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مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت سرمایه گذارى شاهرود ره آورد راس ساعت 21 روز 
برگزار مى  شنبه 98/4/15 در محل اصلى شرکت واقع در خیابان 17 شهریور پالك 72 

گردد، لذا از سهامداران محترم تقاضا میشود در جلسه مذبور حضور بهمرسانند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونى شرکت 2- تصویب ترازنامه 
و صورتهاى مالى منتهى به 97/12/29  ، 3- تعیین تکلیف سود سال 1397  ،  4- انتخاب 
بازرس اصلى و على البدل 5- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهى هاى شرکت 

6- سایر تصمیماتى که در اختیار مجمع فوق باشد.

شرایط مزایده (امالك) :
1- متقاضیان مى توانند براى هر تعداد از واحدها پیشنهاد قیمت ارائه نمایند.

2- بانک در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها مجاز و مختار است و به پیشنهادهاى مخدوش و ناقص ترتیب اثر نمى دهد .
3- متقاضیان معادل 5 درصد قیمت پیشنهادى را به صورت چک بانکى قابل پرداخت در یاسوج شعبه جمهورى اسالمى و یا ضمانتنامه بانکى غیر از بانک صادرات در وجه دایره 

تدارکات و ساختمان بعنوان تضمین ضمیمه پیشنهاد نمایند.
4- کلیه هزینه هاى کارشناسى، آگهى در روزنامه،  نقل و انتقال و مالیات بر عهده برنده مزایده مى باشد .

5- سپرده برنده مزایده و نفر دوم تا پایان انعقاد قرارداد واگذارى نگهدارى و درصورت انصراف به نفع بانک ضبط مى گردد.
6- متقاضیان مى توانند جهت دریافت فرم مزایده به دایره تدارکات و ساختمان بانک صادرات مراجعه نمایند.

7- تاریخ تحویل اسناد شرکت در مزایده از تاریخ نشر آگهى به مدت 10 روز مى باشد. ضمنًا پاکت مخصوص مزایده را حتمًا تحویل دایره تدارکات و ساختمان بانک صادرات واقع 
در یاسوج- جاده آبشار- ساختمان مرکزى بانک صادرات - طبقه اول  تحویل داده و رسید دریافت نمائید.
8- جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید به دایره تدارکات و ساختمان مراجعه و یا با شماره هاى تلفن 

33224710-074 و 33221928-074 و یا تلفن همراه 09177421473 به نام آقاى رضایى تماس حاصل نمایند.

بانک صادرات کهگیلویه و بویراحمد

   
 

 
   

 
       

 

 
 

  

 

    

 

 
    

     

 

 
 

 سه شنبه  21 خرداد 1398  شماره 5042 


