
 در روزنامه رسمی کشوریاری سرمایه تکاهش اخآگهی درخواست چاپ مراحل 

و  مدیرعامل مهر الصاق امضاو با کاهش اختیاری سرمایه در سربرگ شرکت، ارسال درخواست چاپ آگهی .1

 ذیل: نمونه با مطابقنامه و تاریخ، با شماره شرکتمدیره هیئت

  

 روزنامه رسمی کشور 

جهت چاپ در .................... ملی شناسه و ........................ ثبت شماره به ...... یاری شرکتمتن آگهی کاهش سرمایه اخت

 باشد.به شرح ذیل می روزنامه رسمی

 ................ مدیرعامل شرکت......                                                                                                          

 

 ......شرکت اختیاری سرمایه کاهش آگهی

 ..................................... ملی شناسه و ............................... ثبت شماره به

 عمومی مجمع جلسه رساندمی بستانكاران اطلاع به تجارت قانون از قسمتی اصلاح لایحه 191 ماده استناد به

 تجارت قانون از قسمتی لایحه 189 ماده طبق بر و تشكیل ...................... مورخ در ......................... شرکت هالعادفوق

 منقسم ریال ........................ مبلغ از شرکت سرمایه اختیاری کاهش به تصمیم قانونی هاینصاب و مقررات رعایت با

 از نام با ...............ریالی سهم ................. به منقسم ریال ........................ مبلغ به نام با ........ریالی... سهم .................. به

 بستانكارانی کلیهلایحه اصلاحی قانون تجارت  191لذا وفق ماده . است نموده اتخاذ سهام اسمی مبلغ کاهش طریق

را کتباً  خود اعتراض آگهی این نشر تاریخ از ماه دو ظرف توانندمی است آگهی این نشر از قبل ایشان طلب منشأ که

 .نمایند تقدیمعمومی استان .........  دادگاه به

 ...................... ـهیئت مدیره شرکت 

ره به شماریال  1.910.555 روزنامه رسمی کشور به مبلغ رکاهش سرمایه د آگهی الدرجواریز هزینه حقارسال فیش  .1

 شبا روزنامه رسمی کشور 

هماهنگ  101-102-101های داخلی 00051505-4لطفا با شماره تلفن نسخه کاغذی،  دریافتدرصورت تمایل به  .1

 گردد. 

 ها امكان پذیر است()واریز در کلیه بانک  IR730100004001013304007978* شماره شبا جهت واریز    

 باشد.می 1455ال های سکلیه مبالغ براساس تعرفه *     

 یا هیئت مدیره عاملکارت ملی مدیرارسال تصویر  .4

طبقه  -ساختمان روزنامه رسمی کشور -خیابان بهشت -ضلع جنوبی پارک شهر -تهرانکلیه مدارک فوق به آدرس 

 Davat@rrk.irالکترونیکی  آدرسبه  آگهی WORDفایلو پست1114204041واحد اداری کدپستی -اول

 گردد. ایمیل 

صورت کلیه عواقب به  در غیر این الزامی است.آدرس کامل پستی و شماره موبایل پاسخگو در ذیل مدارک *درج 

 .باشدمی عهده متقاضی

mailto:Davat@rrk.ir

