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  واحد ثبت شرکتها و مالکیتهاي صنعیت و معنوي

  اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص/ عام

  

 و نوع:  شرکتنام  - 1

  

هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین (در صورت حقوقی بودن سهامداران نام کامل و نوع شرکت/ مؤسسه و شماره ثبت و  - 2

 مرجع ثبتی آن): 

  

  

 موضوع شرکت:  - 3

  

  

ین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک (تقویم کارشناس رمسی در مورد سرمایه غیر نقدي مبلغ سرمایه شرکت و تعی - 4

 ضمیمه می باشد): 

  

  

  

 تعداد سهام یا نام وبی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتیکه سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین خصوصیات اینگونه - 5

 سهام: 

 

 

  چا�ھار����ی  –سازمان ����ه آزاد �جاری 

  شماره ثبت:   تاریخ: 
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در کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت  - 6

بتوان از کم و کیف آورده آن واریز شده است در مورد آورده غیر نقدي یعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحویکه 

  غیر نقدي اطالع حاصل نمود.

  

  

  

  

 مرکز اصلی شرکت:  - 7

  

  

 مدت شرکت از تاریخ :  - 8

 حق امضاء دارند :  مدیران شرکت و اشخاصیکه - 9

  

  

  

  

 نام و نام خانوادگی مدیرعامل و حدود اختیارات آن در شرکت : - 10

  

  

  

 و مدت تصدي آنها :و علی البدل شرکت  بازرسان اصلی - 11

  

  

 محل شعب فعلی شرکت : - 12

 اساسنامه شرکت مشتمل بر                            ماده و                  تبصره می باشد که در جلسه مورخ - 13

  مجمع عمومی مؤسس شرکت به تصویب رسیده است.

  

  

  

  کلیه سهامداران با قید نام و نام خانوادگی : محل امضاء
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  فهرست سهامداران شرکت................................................................سهامی خاص          

  نام و نام خانوادگی سهامداران  ردیف
  تعداد

  سهام

  درصد

  مسها

  درصد پرداخت

  شده
  محل امضاء

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  **************        جمع کل سهامداران حاضر در جلسه  
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  بسمه تعالی

  اساسنامه شرکت سهامی خاص

  ی شرکت :نام، مرکز اصل - 1ماده       

  نام شرکت :      

  مرکز اصلی شرکت :      

  تأ سیس و صورتجلسه را                  خارج از ایران شعب یا مراکز دیگري در ایران و یا  –مرکز توزیع  –هیئت مدیره می توانند دفاتر      

  ثبت به اداره ثبت شرکتها تقدیم نماید. جهت     

  موضوع شرکت : – 2ماده      

   

  

  

  

  

  مدت شرکت : از تاریخ ثبت بمدت - 3ماده      

      سهم با نام و               سهم بی نام              سرمایه : سرمایه شرکت مبلغ                                         ریال منقسم به  - 4 ماده     

  و  درصد نقداً پرداخت ریال آن معادل                              که                       هر یک به ارزش                             ریال می باشد      

   درصد باقی مانده از طرف صاحبان سهام تعهد شده که ظرف مدتی که                   ریال معادل                                                      

  نماید پرداخت گردد. تعیین میهیأت مدیره     

سهام ظرف موعد مقرر تادیه ننماید، سهام        خود را بابت تعهددر صورتیکه صاحب سهام بدهی پرداخت مبلغ سهام :  - 5ماده     

  بفروش خواهد رسید. 1347سال تجارت مصوب الیحه قانون اصالح قسمتی از قانون  38- 37- 36- 35طبق مواد  وي    

 بر حسب پیشنهاد هیات مدیره و تایید بازرس قانونی سرمایه خود را بناشرکت میتواند  - 1کاهش سرمایه :افزایش و - 6ماده    

  ه با رعایت مقررات قانون الزم االجراء بفروش خواهد رسید.به تصویب صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاد    

  داراي شماره و ترتیب بوده و باید با امضاي      نفر از مدیرانالشکل و اوراق سهام شرکت چاپی و متحد : اوراق سهام- 7ماده     

  باین منظور تعیین مینماید به مهر شرکت مهمور شود.که هیأت مدیره     

  با نام به سهام بی نام و بالعکس طبق مقررات الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت صورت خواهد گرفت.تبدیل سهام     

  سهامی که دارا هستند.به مبلغ اسمی تعداد  مسئولیت صاحبان سهام محدود استیت صاحبان سهام: مسئول- 8ماده     

    که به   کلیه سهام شرکت در موقع صدور با قید نام کامل و نشانی هر صاحب سهم در دفتر - 1انتقال سهام با نام: - 9ماده     

  .ثبت سهام شرکت موسوم است ثبت خواهد شد دفتر   

    و انتقال دهنده  ثبت سهام شرکت ثبت شده و به امضاي رلیه نقل و انتقاالت سهام با نام وقتی معتبر است که در دفتک- 2    

  گیرنده یا نمایندگان مجاز آنان برسد و نام و نشانی انتقال گیرنده نیز در دفتر مزبور قید شود. انتقال  
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ام مورد انتقال تادیه نشده باشد انتقال گیرنده مسئول پرداخت نشده رتیکه در تاریخ انتقال، تمامی مبلغ اسمی سهدر  صو

خواهد بود، نقل و انتقالی که با رعایت ترتیب فوق الذکر صورت نگرفته باشد از لحاظ شرکت و اشخاص ثالث بی اعتبار 

  خواهد بود. 

  بعالوه هرگونه نقل و انتقال سهام با نام تابع مقررات زیر است:  - 3

ی که بخواهد تمام یا قسمتی از سهام خود را انتقال دهد باید قصد خود را کتباً بوسیله پست سفارشی به هر صاحب سهم

سایر صاحبان سهام اطالع دهد، سایر صاحبان سهام باید ظرف سی روز از تاریخ دریافت اطالعیه مذکور قیمتی را که 

سهام خود را جهت فروش عرضه نموده اعالم نمایند، حاضرند بابت سهام بپردازند طی اطالعیه کتبی به صاحب سهمی که 

صاحب سهمی که سهام خود را جهت فروش عرضه نموده اعالم نمایند. صاحب سهمی که سهام خود را جهت فروش عرضه 

نموده است اختیار خواهد داشت که ظرف سی روز از تاریخ دریافت اطالعیه اخیر الذکر سهام خود را بقیمتی که سایر 

  یشنهاد کرده اند به آنها بفروشد یا سهام صاحبان سهام را بهمان قیمت خریداري نمایند. صاحبان پ

گواهینامه موقت سهام: تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می  - 4

  دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده است. 

  ومی: مجامع عمومی از اجتماعی صاحبان سهام تشکیل می شود و انواع آن بشرح زیر می باشد: مجامع عم - 10ماده 

مجمع عمومی عادي سالیانه: مجمع عمومی عادي هر سال یکبار در مرکز اصلی شرکت یا در محل دیگري در منطقه  - الف

از پایان سال مالی شرکت از چهار ماه  صنعتی چابهار که هیئت مدیره تعیین نماید و در تاریخی که دیرتر - آزاد تجاري

نباشد تشکیل خواهد شد، کلیه صاحبان سهام که صاحب حداقل یک سهم از سهام شرکت باشند حق خواهند داشت که 

در کلیه جلسات مجامع عمومی اصالتاً و یا وکالتاً حاضر شوند و ممکن است در مواقع دیگر نیز بطور فوق العاده جهت 

  ه طبق قانون در آن مطرح می گردد دعوت شود. رسیدگی به اموري ک

مجمع عمومی فوق العاده: مجمع عمومی فوق العاده در هر موقع که طبق مقررات دعوت بعمل آید در مرکز اصلی  -ب

       .صنعتی چابهار که هیئت مدیره تعیین نماید تشکیل خواهد شد - شرکت یا در محل دیگري در منطقه آزاد تجاري

سهام که بر طبق دفتر سهام شرکت صاحب حداقل یک سهم از سهام شرکت باشند حق خواهند داشت که در صاحبان کلیه 

  کلیه جلسات مجمع عمومی اصالتاً و یا وکالتاً حاضر باشند. 

  

   »دعوت نامه«

سیدگی از محل و روز و ساعت جلسه و امور مورد ر (دعوت نامه)از مجامع عمومی عادي یا فوق العاده که  یکدعوت هر 

قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد به ترتیب و در مواردیکه خواهد بود ظرف مدتی که کمتر از ده روز و بیش از چهل روز 

در قانون پیش بینی شده است انجام شده و یک نوبت نیز در روزنامه اي که جهت درج آگهی هاي شرکت تعیین شده 

دعوت صاحبان سهام نسبت به اشخاصی که در مجموع اصالتاً و یا است، منتشر خواهد شد، رعایت تشریفات مربوط به 

وکالتاً حضور یابند یا از انصراف خود را از دریافت دعوتنامه اعالم داشته باشند الزامی نخواهد بود، دعوت مجمع عمومی 

ام به درخواست صاحبان سهعادي سالیانه به وسیله هیأت مدیره بعمل خواهد آمد، مجمع عمومی عادي یا فوق العاده 

اکثریت اعضاء هیئت مدیره شرکت و یا بازرس یا شخص و یا اشخاص شرکت یا شرکت هائی که الاقل یک پنجم سهام 
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شرکت را دارا باشند تشکیل خواهند شد، هرگونه درخواستی که طبق مقررات این ماده براي تشکیل مجمع عمومی اعم از 

توضیح مختصري درباره موضوعی باشد که در مجمع مطرح می گردد. هیئت  عادي یا فوق العاده بعمل می آید باید حاوي

ه یا مدیر عامل باید حداکثر تا بیست روز بعد از تاریخ وصول درخواست دعوت مجامع عمومی ژیومدیره یا رئیس هیات 

سمتی از قانون حی قالیحه اصال 95عادي یا فوق العاده مجمع مورد درخواست را دعوت کند، در غیر اینصورت مطابق ماده 

  تجارت عمل خواهد شد. 

صورتجلسات: از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت صورتجلسه اي توسط منشی مجمع تهیه خواهد شد،  - 1

این  12) ماده 1صورتجلسات مزبور توسط منشی مجمع تهیه شده با امضاي کلیه اعضاي هیات رئیسه مجمع مذکور در بند (

  د و در پرونده هاي شرکت در مرکز اصلی آن نگاهداري خواهد شد. اساسنامه خواهد رسی

ن به در مواردیکه قانون مقرر مینماید تصمیمات مجامع عمومی براي انتشار آگهی باید به اداره ثبت شرکتها که شرکت در آ

  ثبت رسیده ارسال خواهد شد. 

اخذ تصمیم واقع نشود هر یک از جلسات مجامع تمدید جلسه : هرگاه کلیه موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد  - 2

عمومی را میتوان با راي دارندگان اکثریت سهامی که اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حاضر شده اند به روز دیگري که نباید 

دیرتر از دو هفته از تاریخ جلسه اول باشد موکول نمود، تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و درجلسات 

  عد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت. ب

موضوعات خارج از دستور: مجامع عمومی اعم از عادي یا فوق العاده فقط موضوعاتی را مورد رسیدگی قرار خواهد داد  - 3

ضور داشته که در دستور جلسه قید شده باشد، مگر در صورتیکه کلیه صاحبان سهام شرکت اصالتاً یا وکالتاً در مجموع ح

  و نسبت به طرح موضوعات دیگر راي موافق بدهد. 

اثر الزام آور تصمیمات: تصمیماتی که طبق مقررات اساسنامه به تصویب مجامع عمومی صاحبان سهام می رسد به  - 4

مورد سمت کلیه صاحبان سهامی که حضور دارند یا غایب می باشند، از جمله نسبت به صاحبان سهامی که از دادن راي در 

  آن تصمیمات امتناع نموده اند الزام آور می باشد. 

  

  حد نصاب و امور مجامع عمومی:  - 11ماده 

که  یموقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهاممجمع عمومی عادي: حد نصاب الزم در هر یک از مجامع عمومی عادي 

ا وکالتاً در مجمع حضور داشته باشند، در صورتیکه الاقل بیش از پنجاه درصد سهام را مالک بوده و حق راي دارند اصالتاً ی

روز قبل از تاریخ مجمع دوم بعمل خواهد آمد و در  15این حد نصاب با دعوت اول حاصل نشود دعوت دیگري الاقل 

دعوتنامه نتیجه دعوت اول قید خواهد شد، مجمعی که در نتیجه دعوت دوم تشکیل می گردد با حضور هر عده از صاحبان 

رکت رسمیت خواهد داشت، اموریکه در مجمع عمومی عادي مورد رسیدگی واقع خواهد شد محدود به موضوعات سهم ش

  زیر خواهد بود. 

  رکت و وضع مالی آن و گزارش بازرسرسیدگی به گزارش ساالنه هیات مدیره درباره فعالیتهاي ش - الف

سود و زیان تقدیمی هیات مدیره پس از استماع رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به تصویب ترازنامه ساالنه و حساب  -ب

  گزارش بازرس
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  تصویب پرداخت سود سهام  - ج

  اتخاذ تصمیم در مورد تامین اندوخته هایی عالوه بر اندوخته قانونی.  - د

  انتخاب مدیران و در صورت اقتضاء انتخاب مدیران علی البدل و تعیین حضور آنان.  - ه

  دل و تعیین حق الزحمه آنها. انتخاب بازرس اصلی و علی الب - و

  االنتشار جهت درج آگهی هاي قانونی شرکت. تعیین روزنامه کثیر  -ز

هر موضوع دیگري که بر طبق این اساسنامه یا قوانین دیگر صراحتاً جزء اختیارات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان  - ح

  سهام یا هیئت مدیره قرار نگرفته باشد. 

ده: حد نصاب الزم در هر یک از مجامع عمومی فوق العاده موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان مجمع عمومی فوق العا - 2

سهامی که الاقل بیش از پنجاه درصد سهام را مالک بوده و حق راي شرکت را دارا هستند اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حضور 

دیگري بعمل خواهد آن و در دعوت نامه نتیجه داشته باشند، در صورتیکه این حد نصاب با دعوت اول حاضر نشود دعوت 

دعوت اول قید خواهد شد که صاحبان سهامی که الاقل بیش از یک سوم سهام واجد حق راي شرکت را دارا هستند 

اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته باشند اموریکه در مجامع عمومی فوق العاده مورد رسیدگی واقع خواهد شد شامل 

  یر است. موضوعات ز

  اصالح اساسنامه  - الف

  انحالل شرکت  -ب

  افزایش یا کاهش سرمایه سهامی شرکت  - ج

  

  نحوه عمل و اخذ راي در مجامع عمومی  - 12ماده 

رئیس هیات مدیره یا در غیاب وي نایب رئیس هیات مدیره و در غیاب هر دو نفر مدیر دیگري که از طرف هیات مدیره 

یا  ع عمومی را بعهده خواهد داشت، در صورتیکه هیچ یک از مدیران در مجمع حاضر نباشندتعیین شده باشد ریاست مجام

امتناع کنند رسمیت مجمع توسط مسن ترین سهامداران اعالم خواهد شد و  از ریاست مجمع کلیه مدیران حاضر در مجمع

ده دار شود، در هر مورد دو ناظر از بین سهامداران حاضر یکنفر را زا میان خود انتخاب خواهند کرد تا ریاست مجمع را عه

، منشی مجمع ممکن است از سهامداران شرکت صاحبان سهام حاضر در مجمع به اکثریت نسبی آراء انتخاب خواهد شد

نباشد رئیس و دو نفر ناظر و منشی، هیات رئیسه مجمع را تشکیل می دهد و صورتجلسه آنرا امضاء می نمایند در مجامع 

اب یا عزل یک یا چند نفر از مدیران اخذ تصمیم بعمل می آید رئیس هیأت مدیره در مدتی که انتخاب یا عمومی که انتخ

عزل صورت میگیرد نمی توانند ریاست مجمع را عهده دار شود، ، و در این مدت ریاست مجمع بعهده سهامدار دیگري 

  خواهد بود که به اکثریت نسبی آراء انتخاب می شود. 

هر یک از صاحبان سهام که نام وي بیست روز قبل از  باشددیکه در این اساسنامه ترتیب دیگري مقرر جز در موار - 2

تاریخ هر یک از مجامع عمومی در دفتر سهام شرکت ثبت شده باشد در مجمع مذبور براي هر سهمی که بنام وي ثبت شده 

لتاً یا توسط وکیل راي بدهد و در است حق یکی راي خواهد داشت، چنین صاحب سهمی حق خواهد داشت که اصا

صورتیکه توسط وکیل راي بدهد باید سند کتبی که به امضاي صاحب سهم تعیین کننده وکیل رسیده باشد به مجمع ارائه 
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هر شخصی اعم از آنکه سهامدار شرکت باشد یا نباشد می تواند بسمت وکیل  و ضمیمه صورت جلسه مجمع بایگانی گردد

  تعیین گردد. 

هر یک از مجامع عمومی بنا به تصمیم رئیس مجمع یا حسب تقاضاي هر یک از صاحبان سهم که در مجمع مزبور  در - 3

  داراي حق راي باشد اخذ راي بصورت کتبی بعمل خواهد آمد. 

تصمیمات مجامع عمومی عادي موقعی معتبر خواهد بود که به تصویب صاحبان الاقل نصب بعالوه یک سهامداران  - 4

  شرکت که اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حاضر شده اند رسیده باشد. 

کت که تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده موقعی معتبر خواهد بود که همواره صاحبان الاقل دو سوم صاحبان سهام شر

  اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حاضر شده اند رسیده باشد. 

  

  هیات مدیره:  - 13ماده 

 شرکت توسط هیات مدیره اداره می شود.   - 1

 هیات مدیره مرکب از .............. مدیر خواهد بود که در مجمع عمومی عادي براي مدت دو سال انتخاب خواهند شد.   - 2

ولی هر مدیر تا هنگامیکه جانشین او طبق مقررات انتخاب نشده در سمت خود  مدت ماموریت مدیران دو سال است، - 3

 باقی می ماند، انتخاب مجدد هر کی از مدیران بال مانع است. 

مدیر علی البدل نیز انتخاب نماید در صورت فوت یا  يمجمع عمومی عادي می تواند در موقع انتخاب مدیران تعداد  - 4

نان آهر کی از مدیران اصلی، مدیران علی البدل خود به خود حق خواهند داشت که بجاي یا غیبت یا سلب شرایط  استعفا

 انجام وظیفه نماید. 

هیات مدیره باید در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیات مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب نماید رئیس و   - 5

 ثریت آراء هیات مدیره از سمت خود عزل شوند. نایب رئیس باید از میان اشخاص حقیقی باشند و میتواند به اک

  

  وظایف و اختیارات هیات مدیره:  - 14ماده 

بدون آنکه عمومیت مراتب ذیل محدود گردد هیئت مدیره نمایندگی شرکت را در برابر کلیه مراجعه اعم از قضائی، 

استثناء دارا میباشند و جز در  دولتی و غیر دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی بدن هیچگونه

هیات مدیره میتواند در حدود موضوع شرکت مواردیکه اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در صالحیت مجمع عمومی است 

هرگونه عملیات و معامالتی را انجام دهد و بدون قید محدودیت و انحصار هیات مدیره با رعایت موضوع و احتیاج و صالح و 

  یارات زیر است: صرفه شرکت داراي اخت

  انجام کلیه امور تجاري شرکت.  - 1

  انجام هرگونه داد و ستد اموال منقول و غیر منقول.  - 2

  انعقاد انواع و اقسام قراردادها، وصول و دریافت وجه و هر نوع مطالبات و پرداخت وجوه.  - 3

   مذاکره و دریافت وام از بانکها، موسسات غیر تجاري، بنگاها ها و اشخاص. - 4

  وارد کردن هر نوع کاالي وارداتی و صدور هرگونه کاالي صادراتی.  - 5
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 تاسیس شعب و نمایندگی در ایران و در هر سرزمین دیگري که بصالح شرکت تشخیص داده شود.  - 6

 تنظیم مفاصا حساب و تصفیه حسابها.  - 7

 ، حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسایل مربوط به شرکت. ششور، مذاکره، ساز - 8

اع هر یک یا کلیه اختالفات شرکت به داوري و تعیین داور یا دوران و تفویض اختیار صلح و سازش به داوران ارج - 9

 مزبور و اقامه دعاوي و دفاع از دعاوي و تعیین وکیل به این منظور. 

 تنظیم بودجه شرکت.   - 10

 انعقاد هرگونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هرگونه مناقصه و مزایده.   - 11

 اد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره با حق فسخ و یا حق ادعاي خسارت یا بدون آن. انعق - 12

افتتاح حساب در بانکها و در موسسات مالی و اعتباري و سایر موسسات غیر تجاري و انتقال و مسدود کردن حسابهاي  - 13

 مزبور. 

 تعیین صاحبان امضاء مجاز شرکت.  - 14

 اعطاء و قبول ضمانت.  - 15

 ن اموال منقول و غیر منقول شرکت و قبول رهینه و وثیقه. رهن و وثیقه نهاد - 16

 اعطاء و تحصیل وام و اعتبار.  - 17

 امضاء چکها و دریافت وجوه.  - 18

 صدور بروات و حوالجات.  - 19

 مبادرت بظهر نویسی و تضمینات تجاري.  - 20

چنین سرمایه افتتاح حسابهاي جاري و حسابهاي سپرده ثابت جهت وجوه ذخیره و مسدود کردن حسابهاي مزبور و هم - 21

 گذاري دارائی نقدي شرکت. 

 تعیین حقوق و حق الزحمه و حق الوکاله و پاداش آنها.  حقنصب و عزل عاملین و وکال و نمایندگان و کارمندان با  - 22

 دیگران.  يگی و عاملیت و شرکت در نمایندگاواگذاري نمایند - 23

 محوله از طرف موسسات مزبور یا توسط آنها. قبول نمایندگی از شرکت ها و موسسات خارجی و انجام هرگونه امور  - 24

 و حقوقی.  حقیقیتفویض اختیارات الزم براي انجام امور فنی و اداري شرکت به اشخاص  - 25

 تصویب انتقال سهام با نام شرکت.  - 26

و هیات مدیره در انجام امور و وظایف مشروحه باال میتواند تصمیمات الزم اتخاذ و همچنین انجام بعضی از امور  - الف

  وظایف مزبور را بر اساس تصمیمات متخذه به شخص یا اشخاص تفویض نماید. 

براي هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورتجلسه اي تنظیم و به امضاي مدیران حاضر در جلسه که داراي اکثریت  -ب

داشته اند یا غایب بوده اند بوده و تصمیمات مزبور را معتبر اتخاذ کرده اند برسد، در صورتجلسه نام مدیرانی که حضور 

از هیات و خالصه اي از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر میگردد، در صورتیکه یا تمام یا بعضی 

مدیره با تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد و راي مخالف بدهد نظر آنان باید در صورت درخواست در 

  صورتجلسه قید شود. 
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اب الزم جهت شور و اخذ تصمیم در جلسات هیات مدیره حضور اکثریت مطلق اعضاء اصالتاً یا وکالتاً میباشد و حد نص - ج

  اتخاذ هیچگونه تصمیمی ممکن نخواهد بود مگر آکه اکثریت اعضاي حاضر در جلسات اصالتاً یا وکالتاً با آن موافق باشند.

اعم از اینکه جلسه هیات مدیره تشکیل شده باشد یا نشده باشد تصمیماتی که به امضاي کلیه مدیران رسیده باشد  - د

  معتبر خواهد بود. 

از مدیران، هیات مدیره را با ابالغ اطالعیه اي به جلسه دعوت خواهد  یکرئیس هیات مدیره راساً یا بنا به تقاضاي هر  -ر

هیات مدیره را با ابالغ اطالعیه اي به جلسه دعوت  کرد بعالوه مدیر عامل منفرداً یا دو نفر از مدیران متفقاً میتوانند جلسه

نمایند، کلیه دعوت هاي هیات مدیره باید با پست سفارشی ارسال گردد، براي مدیرانی که در خارج اقامت دارند ارسال 

دعوتنامه بوسیله پست سفارشی و همچنین بوسیله تلگرام یا تلکس یا فاکس بعمل خواهد آمد جلسه هیات مدیره ممکن 

است بدون اطالعیه یا دعوت نیز تشکیل گردد مشروط به اینکه هر یک از اعضاء غایب کتبا از لزوم ارسال اطالعیه 

صرفنظر نماید، کلیه جلسات هیأت مدیره در مراکز اصلی شرکت تشکیل می گردد، مگر در صورتیکه هیأت مدیره محل 

  دیگري را تعیین نماید. 

دیره نباشد میتواند در جلسات هیأت مدیره شرکت کند، لیکن حق رأي نخواهد مدیر عامل در صورتیکه عضو هیأت م

  داشت. 

هیأت مدیره باید یکنفر را از بین خود یا از خارج بعنوان مدیر عامل شرکت انتخاب و حدود اختیارات و مدت تصدي و  -ز

  حق الزحمه او را تعیین کند. 

ور شرکت را طبق اختیاراتی که به او تفویض گردیده است اداره خواهد مدیر عامل عالیترین مقام اجرائی شرکت بوده و ام

و اوراق تعهد آور و بهادار و بانکی و تجاري و قراردادها و عقود اسالمی باید به امضاي .... نفر نمود کلیه مکاتبات و اسناد 

ا با مسئولیت خود به شخص یا از اعضاء هیئت مدیره برسد، هر یک از صاحبان امضاي مجاز میتوانند حق امضاي خود ر

  اشخاص دیگري تفویض نماید. 

  

  سهام وثیقه مدیران:  - 15ماده 

  تعداد سهامی که باید توسط هر یک از مدیران بعنوان سهام وثیقه نزد شرکت تودیع گردد یک سهام خواهد بود. 

  

  بازرس اصلی و بازرس علی البدل:  - 16ماده 

مومی عادي یکنفر را بسمت بازرس اصلی شرکت انتخاب خواهند کرد. مشارالیه صاحبان سهام هر سال در مجمع ع - الف

براي مدت یکسال انجام وظیفه خواهد کرد، انتخاب مجدد بازرس کلیه وظایف و اموري را که قانون مقرر نموده است انجام 

  خواهد داد. 

لی البدل شرکت انتخاب خواهد کرد، صاحبان سهام هر سال در مجمع عمومی عادي شخص دیگري را بعنوان بازرس ع -ب

  مشار الیه در صورت فوت یا استعفاء یا سلب شرایط بازرس اصلی براي انجام وظیفه وي دعوت خواهد شد. 

  حق الزحمه قابل پرداخت به بازرس اصلی علی البدل توسط صاحبان سهام در مجمع عمومی عادي تعیین خواهد شد.  - ج
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  دفاتر و محاسبات:  - 17ماده 

د ماه همان سال پایان خواهد گرفت، اولین سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفن - لفا

  سال مالی شرکت از تاریخ ثبت شرکت شروع و در پایان اسفند همان سال پایان خواهد گرفت.

سی در دسترس مدیران و دفاتر حساب در مرکز اصلی شرکت نگاهداري خواهد شد و در کلیه اوقات جهت بازر -ب

بازرس خواهد بود، هیات مدیره باید ترتیب دهد که حساب وضع مالی و فعالیتهاي شرکت تهیه و در مجمع عمومی ارائه 

  شود. 

صورتحساب مالی که حساب ساالنه شرکت را تشکیل می دهد شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی خواهد  - ج

روز قبل از تشکیل مجمع عمومی  باشد تهیه و بالفاصله پس از  20تی که نباید دیرتر از بود. این صورتحسابها در مد

روز  15تنظیم به بازرس شرکت تسلیم خواهد شد، بازرس سپس گزارش بازرسی خود را در مدتی که نباید دیرتر از 

  قبل از تشکیل مجمع عمومی عادي ساالنه باشد به هیات مدیره تسلیم خواهد نمود. 

مقررات مواد حسابهاي ساالنه شرکت مطابق قواعد و رسوم متداول تجاري و مفاد مقررات و قوانین جاریه از جمله  -ز

  الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت تهیه و تنظیم خواهد شد.  341تا  232

  گرفت. انحالل و تصفیه: انحالل و تصفیه شرکت طبق مقررات قوانین جاریه صورت خواهد  - 18ماده 

موضوعات پیش بینی نشده: در مورد کلیه مطالبی که در این اساسنامه بدان اشاره نشده است طبق مقررات  - 19ماده 

تجارت عمل خواهد شد. این اساسنامه در نوزده ماده تنظیم و به امضاء کلیه موسسین شرکت به اسامی ذیل رسیده و 

  تمام صحفان آن امضاء شد. 
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  الیبسمه تع

  

  (سهامی خاص)          صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت 

  

اولین جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام در ساعت ................... روز ............... مورخ ............... با حضور صد در صد 

به شرح زیر انتخاب اعضاء مؤسس در محل مرکز اصلی شرکت تشکیل شد، ابتدا پس از بحث و بررسی هیأت رئیسه را 

  نمود. 

 آقا/ خانم ................................................ به عنوان رئیس جلسه              محل امضاء  - 1

 آقا/ خانم ............................................. به عنوان ناظر - 2

 عنوان منشی  آقا/ خانم .............................................. به - 3

  

  سپس از طرف رئیس جلسه رسمیت مجمع اعالم و نسبت به موضوعات مشروح زیر: 

  انتخاب هیأت مدیره  - 2تصویب اساسنامه                                                           - 1

  انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی  - 4                انتخاب بازرسان  - 3

  به عنوان دستور جلسه عنوان گردیده بود به اتفاق آراء اخذ تصمیم به شرح زیر عمل آمد:  که

  اساسنامه مشتمل بر ...................... ماده و ................ تبصره به تصویب کلیه مؤسسین رسید.  - الف

                   هیأت مدیره مرکب از:                                                -ب

  محل امضاء                        

1 -               

2 -                    

3 -                   

4 -                   

5 -               

  براي مدت دو سال انتخاب گردیدند و با امضاء صورتجلسه قبولی خود را اعالم نمودند. 
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  بسمه تعالی

  

  ص)(سهام خا          اولین جلسه هیات مدیره شرکت 

  

در ساعت                     روز              مورخ            اولین جلسه هیأت مدیره در محل مرکز اصلی شرکت و با حضور کلیه 

  اعضاي هیأت مدیره بشرح ذیل تشکیل: 

 آقاي/ خانم   - 1

 آقاي/ خانم   - 2

 آقاي/  خانم  - 3

 آقاي / خانم   - 4

 آقاي/ خانم   - 5

  ت ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید: و پس از اعالم رسمیت جلسه، تصمیما

  الف)

  آقاي/خانم                                                           به سمت رئیس هیأت مدیره   - 1

  به سمت نایب رئیس هیأت مدیره           آقاي/ خانم  - 2

  به سمت مدیر عامل (عضو هیات مدیره/ خارج از اعضاء)          آقاي/ خانم  - 3

  به سمت عضو هیأت مدیره           اي/ خانم آق - 4

  به سمت عضو هیأت مدیره           آقاي/ خانم  - 5

  حدود اختیارات مدیر عامل:  -ب

  

  نحوه امضاء مکاتبات:  - ج

  مکاتبات و اسناد و اوراق تعهد آور و تجاري و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسالمی با امضاء 

  بود.  همراه با مهر شرکت معتبر خواهد

  مکاتبات عادي و اداري با امضاء 

  

  د) چون موضوع دیگري قابل طرح در جلسه نبود، هیات مدیره در ساعت       همان روز به کار خود پایان داد. 

  

  

  محل امضاء و قبولی سمت کلیه اعضاء هیات مدیره 
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  از الیحه اصالحی قانون تجارت  147بازرسان با رعایت ماده  - ج

  دارنده شناسنامه شماره              آقاي/ خانم 

  .................................. فرزند .................                                           ............................                   

  به شماره ثبت       مؤسسه                                                                       

  صادره از                                   ساکن                                                         

  ...........................                ............................................. به عنوان بازرس اصلی و               

  بت                                 مرکز اصلیمحل ث

  دارنده شناسنامه شماره              آقاي/ خانم 

  .................................. فرزند .................                                           ............................                   

  به شماره ثبت                                                               مؤسسه               

  صادره از                                   ساکن                                                         

  ............................ به عنوان بازرس علی البدل...........................                .................               

  محل ثبت                                 مرکز اصلی

  براي مدت یکسال شمسی انتخاب شدند و با امضاي ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعالم نمودند. 

  

  رج آگهی هاي شرکت انتخاب گردید. د: روزنامه کثیر االنتشار .................................... جهت د

  

ح: مجمع به آقاي/ خانم ................................ عضو هیئت مدیره با حق توکیل به غیر وکالت میدهد که با مراجعه به 

ات واحد ثبت شرکتهاي منطقه آزاد چابهار نسبت به پرداخت کلیه هزینه هاي قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت شرکتها اقدام

  الزم را بعمل آورد. 

  

  محل امضاء کلیه سهامداران           محل امضاء و قبولی سمت بازرسان 

  


