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۳ از ۱ صفحه 

 
توليد و منتشر شده است. براي اطمينان از اعتبار و صحت امضاء ديجيتال و نسخه چاپي به نشاني مندرج در  PDFاين روزنامه بصورت الكترونيكي و در قالب فايل 

 مراجعه نماييد  يآگه يانتها

 رفع مسئوليت 

مطالب آگهي هاي منتشر شده در روزنامه رسمي براساس چرخه مشخصي  

كه از تقديم  مفاد  آن  از  سوي  ذينفع  قانوني  به  ادارات ثبت )شركتها( در 

تهران و شهرستانها آغاز و پس از جري تشريفات مربوطه به صورت آگهي 

لهذا  .تسليم روزنامه رسمي كشور براي انتشار مي گردد، پيروي مي نمايد

اين مرجع  هيچگونه دخالتي در مفاد و مندرجات آگهي هاي مزبور نداشته و 

 .ندارد

 

 ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۱۰۱۶۲۰شماره نامه اداره ثبت:  ۷/۹/۱۳۹۵تاريخ نامه اداره ثبت: 

 ۱۰۱۰۳۵۴۵۵۸۰و شناسه ملي  ۲۲۱۹۴آگهي تغييرات كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران موسسه غير تجاري به شماره ثبت 

سازمان بورس و  ۲۰/۰۶/۱۳۹۵مورخ  ۱۱۶۵۰،۱۲۲و مجوز شماره  ۱۶/۱۲/۱۳۹۴به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 

هيأت مديره به عنوان "اساسنامه  ۲۳اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد: مواد اساسنامه به شرح ذيل اصالح گرديد: الف: ماده 

عضو است كه با رأي كتبي در مجمع عمومي ( ۷ور آن را بر عهده دارد. هيأت مديره مركب از هفت )نماينده قانوني كانون، اداره ام

عادي براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. نخستين هيأت مديره كانون، در مجمع عمومي مؤسس، طبق مقررات اين اساسنامه، 

ع، همچنان در عضويت هيأت مديره باقي مي ماند و انتخاب مي شود. هر عضو هيأت مديره تا انتخاب جانشين خود توسط مجم

انجام وظيفه مي كند. تبصره: تجديد انتخاب اعضاي هيأت مديره بالمانع است، اما نماينده حقيقي هر عضو حداكثر دو بار متوالي 

سال به دو سال با پيشنهاد هيأت رئيسه، مدت تصدي مديران از مدت سه  "مي تواند براي عضويت در هيأت مديره معرفي شود.

هيأت مديره به عنوان نماينده قانوني كانون، اداره امور آن را بر عهده دارد. "تغيير يافته و متن جديد آن بدين شرح مي باشد: 

عضو است كه با رأي كتبي در مجمع عمومي عادي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند. نخستين ( ۷هيأت مديره مركب از هفت )

، در مجمع عمومي مؤسس، طبق مقررات اين اساسنامه، انتخاب مي شود. هر عضو هيأت مديره تا انتخاب هيأت مديره كانون

جانشين خود توسط مجمع، همچنان در عضويت هيأت مديره باقي مي ماند و انجام وظيفه مي كند. تبصره: تجديد انتخاب اعضاي 

 "دو بار متوالي مي تواند براي عضويت در هيأت مديره معرفي شود.هيأت مديره بالمانع است، اما نماينده حقيقي هر عضو حداكثر 

اشخاص حقوقي عضو كه به عضويت هيأت مديره انتخاب مي شوند بايد يک نفر با تخصص يا تجربه "اساسنامه  ۲۴ب: ماده 

يكي از مديران ارشد( جهت مديريتي در زمينه مالي يا اقتصادي را به نمايندگي دايمي خود )ترجيحاً مديرعامل، قائم مقام و يا 

انجام وظايف مديريتي معرفي نمايند. نماينده مذكور عهده دار تمامي مسئوليت هاي حقوقي ناشي از عضويت در هيأت مديره مي 

با پيشنهاد هيأت رئيسه كلمه ترجيحاً حذف و كلمه مديران ارشد به معاونين تبديل گرديده و متن جديد آن بدين شرح مي  "باشد.

اشخاص حقوقي عضو كه به عضويت هيأت مديره انتخاب مي شوند بايد يک نفر با تخصص يا تجربه مديريتي در زمينه مالي " باشد:

يا اقتصادي را به نمايندگي دايمي خود )مديرعامل، قائم مقام و يا يكي از معاونين( جهت انجام وظايف مديريتي معرفي نمايند. 

نيز با  ۲۴ج: در تبصره ماده  "ليت هاي حقوقي ناشي از عضويت در هيأت مديره مي باشد. نماينده مذكور عهده دار تمامي مسئو

در صورتي كه در خالل مدت سه سال، هر يک از نمايندگان معرفي شده به هر دليلي از سمت هاي خود نزد شخص حقوقي "متن 

م مراتب به كانون، ظرف مدت يک ماه نماينده عضو كناره گيري نمايند يا بركنار شوند، شخص حقوقي عضو موظف است ضمن اعال
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 ۲۵ديگري را براي مدت باقي مانده به كانون معرفي نمايد. در غير اين صورت رئيس يا نايب رئيس هيأت مديره كانون، براساس ماده 

، در خالل مدت ۲۳ه به تبع تغيير ماد "اين اساسنامه، يكي از اعضاي علي البدل هيأت مديره را جانشين عضو مذكور خواهد نمود.

در صورتي كه در خالل مدت دو سال، هر "تغيير يافت و متن جديد آن بدين شرح مي باشد:  "دو سال"به در خالل مدت  "سه سال"

يک از نمايندگان معرفي شده به هر دليلي از سمت هاي خود نزد شخص حقوقي عضو كناره گيري نمايند يا بركنار شوند، شخص 

ت ضمن اعالم مراتب به كانون، ظرف مدت يک ماه نماينده ديگري را براي مدت باقي مانده به كانون معرفي حقوقي عضو موظف اس

اين اساسنامه، يكي از اعضاي علي البدل هيأت  ۲۵نمايد. در غير اين صورت رئيس يا نايب رئيس هيأت مديره كانون، براساس ماده 

مجمع عمومي عالوه بر اعضاي اصلي "با متن  ۲۳نيز به تبع تغيير ماده  ۲۵ماده د: در  "مديره را جانشين عضو مذكور خواهد نمود.

هيأت مديره، سه شخص به عنوان اعضاي علي البدل هيأت مديره انتخاب خواهد كرد كه در صورت استعفا، معذوريت يا ممنوعيت 

البدل به ترتيبي كه مجمع عمومي عادي تعيين  قانوني كه مانع از انجام وظيفه هر يک از اعضاي اصلي هيأت مديره گردد، عضو علي

كرده است، براي بقيه مدت جانشين عضو مذكور در هيأت مديره خواهد بود. اعضاي علي البدل هيأت مديره براي مدت سه سال 

مديران  انتخاب مي شوند. تبصره: در صورتي كه تعداد اعضاي علي البدل براي تصدي محل هاي خالي در هيأت مديره كافي نباشد،

باقي مانده بايد بالفاصله مجمع عمومي عادي كانون را براي تكميل اعضاي هيأت مديره دعوت نمايند. هرگاه هيأت مديره از دعوت 

مجمع عمومي عادي براي انتخاب مديري كه سمت او بالتصدي مانده خودداري كند، هر ذي نفع مي تواند از بازرس/ حسابرس 

جمع عمومي عادي، براي تكميل عده مديران با رعايت مقررات اساسنامه اقدام نمايد. بازرس/ كانون بخواهد كه به دعوت م

حسابرس ظرف مدت ده روز مكلف به انجام چنين درخواستي مي باشد. در صورتي كه بازرس نيز نسبت به دعوت مجمع اقدام 

با پيشنهاد هيأت رئيسه مدت تصدي  "د گرفت.نكند، موضوع خود به خود در دستور جلسه اولين مجمع عمومي عادي قرار خواه

مجمع عمومي عالوه "تغيير يافت و متن جديد آن بدين شرح مي باشد:  "دو سال"به  "سه سال"اعضاي علي البدل هيأت مديره از 

 بر اعضاي اصلي هيأت مديره، سه شخص به عنوان اعضاي علي البدل هيأت مديره انتخاب خواهد كرد كه در صورت استعفا،

معذوريت يا ممنوعيت قانوني كه مانع از انجام وظيفه هر يک از اعضاي اصلي هيأت مديره گردد، عضو علي البدل به ترتيبي كه 

مجمع عمومي عادي تعيين كرده است، براي بقيه مدت جانشين عضو مذكور در هيأت مديره خواهد بود. اعضاي علي البدل هيأت 

وند. تبصره: در صورتي كه تعداد اعضاي علي البدل براي تصدي محل هاي خالي در هيأت مديره براي مدت دو سال انتخاب مي ش

مديره كافي نباشد، مديران باقي مانده بايد بالفاصله مجمع عمومي عادي كانون را براي تكميل اعضاي هيأت مديره دعوت نمايند. 

مت او بالتصدي مانده خودداري كند، هر ذي نفع مي هرگاه هيأت مديره از دعوت مجمع عمومي عادي براي انتخاب مديري كه س
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تواند از بازرس/ حسابرس كانون بخواهد كه به دعوت مجمع عمومي عادي، براي تكميل عده مديران با رعايت مقررات اساسنامه 

ز نسبت به اقدام نمايد. بازرس/ حسابرس ظرف مدت ده روز مكلف به انجام چنين درخواستي مي باشد. در صورتي كه بازرس ني

 ۲۷هـ: در ماده  "دعوت مجمع اقدام نكند، موضوع خود به خود در دستور جلسه اولين مجمع عمومي عادي قرار خواهد گرفت.

هيأت مديره، هر سال از بين خود يک نفر رئيس هيأت مديره و يک نفر نايب رئيس هيأت مديره براي مدت يک "اساسنامه با متن 

ن هيأت مديره يک نفر خارج از هيأت مديره را به عنوان دبيركل براي مدت سه سال انتخاب مي سال انتخاب مي نمايد. همچني

و مدت تصدي دبيركل از سه سال به دو سال تغيير يافت و متن جديد آن  "هر دوره"به  "هر سال"به پيشنهاد هيأت رئيسه،  "نمايد.

رئيس هيأت مديره و يک نفر نايب رئيس هيأت مديره براي مدت  هيأت مديره، هر دوره از بين خود يک نفر"بدين شرح مي باشد: 

يک دوره انتخاب مي نمايد. همچنين هيأت مديره يک نفر خارج از هيأت مديره را به عنوان دبيركل براي مدت دو سال انتخاب مي 

پيرو  "وان دبيركل كانون انتخاب شود.هر فرد حداكثر براي دو دوره متوالي مي تواند به عن"با متن  ۲۷ماده  ۲و: در تبصره  "نمايد.

هر فرد حداكثر براي سه "تغيير يافت و متن جديد آن بدين شرح مي باشد:  "سه دوره متوالي"به  "دو دوره متوالي"، ۲۷تغيير ماده 

اند در عين حال دبيركل كانون نمي تو"به شرح،  ۲۷ماده  ۴ز: تبصره  "دوره متوالي مي تواند به عنوان دبيركل كانون انتخاب شود.

 حذف گرديد. ۲۷و زائد بودن تبصره مذكور از ماده  ۲۷به دليل صريح بودن متن ماده  "رياست هيأت مديره كانون را داشته باشد.

 ۹۵۰۹۰۷۱۰۷۵۶۸۳۶۸شماره پيگيري :  اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=13157902 
 لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي: 
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