فرم شماره 1
پيشنهاد قيمت مربوط به مزايده خرداد ماه 94
05درصد سهام شرکت تحقيق وگسترش صنايع معدنی پارس کانی (سهامی خاص)معادل %155سهام متعلق به بانک

الف  :شخص حقیقی
 -1نام و نام خانوادگي
دارنده شناسنامه شماره
پالك

کوچه

کد ملي
صادره از
طبقه

 -2نام و نام خانوادگي
دارنده شناسنامه شماره
پالك

کوچه

فرزند
به نشاني شهر

تلفن

خيابان

کدپستي

کد ملي
صادره از

فرزند

به نشاني شهر
تلفن

طبقه

خيابان
کدپستي

ب ) شخص حقوقی
ثبت شده به شماره

شرکت
که مطابق آگهي شماره

با شناسه ملي

مندرج در روزنامه رسمي شماره
به ث بت رسييي يده و آخرتن ترييراي تي مت مدتره طبق آگهي

در اداره ثبت شرکتهاي
شماره
روزنامه رسمي شماره

مي باشد  ( .تصاوتر مهر شده پيوست )

مورخ

اتنجانبان امضاء کنندگان زتر به نامهاي :
 -2عضو تيمت مدتره :

 -1مدتر عامل :
حق امضاء قراردادتا و اسناد تعهد آور به نام شرکت را دارتم .
نشاني شرکت :

1

با اطالع کامل از مندرجاي آگهي مورخ  1294/52/22فروش155درصدسهام متعلق به بانک معادل05درصد از
سهام شرکت تحقيق وگسترش صناتع معدني پارس کاني (سهامي خاص) و با آگاتي کامل از کليه خصوصياي کمي
و کيفي و وضعيت مالي و اقتصادي و داراتي تا و بدتي تاي شرکت مذکور و حقوق و تعهداي شرکت و نيز وکالتنامه
ضميمه قرارداد و تمچنين ساتر شراتط مزاتده ( فرم شماره  ) 2که ضميمه مي باشد بدتنوسيله پيشنهاد قيمت (بعدد )
رتال براي موضوع معامله تاد شده بطور

رتال و ( با حروف)

تکجا اعالم داشته و آمادگي دارم  /دارتم در صوري برنده شدن در مزاتده مطابق تکي از شراتط ذتل اقدام به پرداخت
ثمن معامله نماتم  /نمائيم .
الف
ب

مبلغ پيشنهادي را بصوري نقد پرداخت نماتم  /نمائيم .
 %25مبلغ پيشنهادي بصوري نقد و مابقي را با احتساب سود فروش اقساطي( %21ساالنه) در  25قسط با

فوا صل  2ماه با کليه قيود و شراتط و ضوابط مقرر در آگهي فروش و قرارداد واگذاري تهيه شده بو سيله فرو شنده
پرداخت نماتم  /نمائيم .

نام و نام خانوادگی

سمت

2

امضاء

