری فولاد اهواز
Ahwaz Steel Comm. 

& Tech. Service 

GmbH ASCOTEC) 

 7,500,000 حقوقی )هلدینگ(
 یورو

222% - 

اطلاعات شعبات و زیرشاخه های شرکت

آدرس وضعیت شرکت نام مسئول نام شرکت

 -- - ندارد

تغییرات ثبتی شرکتجدول 

تاریخ ثبت تغییراتحوزة اعمال تغییرات

2112211212 (2181ژانویه  21انقضای حق امضای احسان مجتهد )متولد 0

2212111212 (2181ژانویه  21اعطای حق امضا به احسان مجتهد )متولد 2

1112211212 ( به مدیر عاملی2128اکتبر  12انتصاب جعفر سرقینی )متواد 3

1112211212 ( از مدیر عاملی2122ژوئن  2عزل مؤید حسینی صدر )متولد 4

2812111221 ( به مدیر عاملی2122ژوئن  2انتصاب مؤید حسینی صدر )متواد 5

2812111221 ( از مدیر عاملی2121ژوئن  11عزل احمد کرمی )متولد 6

1212811222 هزار یورو 222میلیون و  2میلیون یورو به   1افزایش سرمایه از 7

1812811221 میلیون یورو  1میلیون یورو به  2افزایش سرمایه از 8

1112111222 انقضای حق امضای یزدان کرمی هفشجانی9
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 به Josefstr. 82, Nettetalتغییر آدرس شرکت از  01
Tersteegenstr. 10, Dusseldorf

1112111222

 به  Breyeller Kaltband Gmbhتغییر نام شرکت از 00
ASCOTEC MINERAL & MACHINERY GMBH

2112111222

2112111222 اعطای حق امضا به یزدان کرمی هفشجانی02

2212111222 ( به مدیر عاملی2121ژوئن  11انتصاب احمد کرمی )متولد 03

2212111222 از سمت مدیر تصفیه Torsten Maiعزل 14

2212211221 به عنوان مدیر تصفیه  Torsten Maiانتصاب 05

2212211221 ( از مدیر عاملی2121مارس  1عزل آخیم استام )متولد 06

ژانویه  12انقضای حق امضای سید مهدی طیبی جزایری )متولد 07

2122) 

2212211221

با سرمایه ای  Breyeller Kaltband Gmbhتاسیس شرکت 08

هزار یورو، تحت مالکیت و مدیر عاملی آخیم استام )متولد  12معادل 

( و حق امضای سید مهدی طیبی جزایری )متولد 2121مارس  1

 (2122ژانویه  12

2112212111

مالک ذی نفع نهایی

درصد سهم نام 

از شرکت

رتبه اعتباری در  آدرس زنجیره سهام

آلمان

سازمان توسعه 

نوسازی و 

معادن 

 )ایمیدرو(

222% 

 222از طریق مالکیت 

درصدی هلدینگ 

 ASCOTECآسکوتک )

Holding GmbH ) 

مالکیت( شرکت  222%)

معادن و ماشین آلات 

 آسکوتک

 ایران، تهران

-



ارتباطات مشکوک

ارتباط از طریق اطلاعات تماس مشترک

اعتباری رتبه نوع ارتباط تاریخ تاسیس نام شرکت

ASCOTEC 

Holding GmbH

A آدرس مشترک 2212212112

51-100

ASCOTEC Steel 

Trading GmbH

 . آدرس مشترک2 2112212111

 آخیمتوسط  2111. این شرکت نیز در سال 1

هزار یورویی و مدیر عاملی  12، با سرمایه استام

استام تأسیس شده است. سید مهدی طیبی  آخیم

جزایری در این شرکت نیز صاحب حق امضا بوده 

 است.

A

51-70

MINES and 

METALS 

Engineering 

GmbH 

A  آدرس مشترک 23.12.1996

71-100

سرمایه گذاری های شرکت در سایر شرکت ها

اعتباری رتبه وضعیت شرکت درصد سهام سرمایه ثبتی نام شرکت

--- --
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وضعیت مالی )ارائه مشروط بر انتشار عمومی اطلاعات مالی شرکت(

نسبت های مالی ترازنامه ای

212121092108

نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع 

 دارایی

17,41 %20,75 %14,03 %

روز76,11روز51,05روز128,22دوره وصول مطالبات مشتریان

روز39,01روز28,30روز113,99تأمین کنندگاندوره تصفیه مطالبات 

% 1,91% 1,63% 0,95گردش سرمایه

4,623,715,86نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام

% 107,82% 302,61% 113,59نسبت نقدینگی به بدهی های جاری

% 16,60% 7,44% 29,93تعهدات سرمایه ای

% 0,00% 0,00% 0,00مجموع دارایی هانسبت دارایی های ثابت به 

% 34,19% 36,75% 32,37نسبت نقدینگی

% 3,51% 7,84-% 2,08-بازگشت سرمایه

% 0,53% 5,99-% 3,33-حاشیه عملیاتی

% 5,43% 4,21% 4,19حاشیه سود ناخالص

2877387030درآمد حاصل از فروش

یورو

یورو - 9517721سود



تحلیل اعتباری

تفسیر رتبه اعتباری

شرحبازه نمره

ماه آینده: بسیار کم 02احتمال شکست* شرکت در  71-011

ماه آینده: کم 02احتمال شکست شرکت در  51-70

ماه آینده: متوسط 02احتمال شکست شرکت در  30-50

زیادماه آینده:  02احتمال شکست شرکت در  21-29

ماه آینده: خیلی زیاد 02احتمال شکست شرکت در  1-20
ماه آینده است. 02روز از سررسید و/یا ورشکستی در  91ت شرکت به معنای ناتوانی شرکت در انجام تعهدات پس از گدشت شکس *

51-70

A 
کم ریسک

معتبر
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ریسک حقوقی

لیست سیاه

 ایالات متحدهدفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری نهاد تحریم کننده

 تحریم های ثانویه -تحریم ایرانلیست سیاه

نام اصلی مذکور در 

 لیست

ASCOTEC MINERAL & MACHINERY GMBH

BREYELLER KALTBAND GMBHنام سابق 

 :دوسلدورفآدرس 
Tersteegenstr. 10

 متحدهدفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات نهاد تحریم کننده

 تحریم های ثانویه -تحریم ایرانلیست سیاه

نام اصلی مذکور در 

 لیست

ASCOTEC GMBH

 )هلدینگ اسکوتک(

 AHWAZ STEEL COMMERCIAL AND TECHNICAL SERVICEنام سابق 

GMBH ASCOTEC

 :دوسلدورفآدرس 
Tersteegenstr. 10



اطلاعات سهامداران

، در آنها سرمایه گذاری کرده اند(Ascotec Holding GMBH) شرکتعات شرکت هایی که سهامداران اطلا

سرمایه ثبتیتاریخ تأسیسنام شرکت
وضعیت 

ثبتی

درصد 

سهام

 رتبه

اعتباری

BREYELLER SPALT 

UND SERVICE 

CENTER GMBH

)این شرکت نیز در تاریخی 

مشابه توسط آخیم استام 

 تأسیس شده است(

- %222 منحلهزار یورو 211221211112

BREYELLER STAHL 

TECHNOLOGY 

GMBH & CO. KG 

)نام آخیم استام  و سید 

مهدی طیبی جزایری در بین 

مدیران سابق این شرکت نیز 

 به چشم می خورد(

- %222 حلنم- 1112212118

ASCOTEC STEEL 

TRADING GMBH 

)نام آخیم استام  و سید 

مهدی طیبی جزایری در بین 

شرکت نیز مدیران سابق این 

 به چشم می خورد(

میلیون  21122121112

یورو

A%100 فعال

51-70

ASCOTEC Science & 

Technology GmbH 

-%222 منحل- 21.04.2008
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ARCO GMBH 1212111222122  هزار

 یورو

B %11 فعال

30-50

MINES and METALS 

Engineering GmbH 

A %100 فعال-23.12.1996

71-100

، در آنها به عنوان نیروی کلیدی مشغول به کار بوده اندشرکت هایی که سهامداران شرکت عاتاطلا

وضعیت اعتباریعنوان شغلیوضعیت ثبتیسرمایه ثبتی تاریخ تأسیس نام شرکت

-- -- -- 

 اطلاعات مدیران کلیدی

آنها هستند مدیر، شرکت هایی که مدیران کلیدی شرکت اطلاعات

اعتباری رتبهسِمتوضعیت تاریخ تأسیسشرکتنام  مدیرنام 

 جعفر سرقینی

MINES and 

METALS 

Engineering GmbH

A جاری1112112111

71-100

ASCOTEC Holding 

GmbH 

A جاری2212212112

71-100

موید حسینی 

 صدر

MINES and 

METALS 

Engineering GmbH

A سابق1112112111

71-100

ASCOTEC Holding 

GmbH 

A سابق2212212112

71-100

Arco GmbH1212111222سابق B

30-50



Ascotec Science & 

Technology GmbH

- سابق1212111228

ASCOTEC STEEL 

TRADING GMBH

A سابق2112212111

51-70

 احمد کرمی

MINES and 

METALS 

Engineering GmbH

A سابق1112112111

71-100

ASCOTEC Holding 

GmbH 

A سابق2212212112

71-100

Arco GmbH1212111222سابق B

30-50

Ascotec Science & 

Technology GmbH

- سابق1212111228

ASCOTEC STEEL 

TRADING GMBH

A سابق2112212111

51-70

 احسان مجتهد

Ascotec Science & 

Technology GmbH

- سابق1212111228

MINES and 

METALS 

Engineering GmbH

A سابق1112112111

71-100

Steelcom Steel & 

Commodities 

GmbH 

A جاری07.01.2013

71-100

ASCOTEC STEEL 

TRADING GMBH

A سابق2112212111

51-70

 احمد کتانی
MINES and 

METALS 

Engineering GmbH

A سابق1112112111

71-100

ASCOTEC Holding 

GmbH 

A سابق2212212112

71-100
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ASCOTEC STEEL 

TRADING GMBH

A سابق2112212111

51-70

Kara Industrial 

Trading GmbH

Aجاری23.09.2014

71-100

DUSSAL TRADING 

GMBH 

C  جاری22.11.2017

30-50

Haus Meer Invest 

GmbH 

C جاری04.12.2019

30-50

ASTRAL SHIPPING 

GMBH 

- منحل08.01.2010

INTERNATIONAL 

TRADE & 

INDUSTRIAL 

TECHNOLOGY 

ITRITEC GMBH 

A جاری22.08.2008

71-100

GOLGOHAR TRADE 

AND TECHNOLOGY 

GMBH 

Aسابق06.07.2016

71-100

White Bridge Trade 

& Technology 

GmbH 

A سابق1212111228

51-70

 آخیم استام

Aero-Cargo-

Equipment GmbH

2111

Breyeller Spalt und 

Service Center 

GmbH 

- منحل2112212111

Breyeller Stahl 

Vertrieb und 

Verwaltung GmbH

-منحل1112212118

ASCOTEC STEEL 

TRADING GMBH

A سابق2112212111

51-70



CASAVAS GmbH13.11.2003سابق -

مهدی طیبی 

 جزایری

Breyeller Spalt und 

Service Center 

GmbH 

- منحل2112212111

Breyeller Stahl 

Vertrieb und 

Verwaltung GmbH

- منحل1112212118

BS Technik GmbH2112111221جاری A

51-70

META Handels e.K. 2112111228جاری B

30-50

ASCOTEC STEEL 

TRADING GMBH

A سابق2112212111

51-70

، در آنها سرمایه گذاری کرده اندشرکت هایی که مدیران کلیدی شرکت اطلاعات

اعتباری رتبه درصد سهام  وضعیت ثبتی سرمایه ثبتی تاریخ تأسیسنام شرکت

- - - - - - 

اطلاعات بانکی

بانک کدنام بانک

Stadtsparkasse DüsseldorfBLZ 30050110

Europäisch-Iranische HandelsbankBLZ 20310300


