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:تذکرات

 با و سمت ذی اشخاص امضاء از پس مربوطه حقوقی شخصیت سربرگ روی بایست می صورتجلسات کلیه. 1
 .گردد ارسال و تهیه حقوقی شخصیت آن هرم  

 طوره ب گردد، الحاق آن به مواردی یا گردد اصالح آن رد مواردی یا یابد تغییر کالا  شرکت موضوع که صورتی در. 2
 . شود نوشته صورتجلسه در کامل

 مربوطه مرجع به بدواا  توان می باشد داشته خاصی مرجع از مجوز اخذ به نیاز ثبت از قبل موضوع که صورتی در. 3
 پستی بارکد سپس و داد پست اداره تحویل روز سه مدت ظرف صورتجلسه همراهه ب و اخذ را الزم مجوز و مراجعه

 .گردد درج سیستم در

 مدت ظرف نسخه یک و برسد جلسه رئیسه یئته امضاء به صفحات کلیه و تنظیم نسخه چند در صورتجلسه. 4
 .گردد درج سیستم در پستی بارکد سپس و شود پست اداره تحویل روز سه

 و شرکت اساسنامه وفق دعوت تشریفات رعایت شده تشکیل سهامداران اکثریت حضور با مجمع که صورتی در. 5
 . است الزامی( 99) ماده تجارت قانون اصالحی الیحه مواد

گهی حاوی روزنامه اصل شده تشکیل سهامداران اکثریت حضور با مجمع که صورتی در. 6  همراهه ب دعوت آ
 . شود غیرتجاری سساتمؤ و ها شرکت ثبت اداره تحویل صورتجلسه

 رئیسه یئته و برسد آنها امضاء به و نوشته لیست یک در آنها سهام تعداد و مجمع در حاضر سهامداران نام. 7
 .گردد ارسال غیرتجاری مؤسسات و ها شرکت ثبت اداره به صورتجلسه همراهه ب و تأیید را آن صحت مجمع

 صورت http://irsherkat.ssaa.ir آدرس به اینترنتی سامانه طریق از صورتجلسات پذیرش اقدامات کلیه. 8
 . گیرد می

 ثبت و پذیرش چگونگی به مربوط های راهنمایی آخرین و ها بخشنامه و ها اطالعیه کلیه به دسترسی جهت. 9
 ثبت رسانی اطالع پایگاه از توان می فوق سایت راهنمای به مراجعه بر عالوه اینترنتی تغییرات و تأسیس درخواست

 .نمود استفاده الزم برداری بهره جهت نیز http://sherkat.ssaa.ir آدرس به ها شرکت

 در شما های پرسش پاسخگوی 02143498 تلفن شماره با نیز ثبت آسان مؤسسه حقوقی کارشناسان. 10
 .هستند خاص سهامی های شرکت تغییر موضوع فعالیت خصوص


