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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 8١اداره ثبت مهدی شهر ثبت 

 ]ُمهر رسمی[

 

 ]آرم[ 

 دادگستری جمهوری اسالمی ایران 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 ]ُمهر رسمی[

 اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

 0١4057شماره: 

   69سری: الف/ 

 ١  -2- 05کد: 

 چاپتاریخ 

 

 تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی

 

امضاء کننده / امضاء کنندگان زیر: گودرز بیدقی و نجات اله خانجانی و سایر شرکاء شرکت دامداری و کشاورزی  

 هازل دار 

 ثبت شرکت مزبور را با مشخصات زیر تقاضا می نمائیم 

 نام کامل شرکت و نوع آن: شرکت دامداری و کشاورزی هازل دار )مسئولیت محدود(  -١

موضوع شرکت: دامداری و کشاورزی و پرورش مرغ و ماهی و تهیه و تولید لبنیات و احداث کارخانجات  -2

 مربوطه و ایجاد نمایشگاه و فروش و بازاریابی و مشارکت با بانکها و سایر مؤسسات. 

 39کوچه نجاتی پالک   –شهریور  ١7خیابان  –نشانی صحیح آن: مهدی شهر  مرکز اصلی و -3

امیلیا و فریبرز  –ماریا خانجانی  –( اسامی مؤسسین شرکت عبارتند از گودرز بیدقی ١اسامی شرکاء یا مؤسسین )  -4

هدخت همگی  ب –قدرت هللا  –بهناز  –بهفر  –افراسیاب  –پرویز  –نجات اله   –عالءالدین   –علی    –و فرخ لقا 

 خانجانی و فرخ فیروزیان و نریمان بهین آئین همگینی 

 بمدت نامحدود  ١370آذرماه  ١0مبداء تشکیل شرکت و مدت آن از تاریخ  -5

 ایر  600/١/ 000/-سرمایه شرکت  -6

 باشد. باشد و نزد هیئت مدیره مینقدی کالً نقدی و واریز شده می –الف 

 -----غیر نقدی  –ب 
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  –علی    –فرخ لقا  –فریبرز  –ماریا و امیلیا  –م الشرکه هر یک از شرکاء آقایان گودرز بیدقی میزان سه -7

بهدخت همگی خانجانی و فرخ فیروزیان و  –قدرت اله  –بهناز  –بهفر  –افراسیاب  –پرویز  -نجات اله  –عالءالدین  

 باشند.الشرکه می نریمان بهین آئین همگینی هر یک بطور مساوی دارای یکصد هزار ایر سهم

مدیر یا مدیران شرکت . اشخاصیکه حق امضاء دارند: آقایان نجات اله خانجانی رئیس و گودرز بیدقی نائب رئیس   -8

و مدیر عامل و علی خانجانی منشی هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب که حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار  

همه جا ممهور به مهر   ئیس هیئت مدیره و مکاتبات عادی با مدیر عامل و درو تعهدآور مالی با مدیر عامل و ر

 شرکت خواهد بود.

 باشد.اساسنامه می  2١ترتیب تقسیم سود شرکت برابر ماده  -9

 موقع رسیدگی بحساب سالیانه پایان هر سال خواهد بود  -١0

 قانون تجارت   ١١4انحالل شرکت مطابق ماده  -١١

 داردمحل شعب شرکت ن -١2

 -----امضاء 

 مالحظات : 

 [ پایین هر دو صفحه نفر ١6]نام و امضاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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