
 

 تمدید دوره مدیر عاملجهت  صورتجلسه هیئت مدیره

 ........................شناسه ملی  .............به شماره ثبت  اتحادیه....................................

 گرديد: خاذتبه شرح امضا كنندگان ذيل تشكيل و تصميمات ذيل ا :..............................جلسه مورخ حاضرین

در ....................... مورخ  .....................روز  ....... ساعت  در..............................................................اتحاديه جلسه هيئت مديره 

ستای فعاليت های مندرج در در رامودند مصوب نحاضر در جلسه تشكيل و اعضای هيئت مديره  اتحاديهمحل دفتر 

عنوان مدير عامل ه ب آقای /خانم............................. اتحاديهو با هدف حمايت از اعضای  /اتحاديهتعاونیموضوع اساسنامه 

بعنوان  .فعلی و دارای حق امضا ثابت طبق آگهی روزنامه رسمی /نامه اداره ثبت شهرستان ...........مورخ...................

 تاريخ تاهمچنان باقی مانده و سمت ايشان با حق امضا اسناد تعهد آور /اتحاديه تعاونیمدير عامل 

اتحاديه ضمن اين صورتجلسه و اعضای هيات مديره و بازرسان اين  ه و معتبر ميباشدگرديد تمديد...........................

تمديد دوره مدير عامل از طريق مراجع قانونی)اداره ثبت ثبت سبت به حداكثر تا يک ماه آينده ن ميشوندمتعهد 

در غير اقدام و نسخه مصدق شده را تحويل صندوق حمايت از توسعه صنعت زنبورداری كشور نمايند  شركتها(

ث مشتركا و منفردا بر اينصورت ضمن پذيرش مسئوليت قانونی مذكور از عهده كليه خسارات وارده به اشخاص ثال

فسخ قرارداد تسهيالت و وصول يک جای  به و صندوق حمايت از توسعه صنعت زنبورداری كشور مجازخواهيم آمد 

 مطالبات آن از محل اقدام نمايد.
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 انگشت اثر و امضاء           مديره هيئت منشی سمت به..........................  نمايندگی به..................................................    شركت -3

 

 انگشت اثر و امضاء              مديره هيئت عضو سمت به............. ............. نمايندگی به..................................................    شركت -4

 

 انگشت اثر و امضاء              مديره هيئت عضو سمت به..........................  نمايندگی به..................................................    شركت -5
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اينجانب .....................بعنوان مدير عامل تعاونی/اتحاديه.............................تمديد مسئوليت مذكور را پذيرفته و 

 محل امضا و مهرم به ثبت قانونی اين صورتجلسه از طريق اداره ثبت شركتها خواهم نمود.   ظرف يكماه اقدا

 


