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شماره181/86225 :

بورس اوراق بهادار تهران

اترخی1399/11/28 :

(ش کرت سهامی عام)

اطالعیه رعهض سهام هب صورت عمده (کنترلی)
نام شرکت

سرمایهگذاری شفا دارو

تعداد سهام پایه

1.179.430.000

بازار معامالت

دوم

سهام قابل عرضه

996.618.350

درصد از کل سهام

84/5

فروشنده

مدیریت طرح و توسعه آینده پویا اصالتا و به وکالت از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

شرایط واگذاری

یکجا و نقد
*

قیمت پایه (ریال)

212.751

تاریخ عرضه

روز چهار شنبه مورخ 1399/12/27

 -1این اطالعیه پیرو نامة شمارة  ،103/50739مورخ  1399/11/28صادره از شرکت کارگزاری بانک ملی
ایران(سهامی خاص)تهیه شده است.
* -2قیمت پایانی تابلو بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده  -هر یک باالتر بود -به
اضافه  125درصد قیمت مذکور  ،مشروط به آنکه از  212.751ریال کمتر نباشد.
 -3کارگزاران خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معامالتی هستند که  10درصد ارزش سهام
مورد معامله بر اساس قیمت پایه را نقداً یا به صورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط (به مدت حداقل دو ماه
از تاریخ عرضه) از مشتری دریافت کرده و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و
تسویه وجوه واریز یا ارائه نمایند و تاییدیه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه ،به شرکت بورس اوراق
بهادار تهران ارایه نمایند.
 -4خریداران الزم است جهت بررسی و رعایت ضوابط بررسی شرایط متقاضیان خرید معامالت عمده سهام و حق
تقدم که بر روی سایت بورس قابل دسترسی می باشد نسبت به تکمیل فرم های پیوست حداکثر تا تاریخ
 1399/12/18اقدام و نسبت به ارسال آن به این شرکت و سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق کارگزار خود
اقدام نمایند.

 -5کسب اطالعات کافی و وافی از وضعیت مالی ،اقتصادی ،فنی و حقوقی شرکت مورد واگذاری قبل از تاریخ انجام
معامله بر عهده خریدار یا خریداران است .خریدار یا خریداران بعد از واگذاری ،حق هیچگونه ادعا علیه شرکت
بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس اوراق بهادار به استناد نداشتن اطالعات الزم از اسناد و صورتهای
مالی ،اقتصادی ،فنی و حقوقی و آخرین وضعیت حسابها و موارد اعالمی و اطالعات دیگر مربوط به سهام مورد
معامله و شرکت مربوطه را ندارند.
 -6الزم به ذکرست خریدار یا خریداران محترم عرضه فوق ،ضمن مطالعه دقیق شرایط متقاضیان خرید در معامالت
عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اصالحی مصوب 1397/02/25
شورای عالی بورس و اوراق بهادار (پیوست آگهی) ،نسبت به مطالعه کلیه موارد مندرج در دستورالعمل نحوه
انجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران و آیین نامه معامالت در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص
معامالت عمده و دیگر قوانین مربوطه اقدام نمایند.

ضوابط مزبوط به شزايط متقاضيان خزيد در معامالت عمده سهام و حق
تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهزان و فزابورس ايزان
هظَب  1391/07/10شَسإ ػالٖ تَسس ٍ اٍساق تْاداس

ماده  :1اصغالحبت ثِ كبس سفتِ دس اٗي ضَاثظ ثِ ششح صٗش تؼشٗف هٖگشدًذ:
 -1معامالت كنترلي :هؼبهالت ػوذُإ است كِ تؼذاد سْبم ٗب حق تقذم سْبم هَسد هؼبهلِ دس آى ثِ ه٘ضاًٖ ثبشذ كهِ
ثب تولك آى اهكبى كٌتشل ششكت ٍجَد داشتِ ثبشذ .
 -2معامالت مديريتي غير كنترلي  :هؼبهالت ػوذُإ است كِ تؼذاد سْبم ٗب حق تقذم سْبم هَسد هؼبهلِ دس آى ثهِ
ه٘ضاًٖ ثبشذ كِ ثب تولك آى اهكبى اًتصبة حذاقل ٗك هذٗش ٍجَد داشتِ ثبشذ ل٘كي هٌجش ثِ كٌتشل ًگشدد .
 -3معامالت غير مديريتي  :ثِ سبٗش هؼبهالت ػوذُ ،غ٘ش اص هؼبهالت ػوذُ ّبٕ  2 ٍ 1اٗي هبدُ اعالق هٖشَد .
 -4ذينفع نهايي عمده :شخص حق٘قٖ اسهت كهِ ثهِ ٍاسهغِ تولهك هقهتق٘ن سْبممسهْن ال،هشكِ،كٌتشل ٗهب ً هَر
قبثلهالحظِإ دس شخص حقَقٖ هتقبضٖ داسد .
 -5مديران :هٌظَس اػضبٕ ّ٘ئت هذٗشُ ٍ هذٗشػبهل ٗب هؼبدل آًْب دس شخص حقَقٖ هٖثبشذ .
 -6كنترل :تولك حذاقل ه٘ضاى سْبهٖ كِ داسًذٓ آى قبدس ثِ تؼ٘٘ي اكثشٗت اػضبء ّ٘ئت هذٗشُ ششكت ثبشذ .
 -7نفوذ قابلمالحظه  :تولك حذاقل  %22اص حق سإٔ هقتق٘ن ٍاحذ سشهبِٗپزٗش ٗب قبثل٘ت تؼ٘٘ي حذاقل ٗك ػضهَ اص
اػضبء ّ٘ئتهذٗشُ آى ٍاحذ ٍجَد داشتِ ثبشذ
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ماده  :2هتقبض٘بى خشٗذ سْبم دس هؼبهالت ػوذُ ثبٗذ ٍاجذ ششاٗظ صٗش ثبشٌذ؛ ًحَٓ ثشسسٖ آًْب ً٘ض ثِ اٗي ششح است؛
رديف

معيار

1

ًثَد هٌغ تِ دل٘ل ػذم سػاٗت همشسات هثاسصُ تا پوَ شوَٖٗ
دس تجْ٘ض هٌاتغ هالٖ جْت خشٗذ دس هؼاهلِ ػوذُ
ًذاشتي هحىَه٘ت لغؼٖ ٗا سَءپ٘شٌِ٘ تِ ٍاسغِ استىواب
جشائن هالٖ ٍ التظوادٕ اصجولوِ ووالُ توشداسٕ ،اخوتالس،
خ٘اًت دس اهاًت ،جشائن هَضَع فظول ششون لواًَى تواصاس
اٍساق تْاداس جوَْسٕ اسالهٖ اٗشاى ،سشلت ،جؼل ،استفادُ
اص سٌذ هجؼَ  ،پَ شٍَٖٗ ،سشىستگٖ تِ تمظ٘ش ٗا تملوة
ٍ دسٗافت ٗا پشداخت سشَُ
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نحوه بزرسی
دس ل٘ست اػالهٖ هشجغ هثاسصُ تا پَ شَٖٗ ،اسن هتماضٖ اػالم ًشذُ تاشذ.
شخض حم٘مٖ هتماضٖ ٍ ٗا هذٗشاى ٍ رًٕفؼاى ًْاٖٗ ػوذُ اشخاص حمَلٖ تاٗوذ
گَاّٖ ػذم سَءپ٘شٌِ٘ و٘فوشٕ سا توِ وواسگضاس اسائوِ ٗوا ضووي اظْواس توش ػوذم
سَءپ٘شٌِ٘ دس جشائن هالٖ ٍ التظادٕ ،اسائِ آى سا تا لثل اص لغؼ٘وت هؼاهلوِ تؼْوذ
ًواٌٗذ .دس خظَص استىاب جشائن هَضَع فظول ششون لواًَى تواصاس اٍساق تْواداس
جوَْسٕ اسالهٖ اٗشاى ،اص هذٗشٗت حمَلٖ ٍ اًتظاهٖ ساصهاى استؼالم تِ ػول آٗذ.

ًذاشتي تذّّٖإ هؼوَق ػووذُ توِ شوثىِ تواًىٖ ،ت٘ووِ
توو ه٘ياجتوووواػٖ ،سووواصهاى اهوووَس هال٘ووواتٖ ٍ سووواصهاى
خظَطٖساصٕ

شخض حم٘مٖ هتماضٖ ،شخض حمَلٖ هتماضٖ ٍ رًٕفؼاى ًْاٖٗ ػوذٓ آى ٍ
ّوچٌ٘ي اشخاص حمَلٖ وِ رًٕفؼاى ًْاٖٗ ػوذُ دس آى وٌتش داسًذ ٗا تحت
وٌتش هشتشن رٌٗفؼاى ًْاٖٗ ػوذُ لشاس داسًذ ًثاٗذ تش اساس فْشست سسوٖ
اػالهٖ اص سَٕ ًْادّإ رٕستظ تذّٖ ػوذُ هؼَق داشتِ تاشٌذ.
شخض حم٘مٖ هتماضٖ ٗا هذٗشاى ٍ رًٕفؼاى ًْاٖٗ ػوذُ اشخاص حمَلٖ
هتماضٖ ٍ ً٘ض اشخاص حمَلٖ وِ رٌٗفؼاى ػوذُ هزوَس دس آى وٌتش داسًذ ٗا
تحت وٌتش هشتشن رٌٗفؼاى ًْاٖٗ ػوذُ لشاس داسًذ ،پ٘شٍ استؼالم اص هذٗشٗت
پ٘گ٘شٕ تخلفات ساصهاى ٍ تا استٌاد تِ "هظَتِ ًظاست تش سَاتك تخلفاتٖ اشخاص
تحت ًظاست ٍ فؼاالى تاصاس سشهاِٗ ٍ اػوا هحشٍه٘تّإ تثؼٖ" ،ساتمِ تخلف
تااّو٘ت ٗا ػذم اٗفإ تؼْذات دس هؼاهالت ػوذُ لثلٖ تشخالف همشسات سا ًذاشتِ
تاشٌذ.

معيار

نحوه بزرسی

ػذم شوَ هحشٍه٘ت تثؼٖ تش افشاد داسإ ساتمِ تخلفوات
تااّو٘ت دس تاصاس اٍساق تْاداس ٗوا ػوذم اٗفوإ تؼْوذات دس
هؼاهالت ػوذُ لثلٖ تشخالف همشسات وِ هٌجش توِ طوذٍس
حىن اًضثاعٖ دس هشاجغ سس٘ذگٖ تِ تخلفوات دس سواصهاى
شذُ تاشذ.

رديف
داشتي تَاى هالٖ هٌاسة

در معامالت نقدی ،توان مالی متقاضی خزيد بزرسی نمیگزدد .در معامالت
شزايطی ،به شزح سيز عمل میشود:
درصورتیکه متقاضی خزيد سزمايهگذار ايزانی باشد:
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الف) تشإ شخض حمَلٖ هتماضٖ ،هَاسد صٗش احشاص هٖگشدد:
 .1ول سْام ٗا سْن الششوِ شخض حمَلٖ تا ًام تاشذ.
 .2اظْاسًظش حساتشس تشإ سِ سا اخ٘ش هتماضٖ هشدٍد ًثاشذ ٗا ػوذم اظْواسًظش
ت٘ش اص ٗه سا ًثاشذ .هتماضٖ خشٗذ هَظف تِ اسائِ طَست ّإ هالٖ حساتشسٖ
شذُ  3سا آخش فؼال٘ت خَد تِ ّوشاُ اظْاسًاهِ هال٘اتٖ  3سا آخش هٖتاشذ.
 .3ه٘اًگ٘ي  3سا جوغ حمَق طاحثاى سْام هتماضٖ تا استٌاد تِ طوَستّوإ
هالٖ حساتشسٖ شذُ ،حذالل هؼاد  %40حظِ غ٘شًمذٕ هؼاهلِ تاشذ.
 .4دسطَستٖوِ اص صهاى ت سو٘ شوخض حموَلٖ هتماضوٖ ووتوش اص سوِ سوا
2

رديف

نحوه بزرسی

معيار

سپشٕشذُ تاشذ ،ضشٍسٕ است:
 آخشٗي سشهاِٗ پشداخت شذُ هتماضٖ ،حذالل هؼاد  %40حظِ غ٘شًموذٕ
هؼاهلِ تاشذ.
 هتماضٖ هتؼْذ شَد پ اص تشًذُ شذى دس سلاتت ٍ تا تاسٗخ لغؼوٖ شوذى
هؼاهلِ ،تِ اًذاصُ ٗه لسظ اص الساط تخش حظِ غ٘شًمذٕ هؼاهلِ ٗوا %10
حظِ غ٘ش ًمذٕ (ّش وذام وِ ت٘شتش تاشذ) سا تِطَست ضواًتًاهِ تواًىٖ
داسإ هجَص اص تاًه هشوضٕ جوَْسٕ اسالهٖ اٗوشاى توِ فشٍشوٌذُ اسائوِ
ًواٗذ.
ب) تشإ اشخاص حم٘مٖ هتماضٖ هتؼْذ شَد پ اص تشًذُ شذى دس سلاتوت ٍ توا
تاسٗخ لغؼٖ شذى هؼاهلِ %20 ،وول هثلو هؼاهلوِ سا توِطوَست ًموذٕ ٍاسٗوض ٗوا
تِطَست ضواًتًاهِ تاًىٖ داسإ هجَص اص تاًه هشوضٕ جوَْسٕ اسوالهٖ اٗوشاى
تِ فشٍشٌذُ اسائِ ًواٗذ ٍ ٗا هؼاد  %30ول هثل هؼاهلِ سا تِطَست اٍساق تذّٖ تِ
ًفغ فشٍشٌذُ ٍث٘مِ ًواٗذ.
درصورتیکه متقاضی خزيد سزمايهگذار خارجی باشد:

ػالٍُ تش  %10حضَس دس سلاتت وِ لثل اص ششٍع سلاتت تَسظ هتماضوٖ توِحسواب
ششوت سپشدُگزاسٕ ٍاسٗض هٖگشدد ،هتماضٖ خواسجٖ هىلوف اسوت پو اص تشًوذُ
شذى دس سلاتت ٍ تا تاسٗخ لغؼ٘ت هؼاهلوِ  %10دٗگوش اص وول هثلو هؼاهلوِ سا ً٘وض
تِطَست ًمذٕ ٍ  %30ول هثل هؼاهلِ سا تِطَست ضواًتًاهِ تاًىٖ داسإ هجَص
اص تاًه هشوضٕ جوَْسٕ اسالهٖ اٗشاى ٗا تَث٘ك اٍساق تذّٖ تِ ًفغ فشٍشٌذُ ،توِ
فشٍشٌذُ اسائِ ًواٗذ.
درصورتیکه چند متقاضی خزيد اقدام به تشکيل کنسزسيوم دهند:
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دس طَست تشى٘ل وٌسشسَ٘م ،الضاهات اٗي دس خظَص تَاى هالٖ هٌاسة ،هتٌاسة
تا ه٘ضاى سْن هشاسوت آىّا دس وٌسشسَ٘م تشسسٖ هٖشَد.
داشتي تشًاهٔ اداسٓ شوشوت دس خظوَص هؼواهالت ػووذُ دس خظَص هؼاهالت ػوذٓ وٌتشلٖ هتماضٖ تاٗذ تشًاهِ هٌاسة اداسُ ششوت پ اص
توله سْام سا اسائِ دّذ .ضشٍسٕ است اٗي تشًاهِ تؼذ اص لغؼ٘ت هؼاهلِ ،افشإ
وٌتشلٖ
ػوَهٖ گشدد.
الف  -هتماضٖ تِطَست وتثٖ ػذم اٗجاد اًحظاس دس طَست تحمك هؼاهلِ سا اظْاس
ػذم اٗجاد اًحظاس پ اص اًجام هؼاهلِ ػوذُ
ًواٗذ.
ب  -هٌؼٖ جْت اًجام خشٗذ سْام ػشضِ شذُ تَسظ هتماضٖ تِطَست سسوٖ اص
سَٕ شَسإ سلاتت اسائِ ًشذُ تاشذ.
تا اػالم شَسإ سلاتت هثٌٖ تش هوٌَػ٘ت هتماضٖ ،اص اداهِ سلاتت ٗا لغؼٖ شذى
هؼاهلِ ٍٕ حسة هَسد جلَگ٘شٕ هٖگشدد.
شخض هتماضٖ هىلف است هحل ٍ هٌاتغ هالٖ خَد جْت ششوت دس هؼاهلِ ػوذُ
داسا تَدى استمال هالٖ
ٍ ه٘ضاى تؼلك آى تِ خَد ٗا دٗگشٕ سا اظْاس ًواٗذ.
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تبصره  :1دس خصَص پشًٍذُّبٕ ك٘ شٕ ٍ تخل بتٖ دس حبل سس٘ذگٖ دس هشاجغ رٗصهالح قضهب ٖ ٍ اًتظهبهٖ ،دس صهَست
دستَس هشجغ سس٘ذگٖ اص ٍسٍد هتْو٘ي هَضَع پشًٍذُ دس هؼبهالت ػوذُ ثِػٌَاى خشٗذاس جلَگ٘شٕ ثِ ػول خَاّذ آهذ.
تبصره  :2دسصَستٖكِ ثِهَجت هصَثبت ّ٘ئتّبٕ پزٗشش ٍ كو٘تِّبٕ دسج ٍ ػشضِ ،هحهذٍدٗت ٗهب الهضام ثهِ سه شدى
تؼْذٕ اػالم شَد ،سػبٗت الضاهبت ٍ هؼ٘بسّبٕ اػالهٖ ػالٍُ ثش هَاسد فَق ضشٍسٕ هٖثبشذ.
تبصره  :3ثَسسمفشاثَسس هكلفاًذ پس اص پبٗبى هْلت دسٗبفت تقبضبٕ هتقبض٘بى خشٗذ ،دس خصهَص سػبٗهت هؼ٘بسّهبٕ
تولك سْبم اص ثبًك هشكضٕ جوَْسٕ اسالهٖ اٗشاى ٗب ث٘وِ هشكضٕ جوَْسٕ اسالهٖ اٗشاى ،استؼالم الصم سا ثِ ػولآٍسًذ.
ثذْٖٗ است ػذم دسٗبفت پبسخ تب سٍص سقبثت ،ثِهٌضلِ تأٗ٘ذ هشاجغ فَق جْت حضهَس دس سقبثهت هتقبضه٘بى تلقهٖ خَاّهذ
شذ .
تبصره  :4هتقبض٘بى خشٗذ ػشضِّبٕ سبصهبى خصَصٖسبصٕ ،ثِ هذت  2سبل اص تهبسٗخ تصهَٗت اٗهي ضهَاثظ اص ثشسسهٖ
هؼ٘بس سدٗف  5جذٍل فَق (داشتي تَاى هبلٖ هٌبست) هؼبف هٖثبشٌذ ثِ ششط آًكِ حصِ ًقهذٕ هؼبهلهِ حهذاقل هؼهبدل
 %22ثبشذ .
تبصره  :5دس ػشضِ ّبٕ خصَصٖ سبصٕ سبصهبى خصَصٖ سبصٕ ثؼذ اص دسٗبفت هذاسک هتقبض٘بى خشٗذ دس  6سٍص كهبسٕ
قجل اص سٍص ػشضِ اص عشٗق كبسگضاس هتقبضٖ خشٗذً ،قجت ثِ ثشسسٖ دس خصَص ساّجشدٕ ٗب غ٘ش ساّجشدٕ ثهَدى هتقبضهٖ
خشٗذ ٍ ّوچٌ٘ي صالح٘ت ٍ اّل٘ت فٌٖ ٍ تخصصٖ هتقبضٖ خشٗذ ساّجشدٕ اقذام ً ٍ ،ت٘جِ سا ٗك سٍص كبسٕ قجهل اص سٍص
ػشضِ ثِ سبصهبى ثَسس ٍ اٍساق ثْبداس اػالم هٖ ًوبٗذ.
ماده  :3تب قجل اص قغؼٖ شذى هؼبهالت ػوذُ ،چٌبًچِ ثِ ت،خ٘ص ّ٘ئت هذٗشٓ سبصهبى ،هتقبضٖ خشٗذ ٗهب ثشًهذٓ سقبثهت
ٍاجذ ّش ٗك اص ششاٗظ ٍ هؼ٘بسّبٕ هٌذسج دس اٗي ضَاثظ جْت تولك سْبم هَضَع هؼبهلِ ًجبشذ سبصهبى اقذاهبت صٗهش سا
حقت هَسد اًجبم هٖدّذ:
 -1دس صَست ت،خ٘ص قجل اص پبٗبى سقبثت ،اص اداهٔ سقبثتِ هتقبضٖ فبقذ ششاٗظ جلَگ٘شٕ ًوبٗذ .
 -2دس صَست ت،خ٘ص پس اص پبٗبى سقبثت ٍ ثشًذُ شذى هتقبضٖ ٗب هتقبض٘بى فبقذ ششاٗظ ،اداهِ فشاٌٗذ هؼبهلِ سا تؼل٘هق
ٍ هَضَع سا دس اٍل٘ي جلقِ شَسإ ػبلٖ ثَسس عشح ًوبٗذ .شَسا دسخصَص اهكبى قغؼ٘ت ٗب ػذم قغؼ٘ت هؼبهلِ تصهو٘ن
گ٘شٕ خَاّذ كشد .
تبصره  :1دسصَستٖ كِ شَسا پس اص ت،ك٘ل دٍ جلقِ اص صهبى اػالم هَضَع  2اٗي هبدُ اص سهَٕ سهبصهبى تصهو٘نگ٘هشٕ
ًكٌذ ،تؼل٘ق هٌت ٖ شذُ ٍ فشاٌٗذ هؼبهلِ عجق هقشسات اداهِ خَاّذ ٗبفت.
تبصره  :2هَاػذ هقشس ثشإ تقَِٗ هؼبهلِ ٍ پشداخت ثوي آى ٍ ثِ عَس كلٖ اداههٔ فشآٌٗهذ هؼبهلهِ ثهذٍى هحبسهجٔ صههبى
تؼل٘ق خَاّذ ثَد ٍ هذت تؼل٘ق ثِ هَاػذ ٗبد شذُ اضبفِ هٖشَد .
4

ماده  :4اشخبص ٍ ًْبدّبٕ رٕسثظ ثبٗذ اص اف،بٕ اعالػبت هحشهبًِإ كِ دس ساستبٕ اجشإ اٗي ضَاثظ اص سَٕ هتقبضٖ
خشٗذ اسا ِ هٖشَد ،خَدداسٕ ًوبٌٗذ .
ماده  :5دسصَستٖ كِ چٌذ هتقبضٖ خشٗذ ثشإ ششكت دس هؼبهلِ ػوهذُ ،كٌقشسهَ٘م ت،هك٘ل دٌّهذ ،سػبٗهت هؼ٘بسّهبٕ
هٌذسج دس ّبٕ ( )4( ٍ )3( ،)2( ،)1هَضَع هبدٓ  2ثشإ توبهٖ اػضبٕ كٌقشسَ٘م ٍ سػبٗهت ّهبٕ ( )8( ٍ )7( ٍ )6ثهشإ
كٌقشسَ٘م الضاهٖ است.
ماده  :6هتقبض٘بى خشٗذ هؼبهالت كٌتشلٖ ثبٗذ ّنصهبى ثب اسا ِ دسخَاست خشٗذ هؼبهلِ ػوذُ تؼْذًبهِإ شبهل هَاسد صٗهش
ثب اهضبٕ شخص حق٘قٖ هتقبضٖ خشٗذ ٗب صبحجبى اهضبٕ هجبص شخص حقَقٖ هتقبضهٖ خشٗهذ ٍ هْهش آى اسا هِ ًوبٌٗهذ.
تؼْذ هتقبضٖ شبهل هَاسد صٗش هٖثبشذ:
 -1سٍِٗ ّبٕ حقبثذاسٕ ششكت هَضَع هؼبهلٔ ػوذُ حذاقل تب پبٗبى تقهَِٗ كبههل اققهبط ،ثهذٍى اخهز هَافقهت ّ٘ئهت
پزٗشش ثَسسم فشاثَسس تغ٘٘ش ًٌوبٗذ.
 -2فشٍش داساّٖٗبٕ غ٘ش هَلذ تب صهبى تقَِٗ  %52اسصش هؼبهلِ ،صشفبً دس صَست اخز هجَص اص ّ٘ئهت پهزٗشش ثهَسسم
فشاثَسس صَست پزٗشد.
 -3دسصَستٖ كِ هحصَالت ششكت هَضَع هؼبهلٔ ػوذُ دس ثَسس كبالٕ اٗشاى ٗب ثَسس اًشطٕ ػشضِ هٖشَد ،ػشضٔ اٗي
هحصَالت دس ثَسس ٗبد شذُ ثب سػبٗت هقشسات تذاٍم ٗبثذ.
 -4سػبٗت حقَق ٍ هٌبفغ ششكت هَضَع هؼبهلِ ٍ سهْبهذاساى آى دسصهَستٖ كهِ هتقبضهٖ خشٗهذ فؼبل٘هت هقهتق٘ن ٗهب
غ٘شهقتق٘ن دس هَضَع فؼبل٘ت ششكت داشتِ ثبشذ.
ماده  :7اشخبصٖ كِ اعالػبت خالف ٍاقغً ،بقص ،گوشاُ كٌٌذُ ٗب جؼلٖ ثِ سهبصهبى ٗهب ثهَسسم فشاثهَسس اسا هِ كهشدُ ٗهب
تصذٗق ًوبٌٗذ ،سبصهبى ٍفق هقشسات ًقجت ثِ پ٘گ٘شٕ ك٘ شٕ ٍ اًضجبعٖ اشخبص اقذام هٖ ًوبٗذ .
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شوبسُ سشیبل فشم :
تبسیخ تکویل فشم :
 -1اطالعات معامله عمذه :
ًبم سْبم یب حكتمذم سْبم هَسد عشضِ:
حجن سْبم یب حكتمذم سْبم هَسد عشضِ :
شوبسُ اعالعیِ عشضِ:

ًَع هعبهلِ عوذُ  :کٌتشلی
ًَع تسَیِ هعبهلِ ً :مذی

تبسیخ عشضِ:
ًبم عشضِ کٌٌذُ :
تبسیخ اعالعیِ عشضِ:

هذیشیتی غیش کٌتشلی
ششایغی

 -2لیست متقاضیان خریذ :

سدیف

ًَع شخظیت
(حمَلی  /حمیمی)

ًبم هتمبضی

تعذاد سْبم یب حك تمذم
سْبم هَسد تمبضب

دسطذ اص کل سشهبیِ
(سْبم) پبیِ ششکت هَضَع
هعبهلِ عوذُ

1
2
3
4
5
جوع
 -3مشخصات متقاضیان حقیقی :
سدیف

ًبم

ًبم خبًَادگی

شوبسُ
شٌبسٌبهِ

ًبم پذس

کذ پستی

کذ هلی

1
2
3
4
1

آدسس ٍ شوبسُ تلفي

تبییذ اسائِ
فشم شوبسُ 3
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مشخصات متقاضیان حقوقی :

ایه جذيل برای َر شخض حقًقی متقاضی بٍ تفکیک ارائٍ گردد :
تاریخ تاسیس :

وام شخض حقًقی :

شمارٌ ثبت :

محل ثبت :

شىاسٍ ملی :

کذپستی :

تاییذ ارائٍ فرم شمارٌ : 4

تأییذ ارائٍ مستىذات داشته تًان مالی مىاسب مطابق بىذ  5مادٌ  2ضًابط مربًط بٍ
شرایط متقاضیان خریذ در معامالت عمذٌ سُام ي حق تقذم سُام

آدرس اقامتگاٌ قاوًوی ي تلفه :
مشخصات مذیران شخض حقًقی متقاضی :

سدیف

ًبم

ًبم خبًَادگی

شوبسُ
شٌبسٌبهِ

ًبم پذس

کذ پستی

کذ هلی

آدسس ٍ شوبسُ تلفي

تبییذ اسائِ فشم شوبسُ
5

مشخصات ریىفعان وُایی عمذٌ شخض حقًقی متقاضی :

سدیف

ًبم

ًبم خبًَادگی

شوبسُ
شٌبسٌبهِ

ًبم پذس

کذ پستی

کذ هلی

2

آدسس ٍ شوبسُ تلفي

دسطذ سْبهذاسی دس
شخض حمَلی هتمبضی
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مشخصات اشخاص حقًقی تحت کىترل ریىفعان وُایی عمذٌ:

سدیف

ًبم شخض
حمَلی

شوبسُ ثجت

هحل
ثجت

دسطذ سْبهذاسی
شٌبسِ هلی

آدسس البهتگبُ لبًًَی ٍ شوبسُ تلفي

کذ پستی

ریٌفع ًْبیی عوذُ دس
شخض حمَلی

سایر اطالعات و مستنذات :

 -1فشم شوبسٓ " 6تعْذًبهِ هَضَع هبدُ  6ضَاثظ هشثَط ثِ ششایظ خشیذ دس هعبهالت عوذُ سْبم ٍ حك تمذم سْبم دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى ٍ فشاثَسس ایشاى" ثِ پیَست اسائِ شذُ است
 -2فشم شوبسٓ  " 7ثشًبهِ اداسُ ششکت " ثشای هعبهالت کٌتشلی اسائِ گشدیذُ است

ثب عٌبیت ثِ ایٌکِ هعبهلِ غیش کٌتشلی است فشم شوبسُ  7اسائِ ًشذُ است

ایٌجبًت /ایٌجبًجبى ثب آگبّی کبهل اص ضَاثظ هشثَط ثِ ششایظ هتمبضیبى خشیذ دس هعبهالت عوذُ سْبم ٍ حك تمذم سْبم دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى ٍ فشاثَسس ایشاى اطالحی هظَة  1337/02/25شَسای عبلی ثَسس ٍ اٍساق ثْبداس ٍ
سبیش لَاًیي ٍ همشسات هشتجظ ٍ هٌذسجبت اعالعیِ عشضِ هٌتششُ ،طحت اعالعبت اسائِ شذُ سا تأییذ ًوَدُ ٍ چٌبًچِ خالف هشاتت فَق اثجبت گشددّ ،شگًَِ هسئَلیت هذًی (دس طَست تشکیل کٌسشسیَم هسئَلیت هذًی تضبهٌی ثیي
اعضبء کٌسشسیَم) ،کیفشی ٍ اًضجبعی اص ایي جْت ثِ عْذُ اهضبءکٌٌذُ /اهضبءکٌٌذگبى ریل ایي فشم ثَدُ ٍ چٌبًچِ اص ایي ثبثت خسبستی هتَجِ ّش شخظی گشدد ،ایٌجبًت /ایٌجبًجبى هتعْذ ثِ ججشاى خسبسات هشثَعِ خَاّین ثَد.
ّوچٌیي اظْبس هیداسین حبئض ششایظ ضَاثظ هزکَس هیثبشین ٍ ًسجت ثِ اًجبم کبهل الذاهبت تکلیفی همشس دس آى ضَاثظ دس هَاعذ صهبًی تعییي شذُ هتعْذ هیشَین.
اهضبی هتمبضیبى حمیمی :
ً -1بم ٍ ًبم خبًَادگی

تبسیخ

اهضب:

ً -2بم ٍ ًبم خبًَادگی

تبسیخ

اهضب:
3
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ً -3بم ٍ ًبم خبًَادگی

اهضب:

تبسیخ

... -4
اهضبی طبحجبى اهضبی هجبص اسٌبد تعْذآٍس اشخبص حمَلی هتمبضی ٍ هْش ششکت:
ًبم ششکت

تبسیخ

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ اهضبی طبحجبى اهضبی هجبص اسٌبد تعْذآٍس

هْش ششکت

-1
-2
-3
ششکت کبسگضاسی ضوي تأییذ طحت اعالعبت فَق ٍ هستٌذات هشثَعِ ٍ سعبیت هعیبسّبی هَضَع «ضَاثظ هشثَط ثِ ششایظ هتمبضیبى خشیذ دس هعبهالت عوذُ سْبم ٍ حك تمذم سْبم» ،هتعْذ هیگشدد تب لجل اص لغعی شذى هعبهلِ دس
طَست اعالع اص ّش گًَِ تخغی هتمبضی اص هفبد ضَاثظ هزکَس یب سبیش لَاًیي ٍ همشسات هشتجظ ،هشاتت سا فَساً ثِ ثَسس هشثَعِ ٍ سبصهبى اعالم ًوبیذ.
ًبم ششکت کبسگضاسی:

هْش ششکت کبسگضاسی

تبسیخ

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ اهضبی طبحجبى اهضبی هجبص اسٌبد تعْذآٍس ششکت کبسگضاسی
ً -1بم ٍ ًبم خبًَادگی

تبسیخ

اهضب:

ً -2بم ٍ ًبم خبًَادگی

تبسیخ

اهضب:

ً -3بم ٍ ًبم خبًَادگی

تبسیخ

اهضب:

... -4

4
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شواسُ سشیال فشم :
تاسیخ تىویل فشم :
 -1اطالعات معامله عمده :
تاسیخ عشضِ:
ًام عشضِ وٌٌذُ :
ًَع تسَیِ ً :مذی
بیوِ
باًه

ًام سْن یا حك تمذم سْن هَسد عشضِ :
حجن سْام یا حك تمذم سْام هَسد عشضِ :
هذیشیتی غیش وٌتشلی
ًَع هعاهلِ عوذُ  :وٌتشلی
آیا هحذٍدیت همشساتی خاطی دس ًمل ٍ اًتمال سْام ششوت ٍجَد داسد ً :ذاسد

ششایغی
سایش

 -2لیست متقاضیان خرید:

سدیف

ًَع شخظیت
(حمَلی  /حمیمی)

ًام هتماضی

تعذاد سْام یا حك تمذم
سْام هَسد تماضا

دسطذ اص ول سشهایِ (سْام)
پایِ ششوت هَضَع هعاهلِ
عوذُ

شٌاسایی واهل
هشتشی*

1
2
3
4
5
جوع
* ایي ستَى پس اص اًجام شٌاسایی هشتشیاى عبك همشسات هادُ  4دستَسالعول شٌاسایی هشتشیاى دس باصاس سشهایِ با عالهت هشخض شَد.
 -3کنترل معیارهای مادۀ : 2

سدیف

ًام

بٌذ : 1سعایت
همشسات هباسصُ
باپَلشَیی دس تجْیض
1
هٌابع هالی هعاهلِ

بٌذ : 2
ًذاشتي هحىَهیت لغعی یا
سَء پیشیٌِ بِ ٍاسغِ استىاب
2
جشائن هالی ٍ التظادی
ٍضعیت

هستٌذ بشسسی

بٌذ: 3
عذم لشاس داشتي دس لیست
3
بذّىاساى عوذُ
ٍضعیت

هستٌذ بشسسی

بٌذ : 4
عذم شوَل هحشٍهیت تبعی بش
اشخاص داسای سابمِ تخلفات
بااّویت ٍ عذم ایفای تعْذات
4
دس هعاهالت عوذُ لبلی
ٍضعیت

هستٌذ بشسسی

هتماضیاى حمیمی
1
2
هتماضیاى حمَلی
1
2
 - 1بش اساس سٍیِ اعالهی ساصهاى با یىی اص عباستّای همابل تىویل شَد  -1هَسدی هشاّذُ ًگشدیذ  -2هشىَن بِ ششح هستٌذات پیَست
2

 یىی اص هَاسد همابل تىویل شَد ٍ -1ضعیت :تاییذ هستٌذ :گَاّی عذم سَء پیشیٌِ ٍ -2ضعیت :تعْذی هستٌذ :تعْذًاهِ اسائِ هستٌذات تا لبل اص لغعیت هعاهلِ ٍ -3ضعیت :سدهستٌذ :عذم اسائِ هستٌذات الصم
 -4 ٍ 3دس طَست دستشسی واسگضاس بِ باًه اعالعاتی ساصهاى ،ایي بٌذّا وٌتشل ٍ بش اساس آى با یىی اص گضیٌِّای همابل تىویل شَدٍ -1 :ضعیت :تاییذ هستٌذ :باًه اعالعاتی
ساصهاى ٍ-2ضعیت :سد هستٌذ :باًه اعالعاتی ساصهاى  -دس طَست عذم دستشسی واسگضاس بِ باًه اعالعاتی ساصهاى ایي ستَىّا بش اساس تعْذًاهِ هشتشی ٍ با یىی اص گضیٌِّای
همابل تىویل شَدٍ -1 :ضعیت :تعْذی :هستٌذ :تعْذًاهِ ٍ -2ضعیت :سد هستٌذ :عذم اسائِ هستٌذات الصم
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جدول زیر باید برای هر متقاضی حقوقی به تفکیک تکمیل شود :

سدیف

ًام شخض حمَلی هتماضی :
بٌذ : 2
بٌذ: 3
ًذاشتي هحىَهیت لغعی
عذم لشاس داشتي دس لیست
یا سَء پیشیٌِ بِ ٍاسغِ
6
بذّىاساى عوذُ
استىاب جشاین هالی ٍ
5
التظادی

ًام

ٍضعیت

هستٌذ بشسسی

ٍضعیت

هستٌذ بشسسی

بٌذ : 4
عذم شوَل هحشٍهیت تبعی بش
اشخاص داسای سابمِ تخلفات
بااّویت ٍ عذم ایفای تعْذات
7
دس هعاهالت عوذُ لبلی
ٍضعیت

هستٌذ بشسسی

هذیشاى شخض حمَلی هتماضی
1
2
3
ریًفعاى ًْایی عوذُ شخض حمَلی هتماضی
1
2
3
اشخاص حمَلی تحت وٌتشل ری ًفعاى ًْایی عوذُ
1
2
3
کنترل توان مالی متقاضیان خرید:
ًمذی
ششایغی:
عشضِ تَسظ ساصهاى خظَطیساصی با حذالل حظِ ًمذی هعادل %20
سایش:
ًام هتماضی
حمَلی

سدیف

با ًام بَدى سْام
یا سْنالششوِ

تعذاد سْام یا حكتمذم
سْام هَسد تماضای
هتماضی

هیاًگیي  3سال
جوع حمَق
طاحباى سْام

اخشیي سشهایِ
پشداخت شذُ

 40دسطذ حظِ
غیشًمذی هعاهلِ
عوذُ
( بِ ًسبت سْن
هتماضی )

آیا توىي هالی لابل
احشاص است .بلی /
خیش

هتماضیاى حمَلی وِ ووتش اص سِ سال اص صهاى تاسیس آىّا گزشتِ باشذ
1

5

یىی اص هَاسد همابل تىویل شَد ٍ -1ضعیت :تاییذ هستٌذ :گَاّی عذم سَء پیشیٌِ ٍ -2ضعیت :تعْذی هستٌذ  :تعْذًاهِ ٍ -3ضعیت  :سد هستٌذ  :عذم اسائِ هستٌذات الصم6
ٍ  - 7دس طَست دستشسی واسگضاس بِ باًه اعالعاتی ساصهاى ،ایي بٌذّا وٌتشل ٍ بش اساس آى با یىی اص گضیٌِّای همابل تىویل شَد ٍ -1 :ضعیت :تاییذ هستٌذ :باًه اعالعاتی
ساصهاى ٍ-2ضعیت :سد هستٌذ :باًه اعالعاتی ساصهاى  -دس طَست عذم دستشسی واسگضاس بِ باًه اعالعاتی ساصهاى ایي ستَىّا بش اساس تعْذًاهِ هشتشی با یىی اص گضیٌِّای
همابل تىویل شَدٍ -1 :ضعیت :تعْذی :هستٌذ :تعْذًاهِ ٍ -2ضعیت :سد هستٌذ :عذم اسائِ هستٌذات الصم
 - 8بشای اشخاص حمَلی وِ ووتش اص سِ سال اص صهاى تاسیس آىّا گزشتِ باشذ ،سٍصًاهِ سسوی ًشاى دٌّذُ آخشیي سشهایِ پشداخت شذُ یا آخشیي طَستّای هالی حسابشسی شذُ ٍ
بشای سایش اشخاص حمَلی ،طَستّای هالی حسابشسی شذُ سِ سال آخش فعالیت بِ ّوشاُ اظْاسًاهِ هالیاتی سِ سال آخش اخز شَد ٍ احشاص ششط توىي هالی وٌتشل شَد.
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هستٌذ
احشاص
توىي
8
هالی
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سدیف

ًام هتماضی
حمَلی

با ًام بَدى سْام
یا سْنالششوِ

تعذاد سْام یا حكتمذم
سْام هَسد تماضای
هتماضی

هیاًگیي  3سال
جوع حمَق
طاحباى سْام

اخشیي سشهایِ
پشداخت شذُ

 40دسطذ حظِ
غیشًمذی هعاهلِ
عوذُ
( بِ ًسبت سْن
هتماضی )

آیا توىي هالی لابل
احشاص است .بلی /
خیش

هستٌذ
احشاص
توىي
8
هالی

2
سایش هتماضیاى حمَلی
1
2
تَاى هالی وٌسشسیَم  :احشاص هیشَد

احشاص ًویشَد

سایر موارد :
بشًاهِ اداسُ ششوت
عذم ایجاد اًحظاس پس اص هعاهلۀ عوذُ
داسا بَدى استمالل هالی

هعاهلِ غیشوٌتشلی است ٍ ًیاصی بِ اسائِ بشًاهِ ششوت ًیست
بِ ششح پیَست اسائِ شذُ است
دس طَست تحمك هعاهلِ اًحظاس ایجاد ًویشَد ٍ ایي هَضَع دس تعْذًاهِ هتماضیاى اعالم شذُ است
هٌعی جْت اًجام خشیذ سْام عشضِ شذُ تَسظ هتماضی بِ طَست سسوی اص شَسای سلابت اسائِ ًشذُ
است.
هحل ٍ هٌابع هالی:
هیضاى تعلك بِ خَد یا دیگشی:

 -4اظهارنظر کارگساری:
اعالعات هَضَع ایي فشم تَسظ ایي واسگضاسی بِطَست واهل دسیافت ٍ بش اساس هستٌذات اسائِ شذُ وٌتشل شذ .بِ استٌاد اعالعات اسائِ شذُ ٍ
بشسسیّای ایي واسگضاسی دس خظَص "ضَابظ هشبَط بِ ششایظ هتماضیاى خشیذ دس هعاهالت عوذُ سْام ٍ حكتمذم سْام دس بَسس اٍساق بْاداس تْشاى
ٍ فشابَسس ایشاى (اطالحی هظَب  1397/02/25شَسای عالی بَسس)"
شَاّذی دال بش عذم سعایت ضَابظ هزوَس هشاّذُ ًگشدیذ.
شَاّذی دال بش عذم سعایت ضَابظ هزوَس هشاّذُ گشدیذ.
ًام ششوت واسگضاسی:

هْش ششوت واسگضاسی

تاسیخ

ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ اهضای طاحباى اهضای هجاص اسٌاد تعْذآٍس ششوت واسگضاسی
ً -1ام ٍ ًام خاًَادگی

تاسیخ

اهضا:

ً -2ام ٍ ًام خاًَادگی

تاسیخ

اهضا:

ً -3ام ٍ ًام خاًَادگی

تاسیخ

اهضا:

... -4
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 -5اظهارنظر بورس/فرابورس :
اعالعات هزوَس تَسظ بَسس /فشابَسس دس تاسیخ

دسیافت ٍ بشسسی گشدیذً .تیجِ بشسسیّای ایي ششوت بِ ششح صیش هیباشذ :

بش اساس بشسسیّای اًجام شذُ بِ استٌاد اعالعات اسائِ شذُ ،تا صهاى تاییذ ایي فشم شَاّذی دال بش عذم سعایت همشسات"ضَابظ هشبَط بِ ششایظ
هتماضیاى خشیذ دس هعاهالت عوذُ سْام ٍ حك تمذم سْام دس بَسس اٍساق بْاداس تْشاى ٍ فشابَسس ایشاى (اطالحی هظَب  1397/02/25شَسای عالی
بَسس)" هشاّذُ ًگشدیذ.
بش اساس بشسسیّای اًجام شذُ بِ استٌاد اعالعات اسائِ شذُ ،تا صهاى تاییذ ایي فشم شَاّذی دال بش عذم سعایت همشسات "ضَابظ هشبَط بِ ششایظ
هتماضیاى خشیذ دس هعاهالت عوذُ سْام ٍ حك تمذم سْام دس بَسس اٍساق بْاداس تْشاى ٍ فشابَسس ایشاى (اطالحی هظَب  1397/02/25شَسای عالی
بَسس)" بِ ششح گضاسش پیَست هشاّذُ گشدیذ.
تاسیخ تاییذ:

اهضای هذیشعاهل یا ًوایٌذُ ٍی دس بَسس /فشابَسس:

صهاى تاییذ:

ایي فشم دس چْاس ًسخِ تَسظ واسگضاسی تْیِ ٍ تاییذ هیشَد .یه ًسخِ ًضد واسگضاسی بایگاًی هی شَد ،دٍ ًسخِ آى بِ بَسس /فشابَسس ٍ یه ًسخِ بِ ساصهاى اسسال
هیشَد .بَسس /فشابَسس پس اص تىویل بٌذ  5ایي فشم ،یه ًسخِ سا ًضد خَد بایگاًی ٍ ًسخۀ دیگش سا بِ ساصهاى اسسال هیًوایذ.

4

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 3
ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ*
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮﻳﺪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻤﺪه ﺳﻬﺎم و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان و
ﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان اﺻﻼﺣﻲ ﻣﺼﻮب  1397/02/25ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮرس و ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮه ،و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  47ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻼف واﻗﻊ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺟﻌﻠﻲ را ﺑﻪ "ﺳﺎزﻣﺎن" و ﻳﺎ "ﺑﻮرس" اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻳﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ
ﻛﻨﻨﺪ ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮب  1375/3/6ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ.
ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ:
.1

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺮدهام؛

.2

در ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻼﻫﺒﺮداري ،اﺧﺘﻼس ،ﺧﻴﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ ،ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺮﻗﺖ ،ﺟﻌﻞ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮل ،ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ،ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻘﻠﺐ و درﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﭘﺮداﺧﺖ رﺷﻮه ،ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻗﻄﻌﻲ
ﻳﺎ ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻧﺪارم و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲﺷﻮم ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺰار اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻢ؛

.3

ﺑﺪﻫﻲ ﻣﻌﻮق ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ،ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﻧﺪارم؛

.4

ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺗﺒﻌﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ارﺗﻜﺎب ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ در ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﻧﻴﺴﺘﻢ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﺪم اﻳﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪات در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻤﺪه ﻗﺒﻠﻲ
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات را ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ در ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪارم؛

.5

ﺗﻮان ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اﻳﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را دارم و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲﺷﻮم در
ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن در رﻗﺎﺑﺖ ،ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ  20درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪي وارﻳﺰ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ
داراي ﻣﺠﻮز از ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻢ و ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل  30درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اوراق ﺑﺪﻫﻲ
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻛﻨﻢ؛

.6

در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ اﻧﺤﺼﺎري ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻳﺠﺎد
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ؛

.7

در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ،در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﻬﺎم آن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،رﻋﺎﻳﺖ
ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺳﻬﺎﻣﺪاران آن را ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ؛

.8

ﻣﺤﻞ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﻤﺪه و ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻠﻖ آن ﺑﻪ ﺧﻮد ﻳﺎ دﻳﮕﺮي را ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ:
ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد و از ﻣﺤﻞ ........................................ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدم و از ﻣﺤﻞ  ...................................و ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ  ...................................ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

.9

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﺸﻒ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮاي اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﺒﻮده و اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارك ﻻزم دال ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع )از ﺟﻤﻠﻪ وﻛﺎﻟﺖ
ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ( ﭘﻴﺶ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﺑﻮرس ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 47
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻼف ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق اﺛﺒﺎت ﮔﺮدد ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ،ﻛﻴﻔﺮي و اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻮده و ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و
اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از اداﻣﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ اداﻣﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺗﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار در
ﺧﺼﻮص اﻣﻜﺎن ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﮔﺮدد ،اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻢ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ :
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ

اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ:

اﻣﻀﺎ:
١

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 3
ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ*

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري:

ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري

ﺗﺎرﻳﺦ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﻣﻀﺎي ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎي ﻣﺠﺎز اﺳﻨﺎد ﺗﻌﻬﺪآور ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري
 -1ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ

اﻣﻀﺎ:

 -2ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ

اﻣﻀﺎ:

 -3ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ

اﻣﻀﺎ:

... -4

*در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ ،ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا اﻳﻦ ﻓﺮم را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

٢

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 4
ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ *
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ /اﻳﻨﺠﺎﻧﺒﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎي ﻣﺠﺎز اﺳﻨﺎد ﺗﻌﻬﺪآور  ................ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮﻳﺪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻤﺪه
ﺳﻬﺎم و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان و ﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان اﺻﻼﺣﻲ ﻣﺼﻮب  1397/02/25ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮرس و ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮه ،و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  47ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻼف واﻗﻊ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺟﻌﻠﻲ
را ﺑﻪ "ﺳﺎزﻣﺎن" و ﻳﺎ "ﺑﻮرس" اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻳﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮب 1375/3/6
ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ:
.1

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ؛

.2

ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺪﻫﻲ ﻣﻌﻮق ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ،ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﻧﺪارد؛

.3

ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اﻳﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را دارد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از زﻣﺎن ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ در ﺻﻮرت
ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن در رﻗﺎﺑﺖ ،ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻳﻚ ﻗﺴﻂ از اﻗﺴﺎط ﺑﺨﺶ ﺣﺼﻪ ﻏﻴﺮﻧﻘﺪي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ  10درﺻﺪ ﺣﺼﻪ ﻏﻴﺮﻧﻘﺪي
)ﻫﺮ ﻛﺪام ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ( را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ داراي ﻣﺠﻮز از ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

.4

ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺗﺒﻌﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ارﺗﻜﺎب ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ در ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﻧﻴﺴﺖ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﺪم اﻳﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪات
در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻤﺪه ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات را ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ در ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪارد؛

.5

در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ اﻧﺤﺼﺎري ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻳﺠﺎد
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ؛

.6

در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ،در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﻬﺎم آن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،رﻋﺎﻳﺖ
ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺳﻬﺎﻣﺪاران آن ،ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲﺷﻮد ؛

.7

ﻣﺤﻞ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﻤﺪه و ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻠﻖ آن ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻳﺎ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم
ﻣﻲﺷﻮد:
ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و از ﻣﺤﻞ ......................ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و از ﻣﺤﻞ  ........................و ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ  .......................ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

.8

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﺸﻒ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮاي ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻧﺒﻮده و اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارك ﻻزم دال ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
)از ﺟﻤﻠﻪ وﻛﺎﻟﺖ ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ( ﭘﻴﺶ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﺑﻮرس
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  47ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻼف ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق اﺛﺒﺎت ﮔﺮدد ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ )ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ( ،ﻛﻴﻔﺮي و اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ذﻳﻞ اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮده و ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از اداﻣﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ اداﻣﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺗﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺧﺼﻮص اﻣﻜﺎن ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﮔﺮدد ،ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و اﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

١

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 4
ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ *
اﻣﻀﺎي ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎي ﻣﺠﺎز اﺳﻨﺎد ﺗﻌﻬﺪآور اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ:
ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﻣﻀﺎي ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎي ﻣﺠﺎز اﺳﻨﺎد ﺗﻌﻬﺪآور

ﺗﺎرﻳﺦ

-1
-2
...
ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري:

ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري

ﺗﺎرﻳﺦ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﻣﻀﺎي ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎي ﻣﺠﺎز اﺳﻨﺎد ﺗﻌﻬﺪآور ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري
 -1ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ

اﻣﻀﺎ:

 -2ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ

اﻣﻀﺎ:

... -3

*در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺣﻘﻮﻗﻲ ،ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا اﻳﻦ ﻓﺮم را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

٢

ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 5
ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ*
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ /اﻳﻨﺠﺎﻧﺒﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮان  ..................ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮﻳﺪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻤﺪه ﺳﻬﺎم و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم
ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان و ﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان اﺻﻼﺣﻲ ﻣﺼﻮب  1397/02/25ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮرس و ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮه ،و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ
از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  47ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻼف واﻗﻊ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺟﻌﻠﻲ را ﺑﻪ "ﺳﺎزﻣﺎن" و
ﻳﺎ "ﺑﻮرس" اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻳﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮب  1375/3/6ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ ،ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﺷﺨﺼﺎً ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ:
.1

در ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻼﻫﺒﺮداري ،اﺧﺘﻼس ،ﺧﻴﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ ،ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺮﻗﺖ ،ﺟﻌﻞ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮل ،ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ،ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻘﻠﺐ و درﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﭘﺮداﺧﺖ رﺷﻮه ،ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
ﻧﺪارﻳﻢ؛

.2

ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺗﺒﻌﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ارﺗﻜﺎب ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ در ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﺪم اﻳﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪات در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻤﺪه ﻗﺒﻠﻲ
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات را ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ در ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪارﻳﻢ؛

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻼف ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق اﺛﺒﺎت ﮔﺮدد ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ،ﻛﻴﻔﺮي و اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ذﻳﻞ اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮده و ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از اداﻣﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ اداﻣﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺗﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮرس و
اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺧﺼﻮص اﻣﻜﺎن ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﮔﺮدد ،اﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﻣﻀﺎي ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ:
-

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ

اﻣﻀﺎ:

-

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ

اﻣﻀﺎ:

-

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ

اﻣﻀﺎ:

-

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ

اﻣﻀﺎ:

-

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ

اﻣﻀﺎ:

ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ :

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري:

ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري

ﺗﺎرﻳﺦ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﻣﻀﺎي ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎي ﻣﺠﺎز اﺳﻨﺎد ﺗﻌﻬﺪآور ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري
-1

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ

اﻣﻀﺎ:

 -2ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ

اﻣﻀﺎ:

 -3ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ

اﻣﻀﺎ:

... -4
*در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺣﻘﻮﻗﻲ ،ﻣﺪﻳﺮان ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا اﻳﻦ ﻓﺮم را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
١

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 6
ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  6ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮﻳﺪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻤﺪه ﺳﻬﺎم و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان و ﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ /اﻳﻨﺠﺎﻧﺒﺎن /اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮﻳﺪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻤﺪه ﺳﻬﺎم و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان و ﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان اﺻﻼﺣﻲ ﻣﺼﻮب  1397/02/25ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮرس و ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮه ،ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه
را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲﮔﺮدد /ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ:
روﻳﻪﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﻤﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ اﻗﺴﺎط ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﻴﺌﺖﭘﺬﻳﺮش ﺑﻮرس/ﻓﺮاﺑﻮرس ﺗﻐﻴﻴﺮ

.1

ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ؛
.2

ﻓﺮوش داراﻳﻲﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﻮﻟﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺴﻮﻳﻪ  %50ارزش ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ  ،ﺻﺮﻓﺎً در ﺻﻮرت اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﻫﻴﺌﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻮرس/ﻓﺮاﺑﻮرس ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد؛

.3

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﻤﺪه در ﺑﻮرس ﻛﺎﻻي اﻳﺮان ﻳﺎ ﺑﻮرس اﻧﺮژي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻋﺮﺿﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در
ﺑﻮرس ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﺗﺪاوم ﻳﺎﺑﺪ؛
ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺳﻬﺎﻣﺪاران آن در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ

.4

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻼف ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق اﺛﺒﺎت ﮔﺮدد ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ )در ﺻﻮرت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم( ،ﻛﻴﻔﺮي و
اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪه /اﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ذﻳﻞ اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﮔﺮدد ،اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ/
اﻳﻨﺠﺎﻧﺒﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد.

اﻣﻀﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ:
 -1ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ

اﻣﻀﺎ:

 -2ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ

اﻣﻀﺎ:

 -3ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ

اﻣﻀﺎ:

اﻣﻀﺎي ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎي ﻣﺠﺎز اﺳﻨﺎد ﺗﻌﻬﺪآور اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ:
ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﻣﻀﺎي ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎي ﻣﺠﺎز اﺳﻨﺎد ﺗﻌﻬﺪآور

ﺗﺎرﻳﺦ

-1
-2
...
ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري:

ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري

ﺗﺎرﻳﺦ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﻣﻀﺎي ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎي ﻣﺠﺎز اﺳﻨﺎد ﺗﻌﻬﺪآور ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري
 -1ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ
١

اﻣﻀﺎ:

ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 6
ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  6ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮﻳﺪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻤﺪه ﺳﻬﺎم و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان و ﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان
 -2ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ

اﻣﻀﺎ:

 -3ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ

اﻣﻀﺎ:

... -4

٢

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 7
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اداره ﺷﺮﻛﺖ *

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اداره ﺷﺮﻛﺖ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺿﺮوري اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،اﻓﺸﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺮدد.
 .1ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﻌﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻓﺮوش ،رﻗﺎﺑﺖ و ارﺗﻘﺎء آن ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ دارﻳﺪ؟
 .2ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﺗﻲ ﺷﻤﺎ درﺧﺼﻮص ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺘﻔﺎده از داراﻳﻲﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ و ﻏﻴﺮﻣﻮﻟﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟
 .3ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ دارﻳﺪ؟
 .4ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖ دارﻳﺪ؟
 .5ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ،ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻧﺤﻮة ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ آن ،دارﻳﺪ ؟
 .6ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺖ از ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي دارﻳﺪ؟
 .7ﺑﺮاي ﺗﺪاوم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺻﺮﻓﻪ و ﺻﻼح ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي دارﻳﺪ.؟
 .8ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت آن ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي دارﻳﺪ؟
 .9ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي دارﻳﺪ؟
 .10ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺷﺮﻛﺖ دارﻳﺪ؟
 .11ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ در روﻧﺪ اداره ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ داد را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
اﻣﻀﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ:
 -1ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ

اﻣﻀﺎ:

 -2ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ

اﻣﻀﺎ:

 -3ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ

اﻣﻀﺎ:

اﻣﻀﺎي ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎي ﻣﺠﺎز اﺳﻨﺎد ﺗﻌﻬﺪآور اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ :
ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﻣﻀﺎي ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎي ﻣﺠﺎز اﺳﻨﺎد ﺗﻌﻬﺪآور

ﺗﺎرﻳﺦ

-1
-2
...
ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري:

ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري

ﺗﺎرﻳﺦ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﻣﻀﺎي ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎي ﻣﺠﺎز اﺳﻨﺎد ﺗﻌﻬﺪآور ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري
١

ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 7
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اداره ﺷﺮﻛﺖ *
 -1ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ

اﻣﻀﺎ:

 -2ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ

اﻣﻀﺎ:

 -3ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ

اﻣﻀﺎ:

... -4

٢

