(وکالتنامه)
موکل
نام :

نام خانوادگی :

کد سهامداری :

نام پدر:

تاریخ تولد :

شماره شناسنامه :

کد ملی :

شماره تماس :
کد پستی :

نشانی محل خدمت :

وکیل
شرکت آینده سازان رفاه پردیس (سهامی خاص)
شناسه ملی 01721802311 :
تاریخ ثبت 0730/5/27:

نام شخص حقوقی  :شرکت آینده سازان رفاه پردیس
شماره ثبت 728383 :

نوع شخص حقوقی :
تلفن 12077737730:

محل ثبت  :تهران

کد پستی0707057770:

نشانی  :تهران  ،مرزداران ،سه راه آریافر طبقه فوقانی بانک رفاه  ،پالک  88طبقه .7

سایر اطالعات
حق عزل وکیل  :موکل ضمن عقد خارج الزم،حق عزل وکیل را از خود سلب وساقط نموده

حق توکیل به غیر :ندارد.

است.
شرایط و متون حقوقی
مورد وکالت  :مراجعه به اداره ثبت شرکتهای اداره ثبت اسناد وامالک کشور و سازمان امور مالیاتی و سایر مراجع مربوطه یا دفاتر اسناد
رسمی و کسب مجوز های قانونی ورفع موانع اداری واقدام به انتقال و واگذاری ومصالحه تمامی سهم از سهام شرکت آینده سازان رفاه پردیس
(سهامی خاص) بهر شخص حقیقی وحقوقی وبهر مبلغ وتحت هر شرایط که وکیل صالح ومقتضی بداند و تحصیل وارائه مدارک و پرداخت
هزینه های قانونی و اجرای صیغه شرعی و قبض و اقباض و قبول و سپردن تعهدات و امضای اوراق ودفاتر و ثبت و سند مربوطه با حق اخذ
بهای سهام واگذاری و تصفیه حساب با تمامی مراجع ذیربط و عند الزوم دریافت مفاصا حساب دارائی و نهایتا خارج شدن موکل از عضویت
شرکت یاد شده و اقدام به هر عملی که در ارتباط با موارد وکالت الزم باشد ولو در این سند قید و تصریح نشده باشد با حق توکیل به غیر.
حدود اختیارات  :وکیل مرقوم در انجام دادن مورد وکالت دارای اختیارات تام ونامحدود بوده عمل واقدام وامضا ایشان به منزله عمل واقدام
وامضا کل قبول ومعتبر وغیر قابل اعتراض بوده و مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است .بدیهی است پس از امضا این برگه و دریافت
وجه از شرکت حق هر گونه اعتراض را در حال و آینده از خود سلب و اسقاط می نمایم.
تعداد سهام:

شماره سریال برگ سهام:

کد سهامداری:

شماره حساب بانک رفاه کارگران:

س

امضا و اثر انگشت :
اداره /اداره امور شعب :
تاریخ :

