
  

در شركت تعاوني  دانشگاه صنعتي شريفمتعلق به  اطالعيه واگذاري سهام
   )03/12/1399تاريخ اطالعيه: ( مهندسي و نوآوري دانشگاه شريف

  

  
دستور در اجراي ي دانشگاه شريف و ي مهندسي و نوآورقانوني جهت همكاري با شركت تعاوناحتمالي به منظور رفع موانع دانشگاه صنعتي شريف 

  اگذار نمايد.ذيل وشرايط  بارا شركت اين در خود متعلق به در نظر دارد سهام ، 23/01/1399مورخ اين دانشگاه امنا  اتيهجلسه  مصوبدوازدهم 
(اعم از سهامداران فعلي و متقاضيان  دانشگاهمحترم آموختگان و دانش به اعضاي هيات علمي، مختص شركت اس اساسنامهبراسواگذاري سهام  -1

  خواهد بود.پذير امكانشركت تعاوني اساسنامه نظر دانشگاه و با مطابق متقاضيان، بوده و واگذاري قطعي سهام به  جديد)
نيز در صورت قراردادي) پيماني و كاركنان  ال اشتغال پيوسته در دانشگاه برايس 5(با سابقه سمي دانشگاه ي، پيماني و رقرارداد كاركنان محترم تبصره:

  .رساني خواهد شد. امكان عضويت اين افراد در دست بررسي بوده و مراتب اطالعتوانند مطابق با شرايط اين اطالعيه اقدام نمايندسهام، مي تمايل به خريد
  .تعيين شده استريال  87051مبلغ تري، كارشناس رسمي دادگسگزارش براساس ارزش واگذاري هر سهم  -2

هاي ذاري در سالواگ، در صورت تصميم بر معتبر بوده و در صورت عدم واگذاري تمامي سهام در اين فراخوان 30/12/1399 تاريخ تاصرفًا بهاي فوق  تبصره:
  .خواهد بودگذاري بروز منوط به ارزشسهام، قيمت جديد  اعالم آتي،

به همراه تصوير فيش واريزي به ا پيوست رتكميل شده  فرم در مرحله اول بايستيافراد متقاضي به خريد سهام و عضويت در شركت تعاوني  -3
، 13بست دير، بنق بستواقع در خيابان آزادي، بن به دفتر شركت تعاوني 26/12/1399حداكثر تا تاريخ (به عنوان وديعه) ريال يليون ده ممبلغ 

به و فيش واريزي كيفيت و خواناي فرم  امكان ارسال اسكن با، هاي بهداشتيو رعايت پروتكل منظور سهولتبه  ارايه فرمايند. 1، واحد 2 پ
  .وجود دارد sharifmpco@sharif.irآدرس 

فقره  4 با ارايه وقسط مساوي بدون سود  24طي رداخت امكان پ ،به منظور مساعدت با متقاضيان، بهاي سهام پرداخت نقديامكان عالوه بر  -4
ارايه و يا  )ويژه اعضاي محترم هيات علمي و كارمندان دانشگاه( و مزايا از حقوقماهيانه فرم اعالم تعهد براي كسر ارايه يا  ماهه 6چك به فواصل 

  .داشتخواهد وجود ، فاقد دسته چك)آموختگان شركت تعاوني (صرفًا ويژه دانش فرم اعالم تعهد واريز ماهيانه به حساب
پذير نخواهد امكان و حضور در مجامع جهت اعمال راي ، انتقال سهام به نام متقاضيو پرداخت كامل ارزش سهام درخواستي تا زمان تسويه اقساط تبصره:

كه سودهاي مذكور از  مند خواهد شدبهرهشركت از سود ساليانه متقاضي ، فرد موقع تمامي اقساطپرداخت بهادامه و به شرط مدت طول اين البته در بود. 
  كسر خواهد گرديد. نياقساط پايا

) ناموديعه ثبتا كسر باصل مبالغ پرداختي (درخواست كتبي متقاضي و استرداد با صرفًا  ،انصراف از خريد سهام قبل از بازپرداخت كامل اقساط تبصره:
 پذير خواهد بود.امكان، حداكثر ظرف مدت دو ماه

رساني به قطعي، ضمن اطالعو در صورت تصويب بوده دانشگاه محترم هيئت امناي  امكان ارايه تخفيف در مبلغ واگذاري سهام در دست بررسي تبصره:
  خواهد شد. مستردكسر و در صورت پرداخت نقدي ارزش سهام، به متقاضيان  از اقساط پايانيميزان تخفيف متقاضيان، 

هاي چكارايه  ،وجهمطابق با شرايط پرداخت، نسبت به واريز ها، مراتب به متقاضيان واجدالشرايط اعالم شده تا بررسي اوليه درخواستپس از  -5
  نمايند.اقدام ، )4(مطابق بند  پرداخت ماهيانهفرم تعهد يا  مزايا و و اعالم تعهد كسر از حقوقهاي و يا فرمالسهم وط به حقمرب
(در صورت باالبودن تقاضا، سهامداران فعلي  باشدميافراد متقاضي كامًال مختار و ميزان سهام در پذيرش درخواست صنعتي شريف دانشگاه  -6

حداكثر ظرف يك ماه  عدم پذيرش درخواست هر يك از متقاضيان، مبلغ وديعه رتبديهي است در صو .شركت تعاوني داراي امتياز خواهند بود)
  شود. مي به متقاضي مسترد

(سركار  66099242يا شماره تلفن  االت خود را از طريق ايميل مذكورتوانند سومتقاضيان محترم در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر مي -7
  مطرح نمايند.خانم مهندس نقدياني) 
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