شرکت کارگزاری بانک مسکن
****************** *** مدارک الزم جهت خرید از بورس کاال *********************
-1تکمیل فرم کدگیری که داری شماره سریال است در دو نسخه
-2تکمیل فرم 5صفحه ای سفید تحت عنوان "فرم مشخصات مشتریان حقوقی کارگزاری بانک مسکن" براساس آخرین
آگهی معتبر شماره (( )1در دو نسخه)
 -3کپی آگهی تاسیس شرکت
 -4کپی آخرین آگهی روزنامه رسمی مربوط به ترکیب اعضای هیئت مدیره و صاحبان امضای مجاز شرکت
(*آگهی باید به لحاظ زمانی معتبر باشد*)
 -5کپی پشت و روی پروانه بهره برداری (برای شرکت تولیدی) /جواز پیمانکاری-کسب (برای شرکت پیمانکاری -بازرگانی)
 -6کپی گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی که در آن شماره اقتصادی شرکت درج گردیده است
 -7کپی صفحه اول شناسنامه  ،پشت و روی کارت ملی همه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت براساس آخرین آگهی،
معتبر شماره ()1
 -8کپی تمامی صفحات اساسنامه شرکت (باید تمامی صفحات مهمور و با امضای همه صاحبان مجاز باشد)
 -9کپی تمامی صفحات (حتی سفید و خالی) آخرین اظهارنامه مالیاتی (پایین صفحه دوم حتما مهر و امضا مدیرعامل باشد)
 -10اگر جمع کل داراییها (ردیف آخر جدول شماره  11اظهارنامه) بیش از  80میلیارد ریال و یا فروش خالص شرکت
(ردیف  1جدول شماره  12اظهارنامه) بیش از  50میلیارد ریال باشد آنگاه کپی تمامی صفحات (حتی سفید و خالی)
آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده به انضمام گزارش کامل حسابرس الزامی می باشد ( .حسابرس باید از میان
جامعه حسابداران رسمی کشور بوده و همچنین گزارش حسابرسی را مهر نماید)
** خواهشمند است برای تسریع در فرآیند کدگیری و پرهیز از دوباره کاری  ،ابتدا موارد شماره  1و  2را تکمیل نموده
و آن را به همراه مورد شماره 3و 4برای این کارگزاری فکس یا ایمیل کنید .آنگاه در صورت تایید از طرف کارگزاری  ،آنها
را بهمراه سایر مدارک الزم به آدرس دفتر کارگزاری ارسال کنید.
 -11ثبت نام در سامانه جامع انبارها
ارسال مدارک جهت احراز فعالیت شرکت ها شامل آخرین لیست بیمه و آخرین اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

*********************** آدرس پستی کارگزاری بانک مسکن *********************
تهران – بلوار آفریقا خیابان ناهید غربی-پالک – 75کدپستی 1966913551
شماره فکس89788844 :

 maskanfax1@gmail.com :آدرس پست الکترونیک

آقای دشتی 75241277 :آقای قربانی 75241281:آقای طهمورثی  75241254:آقای کرمی 75241274:

