مشتري گرامي

برای ثبت شرکت شما در سیستم ما ،لطفاً این فرم را تکمیل نموده و بصورت امضاء شده بهمراه مدارک درخواستی
به ایمیل زیر ارسال نمایید:

registration@akpc.ir
نکته :1
برای صادرات محصوالت پتروشیمی ،شرکت شما باید در خارج از ایران به ثبت رسیده باشد.
شرکت های ایرانی ثبت شده در داخل کشور ،امکان ثبت در سیستم ما را نخواهند داشت.
نکته :2
مدارک درخواستی ،بخش بسیار مهمی از فرآیند ثبت شرکت شما می باشد .لطفاً این مدارک را همراه با این فرم
ارسال فرمایید .فهرست مدارک مورد نیاز جهت ارسال همراه با این فرم ،به شرح زیر می باشد:
• مدارک تأسیس شرکت و گواهی تجاری در کنار تأییدیه سفارت یا کنسولگری ایران در کشور مبدأ.
• کپی اساسنامه شرکت به همراه لیست کامل اعضای هیئت مدیره و کپی گذرنامه مدیر عامل شرکت.
• صورتوضعیت مالی حسابرسی شده در سال گذشته ،تأیید شده توسط مراجع رسمی و یا تأییدیه بانکی.
• کپی اولین و آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی
**لطفاً توجه داشته باشید که تمامی اسناد و مدارک بایستی توسط دارالترجمه رسمی به زبان انگلیسی ترجمه
شده و تماماً اسکن گردد (از ارسال عکس مدارک خودداری کنید).
نکته :3
تمامی صفحات این فرم باید مهر و امضاء گردیده و به آدرس ایمیل شرکت پتروشیمی امیرکبیر ارسال گردد.
نکته :4
پر کردن بخش های ستاره دار (*) ،الزامیست.

الف-مشخصات ثبتي شرکت
*الف -1-کد ثبتی /شماره گواهی:
*الف-2-اسم کنونی شرکت /اسم قبلی شرکت /نوع شرکت:
*الف-3-نام کشور محل ثبت و تاریخ ثبت:
*الف-4-لطفاً گواهی ها و مدارک تجاری را تهیه نموده و ارسال کنید؛ برای مثال اساسنامه شرکت بایستی به زبان
انگلیسی بوده و یا ترجمه شده به انگلیسی باشد و توسط یک مرجع رسمی نیز تأیید گردد.
ب-اطالعات مدیریتي شرکت
*ب-1-لطفاً اطالعات زیر را در خصوص مدیران شرکت ارائه دهید:
اسم کامل

عنوان شغلی
مدیر عامل
رئیس هیئت مدیره

*ب-2-لطفاً کپی گذرنامه یا کارت های ملی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره را همراه با این فرم ارسال فرمایید.
ج-اطالعات تماس
*ج-1-آدرس و کد پستی شرکت:
*ج-2-وبسایت شرکت:
*ج-3-تلفن و شماره دورنگار:
*ج-4-تلفن همراه مدیرعامل و تلفن فرد رابط:
*ج-5-آیا شرکت شما در ایران نماینده دارد؟ (بله/خیر)
اگر شرکت شما در ایران نماینده دارد ،لطفاً اسم و مشخصات نماینده به همراه معرفینامه رسمی از شرکت مادر
را فراهم نمایید (در سربرگ رسمی همراه با مهر و امضاء).
*ج-6-آدرس ایمیلی که مایل هستید مزایده های دیگر ما را دریافت کند( .فقط یک ایمیل):
** تمامی مزایده های آتی و یا اعالمیه ها تنها از طریق ایمیل باال مبادله می گردد.

د-اطالعات مالي
*د-1-صورتحساب مالی حسابرسی شده برای سال گذشته ،تأیید شده توسط مراجع رسمی و یا نامه تأییدیه
بانکی.
هـ-اطالعات سابقه تجاري
هـ-1-آیا شرکت شما سابقه ای در تجارت محصوالت پتروشیمی از مبدأ ایران دارد؟ (بله/خیر)
اگر سابقه دارد ،لطفاً  4شرکت ایرانی را که در طی سه سال گذشته با ایشان معامله کرده اید را به همراه حجم
معامالت (تناژ) ذکر کنید:
اسم شرکت

تناژ

محصول

هـ-2-لطفاً  4شرکت غیر ایرانی که در سه سال گذشته با ایشان معامله کرده اید را به همراه حجم معامالت (تناژ)
ذکر کنید:
اسم شرکت

تناژ

محصول

کشور

و-فهرست محصوالت مورد نیاز
*و-1-لطفاً لیست محصوالت مورد نظر خود به همراه بازار هدف (کشورها یا مناطق هدف) و نیز تناژ درخواستی
را ذکر کنید:
محصول

بازار هدف

تناژ مورد تقاضا

ز-تعهدنامه
اینجانب ،.....................................................................................به نمایندگی از شرکت ،.................................................................. ...........
بدینوسیله متعهد می شود که جزئیات تکمیل شده در این فرم ،صحیح و منطبق بر واقعیت بوده و هر گونه تغییری در
اطالعات مذکور ،بالفاصله به شرکت پتروشیمی امیرکبیر اعالم خواهد شد .در صورت نادرستی هر یک از اطالعات تکمیل
شده و یا مغایر با واقعیت و یا گمراه کننده بودن آن ،شرکت خریدار مطلع است که در قبال آن مسئول خواهد بود.
پس از تکمیل فرآیند ثبت ،ما (اینجانب و شرکت خریدار) بدینوسیله به شرکت پتروشیمی امیرکبیر موارد ذیل را متعهد
شده و با مسئولیت کامل تضمین می نماییم که وابستگان ،کارمندان ،نمایندگان ،پیمانکاران و یا هر شخص حقوقی یا
حقیقی دیگری که در اجرای قراردادها/توافقات دخیل هستند ("افراد مرتبط") ،به همین قواعد متعهد خواهند بود:
 -1متعهد می شویم که اجرای هیچیک از تعهدات و مسئولیت های قراردادها/توافقات ما ،در راستای اجرای هیچگونه عمل
مجرمانه و یا نقض الزامات قانونی اجباری برای اجرای توافقات/قراردادها توسط ما و هیچ یک از افراد مرتبط با ما نبوده و
تمامی اقدامات الزم را برای پیشگیری از وقوع هر گونه تخلف و/یا نقض قوانین انجام میدهیم.
 -2ما و اشخاص مرتبط با ما نباید در هیچگونه فساد ،نقض محرمانگی ،جعل اسناد و اطالعات ،ارتشاء ،وعده ی اعطای مزایا
به کارمندان دولتی ،رسمی و یا هر فر د دیگری که خدمات عمومی انجام می دهد و/یا کارمندان طرف قرارداد ،هرگونه نقض
قوانین اجرایی شامل تبانی بر سر قیمت ها یا عناصر تاثیرگذار بر قیمت ،توصیه های ممنوعه در خصوص قیمت یا تبانی
در مورد ارائه یا عدم ارائه پیشنهادها و یا هرگونه سودجویی مشارکتی و پرداخت به سایر مشارکتکنندگان مزایده تا حدی
که این اعمال و یا ترک فعل ها به عنوان جرم کیفری یا نقض الزامات قانونی اجباری بر اساس قوانین مربوطه که در مورد
چنین اعمال و یا ترک عمل ها و یا هر شکلی از پولشویی قابل اعمال است و یا کالهبرداری تحت هر حوزه قضایی مربوطه،
نقشی داشته باشند.
 -3ما و نمایندگان وابسته به ما تضمین می نماییم که هیچ یک از اقدامات نامناسب یا غیر قانونی تا تاریخ تهیه این فرم به
وقوع نپیوسته است.
 -4هرگونه تخلف از اظهارات ،تضمین ها ،تعهدات ،و تقبالت فوق ما را بر اساس قانون و قرارداد ،در قبال شرکت پتروشیمی
امیرکبیر مسئول تمامی هزینه ها ،خسارات ،جریمه ها یا هر نوع از عواقب نامطلوبی نموده که به آن وارد می کنیم و لذا
تبعات احتمالی را بدون هر گونه خدشه به مسئولیت قانونی ما در قبال مقامات مربوطه ،متقبل می شویم.

امضاء رسمی .......................................................................

تاریخ و مکان .....................................................

Customer Form
In order to register your company in our system, please fill out this form completely
and return it signed with supporting documents and attachments to:

registration@akpc.ir

Important Notice 1:
For export of petrochemicals, your esteemed company should be registered
outside of Iran.
Iranian companies registered in mainland won't be registered for export purposes.

Important Notice 2:
Attachments are important part of registration process. Please submit them
attached to this form. The list of attachments required by this form is as below:
• Company incorporation documents and business license along with the
approval from the Iranian embassy or consulate in the company country.
• Copy of the original company's constitution (articles of association) along
with the complete list of board members with copy of passport of the CEO.
• Audited financial statement for the last two years, attested by a legal affair
or a comfort letter from a bank BCL.
• A copy of the first and last official newspaper of the company
** Please consider all documents should be translated into ENGLISH by official
translation bureau and only scanned documents are valid.

Important Notice 3:
Kindly physically sign and stamp all pages of this form and post to AKPC address.

Important Notice 4:
Responding to starred items is compulsory.

A. Company Incorporation Information:
A.1. ٭Registration Code/ Certificate Number :
A.2. ٭Present Company name / Previous Company name / Company type :
A.3. ٭Country and date of Incorporation :
A.4. ٭Please attach business licenses and certificates; for example Memorandum of
Associations (MOA) and Articles of Associations (AOA) in English or translated to
English, attested by a legal affair.
B. Company Management Information
B.1. ٭Please furnish the following information about company's managers :
Position

Full Name

CEO
Chariman of the Board

B.2. ٭Please attach copy of passports or National ID Cards of CEO and Chairman of
the Board to this form.
C. Contact Information
C.1. ٭Company Address and Postal Code :
C.2. * Company Website:
C.3. ٭Telephone and Fax Number:
C.4. COE,s mobile number and phone number of available contact person:
C.5. ٭Does your company have any representative in Iran? (Y/N)
If yes, please furnish your Iranian representative name and contact information by
original copy of letter of introduction behalf of mother company (stamped and
signed in official letterhead).
C.6. *Email Address you wish to receive our further tenders. (Only one email)
** All future Tenders or any announcements will be communicated only by the
above address.

D. Financial Information
D.1. ٭Audited financial statement for the last year, attested by a legal affair. or a
comfort letter from a bank.
E. Trading Experience Information
E.1. Does the company have experience in trading of petrochemicals with origin of
Iran? (Y/N)
If yes, please mention top 4 Iranian companies that you have traded in the past
three years with their total volume (in Metric Ton):
Company Name

Product

Tonnage

E.2. Please mention top 4 non-Iranian companies that you have traded in the past
three years with their total volume (in Metric Ton):
Company Name

Product

Tonnage

Company Contact Point

F. List of Desired Products
F.1.* Please specify list of products you want to work on, your target market (target
countries or areas), and estimated volume :
Product

Target Market

Estimated Volume

H. Declaration
I, ………………………………., on behalf of company ……………………………., hereby, declares
that the details furnished above are true and correct and it undertakes to inform AKPC
of any changes therein, immediately. In case, any of the information is found to be
false or untrue or misleading or misrepresenting, the company is aware that it shall be
held liable for it.
After registration, we (I and the Company) hereby represent and pledge to AKPC
Company the followings and shall ensure and procure with full responsibility that our
affiliates, employees, agents, contractors, or any other legal entity or natural person
involved in performance of Agreements/Contracts (“Associated Persons”) shall be
bound by the same pledge:
1- We undertake that in performing any of our obligations and responsibilities under
our Agreements/Contracts, neither we nor any of the Associated Persons will commit
any criminal offence and/or infringement of mandatory legal requirements applicable
to its performance of Agreements/Contracts and that it agrees to undertake all
necessary measures to prevent any such offence and/or infringement from incurring.
2- We and the Associated Persons shall not commit any corruption, breach of
confidentiality, falsification of documents or data, offering, promising or conferring
benefits to any civil servant, official or other person bound to carry out public service
duties and/or any employees of a contractual partner, any violation of an applicable
law, including collusive agreements on prices or price elements, prohibited price
recommendations or collusive agreements regarding the submission or nonsubmission of bids and any profit sharing and payments to other bidders to the extent
such acts and/or omissions are qualified as criminal offence or infringements of
mandatory legal requirements under the respective laws which are applicable to such
acts and/or omissions, or any form of money-laundering or fraud under any relevant
jurisdiction.
3- We and Associated Persons represent and warrant that none of the aforementioned
improper or illegal acts have occurred as of the date of preparation of this Form.
4- Any breach of the above representations, warranties, pledges, undertakings and
commitments shall make us liable under the law and the Contract towards AKPC for all
costs, damages, penalties, or any form of adverse consequences to which we shall
indemnify AKPC and hold it harmless, without prejudice to our liability under the laws
towards the respective authorities.

Authorized signature: ……………….

Date and place:……………….

