
 

 

 

 کاهش سرمایهنمونه آگهی 

 

 1نمونه متن 

 

 هیفوق العاده در خصوص کاهش سرما یصورتجلسه مجمع عموم

 -----------شرکت:  نام

 -------ثبت شرکت:  شماره

 ----------: یمل شناسه

 

در  -------خاص ثبت شده به شماره  یسهام -------------فوق العاده شرکت  یمجمع عموم صورتجلسه

 .دیگرد لیشرکت تشک یسهامداران محل قانون هیبا حضور کل --------مورخ   ---- ساعت

 قانون تجارت: یاصالح حهیال 101مفاد ماده  ی: در اجراالف

 جلسه سیبه سمت رئ ---------- یآقا -1

 سیبه سمت ناظر رئ --------- یآقا -2

 به سمت ناظر جلسه -------- یآقا -3

 انتخاب شدند یبه سمت منش -------------- یآقا -4

 189مواد  یدر اجرا یاریاخت هیشرکت در خصوص کاهش سرما یو گزارش بازرس قانون رهیمد اتیه شنهادی: پب

سهم  -----منقسم به  الیر --------شرکت از مبلغ  هیسرما دیقانون تجارت مقرر گرد یاصالح حهیبه بعد ال

در  رهیمد ئتیو به ه ابدی کاهش یالیر --------سهم  ---- منقسم به الیر -------به  یالیر --------

و ثبت کاهش  یمراحل قانون یشود که نسبت به ط یداده م اریقانون تجارت اخت یاصالح حهیال 193ماده  یاجرا

 .دیدر اداره ثبت شرکتها اقدام نما هیسرما

 گردد. ی: اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصالح مج

شود که ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها  یاز سهامداران( وکالت داده م ی)احد ------------- ی: به آقاد

 .دیدفاتر ثبت اقدام نما لینسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذ

 هیئت مدیره

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 2نمونه متن 

 

 )سهامی خاص( ---------آگهی کاهش سرمایه اختیاری شرکت 

 ---------وشناسه ملی  ------به شماره ثبت 

 

------سهامی خاص به شماره ثبت  --------ی فوق العاده شرکت مپیرو مصوبه مجمع عمو

--------- به مبلغ ریال ---------رمایه شرکت از مبلغ مبنی بر کاهش س -------مورخ 

الیحه اصالحی  192ریال از محل کاهش بهای اسمی بدینوسیله مراتب مذکور را در رعایت ماده 

قانون مذکور جهت علم و اطالع  193قانون تجارت و حفظ حقوق اشخاص ثالث با رعایت ماده 

 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعالم می نماید.

 هیئت  مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

** آگهی روزنامه های کثیر االنتشار پذیرش ** 

 

 روزنامه ابرار،جمهوری اسالمی،اطالعات،ابرار اقتصادی،

 دنیای اقتصاد،همشهری،ایران،جام جم،کیهان،رسالت و ...

فوق العاده و آگهی مناقصه ومزایده شرکتها، دعوت به مجمع عمومی  

  ...پذیره نویسی،فراخوان، استخدام و
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