
  » سهام ترجیحی تقاضا نامهفرم وکالت نامه پیوست  «             

 سـازي  شماره ......... مورخ ........... سازمان خصوصـی آگهی شماره ......... مورخ ........... و نامه اعالم شرایط به با توجه 

مزبور بـه اسـتناد قـانون    تگان شرکت سبر واگذاري سهام ترجیحی شرکت .............. به کارکنان، مدیران و بازنش یمبن

آیین نامه واگـذاري سـهام   قانون اساسی و اصالحات بعدي آن و مقررات مربوطه و  44اجراي سیاست هاي کلی اصل 

متقاضـیان خریـد سـهام مزبـور بـه       ،هیات مزبـور  20/12/1387مورخ 210680/198898/2/63شماره ترجیحی مصوب 

به شرکت .......... و سازمان خصوصی سازي به شـرح  حاضر وکالتنامه فرم تقاضاي خرید با امضاء در مشخصات مندرج 

   :نمودند زیر اعطاي اختیار

ـ    برايمراجعه به سازمان خصوصی سازي وکیل خود در را .......... شرکت  - 1 د سـهام  خرید و امضـاء قـرارداد خری

بابت تضمین پرداخـت اقسـاط از   خصوصی سازي ترجیحی شرکت ......... و توثیق سهام خریداري شده به نفع سازمان 

 ند.ددریافتی خود قرار داو یا حقوق و مزایاي  محل سود سهام

به سازمان خصوصی سازي وکالت عام و مطلق دادند که تا زمان تسویه کامل اقساط قرارداد بـه نماینـدگی از    - 2

و مراجعه به سایر موسسـات، نهادهـا، ادارات و مراجـع قـانونی و قضـایی       شرکت در مجامع حضورسوي آنان از طریق 

مرحله از فعالیت و یـا تصـفیه شـرکت اقـدام      مورد واگذاري در هرترجیحی نسبت به اعمال کلیه حقوق مالکانه سهام 

 نماید.

سـهام ناشـی از   و خریـداري شـده  سـهام   و برداشـت سـود   دریافترا وکیل خود در خصوصی سازي سازمان   - 3

بـه هـر شـخص     ،ناشـی از آن   حق تقدم و سهام جایزهومزبورسهام فروش و نقل و انتقال  و در آینده افزایش سرمایه

با هر شرایط و به هر قیمتی که صالح بداند با حق دریافت  به نحوي که سازمان ،داد قرار حقیقی و حقوقی ولو به خود

بـه  و برداشت بهاي معامله به حساب خود بابت وصول مطالبـات سـازمان (اقسـاط معاملـه واگـذاري سـهام ترجیحـی        

سهام مورد معامله و تحویل  جبران خسارات وارده با حق امضاء دفتر نقل و انتقال سهام شرکت و ظهر اوراقو )موکلین

با حق مراجعه به شرکت سپرده گذاري اوراق بهادار و تسویه وجوه و توثیق سهام بـه   یا حسب موردوآن به منتقل الیه 

با حق مراجعه به سازمان امور مالیاتی و سایر نهادها و ادارات مربوطـه بـه منظـور اخـذ      اقدام نماید. همچنیننفع خود 

و سایر مفاصاحسابهاي الزمه و منظور نمودن مبالغ پرداختی مـذکور بـه حسـاب موکـل بـا حـق       مفاصاحساب مالیاتی 

مراجعه به کارگزار بورس و اوراق بهادار و با حق توکیل از طرف سازمان خصوصی سازي به غیر ولـو کـراراً و بـا حـق     

ورد وکالت و لـوازم آن داراي  عزل وکیل انتخابی و تجدید انتخاب آن به نحوي که سازمان خصوصی سازي در انجام م

اختیارات تام و نامحدود باشد و در هیچیک از مراحل و موارد وکالت نیازي به حضور و امضاء و کسـب اجـازه مجـدد از    

 .موکلین نباشد و امضاء و عمل و اقدام وکیل به منزله امضاء و عمل و اقدام موکلین محسوب شده نافذ و معتبـر اسـت  

خواهد بود. عدم عزل وکیل و سلب ضـم امـین و وکیـل     باشد مورد وکالت با شخص وکیلتشخیص مراتب مذکور در 

موکل و انجام مورد وکالت توسط موکلین و نیز سلب هرگونه اعتراضی از ناحیه موکلین ضمن عقـد خـارج   دیگر توسط 

 الزم شرط شد.


