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اترخي ااشتنرآگهي6235/2/32 :

جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه نوبت اول شرکت تعاوني مسکن کارکنان پژوهشکده سامانههاي ماهواره،
رأس ساعت  110::صبح روز سهشنبه مورخ  1994/4/9در محل ساختمان اصلي پژوهشکده – سالن
آمفيتئاتر به آدرس 0سعادت آباد ،خیابان چهاردهم ،پالک  ،44تشکیل ميگردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت ميشود رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانیده يا وکیل /نماينده
خود را کتباً معرفي نمايند.
ضمناًبه اطالع ميرساند که به موجب ماده  19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومي؛ تعداد آراء وکالتي هرر
عضو حداکثر  9رأي و هرشخص غیرعضو تنها يک رأي خواهد بود و اعضاي متقاضي اعطراي نماينردگي،
بايد به همراه نماينده خود حداکثر تا تاريخ  1994/9/9:در محل دفتر تعاوني حاضر تا پس از احراز هويرت
و تأيید وکالت ،برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.
دستورات جلسه :
 .1گزارش هیئت مديره و بازرسان.
 .2طرح و تصويب صورتهاي مالي سال .1999
 .9ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمايه شرکت تعاوني.
 .4ارائه داليل تأخیر و تعیین تکلیف تأمین زمین با کاربري مسرکوني و اخرذ مجروز احرداک مسرکن
موضوع ماده  42اساسنامه.
 .5تفويض اختیارات مجمرع عمرومي مصررح در مراده  99اساسرنامه بره هیرأت مرديره درخصرو
تصمیمگیري و تصويب برنامه تعاوني مبني بر خريد زمین ( يا ساختمان نیمه سراخته يرا سراختمان
تکمیلشده) ،تعداد و تنوع واحدها ،برنامه ساختوساز و همچنین مشرارکت و همکراري برا سراير
تعاونيهاي مشابه.

 .6تفويض اختیار مجمع عمومي مصرح در ماده  9اساسنامه به هیأت مديره مبني بر تصرمیمگیرري در
خصو

افزايش سهم برخي اعضاي متقاضي با رعايت ساير ضوابط مقرر در اساسنامه و آيیننامره

مواد  6و 2:قانون تعاون.
 .4تفويض اختیار اخذ وام و ساير تسرهیالت الزم از تمرامي دسرتهاههراي اجرايري دولتري ،نهادهراي
عمومي ،بانکها ،موسسات و صندوقهاي اعتباري (مورد تأيید بانک مرکزي) و بخرش خصوصري
براي تعاوني و اعضاء به هیأت مديره.
 .8تعیین نصاب معامالت جزئي ،متوسط و عمده براي تأمین مصالح ،وسايل ،تجهیزات ،ماشین آالت،
تأسیسات و ديهر نیازمنديهاي تعاوني موضوع ماده  54اساسنامه.
 .9تصويب بودجه سال  1994شرکت موضوع ماده  62اساسنامه.
 .1:تعیین خط مشي آتي شرکت تعاوني.

هیأت مدريه شرکت تعاوني

