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فرم داوطلب عضويت در سمت هيئت مديره

اينجانب .........................................فرزند ............................به شماره شناسنامه/كدملي............................................
متقاضي عضويت در هيئت مديره بلوک های  Aو  Bپروژه هشتگرد بوده و تعهد مي نمايم كه كليه شرايط عضويت
درهيئت مديره را طبق قانون و اساسنامه دارا مي باشم.

نام و نام خانوادگي :
تاريخ :
امضاء:

نظر به اينكه پروژه در شهر جديد هشتگرد ميباشد پيشنهاد ميشود جهت تسهيل تشكيل جلسات هيئت مديره
كساني كه امكان حضور در جلسات در هشتگرد را دارند داوطلب شوند.

اينجانب .........................................فرزند ............................به شماره شناسنامه/كدملي............................................
متقاضي عضويت در بازرسي بلوک های  Aو  Bپروژه هشتگرد بوده و تعهد مي نمايم كه كليه شرايط عضويت
در بازرسي را طبق قانون و اساسنامه دارا مي باشم .

نام و نام خانوادگي :
تاريخ :
امضاء:

نظر به اينكه پروژه در شهر جديد هشتگرد ميباشد پيشنهاد ميشود جهت تسهيل تشكيل جلسات هيئت مديره
كساني كه امكان حضور در جلسات در هشتگرد را دارند داوطلب شوند.

ش كرت تعاوني مسكن كا كرنان ش كرت كيسون
بنام خدا

اينجانب  ...............................................مالک واحد  ...................بلوک  ................به خاان /آقاا
 ...............................................وكالت ميده تا به نمايندگي از سوي اينجانب در مجمع نوبات

جهاات انابااا

اول ماور 89/20/20

هيئت مديره و بازرسين در محل تهران –سعادت آباد – باالتر از ميدان كاا – خياباان دوم
(عبقري ) – پالک  29تشكيل ميگردد  ،حضور به رسانده،و اعمال رأي نمايند.

نام و نام خانوادگي
مالک

نام و نام خانوادگي
نماينده تام االختيار

بازرس تعاوني مسکن کارکنان شرکت کيسون
نام و نام خانوادگي -امضاء

خیابان ستارخان – بعد از ربق آلستوم  -خیابانصحرایي – میدا نصحرایي – مرکز خرید آپاداان افز  -5طبقه اول اداری –واحد  – 651تلفکس 55216254:

E-Mail: KEHC@kayson-ir.com

