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 «آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالیانه شركت تعاوني اعتبار كاركنان دانشگاه ارومیه»

 )نوبت اول(

بنا به تصویب هیأت مدیره جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه نوبت اوّل شركت تعاوني اعتباار كاركناان دانشاگاه  ارومیاه  ر    

گاردد  از عماو  در محل سالن دانشکده مناابع ببیعاي وا اع در یاردیز ناازلو تشاکیل مي 01/10/81صبح روز شنبه مورخ  01ساعت 

د جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیال در روز و سااعت مرارر در محال تعیاین شاده شوسهامداران و اعضاي محتر  دعوت مي

ي تشکیل مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي در مجمع میسار نباشاد  آیین نامه نحوه 08حضور بهم  رسانند و یا با توجه به ماده 

الاختیار از میان اعضا یا غیراعضا واگذار نمایاد  در ایان صاورت تواند حق ر ي خود را به موجب وكالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تا مي

ص غیر عضو تنها یک ر ي با وكالت داشته باشد  توضایحا  تواند علاوه بر ر ي خود حداكثر حق سه ر ي با وكالت و هر شخهر عضوي مي

هاي عادي بایستي یک روز یز از انتشار آگهي مذكور تا یک روز  بل از تشکیل مجمع به غیر از ایا  تعطیل در محال دتتار اینکه وكالتنامه

در مجماع بایساتي باه تأییاد یکاي از تأیید گردد و در غیر این صورت وكالتنامه رسامي حضاور  هیات مدیره شركت تنظیم شده توسط 

 هاي اسناد رسمي رسیده باشد دتترخانه

 دستور جلسه:

 استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان  (0

 0081هاي مالي سال برح و تصویب ترازنامه و سایر صورت (2

 0081اتخاذ تصمیم در مورد ترسیم سود سال  (0

 0081برح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه سال مالي  (4

 0081هاي سال مالي برح و تصویب بودجه ییشنهادي هیأت مدیره براي هزینه (5

 البدل به علت اتما  مدت مأموریتانتخاب یک نفر بازر  اصلي و یک نفر بازر  علي (6

ناماه اجرایاي تغییر و اتزایش موضوع تصل چهار  شرایط میزان یرداخت و بازیرداخت وا  و اتازایش سارمایه اعضااز از آیین (1

 نامه آیین 01هاي عادي و ضروري موضوع ماده و برح ییشنهاد اتزایش وا شركت تعاوني اعتبار كاركنان 

 هاي بعدي شركت ج آگهياتخاذ تصمیم در خصوص تعیین روزنامه كثیرالانتشار براي در (1

 تاریخ لغایت آگهي انتشار از بعد هفته یک مدت ظرف تا حداكثر بایستي بازر  سمت در عضویت كاندیداهاي كلیه ضمنا 

 آ اي شركت مدیرعامل آیا یا ساختمان بهشتي شهید خیابان در وا ع شركت دتتر به مراجعه با را ذیل شناسایي مدارك 00/12/0081

 دارند   دریاتت رسید و نموده تحویل نازلو یردیز در شرتپور حسین

 كپاي ملاي  كاارت كپاي شناسنامه  كپي بهمراه بازرسي سمت در عضویت كاندیداي تر  تکمیل: شامل شناسایي مدارك

 تحصیلي و تصویر حکم كارگزیني مدرك آخرین

 

 هيأت مديره شركت تعاوني

 اعتبار كاركنان دانشگاه اروميه


