
  

 "بازنشستگان ویژه خرید سهام ترجیحیتقاضا نامه  "

  

قانون اساسی به  44مصوب شوراي عالی اجراي سیاست هاي کلی اصل » آیین نامه نحوه واگذاري سهام ترجیحی«بر مبناي شرایط مقرر در  ذیل،کنندگان  اینجانبان امضاء

ز حی طبق مصوبه مذکور بوده وسابقاًاکه واجد شرایط دریافت سهام ترجی اقرار می نماییمو اصالحات بعدي آن  20/12/1387مورخ 210680/198898/2/63شماره

 شرکت ............  از قابل تخصیص  درخواست خرید سهام ترجیحیذیل پذیرش شرایط  دریافت ننموده و باو سهام عدالت سازمان خصوصی سازي سهام ترجیحی 

  راداریم.

. سازمان خصوصی سازي می تواند بدون مراجعه به سایر مراجع شرایط خریداري سهام ترجیحی مطابق آیین نامه فوق  الذکر می باشدفاقد نموده استدریافت ترجیحی یا سهام عدالت و سابقاً سهام  خریدارانبه تشخیص سازمان خصوصی سازي معلوم گردد بنا............. ترجیحی شرکت  در صورتی که پس از واگذاري سهام -1

 مسترد نماید. ،داري در بورسو تغییر کد سهامسهام نقل و انتقال  را با حق امضاء دفتر  متعلق به آن را و منافع و افزایش سرمایه  سهام ترجیحی موضوع این توافقنامه ،قضایی قانونی و

 می نماید. موافقت) 1(پیوست » پیش نویس قرارداد«مندرج در و موارد شرایط قرارداد با سازمان خصوصی سازي با تمامی ت انعقاد ضمن اعطاي وکالت تام و بالعزل به شرکت ................ جه خریداران -2

خریداران   - 3

پرداخت ق سهام ترجیحی مورد واگذاري و سهام ناشی از افزایش سرمایه در آینده به نفع سازمان خصوصی سازي، جهت تضمین ي سود)، و توثیموافقت خود را با تسویه اقساط سررسید شده سهام مورد واگذاري از محل حقوق و مزایاي دریافتی ماهانه خود (در صورت عدم تقسیم یا تکافو

 می نماید. ) اعالم2اقساط به آن سازمان را مطابق وکالتنامه (پیوست 

 تنامه موضوع بند فوق اقدام نماید.ه شده سهام مورد وثیقه را آزاد و در اختیار ذینفع قرار دهد و نسبت به فروش باقیمانده سهام و وصول مطالبات خود. با استفاده از وکالر صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان مدت قرارداد سازمان مجاز است به میزان مبلغ بدهی تسوی - 4

 اعالمی توسط سازمان خصوصی سازي بوده و تعداد سهام تخصیص یافته متناسب با شرایط احرازي تعیین و به سازمان اعالم شده است.» ترجیحیآیین نامه اجرایی سهام «ن داراي شرایط مندرج در خریداراشرکت .................. با امضاء خود در بخش مربوطه در جدول ذیل تایید می نماید  -5

 توسط خریداران ، به منزله انصراف از درخواست خرید سهام محسوب می گردد. )سهام ترجیحیقرارداد واگذاري  4موضوع ماده (سایر عوارض مالیات بر ارزش افزوده و عدم پرداخت کارمزدو- 6

  

  

  ردیف

  

  

نام و نام 

  خانوادگی

  

  

  نام پدر

  

  

شماره 

  شناسنامه

  

  

  کد ملی

  

  

 شماره تلفن

  / همراه ثابت

  

  

  

  کد پستی

  

  حقوق ومزایا 

مطابق با ستون 

حقوق مندرج در لوح 

  فشرده ارسالی

  

   بازنشستگیتاریخ 

  ) توسط  شرکت مذکور(

  

  

(محل امضاء خریداران) 

  و(اثرانگشت)

  

امضا، اطالعات پرسنلی ، حقوق   صحت

در تاریخ نامه  وضعیت بازنشستگی ومزایا ، 

وانطباق با لوح فشرده ارسالی اعالم شرایط 

  مورد تایید است.
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