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1-3پيوست   

 فرم درخواست معرفي نامه



 .نوع شركت:5 :. شماره ثبت6 :. محل ثبت7 . تلفن:8 . دور نگار: 9 :. پست الكترونيك10

  . نشاني دفتر مركزي:11

  

همچنين الزم است پيوست ارائه شود. گانه اين جدول بر اساس اطالعات آخرين اساسنامه مصوب پر شده و رونوشت آخرين اساسنامه و روزنامه رسمي به  11اطالعات   :جدول دوجدول دوجدول دوجدول دوراهنماي پر كردن 

  .اسامي و مشخصات كليه هيئت مديره و سهامداران شركت و سهم القدر هر يك به انضمام ارائه گردد

  

  

  توانايي هاي مالي، اعتباري    ::::3333سهسهسهسهجدول جدول جدول جدول 

        ميليارد ريال به ازاي هر مگاوات نيروگاه يا مدارك مبني بر تمليك مولد مقياس كوچك با ظرفيت مورد نياز پيوست گردد.ميليارد ريال به ازاي هر مگاوات نيروگاه يا مدارك مبني بر تمليك مولد مقياس كوچك با ظرفيت مورد نياز پيوست گردد.ميليارد ريال به ازاي هر مگاوات نيروگاه يا مدارك مبني بر تمليك مولد مقياس كوچك با ظرفيت مورد نياز پيوست گردد.ميليارد ريال به ازاي هر مگاوات نيروگاه يا مدارك مبني بر تمليك مولد مقياس كوچك با ظرفيت مورد نياز پيوست گردد.    5555مدارك مربوط به گردش مالي سرمايه گذار معادل حداقل مدارك مربوط به گردش مالي سرمايه گذار معادل حداقل مدارك مربوط به گردش مالي سرمايه گذار معادل حداقل مدارك مربوط به گردش مالي سرمايه گذار معادل حداقل         مخصوس سرمايه گذارمخصوس سرمايه گذارمخصوس سرمايه گذارمخصوس سرمايه گذار

  سال آغاز فعاليت شركت .1
  . امتياز تداوم فعاليت2

  سرمايه گذار
  ارائه تعهد نامه مبني بر رعايت قانون منع مداخالت دولتي پيوست گردد. -2عدم بدهكاري سرمايه گذار به سيستم بانكي  -1. مدارك مبني بر 3

        احداث نيروگاه و صنعت برقاحداث نيروگاه و صنعت برقاحداث نيروگاه و صنعت برقاحداث نيروگاه و صنعت برق    تبط شركت در زمينهتبط شركت در زمينهتبط شركت در زمينهتبط شركت در زمينهتوانايي هاي مديريتي مرتوانايي هاي مديريتي مرتوانايي هاي مديريتي مرتوانايي هاي مديريتي مر

        نظر ارزيابنظر ارزيابنظر ارزيابنظر ارزياب        مخصوس سرمايه گذارمخصوس سرمايه گذارمخصوس سرمايه گذارمخصوس سرمايه گذار

  معتبر/غير معتبر  شرح فعاليت(شامل موضوع قرارداد، گردش مالي قرارداد و ...)  نام و موضوع قعاليت  رديف

1111....              

2222....              

3333....              

4444....              

5555....              

نمايد. همچنين به ازاي هر يك از فعاليتهاي مرتبط كه از نمايد. همچنين به ازاي هر يك از فعاليتهاي مرتبط كه از نمايد. همچنين به ازاي هر يك از فعاليتهاي مرتبط كه از نمايد. همچنين به ازاي هر يك از فعاليتهاي مرتبط كه از     كه بيشترين گردش مالي را ارائهكه بيشترين گردش مالي را ارائهكه بيشترين گردش مالي را ارائهكه بيشترين گردش مالي را ارائهراهنمايي: در صورتي كه براي يك ساختگاه بيش از يك متقاضي براي دوره فراخوان وجود داشته باشد، اولويت اخذ مجوز باسرمايه گذاري است راهنمايي: در صورتي كه براي يك ساختگاه بيش از يك متقاضي براي دوره فراخوان وجود داشته باشد، اولويت اخذ مجوز باسرمايه گذاري است راهنمايي: در صورتي كه براي يك ساختگاه بيش از يك متقاضي براي دوره فراخوان وجود داشته باشد، اولويت اخذ مجوز باسرمايه گذاري است راهنمايي: در صورتي كه براي يك ساختگاه بيش از يك متقاضي براي دوره فراخوان وجود داشته باشد، اولويت اخذ مجوز باسرمايه گذاري است 

درصد به سقف مبلغ گردش مالي جهت اولويت بندي اضافه خواهد شد. الزم به ذكر است كه رعايت حداقل گردش مالي ذكر شده در درصد به سقف مبلغ گردش مالي جهت اولويت بندي اضافه خواهد شد. الزم به ذكر است كه رعايت حداقل گردش مالي ذكر شده در درصد به سقف مبلغ گردش مالي جهت اولويت بندي اضافه خواهد شد. الزم به ذكر است كه رعايت حداقل گردش مالي ذكر شده در درصد به سقف مبلغ گردش مالي جهت اولويت بندي اضافه خواهد شد. الزم به ذكر است كه رعايت حداقل گردش مالي ذكر شده در     10101010پروژه و به ميزان پروژه و به ميزان پروژه و به ميزان پروژه و به ميزان     5555تا سقف تا سقف تا سقف تا سقف برق) معتبر باشد برق) معتبر باشد برق) معتبر باشد برق) معتبر باشد     نيروينيروينيروينيروي    نظر ارزياب(شركت برق منطقه اي/شركت توزيعنظر ارزياب(شركت برق منطقه اي/شركت توزيعنظر ارزياب(شركت برق منطقه اي/شركت توزيعنظر ارزياب(شركت برق منطقه اي/شركت توزيع

        تمامي پروژه ها الزامي است.تمامي پروژه ها الزامي است.تمامي پروژه ها الزامي است.تمامي پروژه ها الزامي است.

   



        اجازه نامه و تعهد نامهاجازه نامه و تعهد نامهاجازه نامه و تعهد نامهاجازه نامه و تعهد نامه

 ضمن تاييد اطالعات مندرج در اين فرم درخواست، آگاهي خود از اينكه اطالعات مذكور براي دريافت معرفي نامه مي باشد، ابراز مي دارند و )ء(دارندگان حق امضاامضا كنندگان ذيل 

انه بودن ماطالعات تكميلي را با رعايت اصل محر ،در اين فرم درخواست شده براي تاييد صحت اطالعات ارائهاجازه مي دهند تا شركت برق منطقه اي/توزيع نيروي برق در صورت لزوم 

. چنانچه ارائهاطالعات نادرست در اطالعات شخصي از سازمانهاي ذيربط دريافت كنند. همچنين اذعان مي دارند كه مشمول هيچسيك از ممنوعيتهاي مقرر در قوانين موضوعه نيستند

  را خواهد گرفت و سرمايه گذار تابع تصميمات متخذه مي باشد.رزيابي در اين مورد تصميم مقتضي اين فرم درخواست محرز شود كميته ا

  

 مهر و امضاء        تاريخ:        سمت:         نام و نام خانوادگي: -1

 مهر و امضاء        تاريخ:        سمت:         نام و نام خانوادگي: -2

  

  ه ارائه نموده است.فهرست مداركي كه سرمايه گذار براي دريافت معرفي نام

ت
رك

ش
  

  مدارك پيوست جهت اخذ معرفي نامه

  سنامه و آخريت روزنامه رسمي حاوي آخرين تغييرات در مورد مديران(اعضاي هيئت مديره)، سهامداران و غيرهااس -1

مدارك رسمي مربوط به اعضا و يا هيئت مديره، مدير عامل و يا پرسنل كليدي شخص حقوقي متقاضي از جمله مدارك شناسايي، سابقه كار، پست  -2

  سازماني و مدرك تحصيلي

براي سال مالي گذشته  )مرجع مشابه در مورد موسساتبه مجمع عمومي عادي ساالنه صاحبان سهام شركت( گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني -3

  شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، گردش حساب سود(زيان) انباشته، صورت جريان وجوه نقد و يادداشت هاي توضيحي

  ميليارد ريال به ازاي هر مگاوات نيروگاه يا مدارك مبني بر تمليك مولد مقياس كوچك با ظرفيت مورد نياز 5يه گذار معادل مدارك مربوط به گردش مالي سرما

  


