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  :تاریخ                                                                                                                                                         

  :شماره                                                 لی                                                                        سازمان منطقه آزاد انز

  

  

  اداره ثبت شرکتها و مالکیتهاي صنعتی و معنوي

  

  عام/اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص

  

  

   ..................................................................................................................... :نام شرکت -1

..........................................................................................................................................  

  .......................................................................................: هویت کامل و اقامتگاه موسسین -2

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
........................................................................................................................  

      ...............................................................................................................:موضوع شرکت -3

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
...............................................................................................................  

  ...............................................:مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک -4

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.................................................................................................................................  

اسمی آنها و درصورتیکه سهام ممتاز مـورد نظـر باشـد تعیـین     تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ  -5

     ..........................................................................................اینگونه سهام  خصوصیات و امتیازات

.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................  

با تعیین شماره حساب و نام بانکی کـه  (ز موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اندمیزان تعهد هریک ا -6

وجوه پرداختی در آن واریز شده است در مورد آورده غیر نقدي یعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن 

  ).از کم و کیف آورده غیر نقدي اطالع حاصل نمود به نحویکه بتوان
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  سازمان منطقه آزاد انزلی   

     

  

   .در تعهد می باشد............ریال پرداخت گردیده و ...................... سهم که .............. دارنده ......................... آقاي/خانم

  . تعهد می باشد در............ریال پرداخت گردیده و ...................... سهم که .............. دارنده ......................... آقاي/خانم

  . در تعهد می باشد............ریال پرداخت گردیده و ...................... سهم که .............. دارنده ......................... آقاي/خانم

  . در تعهد می باشد............یده و ریال پرداخت گرد...................... سهم که .............. دارنده ......................... آقاي/خانم

  . در تعهد می باشد............ریال پرداخت گردیده و ...................... سهم که .............. دارنده ......................... آقاي/خانم

مـورخ  ............................. طی گـواهی شـماره   ........ .........................ریال به حساب جاري  ..............................که مبلغ 

  .واریز گردیده و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد................. شعبه ................ بانک ...................... 

  

  .........................................................................................................: مرکز اصلی شرکت -7

..........................................................................................................................................  
  

  .از تاریخ ثبت به مدت نامحدود :مدت شرکت -8

  

  ..............................................................................................................: مدیران شرکت -9

..........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................   

  
  

  ..........................................................................................اشخاصی که حق امضاء دارند  -10

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.................................................................................................................................  
  

  .................................................................. :نام مدیرعامل و حدود اختیارات آن در شرکت -11

.............................................................................................................................................
......................................................................................................................................    
  
  

  ..................................................................................:بازرسان اصلی و علی البدل شرکت -12
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.............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................  
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  سازمان منطقه آزاد انزلی   

  

    

  

  ........................................................................................................:محل شعب شرکت -13

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

....................................................................................................................................  
  

................. تبصره مـی باشـد کـه در جلسـه مـورخ      ................... ماده و ................ اساسنامه شرکت مشتمل بر  -14

  .موسسین شرکت به تصویب رسیده اند

  

  

  

  

  

  

  

  

                            :امضاء موسسین
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  :تاریخ                                                                                                                                                        

  :شماره                                                سازمان منطقه آزاد انزلی                                                                        

  

  

  سهامی خاص .......................................................صورت جلسه مجمع عمومی  شرکت 

  

با حضور کلیه موسسین در محل شرکت به .................................. اولین جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام در تاریخ 

هیـأت رئیسـه را    پس از بحث و بررسـی  تشکیل و مجمع................................................................................... آدرس 

  :بشرح زیر انتخاب نمود

  

  بعنوان رئیس جلسه........... ...............................................................................................................................خانم /آقا-1

  بعنوان ناظر.................................................................................................. ........................................خانم /آقا-2

  بعنوان ناظر.... ......................................................................................................................................خانم /آقا-3

  منشیبعنوان ............. .............................................................................................................................خانم /آقا-4

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

  

  اساسنامهتصویب  -1

  انتخاب هیأت مدیره -2

  انتخاب بازرسان -3

  انتخاب روزنامه جهت درج در آگهی -4

  نام سهامداران -5

  :یر بعمل آمدزکه بعنوان دستور جلسه عنوان گردیده بود باتفاق آراء اخذ تصمیم بشرح 

  .ره به تصویب کلیه موسسین رسیدتبص................. ماده و .......................... اساسنامه مشتمل بر  -الف

  

  :هیأت مدیره مرکب از -ب

  

  ......................................... .............................................................................................................................خانم /آقا-1

  

  .............................. .......................................................................................................................................خانم /آقا-2

  

  .............................................................................. .......................................................................................خانم /آقا-3

  

  . ....................................................................................................................................................................خانم /آقا-4

  

  .گردیدند براي مدت دو سال انتخاب 
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  :تاریخ                                                                                                                                                        

  :شماره                                                سازمان منطقه آزاد انزلی                                                                        

  

  

  الیحه اصالح قانون تجارت 147با رعایت ماده : بازرسان

صادره از ...................دارنده شماره شناسنامه ............................... فرزند ............................................... خانم /آقاي -الف

بعنوان بازرس .....................................................................................................................................ساکن .......................... 

  .اصلی

  

صادره از ...................دارنده شماره شناسنامه ............................... فرزند ............................................... خانم /آقاي -ب

بعنوان بازرس .....................................................................................................................................ساکن .......................... 

  .را ذیالً اعالم نمودندعلی البدل براي مدت یکسال شمسی انتخاب شدند و قبولی خود 

  

                                                                                 .شرکت انتخاب گردیدبراي درج آگهی هاي .................................... روزنامه کثیر االنتشار  -د

عضو هیأت مدیره وکالت می دهند که دفاتر ثبت شرکتها ............................................... خانم /سهامداران به آقاي -ذ

  .را امضا نماید

  

  درصد پرداخت شده  درصد تعهد  تعداد سهام  ردیف و نام سهامدار

  .............................................  .....................  .......................  .................................................خانم /آقاي-1

  .............................................  .......................  .......................  .................................................خانم /آقاي -2

  .............................................  .......................  .......................  .................................................خانم /آقاي -3

  .............................................  .......................  .......................  .................................................خانم /آقاي -4

  .............................................  .......................  .......................  .................................................خانم /آقاي -5

  .............................................  .......................  .......................  .................................................خانم /آقاي -6

  

  

  

  

  

  محل امضاء موسسین و بازرسان
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  :تاریخ                                                                                                                                                        

  :شماره                                                سازمان منطقه آزاد انزلی                                                                        

  

  

  سهامی خاص....................................................... شرکت   هیأت مدیرهصورت جلسه 

  

در محل شرکت تشکیل و نسبت بـه مـوارد زیـر بـه     .................. روز ............... اولین جلسه هیأت مدیره در ساعت 

  . اتفاق آراء اخذ تصمیم بعمل آمد

  

  به سمت رئیس هیأت مدیره        ....................فرزند               ...............................................خانم /آقا-1

  

    هیأت مدیره به سمت نائب رئیس     ....................  فرزند ...............................................              خانم /آقا -2

          

               به سمت مدیرعامل....................       فرزند ...............................................              خانم /آقا -3

    

  عضو هیأت مدیره    ....   ................فرزند ...............................................              خانم /آقا -4

  

  ....................         فرزند ...............................................              خانم /آقا -5

  

انتخاب گردیدند که براساس مواد اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهـد بـود و سـایر    ........................................................................................... ......با امضاء 

     .و مهر شرکت معتبر می باشد............................................................ نامه هاي اداري با امضاء 

  

وکالت مـی  ) .................................................... احدي از اعضاء هیأت مدیره (خانم / اء هیأت مدیره به آقايکلیه اعض

  .دهند که نسبت به ثبت شرکت و امضاء ذیل دفاتر ثبتی اقدام نماید

  

  

  

  

  

        :محل امضاء هیأت مدیره
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  :تاریخ                                                                                                                                                        

  :شماره                                                سازمان منطقه آزاد انزلی                                                                        

  

  

  اساسنامه شرکت سهامی خاص

  بخش اول

  مدت و مرکز اصلی شرکت -موضوع -نام

  

  نام شرکت: 1ماده

  )سهامی خاص........................................................................................................... (نام شرکت عبارت است از شرکت 

  

  ضوع شرکتمو: 2ماده

  :موضوع شرکت عبارت است از

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................  

  

  مدت شرکت: 3ماده

  .از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است

  

  )تلفنهاي ضروري سهامداران: (مرکز اصلی شرکت: 4ماده

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................  

نتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر در ایران به تصمیم مجمع فوق العاده است و همچنین مجمع عمومی می ا

هیأت مدیره می توانـد هـر موقـع الزم    . تواند به هیأت مدیره در خصوص تغییر مرکز شرکت تفویض اختیار نماید

  .ها را منحل نمایدبداند شعب یا نمایندگی هایی در داخل یا خارج ا ایران دایر یا آن

  

  

  :امضاء موسسین
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  سازمان منطقه آزاد انزلی    

  

  بخش دوم

  سرمایه و سهام

  

  سرمایه: 5ماده

و ......................... سهم بـا نـام   ................................... ریال منقسم به . .................................مبلغ  سرمایه نقدي شرکت

ریال آن نقداً ............. ....................................که مبلغ ................................... سهم بی نام هر یک به ارزش .................... 

  .ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است..................................................... پرداخت و مبلغ 

  

  پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام: 6ماده

یا مواعـدي   قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم برحسب احتیاجات شرکت باید در موعد

 38 تـا  35که طبق تصمیم هیأت مدیره تعیین می شود، پرداخت گردد و در این مورد هیأت مدیره باید طبق مواد 

  .الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت اقدام کند

  

  اوراق سهام: 7ماده

پی و داراي شـماره ترتیـب و   اوراق سهام شرکت متحد الشکل و چا. اماً استکلیه سهام شرکت با نام و یا بی نام تو

بوده و باید به  1374الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 26حاوي نکات مذکور در ماده

  .امضاي الاقل دو نفر از مدیران شرکت که هیأت مدیره تعیین می کند برسد و به مهر شرکت ممهور گردد

  

  گواهینامه موقت سهام: 8ماده

اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد تا زمانیکه 

  .و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد

  

  غیرقابل تقسیم بودن سهام: 9ماده

سهام شرکت غیرقابل تقسیم می باشد مالکین مشاع مکلفند که در برابـر شـرکت تنهـا بـه یـک نفـر از خودشـان        

  .دگی بدهندنماین

  

  انتقال سهام با نام: 10ماده

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیأت مدیره، نقل انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت 

سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها بایـد در دفتـر شـرکت حاضـر     

فـوق از درجـه اعتبـار سـاقط و      نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات. و انتقال را گواهی نمایندشده، نقل 

  .شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد

  

  

  :امضاء موسسین
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  سازمان منطقه آزاد انزلی    

  

  

  اممسئولیت صاحبان سه: 11ماده

  .مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنها است

  

  

  بخش سوم

  تغییرات در سرمایه شرکت

  

  کاهش یا افزایش سرمایه شرکت: 12ماده

هرگونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت باید با رعایت مقررات الیحه قانونی اصالح قسمتی از قـانون تجـارت   

  .صورت گیرد 1347مصوب اسفند ماه

  .مه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه براي هیأت مدیره باشداساسنا: تذکر

  

  حق تقدم در خرید سهام جدید: 13ماده

در صورت افزایش سرمایه صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سـهامی کـه مالکنـد حـق تقـدم      

مصـوب   اصالح قسمتی از قانون تجـارت  ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات الیحه قانونی. خواهند داشت

  .خواهدبود 1347اسفند

  

  

  بخش چهارم

  مجامع عمومی

  

  مقررات مشترك بین مجامع عمومی: 14ماده

مجامع عمومی عادي ساالنه و مجامع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره دعوت می کند، هیـأت مـدیره و همچنـین    

در ایـن صـورت   . العاده دعـوت نماینـد   ی عادي بطور فوقبازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عموم

  .دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود

اقالً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند، حق دارند کـه دعـوت صـاحبان سـهام را      عالوه بر این سهامدارانی که

کثر تـا بیسـت روز مجمـع مـورد     براي تشکیل مجمع عمومی هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حـدا 

در غیر این صورت درخواسـت کننـدگان مـی تواننـد دعـوت      . درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند

  بازرس یا بارسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان شرکت مکلف خواهند بود که با رعایت  مجمع را از

  

  

  :امضاء موسسین
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  سازمان منطقه آزاد انزلی    

  

  

مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند  تشریفات

داشت، مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آنکه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایـت نمـوده و در   

  .ست خود توسط هیأت مدیره و بازرسان تصریح نمایندآگهی دعوت به عدم اجابت درخوا

  

  ي در مجامع عمومیأشرایط الزم براي داشتن حق حضور و ر: 15ماده

صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند حضور بهم رسانند و براي هر یک سهم یک 

  .هام خود را کامالً پرداخت نموده باشندراي خواهند داشت، مشروط بر اینکه بهاي مطالبه شده س

  

  محل انعقاد مجامع عمومی: 16ماده

مجامع عمومی اعم از عادي و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعـوت صـاحبان سـهام    

  .تعیین می شود، منعقد خواهد شد

  

  دعوت مجامع عمومی: 17ماده

کـه آگهـی هـاي    ومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر االنتشـار  دعوت صاحبان سهام براي تشکیل مجامع عم

مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشـکیل مجمـع بـا قیـد     

  .ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد

ار آگهی و رعایـت تشـریفات دعـوت    در مواقعیکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتش :تبصره

  .الزامی نیست

  

  دستور جلسه: 18ماده

هرگاه مجمع عمومی بوسیله هیأت مدیره دعوت شده باشد، دستور جلسه را هیأت مدیره و هرگاه بوسـیله بـازرس   

دستور جلسه باید در آگهی دعوت بطور خالصه ذکر گردد، مطالبی کـه   .دعوت شده باشد، بازرس معین می نماید

  .دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد در

  

  فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی: 19ماده

روز  10فاصله بین دعوت و انعقاد هریک از جلسات مجامع عمومی عـادي و مجـامع عمـومی فـوق العـاده حـداقل      

  .روز خواهد بود 40حداکثر

  

  

  :امضاء موسسین
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  ان منطقه آزاد انزلی    سازم

  

  

  وکالت نمایندگی: 20ماده

در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین نماینـده یـا نماینـدگان اشـخاص     

  .وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهام است حقوقی به شرط تسلیم مدرك

  

  هیأت رئیسه مجمع: 21ماده

ی اعم از عادي و فوق العاده به ریاست رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره و در غیاب آنها بـه ریاسـت   مجمع عموم

به این منظور از طرف هیأت مدیره انتخاب شده باشند تشکیل خواهد گردید، مگـر در مـواقعی   یکی از مدیرانی که 

د که در این صورت رئیس مجمـع از  که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران با کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باش

دو نفر نـاظر از سـهامداران از طـرف مجمـع     . بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد

هرگـاه مجـامع عمـومی    . عمومی با اکثریت آراء، یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می نماینـد 

  .، ریاست یا بازرس خواهد بودعادي بوسیله بازرس دعوت شده باشد

  

  صورتجلسه: 22ماده

  از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادي و فوق العاده صـورت جلسـه اي توسـط منشـی ترتیـب داده      

  .می شود که به امضاء هیأت رئیسه مجمع رسیده از آن در مرکز شرکت نگهداري خواهد شد

یر باشد یک نسخه از صورتجلسه مربوطه بایسـتی  زموارد مشروحه شامل یکی از چنانچه تصمیمات مجامع عمومی 

  .با اداره ثبت شرکتها تقدیم گردد

  انتخاب مدیران و بازرسان -1

  تصویب ترازنامه -2

  کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر در مواد اساسنامه -3

  انحالل شرکت و تصفیه آن -4

  

  اثر تصمیمات: 23ماده

اعم از عادي و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل گردد، نماینـده عمـومی    مجامع عمومی

  .م آور می باشدزاسهامداران است و تصمیمات آنها براي همگی صاحبان سهام ولو غایبین و متخلفین ال

  

  مجمع عمومی عادي: 24ماده

سال مـالی شـرکت    ماه از تاریخ انقضاي 4رف مدتمجمع عمومی عادي شرکت باید الاقل سالی یکدفعه حداکثر ظ

  .منعقد گردد

  

  

  :امضاء موسسین
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  سازمان منطقه آزاد انزلی    

  

  

  حد نصاب مجمع عمومی عادي: 25ماد

اگـر در  . در مجمع عمومی عادي حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق راي دارند ضـروري اسـت  

مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عـده از صـاحبان   نشد اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل 

  .ي دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت اول قید شده باشدأسهامی که حق ر

  

  تصمیمات در مجمع عمومی عادي: 26ماده

در جلسه رسمیت خواهـد یافـت   حاضر در مجمع عمومی عادي تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعالوه یک آراء 

الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهـد   88مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده

  .شد

  

  اختیارات مجمع عمومی عادي: 27ماده

م دربـاره  مجمع عمومی عادي می تواند باستثناء مواردیکه درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخـاذ تصـمی  

  .آنها در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده و موسس باشد تصمیم گیري نماید

  

  حد نصاب –مجمع عمومی فوق العاده : 28ماده

اگـر در اولـین   . حاضـر باشـند   در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق راي دارند

عوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی کـه حـق   دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد براي بار دوم د

  .خاذ تصمیم خواهند نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشدراي دارند رسمیت یافته و ات

  

  اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده: 29ماده

  .جلسه رسمی معتبر خواهد بودحاضر در آراء  دو سوم تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت

  

  اختیارات مجمع عمومی فوق العاده: 30ماده

هرگونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحالل شرکت قبل از موعد، منحصراً در صالحیت مجمع 

  .می باشد عمومی فوق العاده

  

  

  

  

  :امضاء موسسین

  

  

  



13
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  بخش پنجم

  دیرههیأت م

  

  عده اعضاي هیأت مدیره: 31ماده

بوسیله مجمع عمومی عادي از بین  نفر عضو که.............................. شرکت بوسیله هیأت مدیره اي مرکب از 

  .صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد، مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند

  

  مدت مأموریت مدیران: 32ماده

مدت مذکور تا وقتیکه تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران . مأموریت مدیران دو سال است مدت

  .بعدي انجام گیرد خود بخود ادامه پیدا می کند

  

   سهام وثیقه مدیران: 33ماده

و هر یک از مدیران بایددر مدت مدیریت خود مالک حداقل یک سهم شرکت بوده و ورقه سهم را به عنوان وثیقه 

تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود بـه صـندوق شـرکت    

ولـی  . بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از قبیل حق رأي و دریافت سود نمـی باشـد  

کرده سهم مذکور بعنوان وثیقه در صـندوق  تصدي خود را از شرکت دریافت ن مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره

  .شرکت باقی خواهند ماند

  

  رئیس و نائب رئیس هیأت مدیره: 34ماده

هیـأت مـدیره را    هیأت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمـع عمـومی عـادي کـه    

یـک نائـب رئـیس بـراي هیـأت      انتخاب کرده است، منعقد خواهد شد و از بین اعضاي هیأت مدیره یک رئیس و 

مدیره نخواهد بود، رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت  رئیس و نائب مدت ریاست .مدیره تعیین می نماید

. یک نفر را هم به سمت منشی براي مدت یک سـال انتخـاب نمایـد   از بین خود یا از خارج می تواند هیأت مدیره 

در صورت غیبت رئیس و نائب رئیس، اعضاي هیـأت مـدیره یـک    . رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود

  .حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رئیس را انجام دهدنفر از اعضاي 

  

  مواقع تشکیل جلسات هیأت مدیره: 35ماده

ب رئیس و هیأت مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نائ

. یا دیگر اعضاي هیأت مدیره یا به دعوت مدیرعامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد

چنانکه تاریخ تشکیل جلسه بعدي در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسـال دعـوت نامـه بـراي     

  .اعضائیکه در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروري نخواهد بود

  

  :مضاء موسسینا
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  محل تشکیل جلسات هیأت مدیره : 36ماده

جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگري که در دعوت نامه تعیین شـده باشـد تشـکیل    

  .خواهد شد

  

  حد نصاب و اکثریت الزم براي رسمیت جلسه: 37ماده

و تصـمیمات بـا   دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضـور داشـته باشـند    جلسه هیأت مدیره در صورتی رسمیت 

  .اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتري مقرر شده باشد

  

  تصمیمات امضاء شده: 38ماده

ـ   أت مـدیره  تصمیماتی که به امضاي کلیه مدیران رسیده باشد داراي اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسـه هی

  .اتخاذ شده باشد

  

  صورتجلسات هیأت مدیره:  39ماده

م و به امضاي اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد براي هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورتجلسه اي تنظی

در صورتجلسات هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خالصه اي از مذاکرات و همچنین 

ات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر گردد، نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج تصمیم

تصـمیم امضـاء شـده توسـط مـدیران       38در مورد ماده. در صورتجلسه مخالف باشد، باید در صورتجلسه قید شود

  .بجاي صورتجلسه هیأت مدیره نگهداري خواهد شد

  

  دیرهاختیارات هیأت م: 40ماده

که مربوط به موضوع شرکت بوده یهیأت مدیره براي هرگونه اقدامی بنام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معامالت

 و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صالحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد داراي وسیع ترین اختیارات است،

  :مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می باشد هیأت مدیره

  .نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی -1

  .داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل تصویب آئین نامه هاي -2

  .ایجاد و حذف نمایندگی یا شعبه ها در هر نقطه اي از ایران -3

ام و ترفیع و تنبیه و تعیین نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انع -4

  .و مستمري وراث آنهاسایر شرائط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی 

  .تصویب بودجه براي اداره کردن شرکت -5

  .افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات -6

  .اصل و بهره متفرعات دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از -7

  

  

  :امضاء موسسین
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  .اوراق تجارتیتعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و درخواست  -8

عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضـه امـوال منقـول و     -9

انجام کلیـه عملیـات و   و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله غیر منقول و ماشین آالت و مناقصه 

  .این اساسنامه) 3(معامالت مذکور در ماده 

  .مبادرت به تقاضا و اقدام براي ثبت هرگونه عالمت تجارتی -10

  .به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه در صندوق هاي دولتی و خصوصی و استرداد آنها -11

 ر مـدت و بـه  ه ر مبلغ و بهه تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به -12

  .ر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرائطی که مقتضی باشده

ـ   -13 ا اقامه هرگونه دعوي و دفاع از هرگونه دعوي یا تسلیم به دعوي یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفـري ب

تعیین وکیـل سـازش ادعـاي جعـل     داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، 

نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجـراي  

و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو  کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوري تعیین و وکیل براي دادرسی

کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوي و خواه به امري که کامالً قـاطع دعـوي باشـد دعـوي     

ثالث اقدام بـه دعـواي متقابـل و دفـاع از آن تـأمین      خسارت استرداد دعوي جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي 

توقیف اشخاص و اموال از دادگاههاي اعطاي مهلت براي پرداخت مطالبات شـرکت درخواسـت   مدعی به تقاضاي 

  .صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد

  .تعیین میزان استهالکها -14

  .و تحویل آن به بازرس شرکت تنظیم خالصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار -15

تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضاي سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب  -16

  .الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت 232سود و زیان شرکت طبق ماده 

  .دعوت مجامع عمومی عادي و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها -17

الیحه قانونی اصالح قسمتی از  238و  140پیشنهاد هرنوع اندوخته عالوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد -18

  .قانون تجارت

  .پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام -19

  .پیشنهاد اصالح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود -20

شرح مواد فوق فقط براي ذکر مثال بوده و در حدود مقـررات  . اختیارات هیأت مدیره منحصر به موارد فوق نیست

  .صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیأت مدیره خللی وارد نمی سازد

  

  پاداش اعضاء هیأت مدیره: 41ماده

  هر سال طبـق تصـمیم مجمـع عمـومی نسـبت معینـی از سـود ویـژه بصـورت پـاداش در اختیـار هیـأت مـدیره              

  .دگذارده می شو

  

  :امضاء موسسین
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  مسئولیت اعضاء هیأت مدیره: 42ماده

  .طبق مقررات و قوانین جاریه استمسئولیت هر یک از اعضاي هیأت مدیره شرکت 

  

  معامالت مدیران با شرکت: 43ماده

دیره و یا مدیرعامل اعضاي هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضاي هیأت م

شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره  در معامالتی کـه  

با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طـرف معاملـه واقـع و یـا سـهیم شـوند و در       

  از قانون تجارت الزم الرعایه می باشدح قسمتی الیحه قانونی اصال 129صورت اجازه نیز مفاد ماده

.  

  مدیرعامل: 44ماده

هیأت مدیره باید اقالً یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاي خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و 

ایـن   40مادههیأت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در . حدود و اختیارات آنها را تعیین کند

در صـورتیکه مـدیرعامل عضـو هیـأت مـدیره باشـد دوره       . اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض نمایـد 

  .مدیریت عامل از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود

  .ایدهیأت مدیره در صورت تمایل معاونی براي مدیرعامل تعیین و حدود اختیارات وي را مشخص نم: 1تبصره

نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه اي از صورتجلسه هیأت مدیره به اداره  :2تبصره

  .ثبت شرکت اعالم و پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود

  .ل نمایدزهیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را ع :3تبصره

  

  صاحبان امضاي مجاز : 45ماده

ضاي اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و چکها و برواتع و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی نحوه ام

  .را که حق امضاء دارند هیأت مدیره تعیین خواهد نمود

  

  بخش ششم

  بازرس

  

  ترتیب انتخاب و وظایف بازرس: 46ماده

بازرس اصلی یا علـی  . سال معین می کند مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل براي مدت یک

  البدل باید درباره صحت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه اي که مدیران براي 

  

  

  :امضاء موسسین
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  سازمان منطقه آزاد انزلی  

  

  

یران در اختیـار مجـامع   تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطالعاتی که مـد 

  .عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادي تسلیم کنند

گزارش بازرس باید الاقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت 

سود و راجع به تصویب صورت دارائی و ترازنامه و حساب  آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس

  .زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود

در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهـد   :تبصره

  .داد

  

  اختیارات بازرس: 47ماده

صلی یا بر حسب مورد بازرس علی البدل می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسـی الزم را انجـام   بازرس ا

  .داده و اسناد و مدارك و اطالعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد

  

  مسئولیت بازرس: 48ماده

الیحه قانونی اصالح  154ث طبق مقررات مادهمسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثال

  .قسمتی از قانون تجارت می باشد

  

  

  حق الزحمه بازرس: 49ماده

حق الزحمه بازرسان را مجمع عمومی عادي تعیین می نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میـزان بـاقی خواهـد    

  .ماند

  

  معامالت بازرس با شرکت: 50ماده

ل نمی تواند در معامالتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم بازرس اصلی و یا علی البد

  .یا غیرمستقیم ذینفع شوند

  

  بخش هفتم

  سال مالی و حسابهاي شرکت

  

  سال مالی: 51ماده

سال مالی شرکت روز اول فروردین هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می رسد، اولین 

  .ال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشدس

  :امضاء موسسین
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  سازمان منطقه آزاد انزلی  

  

  صورتحساب شش ماه: 52ماده

الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت الاقل هـر شـش مـاه یکبـار خالصـه       137طبق مادههیأت مدیره باید 

  .م کرده به بازرس بدهدصورت دارایی و قروض شرکت را تنظی

  

  حسابهاي ساالنه: 53ماده

الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجـارت   232طبق مادههیأت مدیره شرکت باید پس از انقضاي هر سال مالی 

صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را 

رباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این مـاده  به ضمیمه گزارش د

باید اقالً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادي ساالنه در اختیار بـازرس گذاشـته شـود تـا پـس از      

  .رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد

  

  عه صاحبان سهامحق مراج: 54ماده

ساالنه هر صاحب سهم می توانـد در مرکـز اصـلی شـرکت بـه صـورت       از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی 

  .حسابها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد

  

  استهالك –اقالم ترازنامه : 55ماده

در ترازنامه باید استهالك اموال داري بعمل خواهد آمد بین و اصول صحیح حسازبق مواارزیابی دارائیهاي شرکت ط

نماند یا و اندوخته هاي الزم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهالك و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی 

تغییرات فنی و خـواه بعلـل دیگـر     پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال، خواه بر اثر. کافی نباشد

براي جبران کاهش احتمـالی ارزش سـایر اقـالم دارایـی و زیانهـا و هزینـه هـاي         .باید در استهالکات منظور گردد

تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده اسـت بایـد بـا قیـد مبلـغ در ذیـل       . احتمالی باید ذخیره الزم منظور گردد

  .ترازنامه آورده شود

  

  دیم ترازنامهتق: 56ماده

ماه پس از انقضاي سال مالی شرکت براي تصویب بـه مجمـع عمـومی     4ترازنامه هر سال باید حداکثر ظرف مدت

  .صاحبان سهام تقدیم گردد

  

  مفاصا: 57ماده

  .تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی یا هیأت مدیره بمنزله مفاصا خواهد بود

  

  

  

  :امضاء موسسین

  



19

  

  لی  سازمان منطقه آزاد انز

  

  

  سود خالص: 58ماده

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از در آمد حاصل در همان سال مالی منهـاي کلیـه هزینـه هـا و     

  استهالکات و اندوخته ها

  

  اندوخته قانونی و اختیاري: 59ماده

 140بـق مـاده  از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهاي وارده در سالهاي قبل باید معادل یک بیسـتم آن بـر ط  

هر تصـمیمی بـرخالف فـوق باطـل     .قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی منظور شود الیحه

  .است

  

  سود قابل تقسیم: 60ماده

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهاي زیانهاي سال مـالی قبـل و اندوختـه قـانونی     

. اختیاري بعالوه سود قابل تقسیم و سالهاي قبل کـه تقسـیم نشـده اسـت     اندوخته هاير مذکور در ماده فوق و سای

مجمع عمومی جایز خواهـد بـود و درصـورت وجـود     تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب 

  .از سود ویژه ساالنه بین صاحبان سهام الزامی است دمنافع تقسیم ده درص

  

  

  بخش هشتم

  صفیهانحالل و ت

  

  

  انحالل: 61ماده

  :شرکت در موارد زیر منحل می شود

در مواردیکه بر اثر زیانهاي وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیأت مدیره مکلـف اسـت طبـق     -1

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سـهام را دعـوت    الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت بالفاصله 141ماده

هرگاه مجمع مزبور رأي به انحالل شرکت ندهد . موضوع انحالل یا بقاء شرکت مورد شور و رأي واقع شود نماید تا

درصورتیکه  .باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد

مجمعی که دعـوت مـی شـود نتوانـد      هیأت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا

  .انحالل شرکت را از دادگاه صالحیتدار درخواست کند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند

  .الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت 199در موارد مذکور در ماده -2
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  سازمان منطقه آزاد انزلی  

  

  

  تصفیه: 62ماده

ر گاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقـررات مـواد مربوطـه الیحـه     ه

  .قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت بعمل خواهد آمد

  

  

  

  بخش نهم

  متفرقه

  

  

  موارد پیش بینی نشده: 63ماده

ارت و سایر قوانین مملکتی عمل خواهـد  مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تج در مورد

  .شد

  

   64ماده

تبصره تنظیم و به امضاء کلیه موسسین شرکت با اسامی ذیل رسید و تمـام صـفحات    5ماده و  64این اساسنامه در

  .آن امضاء گردید
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