
 1401/  07/  23تاریخ انتشار :   

 

 ) نوبت اول ( عادیمجمع عمومی به آگهی دعوت 

 زراعیدانش بنیان پیشگامان توسعه گیاهان شرکت تعاونی   

شنبه سه روز  10( شرکت رأُس ساعت مجمع عمومی عادی ) نوبت اول کهمی رساند  تعاونیبه اطالع اعضاء محترم 

کرج ، جاده ماهدشت نرسیده در  واقع چغندرقندتحقیقات سالن اجتماعات مؤسسه  در محل 1401/ 08/  24مورخ 

در این از کلیه اعضاء دعوت می گردد که  تشکیل می گردد به ترمینال شهید کالنتری، مجموعه مؤسسات تحقیقاتی

 د.رساننبهم  حضور جلسه

 یادآوری می شود :

جمع میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رأی خود را به نماینده تام االختیار مدر صورتیکه حضور عضوی در -1

سه عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها  حداکثرمی تواند نمایندگی هر عضو خود واگذار نماید در این صورت 

یا و هیات مدیره ینده نمابا امضاء  نمایندگی مذکور خواهد داشت . اضافه می شود برگه های نمایندگی یک عضو را

ساعت  24حداقل تا از تاریخ انتشار آگهی دعوت می تواند تعاونی معتبر خواهد بود . بدین منظور عضو متقاضی بازرس 

نماینده خود را با در دست داشتن مدارک عضویت در تعاونی و نیز ارائه مدارک شناسائی نماینده  ،قبل از تشکیل مجمع

 مراجعه نموده و برگه ورود به جلسه را دریافت نماید.به دفتر تعاونی  خودو تکمیل فرمهای مربوط وکیل 

( مربوطهدرخواست کتبی ) فرم  ضرورت دارد را دارند بازرسان هیات مدیره و  اعضائی که تمایل به کاندیدا توری -2

کارت  -حکم کارگزینی  – مدرک تحصیلی ، تخصص و تجربه –به همراه مدارک الزم ) کپی صفحات شناسنامه را 

( روز پس از تاریخ انتشار آگهی دعوت  7حداکثر ظرف مدت ) قطعه عکس (  2)  پایان خدمت ) آقایان( وکارت  –ملی 

                                                                                                                                             به دفتر تعاونی تحویل نمایند . مجمع عمومی 

رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی اعضا  نصف بعالوه یکحضور این مجمع با  -3

 برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. 
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