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اطالعیه هفتم

اعضاء محترم اتحاديه
موضوع :شرايط حضور نمايندگان قانونی اعضاء در مجمع عمومی عادی ساالنه اتحاديه
با سالم؛

پيرو اطالعيههاي قبلي در خصوص برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده اتحاديه در روز دوشنبه مورخ

 ، 0077/70/62رأس ساعت  01:77در محل سالن همایش هتل اوین ،ضمن دعوت از نماينده قانوني اعضاء محترم ،بهمنظور
سهولت در اجراي امور اداري مربوط به مجمع درخواست ميشود ،موارد زير را مدنظر قرار دهند:
الف)

بر اساس ماده  02-9اساسنامه اتحادیه ،هر يک از اعضاء شرکتکننده در مجمع ميتواند تنها وکالت يک عضو ديگر را براي شرکت در
مجمع داشته باشد
بر اساس ماده  02-07اساسنامه اتحادیه ،نماينده هر عضو بهعنوان شرکتکننده در مجمع بايد عضو هيئتمديره شرکت متبوع خود
باشد.
در اين رابطه ضروري است :اصل معرفينامهها يا وکالتنامههاي نمايندگان قانوني به همراه تصوير شناسنامه و کازت ملي ايشان به
نمايندگان اتحاديه تحويل داده شود .در غير اين صورت دبيرخانه از تحويل برگههاي رأي به افراد بدون معرفينامه رسمي معذور است.
ب)

باتوجه به اعالم اتاق بازرگاني ايران مبني بر سلب حق رأي از آن دسته از شرکتهايي که تاريخ اعتبار کارتهاي بازرگاني ايشان منقضي
شده است،درخواست ميشود ،دراسرع وقت نسبت به کنترل اعتبار کارتهاي بازرگاني خود و رفع مشکل از طريق اتاق بازرگاني اقدام فرماييد.
ج)

براساس مصوبه هيئتمديره محترم اتحاديه تنها آن دسته از اعضايي که نسبت به تسويه کامل مبالغ بدهي خود حداکثر تا تاريخ
( 0044/40/52يک روز پيش از برگزاري مجمع) اقدام نمايند ،حق رأي و امکان حضور در مجمع سال  0044را خواهند داشت.
د)

از اعضايي که تمايل دارند ،بهعنوان نامزد در انتخابات بازرس شرکت نمايند ،درخواست ميشود ،تقاضاي خود را با رعايت ماده ( )59اساسنامه
اتحاديه با امضاء صاحبان امضاء و مهر شرکت تنظيم و اصل آن را به انضمام مدارک مورد درخواست به دبيرخانه ارائه فرمايند.

با تقديم احترام
فريدون اسعدی
سرپرست دبيرخانه اتحاديه
رونوشت:


اعضاء محترم هیئتمديره اتحاديه ،جهت استحضار

