
BUSINESS LICENSE
رخصة تجاریة

License Number رقم الرخصة
2201643.01

Company Name اسم الشركة
AVATLY L.L.C-FZ أفاتلي ش.ذ.م.م-منطقة حرة

Company Type الشكل القانوني
Limited Liability Company شركة ذات مسؤولیة محدودة

Formation Number رقم التأسیس
2201643

Address العنوان
Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al
Sheba, Dubai, U.A.E.

مركز األعمال 1، طابق المیزانین، فندق المیدان، ند الشبا، دبي، اإلمارات
العربیة المتحدة

Issue Date تاریخ الرخصة
28/04/2022

Expiry Date تاریخ االنتھاء
27/04/2023

Managers المدیرون
Lukasz Rybczonek لوكاس ریبكزونیك

Activities Code األنشطة
Designing the structure and content of, and/or
writing the computer code. necessary to create
and implement

6201.01 تصمیم ھیكل ومحتوى ما یلي، و/أو كتابة الرمز الحاسوبي الالزم
إلنشاء وتنفیذ ما یلي

Relevant authorities’ approval must be obtained prior to conducting applicable business activities.
الحصول على موافقة السلطات المختصة إلزامي لممارسة األعمال المرخصة.

[03.01.2201643.01]

Issued under the Meydan - Free Zone regulations. This is an approved electronic document, issued without signature. To verify this document kindly scan the QR code.

تم إصدار ھذه الوثیقة طبقاً لقوانین میدان ـ المنطقة الحرة. وثیقة معتمدة وموافق علیھا إلكترونیا دون الحاجة إلى توقیع. للتحقق من صحة ھذه الوثیقة یرجى مسح رمز االستجابة السریعة
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BUSINESS LICENSE
رخصة تجاریة

Activities Code ألنشطة
E gaming services & solutions 9000.18 خدمات و حلول األلعاب اإللكترونیة
Retail sale of any kind of product over the
internet

4791.02 بیع أي نوع من أنواع المنتجات بالتجزئة عن طریق االنترنت

Relevant authorities’ approval must be obtained prior to conducting applicable business activities.

الحصول على موافقة السلطات المختصة إلزامي لممارسة األعمال المرخصة.

[03.01.2201643.01]

Issued under the Meydan - Free Zone regulations. This is an approved electronic document, issued without signature. To verify this document kindly scan the QR code.

تم إصدار ھذه الوثیقة طبقاً لقوانین میدان ـ المنطقة الحرة. وثیقة معتمدة وموافق علیھا إلكترونیا دون الحاجة إلى توقیع. للتحقق من صحة ھذه الوثیقة یرجى مسح رمز االستجابة السریعة
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