
سند وکالتنامه رسمی

گذارنام و نام خانوادگی سرمایه موکل:

 بانک سپهوکیل: 

سایر اطالعات :

حق عزل وکیل: موکل ضمن عقد خارج الزم، حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمود.  -1

غیر: داردحق توکیل به  -2

مورد وکالت: مراجعه به شرکت تأمین سرمایه امید و کلیه سازمانها و نهادهاي دولتی یا غیر دولتی من جمله حوزه مالیاتی مربوطه 
و تقاضا و تحصیل هرگونه مفاصا حساب، مدرك، گواهی، مجوز و سند، با حق حضور در جلسات متشکله و اتخاذ تصمیم و اظهارنظر 
و اداي توضیحات و دفاع از حقوق موکل و امضاي ذیل یا ظهر کلیه اوراق و مدارك مربوطه و سپردن یا اخذ هرگونه تعهد و تضمین 
و تأیید و گواهی امضاء و اخذ پاسخ استعالم و پس از کسب کلیه مجوزهاي الزمه و پرداخت هزینههاي متعلقه، ابطال تمام یا بخشی 
از واحدهاي سرمایهگذاري متعلق به موکل و در صندوق سرمایهگذاري با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان به شماره ثبت 11343  نزد 

سازمان بورس و اوراق بهادار به هر مقدار، به هر ارزش، بعضًا یا تمامًا، متوالیًا یا یکجا، به هر مبلغ، با هر شرط، با هر کمیت وکیفیت و 
اسقاط کافه خیارات خصوصًا خیار غبن هر چند فاحش و ضمانت کشف فساد و دریافت اصل و سود سرمایه و، تنظیم و امضاء اسناد 

مربوطه حتی اصالحیههاي احتمالی آن، و تأدیه هزینه هاي قانونی و مالیات و اعتراض بر تشخیص و درخواست تجدید نظر و شرکت 
در کمیسیونهاي مالیاتی حتی تجدیدنظر انجام کلیه امور به طوريکه در هیچ یک از مراحل و موارد

 فوق نیازي به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد
حدود اختیارات: وکیل مرقوم در باال در انجام مورد وکالت با حق توکیل به غیر جزئًا و یا کًال ولو کراراً و مع الواسطه و عزل و 

نصب وکالي انتخابی جانشین رسمی و قانونی و وکیل تام االختیار موکل بوده و کلیه اقدام و عمل و امضاي ایشان به منزله عمل 

و اقدام و امضاي موکل نافذ و موثر و مفاد این برگ فقط در نفس وکالت معتبر است این وکالت ضمن عقد خارج الزم واقع و 
موکل مرقوم حق عزل وکیل را تا انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود.


