
 

 

 الزامات حقوقی انعقاد قرارداد تسهیالت با صندوق نوآوری و شکوفایی

 شرکت محترم دانش بنیان

به شرحی که  شکوفاییاحتراما، به آگاهی می رساند طرح ارائه شده از سوی آن شرکت محترم در کمیته اعتباری صندوق نوآوری و 

لذا خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرمهایی که به ضمیمه این نامه ارسال می است. به تصویب رسیده اعالم شده 

گردد و ارسال مدارک و مستندات و طی مراحل و تشریفات مورد نیاز جهت انعقاد قرارداد اقدام نمایید. ضمنا مقتضی است نکات 

 قرار گیرد: ذیل مورد توجه

روز می باشد، و چنانچه شرکت موفق  54مدت زمان انعقاد قرارداد پس از ابالغ مصوبه به شرکتهای دانش بنیان، حداکثر  -1

 به انعقاد قرارداد در این بازه زمانی نشود، مصوبه شرکت باطل و انعقاد قرارداد منتفی می گردد. 

چنانچه وثیقه معرفی شده فاقد سند تک برگی باشد، شرکتهای در خصوص شرکتهایی که تضمین آنها وثیقه ملکی است،  -2

چنانچه تنظیم سند رهنی نیازمند اخذ سند تک با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، در اسرع وقت دانش بنیان موظفند 

ان انعقاد قرارداد تسهیالت، با توجه به مهلت محدود، اخذ نسبت به تک برگی کردن آن اقدام نمایند تا زمبرگی باشد، 

 سند تک برگی موجب اتالف وقت شرکت نگردد.

 ،، در هنگام انعقاد قرارداد تسهیالتکسر تضمین آنها چک و سفته استجبران در خصوص شرکتهایی که تضمین یا  -3

به هر دلیلی تغییراتی است، لذا چنانچه  ضروریذیل قرارداد و پشت چک و سفته ها  تمامی اعضای هیات مدیرهامضای 

انجام پروسه قانونی آن )برگزاری مجمع  در اسرع وقت نسبت، الزم است شرکت در اعضای هیات مدیره در جریان است

عمومی و جلسه هیات مدیره، نوشتن صورت جلسه تغییرات، ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و آگهی تغییرات( اقدام نماید، 

 رات موجب اتالف وقت و انقضای مهلت قانونی نگردد.تا این تغیی

درصورتیک عضو یا اعضایی از هیات مدیره شرکتها به دالیلی مانند عدم اقامت در ایران، در دسترس نیستند، الزم است  -5

)با مشورت واحد حقوقی یا طرق دیگر شرکتها در جریان ارزیابی طرح نسبت به اخذ وکالت رسمی از عضور مذکور 

 ( اقدام نمایند.صندوق

را به صندوق ارائه  شرکتمتعلق به چکهای بازپرداخت کلیه شرکتهای دانش بنیان در زمان انعقاد قرارداد می بایست  -4

نمایند، لذا چنانچه شرکت تاکنون نسبت به اخذ دسته چک اقدام ننموده، می بایست در اسرع وقت نسبت به آن اقدام 

 نماید.


