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فصل اول
مقدمه
از آنجا كه:
 -1از سالهاي پيش ،مدیران شركت مخابرات ایران در اندیشه ایجاد تشكلي با عضویت كليه كاركنان شاغل و بازنشسته و
مستمري بگيران شركت مخابرات ایران و شركت هاي تابعه با هدف ایجاد شركت سرمایه گذاري با موضوعات آمده در این
اساسنامه جهت تامين معاش و مزایاي تكميلي براي دوران اشتغال و بازنشستگي كاركنان و مستمري بگيران و ایجاد اشتغال
فرزندان همكاران بوده اند.
 -2مدیریت شركت مخابرات ایران و جمعي از پيشكسوتان كه هریك در حوزه هاي مختلف داراي تجربه مدیریتي و اجرایي
هستند ،موجبات تشكيل شركتي با ساختار سهامي خاص را فراهم كردند.
بدین ترتيب شركت سرمایه گذاري كاركنان ارتباطات و مخابرات -سهامي خاص (شسكام) كه اختصاراً در این اساسنامه
«شركت» ناميده مي شود و داراي شخصيت حقوقي مستقل از سهامداران و مؤسسين بوده و با اهداف مندرج آن مطابق قوانين
جمهوري اسالمي ایران و مفاد این اساسنامه تشكيل مي شود.

ماده  :1تعاريف
كلمات و عبارات مورد استفاده در این اساسنامه هر یك داراي معاني به شرح زیر ميباشد مگر به نحو دیگري تصریح شده باشد.
شرکت :شركت سرمایه كاركنان ارتباطات و مخابرات كه اختصاراً « شسكام » خوانده خواهد شد و به موجب این اساسنامه
تاسيس و اداره مي شود.
شرکت پشتيبان :شركت مخابرات ایران و شركت هاي تابعه آن
سهامدار  :هر یك از كاركنان شاغل  ،بازنشسته و مستمري بگير شركت مخابرات ایران و شركت هاي تابعه آن همراه با شركت
پشتيبان مي باشد.
نمايندگان سهامداران شرکتهایتابعه :این نمایندگان در مدت هر سه سال یكبار انتخاب و به هيأت مدیره معرفي ميشوند.
سهامداران به نمایندگان منتخب وكالت ميدهند تا در مجامع شركت و از طرف آنها ارائه رأي نمایند.
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فصل دوم :نام ،موضوع ،مدت ،تابعیت و مرکز اصلی شرکت
ماده :2نام شرکت
نام شركت ،شركت سرمایه كاركنان ارتباطات و مخابرات "(سهامي خاص)" با نام اختصاري " شسكام" ميباشد.

ماده  :3موضوع فعاليت شركت به قرار زیر است:
الف -ایجاد ارزش افزوده در اموال و امالك از طریق ساخت وساز و واگذاري به سهام داران و سایر اشخاص حقيقي و حقوقي.
ب  -سپرده گذاري در بانك ها و موسسات مالي و اعتباري.
ج -ارائه هرگونه خدمات توليدي با هدف توليد تجهيزات مورد نياز صنعت كشور.
د -ارائه خدمات فني  ،حقوقي  ،مالي  ،تاسيساتي  ،پشتيباني  ،تامين نيروي انساني براي شركت به منظور تأمين خدماتي كه در
حوزه مخابرات و ارتباطات مورد نياز مي باشد مانند خدمات نگهداري سيستم ها و شبكه هاي ارتباطي و سایر خدمات در زمينه
هاي مختلف (.درصورت نياز پس از اخذ مجوز الزم)
ﮬ -اداره و بهره برداري از باشگاه و سالن هاي ورزشي عنداللزوم با اخذ مجوز از كميسيون ماده پنج امور باشگاههاي ادارات كل
ورزش و جوانان (كليه اقدامات با اخذ مجوز و تایيدیه الزم از وزارت ورزش و جوانان و فدراسيون ورزشي ذیربط با رعایت قوانين و مقررات
مربوطه انجام مي گردد).

و -ارائه خدمات پيمانكاري در زمينه خدمات عمومي از جمله خدمات نظافتچي ،پيشخدمت  ،نامه رسان  ،آبدارچي ،خدمات فضاي
سبز  ،امور آشپزخانه و رستوران با هدف اجراي پيمانهاي مورد اجرا در سایر شركتهاي خصوصي و موسسات و دستگاه هاي
اجرائي كشور با استفاده از نيروي هاي متخصص از جمله افراد شاغل و بازنشسته مجموعه مخابرات و فرزندان آنها.
ز  -فعاليت به عنوان اپراتور مخابراتي اعم از تلفن همراه  ،تلفن ثابت و سایر سرویس هاي مخابراتي به صورت مستقل و یا با
مشاركت سایر اشخاص حقيقي و یا حقوقي اعم از ایراني یا خارجي،درصورت موافقت شركت پشتيبان پس از اخذ مجوز از
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویي.
ح  -تهيه و اجراي طرحهاي تحقيقاتي ،پژوهشي و پروژه هاي نرم افزاري و سخت افزاري در ارتباط با موضوعات مختلف
مخابرات و ارتباطات.
ط  -مبادرت به هر گونه عمليات تجاري اعم از خرید  ،فروش  ،صادرات و واردات و امور گمركي و ترخيص كاال و نظایر آن كه
براي تحقق اهداف فوق مورد نياز باشد.
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ي -برگزاري نمایشگاه هاي مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات بطور مستقل یا با مشاركت اشخاص حقيقي یا حقوقي
در داخل و یا خارج از كشور.
ك -سرمایه گذاري ،احداث  ،اداره  ،بهره برداري  ،واگذاري و اجاره انواع واحدهاي توليدي  ،صنعتي  ،راه و ساختمان و غيره .

ل -تشكيل انواع شركتها و مبادرت به هرگونه مشاركت اعم از تجاري یا مدني با اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل یا خارج از
شركت .
م -خرید و فروش  ،اداره  ،نگهداري و اعمال مدیریت بر سهام شركتهاي توليدي  ،صنعتي  ،خدماتي  ،عمراني و بازرگاني و
همچنين پذیره نویسي سهام شركتهاي مذكور.
ن -بازاریابي جهت جلب سرمایه گذاران داخل و خارج از كشور.
س -خرید اوراق مشاركت.
ع  -تشكيل واحدهاي كارشناسي تخصصي فني  ،مالي ،سرمایه گذاري و خدماتي به منظور اجراي پروژههاي مخابراتي.
ف -فعاليت در امر ساختمان و ایجاد واحدها  ،مجتمع ها و شهرك هاي مسكوني و همچنين ایجاد و ساخت واحدهاي تجاري و
فروشگاههاي بزرگ تخصصي.
ص -همكاري با موسسات داخل و خارجي كشور و مبادله اطالعات براساس اهداف موسسين.
ق -اجراي دوره هاي آموزشي  ،مهارتي  ،تخصصي.
ر -انجام ارائه خدمات اینترنت  ،اینترانت و اكسترانت به اشخاص حقوقي و حقيقي پس از اخذ مجوز از سازمان تنظيم مقررات و
ارتباطات رادیویي
ش -ایجاد و تأسيس هرگونه شركت در جهت انجام كليه فعاليت هاي موضوع شركت (.در صورت نياز پس از اخذ مجوز الزم )
ت -سرمایه گذاري در اوراق بهادار به نحوي كه حداقل 04درصد حق رأي از مجموع حق رأي الزم براي انتخاب هيأت مدیره
ناشر اوراق بهادار در اختيار شركت و اشخاص وابسته به شركت قرار گيرد.

ماده  –4تابعيت شرکت:
شركت تابعيت ایراني داشته و مدت فعاليت آن از تاریخ تأسيس نامحدود است.

ماده  -5مرکز اصلي شرکت
مركز اصلي شركت در شهرتهران است و انتقال مركز اصلي شركت به هر شهر دیگر در داخل كشور منوط به تصویب مجمع
عمومي فوقالعاده ميباشد ،ليكن تعيين و تغيير نشاني مركز اصلي شركت در همان شهر با تصویب هيأت مدیره شركت خواهد
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بود .هيأت مدیره شركت ميتواند طبق مقررات اقدام به تأسيس شعبه یا نمایندگي در داخل یا خارج از كشور نموده یا آن را
منحل كند.

فصل سوم :چارچوب فعالیت
ماده  -6ساختار شرکت
شركت بدواً با ساختار سهامي خاص تشكيل و بعد از تهيه و تمهيد مقدمات الزم با ساختار شركتهاي سرمایهگذاري مذذكور در
بند  21ماده ( )1قانون بازار اوراق بهادار و براساس ماده( ) 22قانون مزبذور بذه فعاليذت ادامذه داده و در جهذت تحقذق اهذداف
برشمرده در مقدمه و ماده  3اساسنامه گام هاي الزم را بر خواهد داشت.

فصل چهارم :سرمایه ،ترکیب سهامداران و نقل و انتقال سهام

ماده  : 7سرمایه شركت
سرمایه شركت مشتمل بر  %11سهام كاركنان و بازنشستگان و مستمري بگيران و  %04سهام شركت مخابرات ایران به عنوان
شركت پشتيبان به شرح زیر تامين مي گردد:
سرمایۀ شركت مبلغ 114.512.201.444ریال ( ،بهحروف :یكصد و ده ميليارد و ششصد و دوازده ميليون و دویست و چهل و پنج
هزار ریال ) و تعداد كل سهام  114.512.201سهم و ارزش اسمي هر سهم  1444ریال مي باشد كه تماماً پرداخت گردید.

ماده  -8سهام شرکت
اوراق سهام شركت متحدالشكل ،چاپي و داراي شمارۀ ترتيب بوده و باید به امضاي مدیرعامل و یك نفر از اعضاي هيأت مدیره
به انتخاب هيأت مدیره برسد .این اوراق باید ممهور به مهر شركت باشد .در ورقۀ سهم نكات زیر باید ذكر شود:
 -نام شركت و شمارۀ ثبت آن نزد مرجع ثبت شركتها
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 شمارۀ ثبت ورقه سهم و شركت مبلغ سرمایۀ ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن تعيين نوع سهام مبلغ اسمي سهم و مقدار پرداخت شده آن به عدد و حروف تعداد سهامي كه هر ورقه نمایندۀ آن است نام و شمارۀ ملي دارندۀ سهمتبصره  :1سهام شركت غير قابل تقسيم است .مالكين مشاع سهام باید در برابر شركت به یك شخص نمایندگي بدهند.
تبصره  : 2تملك هر بخش از سهام شركت ،متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي است.
تبصره  :3تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است شركت باید به صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم بدهد كه معرف تعداد و
نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد .این گواهي نامه در حكم سهم است ولي در هر حال ظرف مدت یك سال پس از پرداخت
تمامي مبلغ اسمي سهم باید ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسليم و گواهينامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.

ماده  -9نوع سهام شرکت
شركت داراي سهام با نام مي باشد.
در مجامع عمومي عادي و فوق العاده دارندگان سهام هر كدام به تعداد هر سهم یك رأي خواهند داشت و تقسيم سود شركت ،
به طور مساوي و براساس تعداد سهام خواهد بود.
تركيب سهامداران شركت براساس سهام به شرح ذیل است :
-

 ..........................................................سهم یك هزار ریالي با نام متعلق به كاركنان شاغل و بازنشسته و مستمري بگير شركت
مخابرات ایران و شركتهاي تابعه مي باشد.

 .......................................................... -سهم یك هزار ریالي با نام متعلق به شركت مخابرات ایران مي باشد.

ماده  - 11انتقال سهام
هيچيك از سهام داران حق انتقال سهام خود به غيراز كاركنان شاغل و بازنشسته و مستمري بگير شركت مخابرات ایران
وشركت هاي تابعه را نخواهد داشت ؛ انتقال قهري از این قاعده مستثني است.
انتقال سهام بایستي در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد .انتقال دهنده یا وكيل یا نمایندۀ قانوني او ،باید ثبت انتقال را در
دفتر مزبور امضاء نماید .هویت كامل و نشاني انتقال گيرنده نيز از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل و انتقال سهام باید در دفتر
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ثبت سهام قيد شده و به امضاي انتقال گيرنده یا وكيل یا نمایندۀ او برسد .تملك یا تحصيل هر بخش از سهام شركت ،متضمن
قبول مقررات این اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي سهام داران است.

ماده  -11محدوديت سهام داری
هيچ سهام داري نمي تواند بيش از یك درصد از سرمایه شركت را اختيار نماید باستثناء شركت مخابرات ایران كه  %04سذهام
شركت را در اختيار دارد.

فصل پنجم :تغییرات سرمایۀ شرکت
ماده  :12تغييرات ساختاری
تغيير نوع شركت به هریك از شركتهاي تجارتي با رعایت قوانين و مقررات مربوطه انجام مي شود.

ماده  :11تغييرات سرمايه شرکت
هرگونه تغيير در سرمایۀ شركت منحصراً در صالحيت مجمع عمومي فوقالعاده است .مجمع عمومي فوقالعاده ميتواند به هيذأت
مدیره اجازه دهد ظرف مدت معيني كه نباید از پنج سال تجاوز كند ،سرمایۀ شركت را تا مبلغ معيني از طریقي كه مجمع مشخص
نمودهاست ،افزایش دهد.

ماده  :14افزايش سرمايه از طريق صدورسهام جديد
سرمایۀ شركت با تصویب مجمع عمومي فوق العاده و با رعایت مقررات مربوطذه از طریذق صذدور سذهام جدیذد قابذل افذزایش
ميباشد .تأدیۀ مبلغ اسمي سهام جدید به یكي از طرق زیر امكانپذیر است:
 -1پرداخت نقدي مبلغ اسمي سهام
 -2انتقال مطالبات نقدي حال شدۀ كاركنان شركت مخابرات ایران و شركت هاي تابعه از شركت متبوع آنها به شركت با رضایت
ذینفع
-3از محل امالك و اموال واگذاري شركت مخابرات ایران به شركت
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-0تبدیل مطالبات نقدي حال شدۀ اشخاص از شركت به سهام جدید
-1انتقال سود تقسيم نشده ،اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایۀ شركت
تبصره -1انتقال اندوختۀ قانوني به سرمایه ممنوع است.
تبصره - 2تأدیۀ مبلغ اسمي سهام جدید در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدي سهامداران در مجمع عمومي
فوقالعاده ،توسط هر یك از سهامداران موكول به اعالم موافقت آنان ميباشد.
تبصره -3مطالبات نقدي سهام داران بابت سود با تصویب یا اجراي افزایش سرمایه از این محل ،حال شده تلقذي گردیذده و در
صورت مطالبۀ سهام داران پرداخت ميشود.

ماده  :15حق تقدم
در صورت تصویب افزایش سرمایه ،صاحبان سهام شركت در خرید سهام جدید به نسبت سهامي كه مالك ميباشند ،حق تقدم
دارند .این حق قابل نقل و انتقال است .مهلت اعمال حق توسط هيأت مدیره ،با رعایت ماده  155قانون تجارت تعيين مذيشذود.
گواهينامۀ حق تقدم باید توسط پست سفارشي به آخرین آدرس اعالم شدۀ سهام داران ارسال شود.

ماده  : 16افزايش سرمايه از طريق فروش سهام جديد به مبلغي بيش از ارزش اسمي آن
با توجه به پيشنهاد و گزارش هيأت مدیره ،مجمع عمومي فوقالعاده مي تواند مقرر نماید كه براي افزایش سرمایه ،سهام جدیدي
با اضافۀ ارزش سهم ،یعني به مبلغي بيش از ارزش اسمي ،بهفروش برسد .عواید حاصل از اضافۀ ارزش سهام فروخته شذده بذا
تصویب مجمع عمومي فوقالعاده به یكي از طرق زیر صرف ميگردد:
 -1انتقال به حساب اندوخته
-2تقسيم نقدي ميان صاحبان سهام قبلي
 -3صدور سهام جدید در ازاي این اضافه ارزش جهت ارائه به صاحبان سهام قبلي

ماده  :17تقليل سرمايه
عالوه بر كاهش اجباري سرمایه به علت از بين رفتن قسمتي از سرمایه شركت ،مجمع عمومي فوقالعادۀ شذركت مذيتوانذد بذه
پيشنهاد هيأت مدیره ،درمورد كاهش سرمایه شركت به طور اختياري نيز اتخاذ تصميم كند ،مشروط برآنكه بر اثر كاهش سذرمایه
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به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه اي وارد نشود .كاهش اختياري سرمایه از طریق كذاهش بهذاي اسذمي سذهام بذه نسذبت
متساوي و رد مبلغ كاهش یافته هر سهم به صاحبان آن انجام ميشود.

فصل ششم :مجامع عمومی
ماده : 18وظايف مجامع عمومي عادی و فوق العاده
وظایف و اختيارات مجامع عمومي عادي و فوقالعادۀ شركت ،منطبق با قوانين ناظر به موضوع و مفاد این اساسنامه به شرح زیر
ميباشد.

الف -وظايف مجمع عمومي عادی
مجمع عمومي شركت با رعایت مفاد قانون تجارت ،باید هر سال یكبار ،حداكثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالي ،و
عند االقتضا در سایر مواعد براي رسيدگي به موارد زیر تشكيل شود
 -1استماع گزارش مدیران در خصوص عملكرد سال مالي قبل
 -2استماع گزارش بازرس یا بازرسان
 -3بررسي و تصویب صورتهاي مالي سال مالي قبل
 -0تصویب ميزان سود تقسيمي
-1تصویب ميزان پاداش و حق حضور اعضاي هيئت مدیره
-5تعيين بازرس یا بازرسان اصلي و عليالبدل شركت و حقالزحمۀ آنها
-7تعيين روزنامه /روزنامههاي كثيراالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت
-2انتخاب مدیران
 -4تعيين خط مشي كلي شركت
 -14تصویب بودجه پيشنهادي ساالنه هيئت مدیره
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 -11سایر مواردي كه به موجب قانون تجارت در صالحيت مجمع عمومي عادي ميباشد.

ب – وظايف مجمع عمومي فوقالعاده:
مجمع عمومي فوقالعاده در هر زمان و حسب مورد جهت بررسي موارد زیر تشكيل ميشود:
 -1تغيير در مفاد اساسنامه
 -2تغيير در ميزان سرمایه (افزایش یا كاهش)
 -3انحالل شركت پيش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت
 -0ادغام شركت با سایر شركتها
دركليه مجامع عمومي ،صاحبان سهام شخصاً ،یا نماینده ،وكيل یا قائم مقام قانوني آنها در مورد اشذخاص حقيقذي و نماینذده یذا
نمایندگان شخص حقوقي ،صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرك وكالت یا نمایندگي ميتوانند حضور بههم رسذانند.
هر سهامدار ،براي هریك سهم فقط یك رأي خواهد داشت.
تبصره  -1حضور اعضاي هيأت مدیره ،مدیرعامل و بازرس در كليه مجامع عمومي ضروري است .چنانچه هر یك از اعضاي هيأت
مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومي نباشد باید دليل عدم شركت خود را به مجمع عمومي اعذالم
كند تا در ابتداي جلسه توسط رئيس مجمع قرائت شود .در هر صورت برگزاري مجمع عمومي بدون حضور بذازرس امكذانپذذیر
نخواهد بود.
تبصره  -2درصورت نقل و انتقال سهام ،سهامدار جدید با ارائۀ یكي از مدارك زیر حق حضور در جلسۀ مجمع را خواهد داشت:



گواهينامۀ موقت سهام



اصل ورقۀ سهام

ماده  :19انطباق تصميمات مجامع عمومي با قوانين و مقررات مربوطه
در دعوت ،تشكيل ،اداره و تصميمگيري در مجامع عمومي عالوه بر قانون تجارت ،سایر مقررات مربوطه نيز باید رعایت شود .در
صورتي كه تصميمات اتخاذ شده توسط مجمع عمومي ،قوانين یا مقررات را نقض كند معتبر نخواهد بود.

ماده  :21نحوه دعوت از سهام داران برای حضور در جلسات مجامع
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تشكيل مجامع عمومي ،ازطریق درج آگهي در روزنامه كثيراالنتشاري كه آگهيهاي مربوط به شركت در آن منتشر ميگردد صورت
خواهد گرفت  .دستورجلسه ،تاریخ ،ساعت و محل تشكيل مجمع ،درآگهي ذكر خواهد شد.

ماده  :21دستور جلسات مجامع
دستور جلسۀ هر مجمع عمومي را مقام دعوتكنندۀ آن معين مينماید .تمامي موارد دستور جلسه باید بذه صذراحت درآگهذي یذا
دعوت نامه ذكر گردد .موارد مهم از قبيل انتخاب اعضاي هيأت مدیره ،انتخاب بازرس ،تقسيم سود و اندوختهها و تغيير موضذوع
فعاليت ،قابل طرح در بخش "سایر موارد" نميباشد .مطالبي كه در دستور جلسه پيشبيني نشده باشذد ،قابذل طذرح در مجمذع
عمومي نخواهد بود ،مگر اینكه كليه صاحبان سهام درمجمع عمومي حاضر بوده و به قرارگرفتن آن مطلب در دسذتور جلسذه رأي
دهند.

ماده  :22نحوه تشكيل و اداره مجامع عمومي
مجامع عمومي توسط هيأت رئيسهاي مركب از یك رئيس ،یك منشي و دو ناظر اداره مذيشذود .ریاسذت مجمذع بذا ریذيس یذا
نایبریيس هيأتمدیره و در غياب آنها با ریاست یكي از مدیراني است كه به این منظوراز طرف هيأتمدیره انتخاب شده باشذد.
در مواقعي كه انتخاب یا عزل بعضي از مدیران یا كليه آنها در دستور جلسه مجمع باشد ،ریيس مجمع از بين سهام داران حاضذر
در جلسه با اكثریت نسبي انتخاب خواهدشد .دو نفر از سهام داران حاضر نيز به عنوان نذاظر مجمذع و یذك نفذر منشذي از بذين
صاحبان سهام یا غير آنها از طرف مجمع انتخاب ميشوند.

ماده  :21نصاب الزم برای رسميت جلسات مجمع عمومي عادی
در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان نصف بعالوه یك سهامي كه حق رأي دارند ضروري است .اگر در اولين دعوت حدنصذاب
مذكور حاصل نشود ،مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهام كه حق رأي دارند رسميت داشته
و تصميمگيري خواهد كرد .مشروط بر اینكه در دعوت جلسه دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد .عده الزم براي تشكيل جلسذه
مجمع عمومي توسط بازرس احراز ميشود.
در مجمع عمومي عادي ،تصميمات همواره با اكثریت نصف بهعالوۀ یك آراء حاضر در جلسۀ رسمي ،معتبر خواهد بود ،مگر در مورد
انتخاب مدیران و بازرسان كه اكثریت نسبي كافي است .در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأيدهنده در عدد مدیراني كه باید
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انتخاب شوند ضرب ميشود و حق رأي هر رأيدهنده برابر با حاصل ضرب مذكور خواهد بود .رأيدهنده ميتواند آراء خذود را بذه
یك نفر بدهد یا آنرا بين چند نفر كه مایل باشد تقسيم كند.

ماده  : 24نصاب الزم برای رسميت جلسات مجمع عمومي فوق العاده
در مجمع عمومي فوقالعاده باید دارنذدگان بذيش از نصذف سذهام كذه حذق رأي دارنذد حاضذر باشذند .اگذر در اولذين دعذوت
حد نصاب مذكور حاصل نشود ،مجمع براي بار دوم دعوت ميشود و این بار با حضور دارندگان بيش از یذك سذوم سذهامي كذه
حق رأي دارند رسميت یافته و اتخ اذ تصميم خواهد نمود مشروط به اینكه در دعذوت دوم نتيجذه دعذوت اول قيذد شذده باشذد.
تصميمات مجمع عمومي فوقالعاده همواره با اكثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه رسمي و معتبذر خواهذد بذود .عذده الزم بذراي
تشكيل جلسه مجمع عمومي توسط بازرس احراز ميشود.
منشي طي صورت جلسه اي ،خالصه مذاكرات و تصميمات اتخاذ شده در مجامع را به همراه فهرست سهام داران موضوع ماده
 44قانون تجارت جهت حفظ در سوابق شركت تسليم رئيس هيأت مدیره مي نماید .در صورتيكه تصميمات اتخاذي از مواردي
باشد كه باید در اداره ثبت شركت نيز به ثبت برسد ضمن تعيين شخصي جهت امضاء دفاتر  ،نسخه اي از آن به اداره ثبت
شركت ها ارسال خواهد شد.

فصل هفتم :هیأت مدیره
ماده  :25هيأت مديره شرکت
شركت بوسيله هيأت مدیرهاي مركب از پنج عضو اصلي و دو عضو علي البدل كه بوسيله مجمع عمومي عادي ازبين صاحبان
سهام انتخاب ميشوند اداره خواهد شد وهمۀ آنها قابل عزل وانتخاب مجدد ميباشند.
تبصره  -1انتخاب اولين مدیران و بازرس یا بازرسان شركت طبق ماده  24اصالحي قانون تجارت با راي وكالي موسسين انجام
خواهد شد.
تبصره  -2اعضاي هيأت مدیره باید داراي مدرك تحصيلي ليسانس یا باالتر بوده و حداقل سه نفر از آنان ده سال سابقه اجرایي
در شركت مخابرات ایران و شركت هاي تابعه داشته باشند و صالحيت كليه اعضاء به تایيد حراست شركت مخابرات ایران برسد.
اعضاي هيأت مدیره شركت شسكام نمي توانند همزمان عهده دار عضویت هيأت مدیره و یا مدیر عامل شركتهاي تابعه پشتيبان
باشند.
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تبصره  -3در صورتيكه اشخاص حقوقي عضو هيأ ت مدیره نماینده حقيقي خود را حداكثر پانزده روز پس از انتخذاب در مجمذع
معرفي ننمایند یا به هر دليلي این پست به مدت یك ماه بالتصدي بماند ،در حكم استعفاي شخص حقوقي از عضذویت در هيذأت
مدیره ميباشد.
تبصره  - 0حداقل دو نفر از اعضاي هيأ ت مدیره از كاندیداهاي كاركنان شركت مخابرات ایران مشتمل بر شاغلين ،بازنشستگان
و مستمري بگيران كه در زمره دارندگان سهام  11درصدي مي باشند تعيين خواهند شد و همچنين كليذه اعضذاي هيذأت مذدیره
شركت شسكام براساس فرآیند اعمال ماده  22قانون تجارت انتخاب خواهند شد.
تبصره  -1در صورت فوت یا استعفایا سلب شرایط قانوني از یك یا چند نفر از مدیران ،اعضاي علي البدل به ترتيب رأي جایگزین
مي شوند.

ماده  :26مدت ماموريت اعضای هيأت مديره
مدت مأموریت مدیران دو سال است .مأموریت آنها تا وقتي كه تشریفات راجع به ثبت و آگهي انتخاب مدیران بعدي انجام گيرد
خود به خود ادامه پيدا ميكند .تجدید انتخاب اعضاء هيأت مدیره براي دورههاي بعد بالمانع است.

ماده  :27سهام وثيقه
هریك از اعضاي هيئت مدیره باید در تمام مدت مأموریت خود مالك تعداد حداقل پنجاه هزار سهم باشد و آن را به عنوان وثيقذه
براي تضمين جبران خساراتي كه ممكن است از تقصيرات مدیران منفرداً یا مشتركاً بر شذركت وارد شذود ،بذه صذندوق شذركت
بسپارد  .سهام مذكور با نام بوده و قابل انتقال نيست و مادام كه مدیري مفاصاحساب دورۀ تصذدي خذود را در شذركت دریافذت
نداشته است ،سهام مذكور ،در صندوق شركت به عنوان وثيقه باقي خواهد ماند .وثيقه بودن این سهام ،مانع استفاده از حذق رأي
آنها در مجامع عمومي و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده  :28ترکيب هيأت مديره
هيأتمدیره در اولين جلسه خود ،كه حداكثر ظرف یك هفته بعد از جلسه مجمع عمومي عادي كه هيأتمذدیره را انتخذاب كذرده
است تشكيل خواهد شد ،از بين اعضاء هيأت مدیره ،یك ریيس و یك نایب ریيس كه باید شخص حقيقي باشند براي هيأتمدیره
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تعيين مينماید .مدت ریاست ریيس و نيابت نایب ریيس بيش از مدت عضویت آنها در هيأتمدیره نخواهد بود .ریذيس و نایذب
ریيس قابل عزل و انتخاب مجدد ميباشند .درصورت غيبت ریيس و نایب ریيس ،اعضاي هيأتمدیره یك نفر از اعضاي حاضر در
جلسه را تعيين مينمایند تا وظایف ریيس را انجام دهد .هيأتمدیره از بين اعضاء هيأت ،یا خارج یك نفر را به عنوان منشي براي
مدت یكسال انتخاب مينماید.

ماده  :29ترتيب برگزاری جلسات هيأت مديره
ترتيب برگزاري جلسات هيأت مدیره توسط هيأت مدیره تعيين ميشود .هيأتمدیره در مواقع مقتضي كه فاصله آنها از یذكمذاه
تجاوز نكند و به دعوت كتبي ریيس یا نایبریيس و یا دو نفر از اعضاء هيذأتمذدیره و همچنذين در مذوارد ضذروري بذه دعذوت
مدیرعامل تشكيل جلسه خواهد داد .بين تاریخ ارسال دعوتنامه و تشكيل جلسه هيأتمدیره فاصله متعارفي رعایت خواهد شذد.
چنانچه در هریك از جلسات هيأتمدیره ،تاریخ تشكيل جلسه بعد تعيين و در صورتجلسه قيد شود ،ارسذال دعذوتنامذه بذراي
مدیراني كه در همان جلسه حضور داشتهاند ضرورت نخواهد داشت .جلسات هيأتمدیره در مركز اصلي شركت یذا در هذر محذل
دیگري كه در دعوتنامه تعيين شده باشد تشكيل خواهد شد.
جلسات هيأتمدیره در صورتي رسميت دارد كه بيش از نصف اعضاي هيأتمدیره در آن جلسات حضور داشته باشند .تصذميمات
هيأت مدیره با اكثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود .مدیر عامل در جلسات هيئتمدیره شركت خواهد كرد و در صورتي كه عضو
هيأتمدیره نباشد حق رأي نخواهد داشت.

ماده : 11وظايف و اختيارات هيأت مديره
هيأتمدیره براي هرگونه اقدامي بهنام شركت و هر نوع عمليات و معامالت مربوط به موضوع شركت كه انجذام و اتخذاذ تصذميم
درباره آنها در صالحيت مجامع عمومي نباشد ،داراي اختيارات قانوني است ،از قبيل:
 .1نمایندگي شركت در برابر صاحبان سهام ،كليه ادارات دولتي و غير دولتي ،مؤسسات عمومي ،مراجع قضایي و سایر اشخاص
حقيقي و حقوقي
 .2تصویب آیين نامههاي داخلي شركت به پيشنهاد مدیرعامل
 .3اجراي مقررات مصوب پس از ابالغ
 .0اتخاذ تصميم در خصوص تأسيس و انحالل نمایندگيها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران
 .1تصویب ساختار سازماني ،شرایط استخدام و ميزان حقوق و دستمزد در چهارچوب مقررات
 .5پيشبيني بودجه ساالنه و برنامههاي بلندمدت ،ميانمدت و كوتاه مدت شركت در چهارچوب اساسنامه و مقررات
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 .7افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن بهنام شركت نزد بانكها و مؤسسات قانوني دیگر
 .2دریافت مطالبات و پرداخت دیون شركت
 .4صدور ،ظهرنویسي ،قبولي ،پرداخت و واخواست اوراق تجارتي
.14

انعقاد هر نوع عقد و قرارداد ،تغيير ،تبدیل ،فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غيرمنقول كه مرتبط با موضوع شركت

باشد و انجام كليه عمليات و معامالت مذكور در ماده  3این اساسنامه
.11

اتخاذ تصميم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ كليۀ حقوق غيرمادي یا معنوي از جمله هرگونه حق اختراع ،نام یا عالئم

تجاري و صنعتي ،كپيرایت ،سرقفلي و كليه امتيازات متصوره
.12

به امانتگذاردن هر نوع سند ،مدرك ،وجوه شركت یا اوراق بهادار و استرداد آنها

.13

تحصيل تسهيالت از بانكها ،شركتها و مؤسسات رسمي با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر

.10

رهنگذاردن اموال شركت اعم از منقول و غيرمنقول و فك رهن و لو كراراً

.11

اقامه هرگونه دعواي حقوقي و كيفري و دفاع از هر دعواي حقوقي و كيفري اقامه شده ،در هریك از دادگذاههذا ،دادسذراها،

مراجع قضایي یا غيرقضایي اختصاصي یا عمومي و دیوان عدالت اداري ،از طرف شركت؛ دفاع از شركت در مقابل هر دعواي اقامه
شده عليه شركت چه كيفري و چه حقوقي در هریك از مراجع قضایي یا غيرقضایي اختصاصي یا عمومي و دیذوان عذدالت اداري؛

باحق حضور و مراجعه به مقامات انتظامي و استيفاي كليه اختيارات مورد نياز در دادرسي از آغاز تذا اتمذام ،از جملذه حضذور در
جلسات ،اعتراض به رأي ،درخواست تجدیدنظر ،فرجام ،واخواهي و اعاده دادرسي ،مصالحه و سازش ،استرداد اسناد یا
دادخواست یا دعوا ،ادعاي جعل یا انكار و تردید نسبت به سذند طذرف و اسذترداد سذند ،تعيذين جاعذل ،حذق امضذاي
قراردادهاي حاوي شرط داوري یا توافقنامه داوري و ارجاع دعوا به داوري و تعيين و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یذا بذدون
آن)؛ اجراي حكم نهایي و قطعي داور ،درخواست صدور برگ اجرایي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكومبه وجوه ایداعي و تعقيذب
آنها ،تعيين مصدق و كارشناس ،انتخاب و عزل وكيل و نماینده با حق توكيل مكرر ،اقرار در ماهيت دعذوا ،جلذب ثالذ

و دفذاع از

دعواي ثال  ،دعواي متقابل و دفاع در مقابل آنها
.15

ورود شخص ثال

و دفاع از دعواي ورود ثال  ،قبول یا رد سوگند ،تأمين خواسته ،تأمين ضرر و زیان ناشي از جرائم و

امورمشابه دیگر
.17

استقرار نظام كنترل داخلي به منظور اطمينان از انطباق كليه عمليات شركت در جهت اهداف شركت و در چهارچوب قوانين،

اساسنامه ،مقررات و آیيننامههاي داخلي شركت
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.12

تنظيم صورتهاي مالي ساالنه و گزارش فعاليت هيأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس

.14

تنظيم صورتهاي مالي ميان دورهاي در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهاي مالي  5ماهه به حسابرس بازرس

.24

دعوت مجامع عمومي عادي و فوقالعاده و تعيين دستور جلسۀ آنها

.21

پيشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانوني

.22

پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام

.23

پيشنهاد اصالح اساسنامه به مجمع عمومي فوقالعاده

.20

هرگونه اختيارات و وظایفي كه به موجب قانون و مقررات جزء اختيارات و وظایف شركت یا هيأت مدیره قلمداد شده یا

خواهد شد.
تبصره :هيأت مدیره نميتواند وظایف و اختيارات مندرج در بندهاي 21 ،24 ،5 ،1 ،2و  22را به دیگذري واگذذار كنذد .تفذویض
اختيارات و وظایف موضوع بند  23در صورتيكه در مقررات پيشبيني شده باشد امكانپذیر است .هيأت مذدیره مذيتوانذد سذایر
وظایف و اختيارات خود را به مدیرعامل تفویض كند مشروط بر اینكه این تفویض به صورت صریح و معين باشد.

ماده  :11گزارش هيات مديره
هيأت مدیره باید ،گزارشي از عملكرد شركت و واحدهاي تابعه آن در هر سال مالي را ،كه شامل عملكذرد شذعبات و كميتذههذاي
شركت و مقایسه با برنامههاي مصوب است ،به همراه برنامههاي شركت تهيه كرده و حداكثر ظرف  3ماه پس از انقضاي هر سال
مالي جهت اظهارنظر در اختيار بازرس قرار دهد .بازرس طبق قانون ميتواند موارد الزم براي درج در این گزارش را تعيين نماید.
این گزارش یا نكات مهم آن باید در جلسه مجمع عمومي كه به منظور رسيدگي به عملكرد و صورتهاي مذالي شذركت تشذكيل
ميگردد ،توسط رئيس یا یكي از اعضاي هيأت مدیره قرائت شود.

ماده  :12استعفاء از عضويت هيأت مديره
درصورتي كه هر عضو هيأت مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد ،باید حداقل  34روز قبل موضوع را به رئيس هيأت مدیره و
بازرس اطالع دهد.

ماده  :11غيبت اعضای هيأت مديره
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عدم حضور هر یك از اعضاي حقيقي یا نماینده اعضاي حقوقي هيأت مدیره بيش از سه جلسه متوالي یا شش جلسذه متنذاوب در
طول یك سال شمسي بدون عذر موجه ،خودبهخود موجب سلب عضویت در هيأت مدیره ميشود.تشذخيص موجذه بذودن غيبذت
برعهدۀ هيأت مدیره است.

ماده  :14پاداش هيئت مديره
هرسال طبق تصميم مجمع عمومي ،نسبت معيني از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصالح قسمتي از قانون تجارت
در اختيار هيأتمدیره گذارده مي شود .این نسبت به هيچ وجه نباید از پنج درصد سودي كه همان سال به صاحبان سهام پرداخت
ميشود تجاوز كند.

ماده  :15ممنوعيت اعضای هيات مديره در انجام معامله باشرکت
اعضاي هيأتمدیره و مدیرعامل شركت و همچنين مؤسسات و شركتهایي كه اعضاي هيأتمدیره یا مدیرعامل شركت شریك یا
عضو هيأتمدیره یا مدیرعامل آنها باشند ،نميتوانند بدون تصویب هيأتمدیره در معامالتي كه با شركت یا بذه حسذاب شذركت
ميشود بهطور مستقيم یا غيرمستقيم طرف معامله واقع و یا سهيم شوند .احكام اینگونه معامالت در قانون تجذارت مقذرر شذده
است .همچنين مدیران و مدیرعامل نمي توانند معامالتي نظير معامالت شركت كذه متضذمن رقابذت بذا عمليذات شذركت باشذد
انجامدهند .هر مدیري كه از مقررات این ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر و زیان شركت گردد ،مسئول جبذران آن خواهذد

بود .منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.

ماده  :16ممنوعيت دريافت وام و تسهيالت از شرکت برای اعضای هيأت مديره
مدیرعامل شركت و اعضاء هيأتمدیره حق ندارند هيچگونه وام یا اعتباري از شركت تحصيل نمایند و شركت نميتواند دیون آنان
را تضمين یا تعهد كند .اینگونه عمليات به خودي خود باطل است .ممنوعيت مذكور در ایذن مذاده شذامل اشخاصذي نيذز كذه بذه
نمایندگي شخص حقوقي عضو هيأتمدیره ،درجلسات هيأتمدیره شركت ميكنند و همچنين شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و
اوالد و اوالد اوالد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در این ماده هم ميگردد.
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فصل هشتم :مدیرعامل
ماده  :17مدير عامل
هيأتمدیره باید یك نفر شخص حقيقي را از بين اعضاء خود یا از خارج را به مدیریتعامل شركت برگزینذد و حذدود اختيذارات،
مدت تصدي ،حقوق و سایر شرایط استخدامي او را تعيين كند .مدیرعامل باید بالفاصله پس از انتصذاب بذه ایذن سذمت مطذابق
مقررات سازمان قبولي سمت خود را به شركت و سازمان ارائه دهد .هيئتمدیره ميتواند قسمتي از اختيارات مشروحه در ماده 34
را به مدیرعامل تفویض نماید .مدیرعامل شركت درحدود اختياراتي كه به او تفویض شده ،نماینده شذركت محسذوب و از طذرف
شركت حق امضاء دارد .در صورتي كه مدیرعامل عضو هيأتمدیره باشد ،دوره مدیریتعامل او از مدت عضویت او در هيأتمدیره
بيشتر نخواهد بود .مدیرعامل شركت نميتواند در عين حال ریيس هيأتمدیرۀ شركت باشد.
تبصره  - 1نام ،مشخصات و حدود اختيارات مدیرعامل ،باید با ارسال نسخهاي از صورتجلسه هيأتمدیره به اداره ثبت شركتها
اعالم و پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.
تبصره  - 2مدیرعامل ميتواند برخي از وظایف و اختيارات خود را با حفظ مسئوليت به مدیران و كاركنان شركت ویذا نماینذدگان
استاني سهام داران تفویض نماید.
تبصره - 3نمایندگان منتخب سهام داران استاني بعنوان نماینده هيأت مدیره در استانها ،مسئوليت انجام امور محوله مرتبط بذا
اهداف شركت را خواهند داشت.

ماده  :18تعيين جانشين مدير عامل
در صورتيكه به دليل استعفا ،بركناري ،فوت یا هر دليل دیگري ،سمت مدیر عاملي شركت بالتصدي شود ،هيأت مدیره باید ظذرف
حداكثر یك ماه با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات ،شخص دیگري را به این سمت برگزیند .در صورتيكه انتخاب مدیرعامل بيش
از یك هفته طول بكشد ،هيأ ت مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل مطابق این ماده ،یك نفر را به عنوان نماینذده بذا تصذریح حذدود
اختيارات انتخاب نماید.

ماده  :19دارندگان حق امضاء
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كليه اوراق ،قراردادها و اسناد تعهدآور شركت ،توسط اشخاصي كه هيأتمدیره تعيين كند ،امضاء ميشود .اسامي ایذن اشذخاص
طي صورتجلسهاي به اداره ثبت شركتها جهت درج در روزنامه رسمي اعالم ميشود.

فصل نهم  :بازرس
ماده  : 41بازرس
مجمع عمومي عادي باید براي هر سال از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي معتمد شركت ،یذك بذازرس
اصلي و یك بازرس عليالبدل انتخاب نماید تا پس از قبول سمت ،براي انجام وظایف و مسئوليتهاي مقرر در قذوانين و مقذررات
مرتبط و همچنين اساسنامه شركت ،اقدام نمایند.
تبصره  -1انتخاب مجدد و عزل بازرس براساس مقررات خواهد بود.
تبصره  -2در صورتيكه بازرس اصلي یا عليالبدل از فهرست حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي حذف شود ،خود به خذود
از وي سلب سمت ميشود.
تبصره  -3مؤسسات حسابرسي را نميتوان در دوران تعليق از فهرست حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسذمي ،بذه عنذوان
بازرس اصلي یا عليالبدل شركت انتخاب نمود.

ماده  :41وظايف بازرس
بازرس عالوه بر وظایف تعيين شده در قانون تجارت و سایر مفاد این اساسنامه ،وظایف و مسئوليتهاي زیر را برعهده دارد:
)1اظهارنظر راجع به صورتهاي مالي ساالنه و ششماهه شركت با رعایت استانداردهاي حسابرسي و حسابداري
)2اظهار نظر راجع به صحت اطالعات مندرج در هرگونه گزارشي كه هيأت مدیره به مجمع عمومي ارائه ميدهد.
)3ارائه گزارش به مجمع عمومي ،راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانين و مقررات توسط شركت ،مدیران و كاركنذان آن در طذول
سال مالي.
 )0بررسي سيستمهاي كنترل داخلي مالي و غيرمالي شركت در هر سال مالي و تهيه گزارش در اینمورد شامل اظهار نظر راجع به
كفایت سيستمهاي كنترل داخلي،موارد نقص ،پيشنهادهاي اصالحي و ارایه همزمان آن به هيأت مدیره.
تبصره :چنانچه بازرس یا بازرسين در طول بررسيهاي خود از نقض قوانين ،مقررات و آیيننامههاي داخلذي مطلذع گردیذد بایذد
بالفاصله موضوع را به هيأت مدیره ،اطالع دهد و نسخه اي از آن در اولين مجمع عمومي عادي به اطالع سهامداران برسد.
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ماده  :42حق الزحمه بازرس يا بازرسين
حقالزحمه بازرس یا بازرسين توسط مجمع عمومي عادي تعيين ميگردد .بازرس و بازرسين  ،مدیران و افراد تحذت تكفذل آنهذا
حق ندارند وجه ،دارایي و امتيازات دیگري غير از آنچه به تصویب مجمع عمومي رسيده اسذت ،از شذركت دریافذت دارنذد یذا در
معامالت شركت به طور مستقيم یا غيرمستقيم ذینفع شوند.
تبصره :حقالزحمه بازرس باید به طور جداگانه و به حد كافي در یادداشتهاي صورتهاي مالي شركت افشا شود.

ماده  :41تعيين جانشين برای بازرس
درصورتيكه ادامه فعاليت بازرس امكانپذیر نباشد ،هيأت مدیره مكلف است ظرف یذك مذاه از مجمذع عمذومي عذادي بذه طذور
فوقالعاده براي تعيين بازرس دعوت به عمل آورد .در هر حال بازرس قبلي همچنان تا انتخاب جایگزین ،مسذئول انجذام وظذایف
مربوطه ميباشد.

فصل دهم :مقررات مالی
ماده  :44سال مالي
سال مالي شركت برابر یك سال شمسي است كه از روز اول فروردین ماه هرسال آغاز ميشود ،و در آخرین روز اسذفند همذان
سال به پایان ميرسد .سال اول فعاليت شركت از تاریخ تأسيس تا پایان همان سال خواهد بود.

ماده  :45ارائه گزارش هيات مديره به بازرس
هيأتمدیرۀ شركت باید حداكثر ظرف دو ماه پس از انقضاي هرسال مالي ،صورتهاي مالي شركت را به ضميمه گزارشذي دربذاره
فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور تنظيم و به بازرس ارائه نماید.
تبصره :هيأت مدیره باید صورتهاي مالي مياندورهاي شش ماهه را نيز تهيه و حداكثر یك ماه پس از گذشذت شذش ماهذه اول
همان سال ،جهت اظهارنظر به بازرس ارائه دهد.

ماده :46ارائه صورت مالي به مجمع عمومي
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صورتهاي مالي حسابرسي شده هر سال مالي ،باید حداكثر تا  21تيرماه سال بعد براي تصویب به مجمع عمومي عذادي تقذدیم
گردد.

ماده  :47اندوخته قانوني و ساير اندوختهها
وضع اندوختۀ قانوني از سود خالص شركت مطابق قانون تجارت انجام ميشود .به پيشنهاد هيئتمدیره و تصویب مجمع عمومي
عادي ،ممكن است قسمتي از سود خالص براي تشكيل سایر اندوختهها كنار گذاشتهشود.

فصل یازدهم  :انحالل و تصفیه
ماده  :48انحالل وتصفيه
مجمع عمومي فوقالعادۀ شركت ،بذه پيشذنهاد هيذأت مذدیره مذي توانذد رأي بذه انحذالل شذركت بدهذد .گذزارش پيشذنهادي
هيأت مدیره باید شامل دالیل و عواملي باشد كه اعضاي هيأت مدیره به استناد آن ،پيشنهاد انحالل شركت را ارائه نمودهاند .ایذن
گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختيار بازرس شركت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود .تصميمگيري در
خصوص پيشنهاد هيأت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امكانپذیر نميباشد .مجمع عمومي فوقالعاده ،بذا موضذوع
انحالل اختياري شركت ،با حضور حداقل  3/0دارندگان سهام رسميت خواهد یافت.
درصورت انحالل اختياري یا قهري شركت ،تصفيه امور آن با متابعت از قوانين و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

فصل دوازدهم  :سایر موارد
ماده  :49موارد پيش بيني نشده در اساسنامه
مواردي كه در این اساسنامه پيش بيني نشده مشمول قانون تجارت و سایر قوانين موضوعه و مقررات ميباشد.

ماده  :51تاريخ تصويب اساسنامه
این اساسنامه در  14ماده و22تبصره در تاریخ  41/7/23به تصویب مجمع عمومي موسسين شركت رسيد.
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