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 اساسنامه فعلی شرکت
 گذاریاساسنامه پذیرفته شده سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت سرمایه

اساسنامه  موضوع

 فعلی شرکت

اساسنامه 

سازمان بورس 

 و اوراق بهادار
 سهامی خاص سهامی عام

.  2ماده 
نام و نوع 
 شرکت

نام . 2ماده 
و نوووووع 

 شرکت

 گذاری گروهسرمایهنام شرکت عبارت است از شرکت 

که در این اساسنامه از این  مپنا )سهامی عام( کارکنان

 . شودشرکت نامیده می، پس

بارت اسوووت از شووورکت  نام شووورکت ع
گذاری کارکنان گروه مپنا )سوهامی سورمایه

، خاص( که در این اسوواسوونامه از این پس
 . شودشرکت نامیده می

سرمایه  شرکت  ست از  شرکت عبارت ا نام 
)سهامی عام( که در این اساسنامه  ...گذاری 

 . شودشرکت نامیده می، از این پس

بارت اسوووت از شووورکت  نام شووورکت ع
)سهامی خاص( که در این  ...گذاری سرمایه

شووورکت نامیده ، اسووواسووونامه از این پس
 . شودمی

نام و نوع  .1

 شرکت

. 6ماده 
چارچوب 
 فعالیت

. 6مووواده 
چووارچوووب 

 فعالیت

 21شوورکت از مدووادیق نهاد های مالی موبوووع بند 
شده و  سوب  ماده ی یک قانون بازار اوراق بهادار مح

قانون ماده ی همان  حت ، بر اسووواس  یت آن ت عال ف
کلیه ی ارکان شرکت  نظارت سازمان است و شرکت و

جامع عمومی کت ، اعم از م بازرس شووور مدیران و 
 . مقررات را رعایت و اجرا نمایندمکلفند قوانین و 

شرکت در بورس یا  صورتی که  همچنین در 

شود تا زمانی ، بازار خارج از بورس پذیرفته 

شرکت های پذیرفته  ست  که نام آن در فهر

شددده و در آن بورس یا بازار خارج از بورس 

ست شرکت و کلیه ی ارکان آن ملزم ، درج ا

بازا یا  یت مقررات بورس  عا به ر هد  ر و متع

 . خارج از بورس مربوطه نیز می باشند

شووورکت از مدوووادیق نهاد های مالی 
بوع بند  ماده ی یک قانون بازار  21مو

ساس  شده و بر ا اوراق بهادار محسوب 
قانون 28ماده  حت ، آن  یت آن ت عال ف

شرکت و کلیه  ست و  سازمان ا  نظارت 
، ارکان شووورکت اعم از مجامع عمومی

شرکت مکلفند  قوانین مدیران و بازرس 
 . و مقررات را رعایت و اجرا نمایند

شووورکت از مدوووادیق نهاد های مالی 
بوع بند  ماده ی یک قانون بازار  21مو

ساس  شده و بر ا اوراق بهادار محسوب 
فعالیت آن تحت ، همان قانون 28ماده 

شرکت و ست و  سازمان ا کلیه  نظارت 
، ی ارکان شرکت اعم از مجامع عمومی

شرکت  مکلفند قوانین مدیران و بازرس 
 . و مقررات را رعایت و اجرا نمایند

همچنین در صوووورتی که شووورکت در 
ته  پذیرف خارج از بورس  بازار  یا  بورس 

تا زمانی که نام آن در فهرسووت ، شووود
شووورکت های پذیرفته شوووده و در آن 
، بورس یا بازار خارج از بورس درج است
کان آن ملوم و  یه ی ار کت و کل شووور

رات بورس یا بازار متعهد به رعایت مقر
 . خارج از بورس مربوطه نیو می باشند

شووورکت از مدوووادیق نهاد های مالی 
بوع بند  ماده ی یک قانون بازار  21مو

ساس  شده و بر ا اوراق بهادار محسوب 
قانون 28ماده  حت ، آن  یت آن ت عال ف

شرکت و کلیه  ست و  سازمان ا نظارت 
، ی ارکان شرکت اعم از مجامع عمومی

شرکت مکلفند قوانین مدیران و ب ازرس 
 . و مقررات را رعایت و اجرا نمایند

چارچوب  .2

 فعالیت
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اساسنامه 

سازمان بورس 

 و اوراق بهادار
 سهامی خاص سهامی عام

. 7ماده 
میوان 
سرمایه و 
 تعداد سهام

. 7مووواده 
مووویووووان 
سووورمایه و 
 تعداد سهام

طبق آخرین تغییرات اسوواسوونامه شوورکت تغییری 
 . ندارد

، ریال 3.000.000.000.000شرکت مبلغ سرمایه 
سه ریال( است که به  سه هوار میلیارد)به حروف 
( سووهم عادی یک هوار 3.000.000.000میلیارد )
که تماماً تادیه شده  با نام تقسیم شده استریالی 
 است. 

سوووورمووایووه شوووورکووت مووبوولووغ 
)بووه ، ریووال 3.000.000.000.000

ست  سه هوار میلیاردحروف  ریال( ا
( 3.000.000.000سه میلیارد )که به 

با نام سوووهم عادی یک هوار ریالی 
که تماماً تادیه  یم شووده اسووتتقسوو

 . شده است

، ریال ........... سوورمایه شوورکت مبلغ
ریال( اسووت که  ............. )به حروف

سهم عادی / ممتاز هوار  ............ به
ست شده ا سیم  }در ، ریالی با نام تق

تعداد و ، صووورت صوودور سووهام ممتاز
سهام  صیات و امتیازات این گونه  دو خ

شرکت های پذیرفته شده در . ذکر شود
بورس یا بازار خارج از بورس نمی توانند 

] از کل  سووهام ممتاز منت وور نمایند 
 ....... ریال آن معادل ........ سرمایه مبلغ

تادیه و عادل ........ درصووود   ریال آن م
می  درصد در تعهد صاحبان سهام .......
شد ست / [. با شده ا  [. ]که تماماً تادیه 

مبلغ تعهد شووده ی هر سووهم  ]تبدووره:
[ . مطالبه شوووود ....... باید ظرف مدت

شده در  شرکت های پذیرفته  }سرمایه 
بورس یا بازار خارج از بورس باید تماماً 
پرداخت شووده باشوود و ذکر تبدووره این 

شرکت سنامه  سا شده ماده در ا های یاد 
   .موبوعیت ندارد

)به ، ریال ........... سورمایه شورکت مبلغ
به ............. حروف که  یال( اسوووت   ر
نام  ............ با  تاز  عادی / مم سوووهم 

ست شده ا سیم  صدور ، تق صورت  }در 
تعداد و خدوووصوویات و ، سووهام ممتاز

شود سهام ذکر    . امتیازات این گونه 
یه مبلغ ما کل سووور یال آن  ........ ]از  ر

ریال  ........ درصووود تادیه و ....... معادل
صاحبان در ....... آن معادل صد در تعهد 

]که تماماً تادیه شده  / [. سهام می باشد
 [. است

شووده ی هر سووهم  مبلغ تعهد ]تبدووره:
 [ .مطالبه شود ....... باید ظرف مدت

سرمایه و 

 سهام
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 گذاریاساسنامه پذیرفته شده سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت سرمایه
اساسنامه  موضوع

 فعلی شرکت

اساسنامه 

سازمان بورس 

 و اوراق بهادار
 سهامی خاص سهامی عام

. 8ماده 
 ورقه سهم

. 8مووواده 
 ورقه سهم

ست شرکت با نام ا سهام متحدال کل. سهام  ، اوراق 
شماره ترتیب بوده و  ضای دو چاپی و دارای  باید به ام

سد شرکت بر این اوراق باید ممهور به . نفر از مدیران 
شد شرکت با سهام نکات زیر باید ذکر . مهر  در ورقه 

 شود:
  نام شووورکت و شوووماره  بت آن نود مرجع  بت

 ها و سازمانشرکت

  سازمان )عبارت شماره ثبت اوراق نزد 

در صورت ثبت اوراق نزد سازمان باید حذف 

 ( . گردد
 سرمایه  بت شده و مقدار پرداخت شده آن  مبلغ 
  نوع سهام و امتیازات سهام ممتاز )در مورد سهام

 ممتاز(
  مبلغ اسوومی سووهم و مقدار پرداخت شووده آن به

 عدد و حروف
 تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است 

 نام و شماره ملی دارنده سهم 

اوراق . کلیه سوهام شورکت با نام اسوت
چاپی و دارای ، سوووهام متحدال وووکل

ضای دو  شماره ترتیب بوده و باید به ام
سد شرکت بر این اوراق . نفر از مدیران 

در . باید ممهور به مهر شووورکت باشووود
 ورقه سهام نکات زیر باید ذکر شود:

  نام شوورکت و شووماره  بت آن نود
 ها و سازمانمرجع  بت شرکت

  سازمان در شماره  بت اوراق نود 

 انصورت ثبت اوراق نزد سازم

  مبلغ سوورمایه  بت شووده و مقدار
 پرداخت شده آن 

  سهام ممتاز سهام و امتیازات  نوع 
 )در مورد سهام ممتاز(

  سهم و مقدار پرداخت سمی  مبلغ ا
 شده آن به عدد و حروف

  سهامی که هر ورقه نماینده تعداد 
 آن است

 نام و شماره ملی دارنده سهم 

اوراق . کلیه سوهام شورکت با نام اسوت
چاپی و دارای ، ل وووکلسوووهام متحدا

ضای دو  شماره ترتیب بوده و باید به ام
سد شرکت بر این اوراق . نفر از مدیران 

در . باید ممهور به مهر شووورکت باشووود
 ورقه سهام نکات زیر باید ذکر شود:

  نام شوورکت و شووماره  بت آن نود
 ها و سازمانمرجع  بت شرکت

  نزد بت اوراق  ث ماره  شددد

 سازمان
  مبلغ سوورمایه  بت شووده و مقدار

 پرداخت شده آن 
  سهام ممتاز سهام و امتیازات  نوع 

های )در مورد سووهام ممتاز(}شوورکت
پذیرفته شووده در بورس یا بازار خارج از 

توانند سووهام ممتاز منت وور نمی، بورس
 نمایند 
  سهم و مقدار پرداخت سمی  مبلغ ا

 شده آن به عدد و حروف
  سهامی که هر ورقه نماینده تعداد 

 آن است
 نام و شماره ملی دارنده سهم 

اوراق . کلیه سوهام شورکت با نام اسوت
چاپی و دارای ، سوووهام متحدال وووکل

ضای دو  شماره ترتیب بوده و باید به ام
سد شرکت بر این اوراق . نفر از مدیران 

در . باید ممهور به مهر شووورکت باشووود
 ورقه سهام نکات زیر باید ذکر شود:

 بت آن نود  نام شوورکت و شووماره 
 ها و سازمانمرجع  بت شرکت

  نزد بت اوراق  ث ماره  شددد

سددازمان در صددورت ثبت اوراق 

 نزد سازمان
  مبلغ سوورمایه  بت شووده و مقدار

 پرداخت شده آن 
  سهام ممتاز سهام و امتیازات  نوع 

 )در مورد سهام ممتاز(
  سهم و مقدار پرداخت سمی  مبلغ ا

 شده آن به عدد و حروف
 سهامی که هر ورقه نماینده  تعداد 

 آن است
 نام و شماره ملی دارنده سهم 
 

مشخصات 

 ورقه سهم
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اساسنامه  موضوع

 فعلی شرکت

اساسنامه 

سازمان بورس 

 و اوراق بهادار
 سهامی خاص سهامی عام

. 9ماده 
انتقال 
 سهام

. 9مووواده 
انووتووقووال 

 سهام

تبدره: در صورتی که شرکت در بورس یا خارج از بورس پذیرفته 
تا زمانی که از بورس یا بازار ، نقل و انتقال سووهام شوورکت، شووود

ست در بورس یا بازار خارج  منحدراً، خارج از بورس حذف ن ده ا
شد همچنین ت ریفات مربوط . از بورس مربوطه امکان پذیر می با

به  بت نقل و انتقال سووهام شوورکت و  بت و تغییر ن ووانی انتقال 
ناشوووی  بازار خارج از بورس  یا  که از معامالت در بورس  گیرنده 

تابع مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه خواهد ، شودمی
  .بود

تبدره: در صورتی که شرکت در بورس یا خارج  -
نقل و انتقال سوووهام ، از بورس پذیرفته شوووود

تا زمانی که از بورس یا بازار خارج از ، شووورکت
ست دراً در بورس یا ، بورس حذف ن ده ا منح

پذیر می  کان  طه ام خارج از بورس مربو بازار 
همچنین ت ووریفات مربوط به  بت نقل و . باشوود

شرکت و  بت و تغییر ن انی انتقال انتقال سهام 
گیرنده که از معامالت در بورس یا بازار خارج از 

تابع مقررات بورس یا ، بورس ناشوووی می شوووود
 . بازار خارج از بورس مربوطه خواهد بود

انتقال تبصره  -

 سهام

. 11ماده 
مقررات 
حاکم بر 
تغییرات 
 سرمایه

. 11موواده 
مووقووررات 
بر  کم  حووا
یرات  ی غ ت

 سرمایه

تغییرات سرمایه ی شرکت با رعایت قوانین و مقررات 
جارت قانون ت فاد اصوووالحیه ی  له م ، مربوطه از جم

هادار و  دسددتور العمث ثبت و قانون بازار اوراق ب

مدوووب شووورای ، عرضدده عمومی اوراق بهادار

 . عالی بورس انجام می شود

تغییرات سوورمایه ی شوورکت با رعایت 
قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد 
صالحیه ی قانون تجارت و قانون بازار  ا

 . اوراق بهادار انجام می شود

تغییرات سوورمایه ی شوورکت با رعایت 
قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد 

قانون بازار ، اصووالحیه ی قانون تجارت

عمث ثبت و دسدتور الاوراق بهادار و 

هادار ، عرضددده عمومی اوراق ب

شورای عالی بورس انجام می  دوب  م
 . شود

تغییرات سوورمایه ی شوورکت با رعایت 
قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد 
صالحیه ی قانون تجارت و قانون بازار  ا

 . اوراق بهادار انجام می شود

مقررات حاکم 

بر تغییرات 

 سرمایه

. 16ماده 
اعالم 
افوایش 

رمایه و س
ارسال 
های گواهی

 حق تقدم

. 16موواده 
الم اعوووووو

افوووایووش 
سووورمایه و 
ارسوووووال 

های گواهی
 حق تقدم

گواهی نامه ی حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از 
نویسی به آخرین ن انی اعالم شده سهامداران شروع پذیره

شود سال می  سیاعالمیه پذیره. ار سهام جدید باید در  نوی

از طریق سایت اینترنتی ، روزنامه کثیراالنت ار شرکت

 . رسمی آن نیز به اطالع برسد

گواهی نام حق تقدم باید توسوووط پسوووت 
سووفارشووی قبل از شووروع پذیره نویسووی به 
آخرین ن انی اعالم شده سهامداران ارسال 

اعالمیه پذیره نویسی سهام جدید . می شود
یراالنت ووار شوورکت درج باید در روزنامه کث

 . گردد

ست  سط پ گواهی نامه ی حق تقدم باید تو
نویسووی به سووفارشووی قبل از شووروع پذیره

آخرین ن ووانی اعالم شووده ی سووهامداران 
نویسی سهام اعالمیه پذیره. ارسال می شود

شرکت ، جدید باید در روزنامه کثیراالنت ار 

سمی آن  سایت اینترنتی ر از طریق 

 . نیز به اطالع برسد

گواهی نام حق تقدم باید توسوووط پسوووت 
سووفارشووی قبل از شووروع پذیره نویسووی به 
آخرین ن انی اعالم شده سهامداران ارسال 

اعالمیه پذیره نویسی سهام جدید . می شود
باید در روزنامه کثیراالنت ووار شوورکت درج 

 . گردد

الم اع

افزایش 

سرمایه و 

ارسال 

های گواهی

 حق تقدم
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. 19ماده 
سایر انت ار 

اوراق 
بهادار به 
غیر از 
 سهام

. 19موواده 
انت ار سایر 
اوراق بهادار 
بووه غیر از 

 سهام

صاحبان  دویب مجمع عمومی عادی  شرکت می تواند با ت
سووهام، به اسووتثنای سووهام، اوراق بهادار دارای حق رای و 
اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهم، نسبت به انت ار 

به سایر اوراق بهادار  دد عر صورتی که ق اقدام نماید. در 
شد، دعوت از  شته با شده وجود دا عمومی اوراق بهادار یاد 
مجمع عمومی عادی جهت بررسووی موبوووع انت ووار اوراق 
بهادار یاد شوووده، موکول به اعالم تایید سوووازمان مبنی بر 

شد. رعایت مقررات  بت و عربه عمومی اوراق بهادار می با
ند به هیئت مدیره اجازه دهد مجمع عمومی عادی می تو ا

ند،  جاوز ک ید از دو سوووال ت با که ن مدت معینی  با ظرف 

نسبت به انت ار اوراق بهاداری  رعایت مقررات مربوطه

خاص تا مبلغ معینی که مجمع م ووونم نموده اسوووت، 
 مبادرت نماید. 

سهام جدید، اوراق بهادار دارای حق رای و  دره: انت ار  تب
ل یا تعویض با سوووهام با تدوووویب اوراق بهادار قابل تبدی

 مجمع عمومی فوق العاده صورت می پذیرد. 

دویب مجمع عمومی  شرکت می تواند با ت
سهام،  ستثنای  سهام، به ا صاحبان  عادی 
هادار  هادار دارای حق رای و اوراق ب اوراق ب
قابل تبدیل یا تعویض با سووهم، نسووبت به 
انت وووار سوووایر اوراق بهادار اقدام نماید. در 

تی که قدوود عربووه عمومی اوراق صووور
شد، دعوت از  شته با شده وجود دا بهادار یاد 
مجمع عمومی عادی جهت بررسی موبوع 
انت وووار اوراق بهادار یاد شوووده، موکول به 
سازمان مبنی بر رعایت مقررات  اعالم تایید 
 بت و عربه عمومی اوراق بهادار می باشد. 
ئت  به هی ند  عادی می توا مجمع عمومی 

که مدیره ا مدت معینی  هد ظرف  جازه د

پس از اخذ نباید از دو سوووال تجاوز کند، 

سبت به انت ار اوراق ن مجوز از سازمان،

که مجمع  تا مبلغ معینی  خاص  هادری  ب
 م نم نموده است، مبادرت نموده است. 
تبدووره: انت ووار سووهام جدید، اوراق بهادار 
بدیل  بل ت قا هادار  دارای حق رای و اوراق ب
یا تعویض با سهام با تدویب مجمع عمومی 

 فوق العاده صورت می پذیرد. 

دویب مجمع عمومی  شرکت می تواند با ت
سهام،  ستثنای  سهام، به ا صاحبان  عادی 
هادار  هادار دارای حق رای و اوراق ب اوراق ب

تبدیل یا تعویض با سووهم، نسووبت به قابل 
انت وووار سوووایر اوراق بهادار اقدام نماید. در 
صووورتی که قدوود عربووه عمومی اوراق 
شد، دعوت از  شته با شده وجود دا بهادار یاد 
مجمع عمومی عادی جهت بررسی موبوع 
انت وووار اوراق بهادار یاد شوووده، موکول به 
سازمان مبنی بر رعایت مقررات  اعالم تایید 

باشد. و عربه عمومی اوراق بهادار می بت 
ئت  به هی ند  عادی می توا مجمع عمومی 
که  مدت معینی  هد ظرف  جازه د مدیره ا

باید از دو سوووال تجاوز کند،  با رعایت ن

نسوبت به انت وار اوراق  مقررات مربوطه

که مجمع  تا مبلغ معینی  خاص  هاداری  ب
 م نم نموده است، مبادرت نماید. 

جدید، اوراق بهادار تبدووره: انت ووار سووهام 
بدیل  بل ت قا هادار  دارای حق رای و اوراق ب
یا تعویض با سهام با تدویب مجمع عمومی 

 فوق العاده صورت می پذیرد. 

دویب مجمع عمومی  شرکت می تواند با ت
سهام،  ستثنای  سهام، به ا صاحبان  عادی 
هادار  هادار دارای حق رای و اوراق ب اوراق ب

هم، نسووبت به قابل تبدیل یا تعویض با سوو
انت وووار سوووایر اوراق بهادار اقدام نماید. در 
صووورتی که قدوود عربووه عمومی اوراق 
شد، دعوت از  شته با شده وجود دا بهادار یاد 
مجمع عمومی عادی جهت بررسی موبوع 
انت وووار اوراق بهادار یاد شوووده، موکول به 
سازمان مبنی بر رعایت مقررات  اعالم تایید 

بهادار می باشد.  بت و عربه عمومی اوراق 
ئت  به هی ند  عادی می توا مجمع عمومی 
که  مدت معینی  هد ظرف  جازه د مدیره ا
ید از دو سوووال تجاوز کند، پس از اخذ  با ن
مجوز از سووازمان، نسووبت به انت ووار اوراق 
که مجمع  تا مبلغ معینی  خاص  هادری  ب
 م نم نموده است، مبادرت نموده است. 

هادار تبدووره: انت ووار سووهام جدید، اوراق ب
بدیل  بل ت قا هادار  دارای حق رای و اوراق ب
یا تعویض با سهام با تدویب مجمع عمومی 

 فوق العاده صورت می پذیرد. 

انتشار سایر 

اوراق بهادار 

به غیر از 

 سهام
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ماده 
ط :شرای21

حضور در 
مجامع و 
م ارکت 
-در رای

 گیری

ماده تبدره 
:شوورایط 21

حضوووور در 
مع و  مجووا
م وووارکت 

-رایدر 

 گیری

پذیرر در بورس و فرابورس  عدم  در صوووورت 
 موبوعیت ندارد.

سنامه فعلی وجود  سا دره در ا این تب
 ندارد.

در صووورت پذیرر شوورکت در  2بدوورهت
بورس یا بازار خارج از بورس، سوووهامدار یا 
مدارک  نده وی عالوه بر  مای یا ن یل  وک
هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک 

ساس م سهام که بر ا قررات بورس مالکیت 
خارج از بورس صوووادر  بازار  گردد از مییا 

ضور در  جمله یکی از مدارک زیر نیو حق ح
 جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت:

 . گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، 1
. تاییدیه سووهامداری صووادر شووده توسووط 2

سپرده گذاری مرکوی اوراق بهادار  شرکت 
صورت انفراد سویه وجوه به  ی یا جمعی و ت

مه } نا ذکر این تبصددره در اسددداسدد

هایی که در بورس یا بازار خارج شرکت

اند، ضددرورت از بورس پذیرفته نشددده

 ندارد{

شرایط حضور  -

در مجامع و 

مشارکت در 

 رای گیری



  

 
ری کارکنان گروه مپنا )سهامی خاص(سرماهی شرکت  گذا

ری سهامی خاص، سهامی عام و تطبیق اساسنامه شرکت سرماهی  گذا
 اساسنامه فعلی شرکت

 9 از 7 صفحه

 محرمانه

1399 شهریور 29 مدیریت مالی و اداری  
 

 متن پیشنهادی جهت تصویب در مجمع ماده طبق
 اساسنامه فعلی شرکت

 گذاریاساسنامه پذیرفته شده سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت سرمایه
اساسنامه  موضوع

 فعلی شرکت

اساسنامه 
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ماده 
:آگهی 22

دعوت به 
مجامع 
 عمومی

مووووووواده 
:آگوهوی 22

عوت بووه  د
مووجووامووع 

 عمومی 

جامع عمومی، از طریق درج آگهی در  یل م برای ت وووک
شرکت در  روزنامه های کثیراالنت اری که آگهی مربوط به 

سایت گردد، و آن منت ر می همچنین درج آگهی در 

شرکت سمی  سهام دعوت به اینترنتی ر صاحبان  ، از 

عمل خواهد آمد. دسوووتور جلسوووه، تاریت، سووواعت و محل 
 ت کیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد. 

قل 1تبدوووره ید حدا با نده  تاریت  10:دعوت کن بل از  روز ق
سه  ستور جل سال د سازمان را با ار برگواری مجمع عمومی، 
شد از  ساعت و محل ت کیل مجمع می با که حاوی تاریت، 

سلیم دعوت نامه به دیبرخانه ی  طریق شی یا ت سفار ست  پ
سووازمان، یا از طریق دییری که سووازمان تعیین می کند، 

 برای حضور در مجمع دعوت کند. 
دره  ستور کار 2تب ضا هیئت مدیره در د : چنانچه انتناب اع

مجمع قرار داشووته باشوود، عالوه بر انت ووار آگهی دعوت به 
اصوووالحیه قانون  98 مجمع در موعد مقرر مطابق ماده ی

تجارت در روزنامه کثیر االنت وووار شووورکت، موبووووع باید 

قل  بل از برگواری مجمع  30حدا یت روز ق در سدددا

 نیو درج می شود. اینترنتی رسمی شرکت 

برای ت کیل مجامع عمومی، از طریق درج 
های کثیراالنت ووواری که آگهی در روزنامه

های مربوط به شوورکت در آن منت وور آگهی
سهام دعوت به عمل می صاحبان  گردد، از 

ساعت و  سه، تاریت،  ستور جل خواهد آمد. د
محل ت ووکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد 

 شد. 
روز  10:دعوت کننده باید حداقل 1تبدوووره

قبوول از توواریت برگواری مجمع عمومی، 
سازمان را با ارسال دستور جلسه که حاوی 
تاریت، سوواعت و محل ت ووکیل مجمع می 

طریق پسوت سوفارشوی یا تسولیم باشود از 
دعوت نامه به دیبرخانه ی سوووازمان، یا از 
طریق دییری که سووازمان تعیین می کند، 

 برای حضور در مجمع دعوت کند. 
: چنانچه انتناب اعضوووا هیئت 2تبدوووره 

مدیره در دستور کار مجمع قرار داشته باشد، 
عالوه بر انت ووار آگهی دعوت به مجمع در 

صالحیه ی  98ده ی موعد مقرر مطابق ما ا
مه کثیر االنت وووار  نا جارت در روز قانون ت

بوع باید حداقل  روز قبل از  30شرکت، مو
روز برگواری مجمع از طریقی که سوووازمان 

کند نیو به اطالع سوووهامداران یا تعیین می
 عموم برسد. 

برای ت کیل مجامع عمومی، از طریق درج 
آگهی در روزنامه های کثیراالنت ووواری که 

کت در آن منت ووور  آگهی به شووور مربوط 

همچنین درج آگهی در گردد، و می

شرکت سمی  ، از سایت اینترنتی ر

سهام دعوت به عمل خواهد آمد.  صاحبان 
دستور جلسه، تاریت، ساعت و محل ت کیل 

 مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد. 
روز  10:دعوت کننده باید حداقل 1تبدوووره

قبوول از توواریت برگواری مجمع عمومی، 
زمان را با ارسال دستور جلسه که حاوی سا

تاریت، سوواعت و محل ت ووکیل مجمع می 
باشود از طریق پسوت سوفارشوی یا تسولیم 
دعوت نامه به دیبرخانه ی سوووازمان، یا از 
طریق دییری که سووازمان تعیین می کند، 

 برای حضور در مجمع دعوت کند. 
: چنانچه انتناب اعضوووا هیئت 2تبدوووره 

جمع قرار داشته باشد، مدیره در دستور کار م
عالوه بر انت ووار آگهی دعوت به مجمع در 

اصوووالحیه  98موعد مقرر مطابق ماده ی 
مه کثیر االنت وووار  نا جارت در روز قانون ت

بوع باید حداقل  روز قبل از  30شرکت، مو

یت اینترنتی برگواری مجمع  در سدددا

 نیو درج می شود. رسمی شرکت 

رج برای ت کیل مجامع عمومی، از طریق د
های کثیراالنت ووواری که آگهی در روزنامه

های مربوط به شوورکت در آن منت وور آگهی
سهام دعوت به عمل می صاحبان  گردد، از 

ساعت و  سه، تاریت،  ستور جل خواهد آمد. د
محل ت ووکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد 

 شد. 
روز  10:دعوت کننده باید حداقل 1تبدوووره

قبوول از توواریت برگواری مجمع عمومی، 
سازمان را با ارسال دستور جلسه که حاوی 
تاریت، سوواعت و محل ت ووکیل مجمع می 
باشود از طریق پسوت سوفارشوی یا تسولیم 
دعوت نامه به دیبرخانه ی سوووازمان، یا از 
طریق دییری که سووازمان تعیین می کند، 

 برای حضور در مجمع دعوت کند. 
: چنانچه انتناب اعضوووا هیئت 2تبدوووره 

مجمع قرار داشته باشد،  مدیره در دستور کار
عالوه بر انت ووار آگهی دعوت به مجمع در 

صالحیه ی  98موعد مقرر مطابق ماده ی  ا
مه کثیر االنت وووار  نا جارت در روز قانون ت

بوع باید حداقل  روز قبل از  30شرکت، مو
روز برگواری مجمع از طریقی که سوووازمان 

کند نیو به اطالع سوووهامداران یا تعیین می
 عموم برسد. 

ت واگهی دع

به مجامع 

 عمومی
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: 30ماده 
تعداد اعضا 
هیئت 
 مدیره

: 30موواده 
ضا  تعداد اع
هوویووئووت 

 مدیره

 7یا  5شوورکت به وسوویله هیئت مدیره ای مرکب از 

شووود که به وسوویله مجمع اداره میعضووو اصوولی  نفر

سهام انتناب می صاحبان  شوند عمومی عادی از بین 
 . باشندمیها قابل عول و انتناب مجدد و همه آن
دره: ضا مجمع عمومی عادی می تب تواند عالوه بر اع

البدل هیئت اصلی نسبت به انتناب عضو یا اعضا علی
ها به جای مدیره و تعیین ترتیب جان ووین شوودن آن

 .اقدام نماید، اعضا اصلی

شووورکت به وسووویله هیئت مدیره ای 

اداره عضو اصلی  نفر 5یا  3مرکب از 

مجمع عمومی شووود که به وسوویله می
عادی از بین صوواحبان سووهام انتناب 

مه آنمی ند و ه بل عول و شوووو قا ها 
 . باشندانتناب مجدد می

تواند مجمع عمومی عادی می تبدوووره:
سبت به انتناب  صلی ن عالوه بر اعضا ا

ضا علی ضو یا اع البدل هیئت مدیره و ع
ها به تعیین ترتیب جان ووین شوودن آن

 .اقدام نماید، جای اعضا اصلی

شووورکت به وسووویله هیئت مدیره ای 
ضا هیئت مدیره  ..... مرکب از }تعداد اع

 5های سووهامی عام حداقل در شوورکت
های پذیرفته برای شوورکت. باشووندمی

شوووده در بورس یا بازار خارج از بورس 
 9تعداد اعضوووا هیئت مدیره حداکثر تا 

صلی اداره نفر ضو ا شد  ع  می تواند با
ومی می شووود که به وسوویله مجمع عم

عادی از بین صوواحبان سووهام انتناب 
مه آنمی ند و ه بل عول و شوووو قا ها 

 . باشندمی انتناب مجدد
مجمع عمومی عادی می تواند  تبدووره:

سبت به انتناب  صلی ن عالوه بر اعضا ا
عضو یا اعضا علی البدل هیئت مدیره و 
تعیین ترتیب جان ووین شوودن آن ها به 

 . اقدام نماید، جای اعضا اصلی

به وسووویله هیئت مدیره ای شووورکت 
ضا هیئت مدیره  ..... مرکب از }تعداد اع
شرکت سهامی خاص حداقل در   3های 
ست صلی اداره می. نفر ا ضو ا شود   ع

که به وسووویله مجمع عمومی عادی از 
شوند و  سهام انتناب می  صاحبان  بین 

قابل عول و انتناب مجدد همه آن ها 
 . می باشند
تواند مجمع عمومی عادی می تبدوووره:

سبت به انتناب  صلی ن عالوه بر اعضا ا
ضا علی ضو یا اع البدل هیئت مدیره و ع

ها به تعیین ترتیب جان ووین شوودن آن
 . اقدام نماید، جای اعضا اصلی

 هیئت مدیره

 16بند 
: 41ماده 

اختیارات 
هیئت 
 مدیره

 16بوونوود 
: 41موواده 

تیووارات  خ ا
هوویووئووت 

 مدیره

ماهه و گوارر تنظیم صورت های مالی ساالنه و شش
شرکت و ارائه بع عمومی   آن به بازرس و فعالیت و و

های مالی تنظیم صددورتسووایر مراجع مربوطه و 

سه ماهه و نه ماهه و دورهمیان ای در مقاطع 

  ارائه آن به مراجع مربوطه،

ای و دورهتنظیم صورت های مالی میان
ساالنه و گوارر فعالیت و وبع عمومی 

ئه  به آشووورکت و ارا مراجع مربوطه ن 
 طبق قوانین و مقررات

تنظیم صوووورت های مالی سووواالنه و 
ماهه و گوارر فعالیت و وبوووع شوووش

 آن به بازرس و عمومی شوورکت و ارائه
یم  ظ ن ت بوطووه و  مر جع  مرا یر  سووووا

ای در مقاطع دورههای مالی میانصورت
سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع 

 ، مربوطه

ای و دورهنتنظیم صورت های مالی میا
ساالنه و گوارر فعالیت و وبع عمومی 

ئه  به مراجع مربوطه آشووورکت و ارا ن 
 طبق قوانین و مقررات

اختیارات 

 هیئت مدیره



  

 
ری کارکنان گروه مپنا )سهامی خاص(سرماهی شرکت  گذا

ری سهامی خاص، سهامی عام و تطبیق اساسنامه شرکت سرماهی  گذا
 اساسنامه فعلی شرکت

 9 از 9 صفحه
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 متن پیشنهادی جهت تصویب در مجمع ماده طبق
 اساسنامه فعلی شرکت

 گذاریاساسنامه پذیرفته شده سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت سرمایه
اساسنامه  موضوع

 فعلی شرکت

اساسنامه 

سازمان بورس 

 و اوراق بهادار
 سهامی خاص سهامی عام

. 42ماده 
پادار 
اعضا 
هیئت 
 مدیره

. 42موواده 
پوووووادار 
اعضا هیئت 

 مدیره

ممکن اسووت ، هر سووال طبق تدوومیم مجمع عمومی
ایت با رع نسبت معینی از سود خالم به عنوان پادار

ار هیئت مدیره گذارده یتاصووالحیه قانون تجارت در اخ

صداین نسووبت به هیو وجه نباید از . شووود  سه در

ان سووال به صوواحبان سووهام پرداخت سووودی که هم
 . تجاوز کند، شودمی

سهامی خاص به  شرکت از  صورتی که تبدیل  در 
سووهامی عام تدووویب نیردد، بند پی وونهادی به 

 شرح زیر است:
ممکن اسووت ، طبق تدوومیم مجمع عمومی هر سووال

ایت نسبت معینی از سود خالم به عنوان پادار با رع
ار هیئت مدیره گذارده یتاصووالحیه قانون تجارت در اخ

صداین نسووبت به هیو وجه نباید از . شووود  سه در

ان سووال به صوواحبان سووهام پرداخت سووودی که هم
 .تجاوز کند، شودمی

، هر سووال طبق تدوومیم مجمع عمومی
ممکن اسوووت نسوووبت معینی از سوووود 

ع با ر پادار  به عنوان  یت خالم  ا
صالحیه قانون تجارت در اخ ار هیئت یتا

شود سبت به هیو . مدیره گذارده  این ن

سوووودی که  درصددد دهوجه نباید از 

سهام پرداخت  صاحبان  سال به  همان 
 . تجاوز کند، شودمی

، هر سووال طبق تدوومیم مجمع عمومی
سوووود  ممکن اسوووت نسوووبت معینی از

ع با ر پادار  به عنوان  یت خالم  ا
صالحیه قانون تجارت در اخ ار هیئت یتا

شود سبت به هیو . مدیره گذارده  این ن

صدوجه نباید از  سووودی که  سه در

سهام پرداخت  صاحبان  سال به  همان 
 . تجاوز کند، شودمی

، هر سووال طبق تدوومیم مجمع عمومی
ممکن اسوووت نسوووبت معینی از سوووود 

پاد به عنوان  عخالم  با ر یت ار  ا
صالحیه قانون تجارت در اخ ار هیئت یتا

شود سبت به هیو . مدیره گذارده  این ن

صد ششوجه نباید از  سودی که  در

سهام پرداخت  صاحبان  سال به  همان 
 . تجاوز کند، شودمی

پاداش اعضا 

 رهدیهیئت م

 


