
 آگهی دعوت مجمع عمومی مرحله اول

 شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی گلپایگان

22/02/1400تاریخ انتشار آگهی :   

 10/03/1400ه اول شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی گلپایگان در روز دوشنبه جلسه مجمع عمومی مرحل

در محل دانشکده فنی و حرفه ای واقع در بلوار سلمان فارسی تشکیل میگردد.لذا از کلیه  20لغایت  16از ساعت 

تعیین شده در اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن کارت ملی و برگ سهام و دریافت دفترچه رای در حوزه 

                                              محل مذکور حضور بهم رسانید و یا وکیل / نماینده خود را کتبا معرفی نمایید.  

آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ، تعداد آرا وکالتی هر عضو  19ضمنا به اطالع میرساند که به موجب ماده *

و اعضای متقاضی اعطای وکالت ، میباست به همراه  یر عضو تنها یک رای خواهد بودرای و هر شخص غ 3حداکثر 

( به دفتر شرکت تعاونی واقع در 09/03/1400نماینده خود حداکثر تا یک روز قبل از روز رای گیری ) تا تاریخ 

ند.                          ، برگه ورود به مجمع را دریافت دار پارک شهر حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت   

( در ساعات  05/03/1400موظفند حداکثر پنج روز قبل از رای گیری ) تا تاریخ داوطلبان تصدی نمایندگی *

     اداری باحضور دردفتر تعاونی فرم داوطلبی را تکمیل وتحویل دفتر تعاونی نمایند.                                                   

                                                                                               دستور جلسه :  

انتخاب نمایندگان اعضا جهت حضور و اعمال رای در مجامع عمومی عادی مرحله دوم ) به مدت سه سال( و 

 : مجمع عمومی فوق العاده مرحله دوم با موضوع

 اساسنامه ( 3موضوع فعالیت ) ماده الحاق به  -1

 اساسنامه     16اصالح ماده  - 2

                                اساسنامه        18اصالح ماده  – 3

.رای گیری از اعضای محترم صرفا بر اساس شماره عضویت و ارائه دفترچه اخذ رای صورت خواهد پذیرفت  

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 هیات مدیره                                                                                                                                      

 شماره عضویت حوزه انتخابات نمایندگان

 400الی  1 حوزه یک

 800الی  401 حوزه دو

 1200الی  80 حوزه سه

 1600الی  1201 حوزه چهار

 2000الی  1601 حوزه پنج

 2400الی  2001 حوزه شش

 2800الی  2401 حوزه هفت

 3102الی  2801 حوزه هشت


