
 16/07/1398: تازید اًتشازسالیانه              به طور فوق العاده آگهی دعوت مجمع عمومی عادی                          

 (نوبت اول)
 

 9سالیاًِ ًَتت اٍل شطکت تعاًٍی هصطف کاضکٌاى جْاز گیالى ضاس ساعت  تِ طَض فَق العازُ هجوع عوَهی عازی

 .ساظهاى جْاز کشاٍضظی استاى گیالى تشکیل هی گطزز ًواظذاًِزض هحل  16/08/1398هَضخ  پٌجشٌثِصثح ضٍظ 

 .اظ عوَم اعضای هحتطم شطکت زعَت هیگطزز ضاس ساعت همطض جْت ضسیسگی تِ زستَضات جلسِ حضَض تْوطساًٌس

 :توجه
 ّسیک اش اعضای شسکت هی تَاًٌد استفادُ اش حك زای ذَد زا تسای حضَز ٍ دادى زای دز هجوع عوَهی تِ

لیکي ّیچ کس ًوی تَاًد عالٍُ . یک ًفس تِ عٌَاى ًوایٌدُ تام االذتیاز اش هیاى اعضا یا ذازج اش اعضا ٍاگراز ًواید

 .غیس عضَ تٌْا هی تَاًد اش یک عضَ ٍکالت داشتِ تاشد. زای تا ٍکالت داشتِ تاشد 3تس زای ذَد تیش اش 

زٍش پس اش اًتشاز آگْی  7حداکثس ظسف هدت  داٍعلثیي عضَیت دز ّیات هدیسُ ٍ تاشزسی شسکت هی تَاًٌد

دعَت هجوع عوَهی جْت تکویل فسم داٍعلثی عضَیت دز ّیات تاشزسی شسکت تعاًٍی تِ آدزس ساشهاى جْاد 

 .کشاٍزشی استاى، دفتس تعاًٍی، هساجعِ ٍ ثثت ًام ًوایٌد
 (اساسٌاهِ 35هادُ : ) تاید ٍاجد شسایظ شیس تاشٌد تاشزسیداٍعلثیي عضَیت دز ّیات هدیسُ ٍ 

 شسایظ عوَهی : الف 

 (.دزتعاًٍیْای هتشکل اش اللیتْای دیٌی شٌاذتِ شدُ دزلاًَى اساسی شسط ٍثالت ٍ اهاًت)ایواى ٍ تعْد تِ اسالم   -1

 ًداشتي هٌع لاًًَی ٍ هحجَز تَدى  – 2

 .زائن تس ضد اهٌیت کشَز ٍ عدم هحکَهیت تِ جعل اسٌادعدم عضَیت دز گسٍّْای هحازب ٍ عدم ازتکاب ج   -3

عدم ساتمِ هحکَهیت ازتشاء، اذتالس، کالّثسدازی، ذیاًت دز اهاًت، تدلیس، تصسف غیسلاًًَی دز اهَال دٍلتی ٍ   -4

  .ٍزشکستگی تِ تمصیس

 :شسایظ اذتصاصی

 : تاشٌدفَق تایستی دازای شسایظ اذتصاصی شیس تعاًٍی عالٍُ تس شسایظ عوَهی  تاشزساىاعضای ّیات هدیسُ ٍ هدیسعاهل ٍ 

 .دازا تَدى اعالعات یا تجستِ الشم تسای اًجام ٍظایف هتٌاسة تا آى تعاًٍی  -1

 سال تجستِ هَثس ٍ یا تحصیالت داًشگاّی هستثظ تسای اکثسیت اعضای ّیات هدیسُ ٍ هدیسعاهل 3ـ دازا تَدى حدالل  2

 : دستور جلسه

 مذیرٌ ي تازرس شرکت در خصًص عملکرد ي يضعیت شرکتَیات کتثی گسارش  – 1

 1397طرح ي تصًیة صًرتُای مالی سال  – 2
 98اتخار تصمیم در خصًص تًدجٍ پیشىُادی سال مالی   -3

 (.1398سال )ديرٌ مالی جذیذترای  تازرساناوتخاب  – 4

 .ي سایر مًاردتعییه خط مشی آیىذٌ شرکت  – 5

، هجوع عوَهی ًَتت دٍم  02/08/98شایاى ذکس است کِ دز صَزت تِ حد ًصاب ًسسیدى اعضا دز هجوع هَزخ 

 .هی گسدد دز ّواى هکاى تشکیل 06/09/98شٌثِ هَزخ  چْازصثح زٍش  9زاس ساعت 

قابل   www.jkgc.irبه آدرس سازمانشرکت از طریق سایت و وکالتنامه  یفرم ثبت نام داوطلبان  بازرس

 .می باشدو چاپ دریافت 

 

 گیالنکشاورزی هیات مذیره تعاونی مصرف کارکنان جهاد 



 تعاونی ها و اتاق تعاون بازرسیفرم ثبت نام داوطلبان سمت هیات مذیره و 
 

 تا هشرصات شیل کاًسیسای عضَیت زض سوت                           ایٌجاًة                                                

 .هی تاشن شرکت تعاونی مصرف کارکنان جهاد گیالن

 ًام                                          ًام ذاًَازگی                                       شواضُ هلی

 ًام پسض                تاضید تَلس               ٍضعیت تاّل            شواضُ شٌاسٌاهِ               هحل صسٍض         

 :هصّة                          :زیي                   :تاتعیت                    :ٍضعیت ًظام ٍظیفِ عوَهی

 : شواضُ عضَیت                                             : ساتمِ عضَیت زض تعاًٍی

 :شواضُ تلفي هحل کاض                                 :     آزضس هحل کاض

 :شواضُ تلفي هحل سکًَت        :      آزضس هحل سکًَت

 :ضشتِ تحصیلی:                                                           هیعاى تحصیالت

 :ساتمِ هسیطیتی

 :تجطتِ فٌی ٍ ترصصی

 

  زاضم                  لاًَى اساسی             ًساضم  49ساتمِ هحکَهیت زض زازگاُ ّای اجطای اصل 

  ساتمِ هحکَهیت کیفطی ًاشی اظ جعل اسٌاز، اضتشاء، اذتالس ٍ کالّثطزاضی ٍ اضتکاب جطائن 

 زاضم                ًساضم                       تط ضس اهٌیت کشَض 

تا اهضاء شیل ایي ٍضلِ صحت هطالة تاال ضا تاییس ًوَزُ ٍ تِ ٍظاضت تعاٍى اذتیاض هی زّن، زض صَضت احطاظ ذالف هستسل  ایٌجاًة

 .ٍ یا هستٌس ّطیک اظ هَاضز فَق هطاتة استعفای غیط لاتل اًصطاف ایٌجاًة ضا تِ ازاضُ ثثت شطکت ّا اعالم ًوایس

 

 : هحل اهضاء                          تاضید                                        :                     ًام ٍ ًام ذاًَازگی 

 

 

 .فتَکپی شٌاسٌاهِ ،کاضت هلی ٍ یک لطعِ عکس ضویوِ زضذَاست گطزز* 

 

 :اعالم ًظط ّیات هسیطُ تعاًٍی زض ذصَص زاٍطلة

 

 

 

 

 

 :اهضاء ّیات هسیطُ ٍ هوَْض تِ هْط شطکت تعاًٍی

 

1-                                                           2-                                                       3-   

  



 وکالتنامه مخصوص شرکت در مجامع عمومی عادی و فوق العاده
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    به شناسناهه شواره        فرزنذ               اینجانب                        

 قانوى تجارت به  102به استناد هاده           و شواره هلی                   

وکالت                              و شواره هلی                به شناسناهه شواره        فرزنذ            خانن                 /آقای

شرکت نووده و تصویوات الزم را  1398/     /العاده هورخ     فوق  /هی دهن، به جای اینجانب در هجوع عووهی عادی

 .اتخار نوایذ
 

 اهضاء صاحب سْام یا هَکل             اهضاء ٍکیل                     
 

 

 

 

 .هشرصات ٍکیل ٍ هَکل تا اسٌاز هطتثط تطثیك زازُ شسُ ٍ هَضز تاییس هی تاشس* 

 
    

 اهضاء کٌتطل کٌٌسُ      
 

 :قاًَى تجارت 102هادُ 
م ٍ ّوچٌیي حضَر ًوایٌذُ یا ًوایٌذگاى ـسِ احبــاًًَی صـــل یا قائن هقام قــــدر کلیِ هجاهع عوَهی حضَر ٍکی

 .تــم اســـاحب سِـٍد صــٍر خـــزلِ حضـــی بِ شرط ارائِ هذارک ٍکالت یا ًوایٌذگی بِ هيــٍقـــت حقــشخصی


