
  سهامي خاص -شركت سرمايه گذاري كاركنان گروه مپنا                       
   "في مابين كاركنان گروه مپنانقل و انتقال سهام فرم "						

  

  

  

  يكي از شركتهاي زير مجموعه گروه مپنا باشند  (مپنائي )* انتقال گيرنده سهام مي بايست پرسنل تمام وقت

  
 بعنوان و )قانوني وكيل سهام ( دهنده انتقال بعنوان رتيبتبه ..................................و ............................... ............................................................... اينجانبان) 6

 به سهام انتقال و نقل با ار خود موافقت مراتب كشور جاري قوانين و تجارت قانون رعايت با و آگاهي و علم با ، ) قانوني وكيل سهام ( گيرنده انتقال
 و گرديده پرداخت هامس دهنده انتقال به سهام گيرنده انتقال از معامله ثمن كليه كه نمائيم مي اقرار همچنين. نمايم مي اعالم فوق مشخصات شرح

  . نمايند مي سلب خود از سهام اين انتقال و نقل  در را ادعائي هرگونه حق طرفين
  امضاي انتقال گيرنده  /وكيل قانوني  ونام و امضاي انتقال دهنده /وكيل قانوني                                                                     نام 

  
  

  )سهامي خاص( شركت سرمايه گذاري كاركنان گروه مپنانظر  )7
  اين شركت موافقت خود را با نقل و انتقال سهام به شرح فوق اعالم مي نمايد.

  مايه گذاري كاركنان گروه مپنامهر و امضاء شركت سربررسي كننده :                                                                         
  

  
  

متقاضيان ميبايست پس از طي مراحل تاييد شركت نسبت به پرداخت ماليات نقل و انتقال اقدام نمايند بديهي ، توضيح : جهت سهولت انجام كار **
  هنگام ثبت دفتر سهام اخذ خواهد شد .، است گواهي پرداخت ماليات نقل و انتقال 

  :متقاضي انتقال دهنده سهام) 1
                       :               تولد اريخت                :       شناسنامه شماره                           نام خانوادگي  :                                 نام :    
         :                      شتغالا محل شركت                         :                    ملي كد                                     نام پدر:
  :                                تماس شماره         :                  پرسنلي شماره

  :سهام گيرندهمتقاضي انتقال ) 2
                       :               تولد اريخت                :       شناسنامه شماره                           نام خانوادگي  :                                 نام :    
  :                             اشتغال محل ركتش                                            :                    ملي كد                                     نام پدر:
  :                                تماس شماره                         :  پرسنلي شماره

  ) مشخصات نماينده قانوني يا وكيل:3
                           اريخ تولد : ت                                         كد ملي:                              نام خانوادگي  :                        نام :    

  ره و تاريخ وكالتنامه ::                                        شمامحل صدور                                    شماره شناسنامه : 
  

  ) مشخصات سهام واگذاري:4
  ذاري:تعداد سهام مورد واگ                  شماره سريال :                                                             

  

  مدارك مورد نياز جهت ثبت دفتر سهام شركت سرمايه گذاري كاركنان گروه مپنا (سهامي خاص) )5
  الف ) اصل ورقه سهم 

  ق .م . م ) 143(موضوع گواهي تبصره يك ماده ب) اصل گواهي پرداخت ماليات نقل و انتقال معامله سهام **
  كارت ملي انتقال گيرنده سهام  وج) كپي برابر اصل شناسنامه 

  از منابع انساني شركت متبوعد) گواهي اشتغال به كار انتقال گيرنده سهام 
  ام قابل واگذاري از محل اشتغال براي انتقال دهنده سهام ه) اصل تاييديه و گواهي تسويه بدهي سه


