
 

 مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهایم خاص

 موسسه حقوقی ثبت پایتخت

www.sabtpaytakht.ir 

 شماره های تماس : 

02144038201  -    02144038103  -  02144038094 

 

 ، 428 پالک ، ملت بانک جنب ، ستاری اتوبان به نرسیده ، شرق فردوس بلوار انتهای ، صادقیه

 45 واحد ، چهارم طبقه ، بلوط ساختمان

http://www.sabtpaytakht.ir/


 :باشد  لیمواد ذ یدارا دی با ، خاص یشرکت سهام ،اساسنامهیقانون اصالح  8 یبه موجب ماده 1

 

 نام شرکت  -1

 و منجز  حیموضوع شرکت به طور صر  -2

 مدت شرکت  -3

 .شعبه مورد نظر باشد سیشرکت و محل شعب آن،اگر تاس  یمرکز اصل -4

 .کینقد آن به تفک ریمقدار نقد و غ نییشرکت و تع ی هیمبلغ سرما -5

  سهام جادیکه ا  یآن ها،در صورت ینام و با نام و مبلغ اسم  یتعداد سهام ب -6

مطالبه  دیکه ظرف آن با  یهر سهم و مدت یمبلغ اسم ی هیبق یمطالبه  یهر سهم و نحوه  یمبلغ پرداخت شده  نییتع -7

 .شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود

 انتقال سهام با نام  ینحوه  -8

 نام و بالعکس یسهام با نام به سهام ب  لیتبد ی قهیطر -9

 .آن بیو ترت ط یامکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرا ینیب شیدر صورت پ -10

 .شرکت ی هیو کاهش سرما شیافزا  بیو ترت طیشرا -11

 .یدعوت مجامع عموم بیمواقع و ترت -12

 .آن ها یاداره   بیو ترت یمجامع عموم لیمقررات راجع به حد نصاب الزم جهت تشک -13

 .ی جامع عموم  ماتیمعتبر بودن تصم یالزم برا تی و اکثر  یشور و اخذ را ی قهیطر -14

کنند   یاستعفا م ا یکه فوت  یران ی مد یبرا نیجانش نییتع یآن ها و نحوه  تیو طرز انتخاب و مدت مامور   رانیتعداد مد  -15

 .گردند یممنوع م یبه جهات قانون ایمعزول  ایمحجور  ای

 .ران یمد  اراتیو حدود اخت فیوظا نییتع -16

 .به صندوق شرکت بسپارند  د یبا رانیکه مد ینیتعداد سهام تضم -17

 .بازرس ت یانتخاب و مدت مامور یو نحوه  شتری ب ایبازرس خواهد داشت   کیکه شرکت  نیا دیق -18



آن به بازرسان و به مجمع   م یو تسل انیترازنامه و حساب سود و ز م ی شرکت و موعد تنظ یسال مال انیآغاز و پا نییتع -19

 .ساالنه یعموم

 .امور آن ی هیتصف بی شرکت و ترت یاریانحالل اخت ینحوه  -20

 .اساسنامه رییتغ ینحوه  -21

 

  تشکر از همراه شما با


