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  سازمان منطقه آزاد انزلی

  

  ثبت شرکتها و مالکیتهاي صنعتی و معنوي واحد

  

  تقاضاي تعیین نام

  

  نمایندگانی از طرف شرکت در شرف تاسیس/ به وکالت ... .............................................................اینجانبان / اینجانب 

  : متقاضی ثبت شرکت

  

    سهامی عام 

    ی خاصسهام

    تضامنی

    مختلط سهامی

    مختلط غیر سهامی

    موسسه

    با مسئولیت محدود

    نسبی

    تعاونی

  
  :با اسامی پیشنهادي زیر می باشم

1-........................................................................................................................  

2-.........................................................................................................................

3-..........................................................................................................................

4-.........................................................................................................................

  .خواشمند است دستور فرمائید اقدام الزم معمول گردد

  

  .موافقت می شود..............................................................................................................................................با نام پیشنهادي

  

  

  رئیس واحدثبت شرکتها و مالکیتهاي صنعتی و معنوي                                                                 

  

  

  :امضاء موسسین
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  سازمان منطقه آزاد انزلی

  

  اداره ثبت شرکتها و مالکیتهاي صنعتی و معنوي

  

  

  

  

  .نامه که تکمیل شده و به امضاءکلیه سهامداران رسیده باشدتقاضادو نسخه  -1

  .سنامه که تکمیل شده و تمامی صفحات آن به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشددو نسخه اسا -2

  .که به امضاء کلیه سهامداران و بازرسان رسیده باشد شرکت نامهدو نسخه  -3

  .دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیئت مدیره که به امضاي کلیه مدیران رسیده باشد -4

در صورتیکه اشخاص مذکور داراي شخصیت حقوقی باشند بجـاي  ( ران، سهامداران و بازرسانفتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه مدی -5

  .)فتوکپی شناسنامه آگهی روزنامه رسمی ارائه شود

تقویم نامه سرمایه غیرنقدي توسط کارشناس رسمی دادگستري در صورتیکه تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت بصـورت غیـر نقـدي     -6

  .باشد

  .فعالیت اقتصادي بنام شرکت که توسط معاونت اقتصادي سازمان صادر شده باشدفتوکپی مجوز  -7

  .هی پس از تکمیل کلیه مداركهاي مربوط به ثبت شرکت و درج آگ تأییدیه هزینه -8

  .ارائه اصل سند مالکیت درصورتیکه اموال غیرمنقول جهت سرمایه شرکت معرفی شده باشد -9

  .شرکتانتقال مال غیرمنقول به نام  -10

  .در مرحله پایانی ثبت) یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روزنامه ( پلمپ دفاتر تجاري شرکت  -11

  

  

  

  :تذکر مهم

ــه شــده حتــی االمکــان بایــد تایــپ شــود   -الــف ــه شــده باشــند . مــدارك ارائ ــویس تهی ــا . چنانچــه اوراق بصــورت دســت ن ــد ب   بای

  .ا قلم واحد تنظیم گرددخط خوش و خوانا، بدون قلم خوردگی یا الك گرفتن و ب

در صورت تمایل، متقاضیان خارجی می توانند اوراق انگلیسی را نیز تکمیـل  . ( مدارك الزاماً می بایستی به زبان فارسی تکمیل گردد -ب

  .)نمایند

  .صنعتی انزلی و اعالم آدرس و تلفن و دورنگار دفتر -داشتن دفتر فعال واقع در منطقه آزاد تجاري -پ

  .نماینده تام االختیار شرکت یا جانشین ويمعرفی  -ت

ــه هــا،            -ث ــت ابالغی ــت دریاف ــرکت جه ــین وي در ســاعات اداري ش ــرکت و جانش ــار ش ــام االختی ــده ت ــور مســتمر نماین   حض

  .اخطاریه ها و انجام وظائف و سایر امور مرتبط با مقررات مربوطه 

  .ن مجوز فعالیت در مرحله نهایی واریز گرددشایان ذکر است که مبلغ حق الثبت پس از تکمیل پرونده و گرفت -ج

  

  

  

  

  

  

  

تضامنیمدارك الزم براي ثبت شرکت 
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                                                        مان منطقه آزاد انزلیزسا             

  

  

  

  واحد ثبت شرکتها و مالکیتهاي صنعتی و معنوي

  تقاضانامه ثبت شرکت تضامنی

  

  

  :احتراماً اینجانبان

 -را در منطقه آزاد تجاري..................................................................... ي ثبت شرکت تضامنی با تقدیم مدارك ذیل تقاضا

  .صنعتی انزلی می نماییم

  )قانون تجارت 117با توجه به ماده . ( فرم تعیین نام تائید شده از سوي واحد ثبتی منطقه-1

  

  .مجوز فعالیت اقتصادي در منطقه -2

  

  )در دو نسخه.(شرکتنامه و اساسنامه تنظیم شده که به تصویب و امضاء کلیه شرکاء  شرکت رسیده است -3

  

  )در دو نسخه.(و هیأت مدیره شرکت صورتجلسات مجمع عمومی موسسین -4

  

  .رونوشت شناسنامه کلیه شرکاء -5

  

  .فیشهاي واریزي بابت هزینه هاي حق الثبت و پلمپ دفاتر تجارتی شرکت -6

  

  .وکالتنامه وکیل، در صورتیکه تقاضاي ثبت شرکت توسط وکیل بعمل آمده باشد، تسلیم واحد ثبتی شود -7

  

  امضاء با قید نام و نام خانوادگی
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                                                        مان منطقه آزاد انزلیزسا

  :شماره ثبت                                                                                                       :تاریخ

  

  

  

  

  واحد ثبت شرکتها و مالکیتهاي صنعتی و معنوي

  شرکت نامه رسمی

  

  

  )یتضامن:                                                                                       (نام شرکت و نوع آن -1

  

  :موضوع شرکت -2

  

  

  

  

  

  

  

  :مرکز اصلی و نشانی کامل آن -3

  

  

در صورت حقوقی بودن شرکاء نام ( آنها اسامی شرکاء یا موسسین و شماره شناسنامه و محل صدور و محل اقامت  -4

  )موسسه و شماره ثبت و مرجع ثبتی آن/کامل و نوع شرکت

  

  

  

  

  

  

  

  :مبدأ تشکیل شرکت و مدت آن -5

  

  

  :شرکت اعم از نقدي و غیر نقدي سرمایه -6
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                                                مان منطقه آزاد انزلیزسا

  

  

  میزان سهم الشرکاء هریک از شرکاء -7

درصد سهم   نام و نام خانوادگی

  الشرکاء

درصد سهم   نام و نام خانوادگی  مبلغ

  الشرکاء

  مبلغ

1-      1-      

2-      2-      

3-      3-      

4-      4-      

5-      5-      

  

  :مدیران شرکت و حدود اختیارات مدیرعامل و اشخاصیکه حق امضاء دارند -8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  در پایان هر سال مالی و مطابق اساسنامه: به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکتموقع رسیدگی  -9

  

  .قانون تجارت و اساسنامه شرکت خواهد بود 136انحالل شرکت مطابق ماده -10

  

  :محل شعب فعلی -11

  

  :اعضاي هیأت نظار -12

  

  :تاریخ -13

  

  امضاء شرکاء

  

  

  .و والیتاً با قید نام و نام خانوادگی خود و درج سمت امضاء نمایند یا وکالتاً کلیه موسسین اصالتاً: تذکر
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                                                        مان منطقه آزاد انزلیزسا

  

  هیأت مدیره شرکت تضامنیجلسه  اولین

  

در محل مرکز اصلی .......................... مورخ ................. روز ......................شرکت مزبور در ساعت اولین جلسه هیأت مدیره 

  .شرکت و با حضور کلیه اعضاء هیأت مدیره به شرح ذیل تشکیل شد

  :خانم/آقا-1

  :خانم/آقا -2

  :خانم/آقا -3

  :خانم/آقا -4

  :خانم/آقا -5

  :پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید

   -الف

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

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

  .خارج از اعضاء/به سمت مدیرعامل وعضو هیأت مدیره                                                                :خانم/آقا -3

  .به سمت عضو هیأت مدیره                                                               :خانم/آقا -4

  .به سمت عضو هیأت مدیره                                                              :خانم/آقا -5

  

  .نامبردگان با امضاء ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند

  

  املحدود اختیارات مدیرع -ب

  

  

  :نحوه امضاء مکاتبات -ج

ــا       ــالمی بــ ــود اســ ــا و عقــ ــانکی و قراردادهــ ــادار و بــ ــاري و بهــ ــدآور و تجــ ــناد و اوراق تعهــ ــات و اســ مکاتبــ

ــاء ــر     ...............................................................امضـ ــرکت معتبـ ــر شـ ــا مهـ ــراه یـ ــا  همـ ــادي و اداري بـ ــات عـ و مکاتبـ

  .همراه با مهر شرکت معتبر می باشد..................................................... .................امضاء

  

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

  

  

  

  

  :ام خانوادگیمحل امضاء کلیه اعضاء هیأت مدیره با قید نام و ن
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                                                        مان منطقه آزاد انزلیزسا

  

  اساسنامه شرکت تضامنی

  

  

  ).تضامنی....................................................................................... (شرکت : نام و نوع شرکت -1ماده

  

  :ضوع شرکتمو -2ماده

  

  

  

  

  

  :مرکز اصلی شرکت -3ماده

  

  :مدت شرکت -4ماده

  

ریال که تمامـاً بصـورت نقـدي پرداخـت شـده اسـت و       ...................................... شرکت مبلغ  سرمایه: سرمایه شرکت -5ماده

  ).قانون تجارت 118طبق ماده(سلیم شده استریال است تقدیم و ت............................... سرمایه غیر نقدي که معادل مبلغ 

  

  ایرانی: تابعیت شرکت -6ماده

  

  :سهم الشرکه شرکاء -7ماده

  

  

  

  

  

  

  

اولـین  . اسـت ................ نفر خواهد بـود و مـدت مـدیریت آنـان     .............. اداره امور شرکت بعهده : مدیران شرکت -8ماده

  :مدیران شرکت عبارتند از

  

  

  

  

  

نفـر از مـدیر یـا    ................... و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسالمی بـا امضـاء   اسناد و اوراق تعهد آور وتجاريمکاتبات و 

  .مدیران همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
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                                                        مان منطقه آزاد انزلیزسا

  

مقرر شده  51قانون تجارت همان است که در ماده 121حدود مسئولیت مدیر یا مدیران بتصریح ماده: رانمسئولیت مدی -9ماده

  .است

مدیران شرکت متفقاً نماینده قانونی و تام االختیار شرکت بوده و بدون اجازه نامـه مخصـوص مـی    : اختیارات مدیران -10ماده

  :توانند در تمام امور شرکت از هر قبیل اعم از

  انجام تشریفات قانونی-1-10

  حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی -2-10

  سود قابل تقسیم ساالنه رسیدگی به حسابها و پیشنهاد-3-10

  قبول و واگذاري نمایندگی امضاي دفاتر اسناد رسمی 4-10

  تعیین وکیل با حق توکیل ولو کراراً -5-10

  استخدام کارمند و اخراج آن -6-10

  استقراض با رهن -تهاي حقیقی و حقوقی و بانکهامشارکت با شخصی -7-10

تعیین اعتبار، وام دادن، وام گرفتن از بانکها، اشخاص و شرکتها و ادارات و افتتاح حسابهاي جاري و سپرده در کلیه بانکها  -8-10

  .و موسسات

  .تأسیس شعب و نمایندگی ها -9-10

  

نند سهم الشرکه خود را به دیگري منتقـل کنـد مگـر بـا رضـایت تمـام       هیچ یک از شرکاء نمی توا: انتقال سهم الشرکه -11ماده

  .شرکاء

  

قبـول   -ورد این اساسنامه از قبیل ازدیاد یا کسر کردن سرمایه، تغییـر نـام شـرکت   مهر نوع تغییري در : تغییر اساسنامه -12ماده

در مفـاد اساسـنامه بـا موافقـت کلیـه      شریک با شرکاي جدیدبراي شرکت و بطور کلی هرگونه اصالحات و الحاقات مورد لزوم 

  .شرکاء امکان پذیر است

  

سـال  سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال پایان می یابد و اولین : سال مالی -13ماده

  .آغاز و یا پایان اسفند همان سال پایان می یابد) تاریخ ثبت شرکت(مالی شرکت از روز شروع بکار آن

  

از کلیه در آمد شرکت بدواً تمام هزینه هاي اداري و انتفاعی و مصارف ضـروري و حقـوق   : ترتیب تقسیم سود شرکت -14ماده

ذخیره احتیاطی که براي جبران زیانهـاي  % 5سود ویژه است پس از وضعکه آن  کارکنان و استهالك اثاثیه و مالیات کسر و بقیه

  .قانون تجارت تقسیم خواهد شد 132بین شرکاء به نسبت سهم الشرکه با توجه به مادهاحتمالی در نظر گرفته می شود بقیه 

  

 کتبی از طرف هر یک از مدیران شرکت و ارسـال  مجامع عمومی شرکاء اعم از عادي یا فوق العاده به وسیله دعوتنامه -15ماده

فاصـله  . ز جراید کثیراالنتشار بعمـل خواهـد آمـد   آن از طریق پست سفارشی به نشانی شرکاء و یا به وسیله درج آگهی در یکی ا

در صورتی که کلیه شرکاء در هـر یـک از   . دعوت از روز انتشار تا تشکیل جلسه کمتر از ده روز و بیشتر از چهل روز نخواهد بود

  .جلسات مجامع عمومی حضور یابند اطالعیه دعوت الزامی نخواهد بود

  

  :زیر می باشدوظایف مجمع عمومی عادي به شرح  -16ماده

  .استماع گزارش هیأت مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن -الف

  .تصویب سود پیشنهادي قابل تقسیم از طرف هیأت مدیره -ب

  .تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن -ج

  .انتخاب اعضاء هیأت مدیره و در صورت لزوم هیأت نظار -د
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  :وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است -17ماده

  .تغییر اساسنامه یا الحاق و یا حذف یک یا چند ماده اساسنامه -الف

  .تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت -ب

  .قانون تجارت 133به ماده با عنایت یش یا تقلیل سرمایه شرکتزااف -ج

  .ورود شریک یا شرکاي جدید به شرکت -د

  

دراین خصوص رعایـت  . قانون تجارت معتبر و الزم االجرا خواهد بود 106تصمیمات مجامع عمومی طبق دستور ماده -18ماده

  .اساسنامه الزامی است 12موارد مصرحه در ماده

  

متوفی و یـا قـیم   مقام  بقاي شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قایمدر صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء  -19ماده

  .بودقانون تجارت خواهد  140و  139دستور ماده محجور و طبق

  

 در صورتی که مجمع شرکاء رأي به انحالل. قانون تجارت منحل خواهد شد 136شرکت مطابق ماده: انحالل شرکت  -20ماده

وظایف مدیر تصفیه طبق قـانون  . ا خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شدشرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و ی

  .تجارت می باشد

  

  .از طریق حکمیت و داوري حل و فصل خواهد شد فات بین شرکاء در رابطه با امور شرکتاختال -21ماده

  

پیش بینی نشده طبق مقررات قانون تجـارت   درباره سایر موارد و موضوعاتی که در این اساسنامه قید و: موارد سکوت -22ماده

  .رفتار خواهد شد

  

واقـع   ماده تنظیم و با امضاي شرکاء در ذیل آن مورد تصـویب و قبـول شـرکاء    23این اساسنامه در: تصویب اساسنامه -23ماده

  .گردیده است


