شرایط و مزایای تشکیل شرکت تعاونی

سهامی عام
موضوع فعالیت تعاونی

 ایي ًَع ضشکت تؼبًٍی دس سضتِ ٍ گشایص ّبی هختلف اػن اص غٌؼتی ،کطبٍسصی ٍ خذهبت بِ ثبت هی
سسذ ٍ بب تَجِ بِ ًَع آى هَضَع فؼبلیت تؼبًٍی هتفبٍت است.

شرایط خاص تشکیل تعاونیهای سهامی عام (قانون اجرای سیاستهای
کلی اصل  44قانون اساسی مصوب )78/50/21

 هیضاى سشهبیِ ضشکت تؼبًٍی سْبهی ػبم دس هَلغ تبسیس ٍ دس طَل فؼبلیت حذالل  5هیلیبسد سیبل هی
ببضذ.
 دس ایٌگًَِ ضشکتْب لسوتی اص سشهبیِ ضشکت تؼبًٍی اص طشیك فشٍش سْبم بِ هشدم تبهیي هی گشدد.
 حذالل تؼذاد اػضبی ّیئت هَسس تؼبًٍی سْبهی ػبم دس غَستیکِ ّوِ اضخبظ حمیمی ببضٌذ ً 40فش
است.
 هَسسیي ببیذ حذالل  20دسغذ سشهبیِ ضشکت سا خَد تؼْذ کشدُ ٍ الالل  35دسغذ هبلغ تؼْذ ضذُ سا دس
حسببی بِ ًبم ضشکت دس ضشف تبسیس ٍاسیض ًوبیٌذ.
 ضشکتْبی بب سشهبیِ ببالی  10هیلیبسد سیبل هَظف اًذ ًسبت بِ ثبت دس سبصهبى بَسس ٍ اٍساق بْبداس الذام
ًوبیٌذ.
 حذاکثش سْن ّش ضخع حمیمی  0/5دسغذ کل سشهبیِ ،ضخع حمَلی  5دسغذ کل سشهبیِ ٍ ضخع
حمَق کِ تؼبًٍی سْبهی ػبم یب فشاگیش هلی ببضذ  10دسغذ کل سشهبیِ هی ببضذ.
 جْت تطکیل تؼبًٍی سْبهی ػبم ،هَسسیي هی ببیست بِ پبیگبُ ایٌتشًتی  newcoop.icm.irهشاجؼِ
ًوبیٌذ.
 دس ضشکت تؼبًٍی سْبهی ػبم ّش ضخع حمیمی ٍ حمَلی بِ هیضاى سْبم داسای سای هی ببضذ.
 حذالل تؼذاد اػضبی ضشکت تؼبًٍی سْبهی ػبم بب تَجِ بِ تشکیب سْبهذاساى هتفبٍت هی ببضذ ٍ تؼذاد
هطخع دس لَاًیي ٍ دستَسالؼولْب تؼییي ًگشدیذُ است.

مزایای تشکیل تعاونی سهامی عام

1ـ هضیتْبی راتی ضشکتْبی تؼبًٍی
 تجویغ سشهبیِ ّبی خشد
 افضایص خاللیت
 اسضبی ضغلی اػضبی ضبغل دس تؼبًٍی
 سشػت دس اًجبم کبسّب اص طشیك تمسین کبس

2ـ هضیتْبی لبًًَی ػبم ضشکتْبی تؼبًٍی
 دسآهذ هطوَل هبلیبت ابضاسی تؼبًٍیْب هطوَل  25دسغذ تخفیف هی ببضذ.
 کلیِ هطَق ّبی دس ًظش گشفتِ ضذُ دٍلت بشای بخص غیش دٍلتی (بجض هبلیبتْب) بشای تؼبًٍیْب  20دسغذ
بیطتش هی ببضذ.
 تخفیف حك بیوِ سْن کبسفشهب بشای اػضبی ضبغل دس ّش تؼبًٍی بِ هیضاى  20دسغذ.
 اسائِ هطبٍسُ ،کوک بِ استمبء بْشُ ٍسی ،آهَصش کبس آفشیٌی ٍ  ...بِ غَست سایگبى.
 حوبیت ببًک تَسؼِ تؼبٍى اص ضشکتْبی تؼبًٍی بؼٌَاى ببًک تخػػی بخص تؼبٍى.
 پشداخت یبساًِ سَد تسْیالت ببًکی ٍ سبیش ّضیٌِ ّبی سشهبیِ گزاسی اٍلیِ بشای ساُ اًذاصی ضشکت تؼبًٍی
 بْشُ گیشی اص غٌذٍق ضوبًت تؼبٍى جْت غذٍس اًَاع ضوبًت ًبهِ ّبی ببًکی

3ـ هضایبی لبًًَی خبظ ضشکتْبی تؼبًٍی سْبهی ػبم:
 استفبدُ اص هضیتْبی هٌذسج دس لبًَى تجبست بشای ضشکتْبی سْبهی.
 سْبم تؼبًٍی هی تَاًذ دس بَسس ػشضِ گشدد.
 ضشکت تؼبًٍی سْبهی ػبم هی تَاًذ ػضَ خبسجی (غیش ایشاًی) داضتِ ببضذ.
 افشاد صیش  11سبل ،هؼلَلیي رٌّی ٍ  ...اص طشیك ٍلی لبًًَی هی تَاًٌذ سْبهذاس ایي ضشکتْب ببضٌذ.
 بشای سْبهذاسی صًذاًیبى دس ایي تؼبًٍی هوٌَػیتی ٍجَد ًذاسد.

