
 

          ضايعاتي          اقالم فروش هسايسه زر شركت شرايط 

 ) سهاهي عام ( پي پاک شركت                                            

 

 1 شمارهفرم 

ط يشرا4/11/1411هورخ  اطالعاتهنسرج زر روزناهه )سهاهي عام (  يپاک پ شركت يسه عووهيهسا يرو آگهيپ

ذوز را زر  يسه ، آهازگيهسا نيل به شركت زر ايگرزز . لطفا زر صورت تواير اعالم هيسه به قرار زيشركت زر هسا

 س . ين فرم كتبا اعالم فرهائيل ايش

  سه : يهوضوع هسا -الف

 اعالػات. ك رٍسًاهِيضسُ اس عز يٍ اعالع رساً 2 ضوارُ فزم زر ضسُ هطرع الالم 

 سه : يط شركت زر هسايشرا -ب

 ي ضسُ ييسُ تِ هثلغ تؼيي ارائِ سپززُ ضزوت زر هشايس ٍ ّوچٌيجْت ذز يهال ييزاضتي تَاًا 

  رسس . يسُ تِ فزٍش هيسُ  رسيت ضزوت وٌٌسگاى زر هشايت هَجَز وِ تِ رٍيظ ٍ ٍضؼيسُ تا ضزايهشاهَضَع 

 ٍجِ سپززُ  يسُ جْت استززاز احتواليا ضزوت اس عزف ضزوت وٌٌسگاى زر هشاي ياػالم ضوارُ حساب ضرػ 

 : هسايسه زر شركت سپرزه -پ

 004094044444444404004044 حساب ضوارُ تِ تايست هي 2عثك فزم ضوارُ  هشايسُ زر سپززُ هثلغ IR تاًه 

 ًوايٌس تحَيل الف پاوت  زررٍى را ٍاريشي فيص اغل ٍ ٍاريش پي پان ضزوت تٌام رفاُ وارگزاى

    : پيشنهازات قبول هست -ت

 تاضس هي 01/02/0044 هَرخ زٍضٌثِ  رٍس پاياى تا هشايسُ پاوت تحَيل هْلت آذزيي. 

  : ها پاكت بازگشايي تاريد -ث

 ضس ذَاّس گطَزُ 01/02/0044 هَرخسِ ضٌثِ  رٍس زر هشايسُ پاوات. 

  ًوايٌس زريافت تَاًٌس هي غَرت زٍ تِ را هشايسُ اسٌاز هشايسُ زر وٌٌسگاى ضزوت : هسايسه اسنازه زريافت هحل -ج

 تِ پي پان ضزوت 9 گلستاى،  وارآفزيٌاى تلَار،  غٌؼت هيساى،  غٌؼتي ضْزن،  ضْزوزز حضَري ًطاًي هزاجؼِ .0

  490-99992449 : تلفي وارُض

 WWW.PAKdairy.comهزاجؼِ تِ ٍب سايت ضزوت لثٌيات پان تِ ًطاًي  .2
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 سه : ين اسناز هسايتسل -چ

  اهضاء تزاي اضراظ حمَلي ٍ اهضاء تزاي  هي تايست تا هْز ٍ(  2) فزم ضوارُ طٌْاز ليوت ضزوت زر هشايسُ پيفزم

 تحَيل ضَز.اضراظ حميمي زر پاوت زر تستِ 

 ل يِ ٍ زر هَػس همزر تحَيز تْيپاوت جساگاًِ تِ ضزح س 2زر  راسُ ياسٌاز ضزوت زر هشاست يتا يسُ هيهشا زر وٌٌسُ ضزوت

 گززز ضْزوزز  يضزوت پان پ يٍاحس تاسرگاً

 ييضٌاساسُ ٍ هسارن يسپززُ ضزوت زر هشا اغل فيص ٍاريشي يحاٍ پاكت الف :

 يضٌاسٌاهِ ٍ وارت هل يوپ : يقيحق شرص جهت  

  يرٍسًاهِ رسو زات زرييي تغيآذز اساسٌاهِ ضزوت ٍ يوپ : يشرص حقوقجهت  

ضزوت وٌٌسُ زر  هيثاضس ( 2) فزم ضوارُ  وتيلطٌْاز يپفزم ٍ (  0) فزم ضوارُ سُ يظ ضزوت زر هشايفزم ضزا يحاٍ پاكت ب :

را تىويل ٍ پس اس هْز ٍ اهضاء تزاي اضراظ حمَلي ٍ اهضاء  سُيظ ضزوت زر هشايٍ فزم ضزا هشايسُ هي تايست فزم پيطٌْاز ليوت

 تزاي اضراظ حميمي زرٍى پاوت لزار زّس 

ة اثز زازُ ًرَاّس يي غَرت تزتيز ايتزسس زر غطٌْاز زٌّسُ يتِ اهضاء پ تايس سُيظ ضزوت زر هشايطٌْاز هثلغ ٍ ضزايفزم پ:  1تبصره 

 ضس 

 :  هسايسه اقالم باززيس -ح

 هيساى،  غٌؼتي ضْزن،  ضْزوزز ًطاًي تِ پي پان ضزوت هحل زر آگْي اًتطار اس پس واري رٍس 5 هشايسُ الالم اس تاسزيس 

 . است پذيز اهىاى 9 گلستاى،  وارآفزيٌاى تلَار،  غٌؼت

 

 واصله :  يشنهازهاين زر هورز پياتراش تصو -خ

 سُيهَرز هشاًسثت تِ تزًاهِ ريشي جْت ذارج ًوَزى واالي زر اسزع ٍلت  تؼس اس تسَيِ حساب هالي هي تايست هشايسُ تزًسُ -0

ضثظ ٍ هَرز هشايسُ تِ ًفز زٍم ٍاگذار  يپان پ ضزوتتِ ًفغ اٍل  رٍس السام ًوايس . زر غيز ايي غَرت سپززُ ًفز 9ظزف هست 

 . ذَاّس هاًسسپززُ تزًسگاى هشايسُ تا تاريد فَق ًشز ضزوت تالي  هي گززز

تالي ذَاّس  پان پيرٍس پس اس اػالم ًتيجِ هشايسُ ًشز ضزوت  05، تِ هست سپززُ ًفز زٍم ٍ سَم ّز ًَع واالي هَرز هشايسُ  -2

 هاًس.
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زٍم جايگشيي ٍ زر غَرت اًػزاف ًفز زٍم ًفز سَم جايگشيي ذَاّس ضس ٍ سپززُ ، ًفز  زر غَرت اًػزاف ًفز اٍل تزًسُ هشايسُ -9

 ضزوت ضثظ ذَاّس ضس.ًفزات اٍل ٍ زٍم تِ ًفغ 

 . سپززُ تزًسُ هشايسُ تا ذزٍج وليِ الالم تزًسُ ضسُ ًشز ضزوت پان پي تالي ذَاّس هاًس -0

ت وٌٌسُ زر هشايسُ هرتار هي تاضس ٍ غزف افزاز ضزوضزوت ّا ٍ وليِ ضزوت پان پي زر لثَل يا رز توام يا لسوتي اس پيطٌْاز  -5

 يًو يضزوت پان پ يار تزايا سلة اذتيف يجاز تىليضزوت وٌٌسُ ٍ ا يحك تزاجاز يوت ايطٌْاز ليسُ ٍ ارائِ پيضزوت زر هشا

 . س يًوا

( تا زلت وافي تٌظين گززز ، تسيْي است پس اس تىويل فزم ٍ تحَيل ّيچگًَِ ػذري پذيزفتِ  2ليوت پيطٌْازي ) فزم ضوارُ  -1

  ( پيطٌْازي اضافِ هي گززز% هاليات ارسش افشٍزُ تِ ليوت 0 ) ًرَاّس ضس .

سُ ( ي) تزًسگاى هشاتِ ًسثت تيي ذزيساراى ضايؼات ّشيٌِ ّاي وارضٌاسي ٍ سايز ّشيٌِ ّاي هزتَط تِ هشايسُ ّشيٌِ چاج آگْي ،  -1

 . تمسين ٍ زريافت ذَاّس ضس

 ارسش افشٍزُ ، ػَارؼ ضْززاري ٍ ّزگًَِ وسَرات لاًًَي تِ ػْسُ تزًسگاى هشايسُ هي تاضس ٍ اس آًْا زريافت هي ضَز % 0 -0

ع وارضٌاس هٌترة ضزوت يگززز حسة تطر يهتَجِ ضزوت پان پ ياًيسُ ضزر ٍ سيحول اهَال هَرز هشا يچٌاًچِ زر اثٌا  -0

 سُ تِ ًفغ ضزوت ضثظ ذَاّس ضس . ياى ٍارزُ اس سپززُ تزًسُ هشاي، هؼازل ضزر ٍ س يپان پ

، اس حضَر ايطاى زر هشايسُ جلَگيزي تؼول سُ يضزوت زر هشا يزر غَرت اثثات هوٌَع الوؼاهلِ ٍ هوٌَع الرزٍج تَزى هتماض  -04

 يپ ٍ سپززُ آى تِ ًفغ ضزوت پانذَاّس آهس ٍ زر غَرت تزًسُ ضسى زر هشايسُ ، فزٍش الالم تِ ايطاى واى لن يىي تلمي 

 ٍ اس ًفز تؼسي جْت فزٍش الالم هشايسُ زػَت تؼول ذَاّس آهس . ضثظ 

.......... ...................يِ ضزايظ هٌسرج زر آى هَرز لثَل ايٌجاًة / ضزوت .....زليماً هغالؼِ ٍ ولغفحِ  سِفزم ضزايظ هشايسُ زر 

س هي ًواين زر غَرت تزًسُ ضسى زر هشايسُ ، الالم ضايؼاتي هَجَز زر اًثارّاي  ؼْ.... هي تاضس ٍ ت...........لي ..........تِ ضوارُ ه

تارگيزي ٍ ذارج ًواين ٍ زر غيز ايٌػَرت ضزوت پان پي هجاس هي تاضس ًسثت تِ ضثظ  زر هست سهاى هطرع ضسُرا  پان پي

 سپززُ السام ًوايس.
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