
 

 

 کنترلی() رعهض سهام هب صورت عمده اطالعیه 

 

ملی بانک  صادره از شرکت کارگزاری 28/11/1399، مورخ 50739/103این اطالعیه پیرو نامة شمارة   -1

 )سهامی خاص(تهیه شده است.ایران

به  -هر یک باالتر بود -*قیمت پایانی تابلو بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده  -2

 نباشد.ریال کمتر  212.751مشروط به آنکه از ، درصد قیمت مذکور  125اضافه 

درصد ارزش سهام  10 کارگزاران خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معامالتی هستند که -3

مورد معامله بر اساس قیمت پایه را نقداً یا به صورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط )به مدت حداقل دو ماه 

گذاری مرکزی اوراق بهادار و  ساب شرکت سپردهاز تاریخ عرضه( از مشتری دریافت کرده و حسب مورد به ح

تسویه وجوه واریز یا ارائه نمایند و تاییدیه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه، به شرکت بورس اوراق 

 .بهادار تهران ارایه نمایند

م و حق خریداران الزم است جهت بررسی و رعایت ضوابط بررسی شرایط متقاضیان خرید معامالت عمده سها -4

 خحداکثر تا تاریتقدم که بر روی سایت بورس قابل دسترسی می باشد نسبت به تکمیل فرم های پیوست 

و سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق کارگزار خود  این شرکتاقدام و نسبت به ارسال آن به   18/12/1399

 .اقدام نمایند

 گذاری شفا داروسرمایه نام شرکت

 1.179.430.000 تعداد سهام پایه

 دوم معامالت بازار

 996.618.350 قابل عرضه سهام

 5/84 درصد از کل سهام

 یگروه توسعه مل یگذار هیاصالتا و به وکالت از شرکت سرما ایپو ندهیطرح و توسعه آ تیریمد فروشنده

 یکجا و نقد  شرایط واگذاری

*212.751 قیمت پایه )ریال(
 

 27/12/1399شنبه مورخ چهار  روز تاریخ عرضه

 بورس اوراق بهادار تهران
 )شرکت سهامی عام(

 

MM-FO- 01-02  

52268/181شماره:    

28/11/1399اترخی:   

 

 



فنی و حقوقی شرکت مورد واگذاری قبل از تاریخ انجام کسب اطالعات کافی و وافی از وضعیت مالی، اقتصادی،  -5

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 

قتصادی، فنی و حقوقی و آخرین وضعیت حسابها و موارد اعالمی و اطالعات دیگر مربوط به سهام مورد مالی، ا

 .معامله و شرکت مربوطه را ندارند

الزم به ذکرست خریدار یا خریداران محترم عرضه فوق، ضمن مطالعه دقیق شرایط متقاضیان خرید در معامالت  -6

 25/02/1397بهادار تهران و فرابورس ایران اصالحی مصوب  عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق

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 

 ه و دیگر قوانین مربوطه اقدام نمایند. معامالت عمد
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ضوابط مزبوط به شزايط متقاضيان خزيد در معامالت عمده سهام و حق 

 تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهزان و فزابورس ايزان

 شَسإ ػالٖ تَسس ٍ اٍساق تْاداس 10/07/1391هظَب 

  : گشدًذ اصغالحبت ثِ كبس سفتِ دس اٗي ضَاثظ ثِ ششح صٗش تؼشٗف هٖ : 1ماده 

إ است كِ تؼذاد سْبم ٗب حق تقذم سْبم هَسد هؼبهلِ دس آى ثِ ه٘ضاًٖ ثبشذ كهِ   هؼبهالت ػوذُ  :معامالت كنترلي -1 

  .ثب تولك آى اهكبى كٌتشل ششكت ٍجَد داشتِ ثبشذ

إ است كِ تؼذاد سْبم ٗب حق تقذم سْبم هَسد هؼبهلِ دس آى ثهِ   هؼبهالت ػوذُ  :معامالت مديريتي غير كنترلي  -2 

  .تولك آى اهكبى اًتصبة حذاقل ٗك هذٗش ٍجَد داشتِ ثبشذ ل٘كي هٌجش ثِ كٌتشل ًگشدده٘ضاًٖ ثبشذ كِ ثب 

  .شَد اٗي هبدُ اعالق هٖ 2ٍ  1ّبٕ  ثِ سبٗش هؼبهالت ػوذُ، غ٘ش اص هؼبهالت ػوذُ  : معامالت غير مديريتي  -3 

ِ     :نفع نهايي عمده ذي -4  ٍاسهغِ تولهك هقهتق٘ن سْبممسهْن ال،هشكِ،كٌتشل ٗهب ً هَر          شخص حق٘قٖ اسهت كهِ ثه

  .إ دس شخص حقَقٖ هتقبضٖ داسد هالحظِ قبثل

  .ثبشذ هٌظَس اػضبٕ ّ٘ئت هذٗشُ ٍ هذٗشػبهل ٗب هؼبدل آًْب دس شخص حقَقٖ هٖ  :مديران -5 

  .تولك حذاقل ه٘ضاى سْبهٖ كِ داسًذٓ آى قبدس ثِ تؼ٘٘ي اكثشٗت اػضبء ّ٘ئت هذٗشُ ششكت ثبشذ  :كنترل -6 

پزٗش ٗب قبثل٘ت تؼ٘٘ي حذاقل ٗك ػضهَ اص   % اص حق سإٔ هقتق٘ن ٍاحذ سشهب22ِٗتولك حذاقل   :مالحظه  نفوذ قابل -7 

 هذٗشُ آى ٍاحذ ٍجَد داشتِ ثبشذ   اػضبء ّ٘ئت
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 هتقبض٘بى خشٗذ سْبم دس هؼبهالت ػوذُ ثبٗذ ٍاجذ ششاٗظ صٗش ثبشٌذ؛ ًحَٓ ثشسسٖ آًْب ً٘ض ثِ اٗي ششح است؛ : 2ماده 

 یبزرس نحوه اريمع فيرد 

1 

 

َ  پوَ   هثاسصُ تا همشسات سػاٗتًثَد هٌغ تِ دل٘ل ػذم  ٖٗ شو
 ػوذُ هؼاهلِ دس ذٗخش جْت هالٖ هٌاتغ تجْ٘ض دس

 .تاشذ شذًُ اػالمٖ هتماضٖٗ، اسن شَ پَ  تا هثاسصُ هشجغدس ل٘ست اػالهٖ 

2 

تِ ٍاسغِ استىواب   ٌِ٘ش٘سَءپهحىَه٘ت لغؼٖ ٗا  ًذاشتي
ٕ  ٖهال جشائن ِ  ٍ التظواد  اخوتالس،  ،ٕتوشداس  ووالُ  اصجولو

 تواصاس  لواًَى  ششون  فظول  هَضَع جشائن ،اهاًت دس  اًت٘خ
 استفادُ جؼل، سشلت، شاى،ٗاٖ اسالهٕ جوَْس تْاداس اٍساق
 تملوة  اٗ ش٘تمظ تِٖ ٍسشىستگ ،ٖٗشَ پَ  هجؼَ ، سٌذ اص
 سشَُ پشداخت ٗا افتٗدس ٍ

 ذٗو تاٖ حمَل اشخاص ػوذُٖٗ ًْا ًفؼاىٕ ر ٍ شاىٗهذ ٗا ٍٖ هتماضٖ م٘حم شخض
ِ  سإ فوش ٘و  ٌِ٘ش٘سَءپ ػذمٖ گَاّ ِ  وواسگضاس  تو  ػوذم  توش  اظْواس  ضووي  ٗوا  اسائو
 تؼْوذ تا لثل اص لغؼ٘وت هؼاهلوِ    سا آى اسائِ ،ٍ التظادٕ ٖهال جشائن دس  ٌِ٘ش٘سَءپ
 تْواداس  اٍساق تواصاس  لواًَى هَضَع فظول ششون    جشائندس خظَص استىاب . ٌذًٗوا

 آٗذ. ػول تِ، اص هذٗشٗت حمَلٖ ٍ اًتظاهٖ ساصهاى استؼالم شاىٗاٖ اسالهٕ جوَْس

   

3 

ِ  ػووذُ  هؼوَق  ّإتذّٖ ًذاشتي ِ  تو ِ  تواًىٖ،  شوثى  ت٘وو
 سووواصهاى  اهوووَس هال٘ووواتٖ ٍ سووواصهاى اجتوووواػٖ،ي٘تووو ه

  ٕساصٖ خظَط

 ٍ آىٓ ػوذٖٗ ًْا ًفؼاىٕ ر ٍٖ هتماضٖ حمَل شخض ،ٖهتماضٖ م٘حم شخض
 تحت اٗ داسًذ وٌتش  آى دس ػوذُٖٗ ًْا ًفؼاىٕ ر وِٖ حمَل اشخاص يّ٘وچٌ
ٖ سسو فْشست  اساس تش ذًٗثا داسًذ لشاس ػوذُٖٗ ًْا ٌفؼاىٗر هشتشن وٌتش 
 .تاشٌذ تذّٖ ػوذُ هؼَق داشتِ ستظٕ رٕ ًْادّإ سَ اصٖ اػاله

4 

 تخلفوات ػذم شوَ  هحشٍه٘ت تثؼٖ تش افشاد داسإ ساتمِ  
 دس تؼْوذات ٕ فوا ٗا ػوذم  اٗو  تْاداس اٍساق تاصاس دس  ت٘تااّو

ِ  هٌجش وِ همشسات تشخالفٖ لثل ػوذُ هؼاهالت  طوذٍس  تو
 سواصهاى  دس تخلفوات  تِٖ ذگ٘سس هشاجغ دسٖ اًضثاع حىن
 .تاشذ شذُ

ٖ حمَل اشخاص ػوذُٖٗ ًْا ًفؼاىٕ ر ٍ شاىٗهذ اٖ ٗهتماضٖ م٘حم شخض
 ٗا داسًذ وٌتش  آى دس هزوَس ػوذُ ٌفؼاىٗر وِٖ حمَل اشخاص ضً٘ ٍٖ هتماض
پ٘شٍ استؼالم اص هذٗشٗت  داسًذ، لشاس ػوذُٖٗ ًْا ٌفؼاىٗر هشتشن وٌتش  تحت

 اشخاص ٖتخلفات سَاتك تش ًظاست هظَتِ"پ٘گ٘شٕ تخلفات ساصهاى ٍ تا استٌاد تِ 
 تخلف ساتمِ ،"ٖتثؼ ّٕات٘هحشٍه اػوا  ٍ ِٗسشها تاصاس فؼاالى ٍ ًظاست تحت
 ًذاشتِ سا همشسات  تشخالفٖ لثل ػوذُ هؼاهالت دس تؼْذاتٕ فاٗا ػذم اٗ  ت٘تااّو
 .تاشٌذ

 یبزرس نحوه اريمع فيرد

5 

گزدد. در معامالت  در معامالت نقدی، توان مالی متقاضی خزيد بزرسی نمی هٌاسةٖ هال تَاى داشتي

 : شود شزايطی، به شزح سيز عمل می

 : گذار ايزانی باشد خزيد سزمايه متقاضی که درصورتی

 : گشددٖ ه احشاص شٗص هَاسد ،ٖهتماضٖ حمَل شخضٕ تشا( الف

 .تاشذ ًام تاٖ حمَل شخض الششوِ سْن اٗ سْام ول .1
 اظْواسًظش  ػوذم  اٗ ًثاشذ هشدٍد ٖهتماض ش٘اخ سا  سِ ٕتشا حساتشس اظْاسًظش .2

 ٖحساتشس ٖهال ّٕا طَست اسائِ تِ هَظف ذٗخش ٖهتماض .ًثاشذ سا  هٗ اص ش٘ت

 .تاشذٖ ه آخش سا  3 ٖات٘هال اظْاسًاهِ ّوشاُ تِ خَد ت٘فؼال آخش سا  3 شذُ

ّوإ   حمَق طاحثاى سْام هتماضٖ تا استٌاد تِ طوَست جوغ سا   3ه٘اًگ٘ي  .3
 .تاشذهؼاهلِ  غ٘شًمذٕ% حظِ 40حذالل هؼاد  هالٖ حساتشسٖ شذُ، 

شوخض حموَلٖ هتماضوٖ ووتوش اص سوِ سوا         ت سو٘  اص صهاى  وِ دسطَستٖ .4
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 یبزرس نحوه اريمع فيرد 

 : تاشذ، ضشٍسٕ است شذُ سپشٕ

  ،ٖ40حذالل هؼاد  آخشٗي سشهاِٗ پشداخت شذُ هتماض ٕ  % حظِ غ٘شًموذ
 هؼاهلِ تاشذ.

    هتماضٖ هتؼْذ شَد پ  اص تشًذُ شذى دس سلاتت ٍ تا تاسٗخ لغؼوٖ شوذى
% 10ٗوا   ٗه لسظ اص الساط تخش حظِ غ٘شًمذٕ هؼاهلِ ُاًذاص تِهؼاهلِ، 

ًاهِ تواًىٖ   ضواًت طَست حظِ غ٘ش ًمذٕ )ّش وذام وِ ت٘شتش تاشذ( سا تِ
توِ فشٍشوٌذُ اسائوِ     داسإ هجَص اص تاًه هشوضٕ جوَْسٕ اسالهٖ اٗوشاى 

 ًواٗذ.

هتؼْذ شَد پ  اص تشًذُ شذى دس سلاتوت ٍ توا     ٖهتماض ٖم٘حم اشخاصٕ تشاب(  
ِ  % وول هثلو   20تاسٗخ لغؼٖ شذى هؼاهلِ،  ِ  سا هؼاهلو ًموذٕ ٍاسٗوض ٗوا     طوَست  تو

 داسإ هجَص اص تاًه هشوضٕ جوَْسٕ اسوالهٖ اٗوشاى  ًاهِ تاًىٖ  ضواًت طَست تِ
اٍساق تذّٖ تِ  طَست تِسا  % ول هثل  هؼاهل30ِهؼاد  تِ فشٍشٌذُ اسائِ ًواٗذ ٍ ٗا 
 ًفغ فشٍشٌذُ ٍث٘مِ ًواٗذ.

 
 : گذار خارجی باشد متقاضی خزيد سزمايه که درصورتی

ِ  10ػالٍُ تش  حسواب   % حضَس دس سلاتت وِ لثل اص ششٍع سلاتت تَسظ هتماضوٖ تو
گشدد، هتماضٖ خواسجٖ هىلوف اسوت پو  اص تشًوذُ       گزاسٕ ٍاسٗض هٖ ششوت سپشدُ

% دٗگوش اص وول هثلو  هؼاهلوِ سا ً٘وض      10هؼاهلوِ  شذى دس سلاتت ٍ تا تاسٗخ لغؼ٘ت 
ًاهِ تاًىٖ داسإ هجَص  طَست ضواًت % ول هثل  هؼاهلِ سا ت30ِطَست ًمذٕ ٍ  تِ

ٗا تَث٘ك اٍساق تذّٖ تِ ًفغ فشٍشٌذُ، توِ   اص تاًه هشوضٕ جوَْسٕ اسالهٖ اٗشاى
 فشٍشٌذُ اسائِ ًواٗذ.

 : وم دهنداقدام به تشکيل کنسزسيمتقاضی خزيد چند  که درصورتی

 هتٌاسةدس طَست تشى٘ل وٌسشسَ٘م، الضاهات اٗي  دس خظَص تَاى هالٖ هٌاسة، 
 شَد. تشسسٖ هٖ َم٘وٌسشس دس ّا آى هشاسوت سْن ضاى٘ه تا

6 

 ػووذُ  هؼواهالت  خظوَص  دس شوشوت ٓ اداسٔ تشًاه داشتي
 ٖوٌتشل

 اص پ  ششوت اداسُ هٌاسة تشًاهِ ذٗتاٖ هتماضٖ وٌتشلٓ ػوذ هؼاهالت خظَص دس
. ضشٍسٕ است اٗي تشًاهِ تؼذ اص لغؼ٘ت هؼاهلِ، افشإ دّذ اسائِ سا سْام توله

 ػوَهٖ گشدد.

7 

 اظْاس سا هؼاهلِ تحمك طَست دس اًحظاس جادٗا ػذمٖ وتث طَست تِٖ هتماض - الف ػوذُ هؼاهلِ اًجام اص پ  اًحظاس جادٗا ػذم
 .ذًٗوا

 اصٖ سسو طَست تِٖ هتماض تَسظ شذُ ػشضِ سْام ذٗخش اًجام جْتٖ هٌؼ - ب
 .تاشذ شذًُ اسائِ سلاتتٕ شَسإ سَ

 شذىٖ لغؼ ٗا سلاتت اداهِ اص ،ٖهتماض ت٘هوٌَػ تش ٖهثٌ سلاتتٕ شَسا اػالم تا
 .گشددٖ هٕ ش٘جلَگ هَسد حسةٕ ٍ هؼاهلِ

8 
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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ّبٕ ك٘ شٕ ٍ تخل بتٖ دس حبل سس٘ذگٖ دس هشاجغ رٗصهالح قضهب ٖ ٍ اًتظهبهٖ، دس صهَست      دس خصَص پشًٍذُ :1تبصره 

 .ػٌَاى خشٗذاس جلَگ٘شٕ ثِ ػول خَاّذ آهذ دستَس هشجغ سس٘ذگٖ اص ٍسٍد هتْو٘ي هَضَع پشًٍذُ دس هؼبهالت ػوذُ ثِ

ّبٕ دسج ٍ ػشضِ، هحهذٍدٗت ٗهب الهضام ثهِ سه شدى       ّبٕ پزٗشش ٍ كو٘تِ هَجت هصَثبت ّ٘ئت كِ ثِ دسصَستٖ: 2تبصره 

 .ثبشذ تؼْذٕ اػالم شَد، سػبٗت الضاهبت ٍ هؼ٘بسّبٕ اػالهٖ ػالٍُ ثش هَاسد فَق ضشٍسٕ هٖ

ٗذ، دس خصهَص سػبٗهت هؼ٘بسّهبٕ    اًذ پس اص پبٗبى هْلت دسٗبفت تقبضبٕ هتقبض٘بى خش ثَسسمفشاثَسس هكلف :3تبصره 

آٍسًذ.  تولك سْبم اص ثبًك هشكضٕ جوَْسٕ اسالهٖ اٗشاى ٗب ث٘وِ هشكضٕ جوَْسٕ اسالهٖ اٗشاى، استؼالم الصم سا ثِ ػول

هٌضلِ تأٗ٘ذ هشاجغ فَق جْت حضهَس دس سقبثهت هتقبضه٘بى تلقهٖ خَاّهذ       ثذْٖٗ است ػذم دسٗبفت پبسخ تب سٍص سقبثت، ثِ

  .شذ

سبل اص تهبسٗخ تصهَٗت اٗهي ضهَاثظ اص ثشسسهٖ       2سبصٕ، ثِ هذت  ّبٕ سبصهبى خصَصٖ بض٘بى خشٗذ ػشضِهتق :4تبصره 

ثبشٌذ ثِ ششط آًكِ حصِ ًقهذٕ هؼبهلهِ حهذاقل هؼهبدل      جذٍل فَق )داشتي تَاى هبلٖ هٌبست( هؼبف هٖ 5هؼ٘بس سدٗف 

  .% ثبشذ22

سٍص كهبسٕ   6دس ػشضِ ّبٕ خصَصٖ سبصٕ سبصهبى خصَصٖ سبصٕ ثؼذ اص دسٗبفت هذاسک هتقبض٘بى خشٗذ دس  :5تبصره 

سٖ دس خصَص ساّجشدٕ ٗب غ٘ش ساّجشدٕ ثهَدى هتقبضهٖ   سخشٗذ، ًقجت ثِ ثشضاس هتقبضٖ قجل اص سٍص ػشضِ اص عشٗق كبسگ

، ٍ ًت٘جِ سا ٗك سٍص كبسٕ قجهل اص سٍص   ساّجشدٕ اقذام خشٗذ ٍ ّوچٌ٘ي صالح٘ت ٍ اّل٘ت فٌٖ ٍ تخصصٖ هتقبضٖ خشٗذ

 ػشضِ ثِ سبصهبى ثَسس ٍ اٍساق ثْبداس اػالم هٖ ًوبٗذ.

تب قجل اص قغؼٖ شذى هؼبهالت ػوذُ، چٌبًچِ ثِ ت،خ٘ص ّ٘ئت هذٗشٓ سبصهبى، هتقبضٖ خشٗذ ٗهب ثشًهذٓ سقبثهت     :3ماده 

ٍ هؼ٘بسّبٕ هٌذسج دس اٗي ضَاثظ جْت تولك سْبم هَضَع هؼبهلِ ًجبشذ سبصهبى اقذاهبت صٗهش سا   ٍاجذ ّش ٗك اص ششاٗظ

  : دّذ حقت هَسد اًجبم هٖ

  .دس صَست ت،خ٘ص قجل اص پبٗبى سقبثت، اص اداهٔ سقبثتِ هتقبضٖ فبقذ ششاٗظ جلَگ٘شٕ ًوبٗذ  -1 

ٗب هتقبض٘بى فبقذ ششاٗظ، اداهِ فشاٌٗذ هؼبهلِ سا تؼل٘هق  دس صَست ت،خ٘ص پس اص پبٗبى سقبثت ٍ ثشًذُ شذى هتقبضٖ  -2 

ٍ هَضَع سا دس اٍل٘ي جلقِ شَسإ ػبلٖ ثَسس عشح ًوبٗذ. شَسا دسخصَص اهكبى قغؼ٘ت ٗب ػذم قغؼ٘ت هؼبهلِ تصهو٘ن  

  .گ٘شٕ خَاّذ كشد

گ٘هشٕ   سهبصهبى تصهو٘ن  اٗي هبدُ اص سهَٕ   2كِ شَسا پس اص ت،ك٘ل دٍ جلقِ اص صهبى اػالم هَضَع   دسصَستٖ: 1تبصره 

 .ًكٌذ، تؼل٘ق هٌت ٖ شذُ ٍ فشاٌٗذ هؼبهلِ عجق هقشسات اداهِ خَاّذ ٗبفت

هَاػذ هقشس ثشإ تقَِٗ هؼبهلِ ٍ پشداخت ثوي آى ٍ ثِ عَس كلٖ اداههٔ فشآٌٗهذ هؼبهلهِ ثهذٍى هحبسهجٔ صههبى        :2تبصره 

  .شَد تؼل٘ق خَاّذ ثَد ٍ هذت تؼل٘ق ثِ هَاػذ ٗبد شذُ اضبفِ هٖ
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إ كِ دس ساستبٕ اجشإ اٗي ضَاثظ اص سَٕ هتقبضٖ  سثظ ثبٗذ اص اف،بٕ اعالػبت هحشهبًِ اشخبص ٍ ًْبدّبٕ رٕ :4ماده 

  .شَد، خَدداسٕ ًوبٌٗذ خشٗذ اسا ِ هٖ

كِ چٌذ هتقبضٖ خشٗذ ثشإ ششكت دس هؼبهلِ ػوهذُ، كٌقشسهَ٘م ت،هك٘ل دٌّهذ، سػبٗهت هؼ٘بسّهبٕ        دسصَستٖ: 5ماده 

( ثهشإ  8( ٍ )7( ٍ )6ثشإ توبهٖ اػضبٕ كٌقشسَ٘م ٍ سػبٗهت ّهبٕ )   2( هَضَع هبدٓ 4( ٍ )3)(، 2(، )1هٌذسج دس ّبٕ )

 .كٌقشسَ٘م الضاهٖ است

إ شبهل هَاسد صٗهش   صهبى ثب اسا ِ دسخَاست خشٗذ هؼبهلِ ػوذُ تؼْذًبهِ هتقبض٘بى خشٗذ هؼبهالت كٌتشلٖ ثبٗذ ّن :6ماده 

هضبٕ هجبص شخص حقَقٖ هتقبضهٖ خشٗهذ ٍ هْهش آى اسا هِ ًوبٌٗهذ.      ثب اهضبٕ شخص حق٘قٖ هتقبضٖ خشٗذ ٗب صبحجبى ا

 :  ثبشذ تؼْذ هتقبضٖ شبهل هَاسد صٗش هٖ

ّبٕ حقبثذاسٕ ششكت هَضَع هؼبهلٔ ػوذُ حذاقل تب پبٗبى تقهَِٗ كبههل اققهبط، ثهذٍى اخهز هَافقهت ّ٘ئهت         سٍِٗ -1 

 .پزٗشش ثَسسم فشاثَسس تغ٘٘ش ًٌوبٗذ

% اسصش هؼبهلِ، صشفبً دس صَست اخز هجَص اص ّ٘ئهت پهزٗشش ثهَسسم    52صهبى تقَِٗ  ّبٕ غ٘ش هَلذ تب فشٍش داساٖٗ -2 

 .فشاثَسس صَست پزٗشد

شَد، ػشضٔ اٗي  دسصَستٖ كِ هحصَالت ششكت هَضَع هؼبهلٔ ػوذُ دس ثَسس كبالٕ اٗشاى ٗب ثَسس اًشطٕ ػشضِ هٖ -3 

 .هحصَالت دس ثَسس ٗبد شذُ ثب سػبٗت هقشسات تذاٍم ٗبثذ

حقَق ٍ هٌبفغ ششكت هَضَع هؼبهلِ ٍ سهْبهذاساى آى دسصهَستٖ كهِ هتقبضهٖ خشٗهذ فؼبل٘هت هقهتق٘ن ٗهب         سػبٗت  -4 

 .غ٘شهقتق٘ن دس هَضَع فؼبل٘ت ششكت داشتِ ثبشذ

اشخبصٖ كِ اعالػبت خالف ٍاقغ، ًبقص، گوشاُ كٌٌذُ ٗب جؼلٖ ثِ سهبصهبى ٗهب ثهَسسم فشاثهَسس اسا هِ كهشدُ ٗهب         :7ماده 

  .ق هقشسات ًقجت ثِ پ٘گ٘شٕ ك٘ شٕ ٍ اًضجبعٖ اشخبص اقذام هٖ ًوبٗذتصذٗق ًوبٌٗذ، سبصهبى ٍف
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 اطالعات معامله عمذه  : -1

 هذیشیتی غیش کٌتشلی                      ًَع هعبهلِ عوذُ : کٌتشلی    تبسیخ عشضِ: م هَسد عشضِ:بتمذم سْ م یب حكبًبم سْ

 ششایغی    :  ًمذی            هعبهلِ  ًَع تسَیِ ًبم عشضِ کٌٌذُ : هَسد عشضِ : تمذم سْبم یب حك حجن سْبم

 تبسیخ اعالعیِ عشضِ: شوبسُ اعالعیِ عشضِ:
 

 : لیست متقاضیان خریذ -2

 ًبم هتمبضی سدیف
 ًَع شخظیت

 )حمَلی / حمیمی(
تعذاد سْبم یب حك تمذم 

 سْبم  هَسد تمبضب

سشهبیِ  کل دسطذ اص
ششکت هَضَع پبیِ )سْبم( 

 هعبهلِ عوذُ

1     

2     

3     

4     

5     

    جوع

 مشخصات متقاضیان حقیقی : -3

 ًبم خبًَادگی ًبم سدیف
شوبسُ 
 شٌبسٌبهِ

 آدسس ٍ شوبسُ تلفي کذ پستی کذ هلی ًبم پذس
تبییذ اسائِ 
 3فشم شوبسُ 

1         

2         

3         

4         

 فشم : شوبسُ سشیبل

 تبسیخ تکویل فشم :
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 مشخصات متقاضیان حقوقی :

 بٍ تفکیک ارائٍ گردد : متقاضی  برای َر شخض حقًقیایه جذيل 

 تاریخ تاسیس : محل ثبت : شمارٌ ثبت :  وام شخض حقًقی :

 :   4تاییذ ارائٍ فرم شمارٌ  کذپستی : شىاسٍ ملی :
ضًابط مربًط بٍ  2مادٌ  5تأییذ ارائٍ مستىذات داشته تًان مالی مىاسب مطابق بىذ 

            در معامالت عمذٌ سُام ي حق تقذم سُام ذیخر انیمتقاض طیشرا
 آدرس اقامتگاٌ قاوًوی ي تلفه :

 مشخصات مذیران شخض حقًقی متقاضی :

 ًبم خبًَادگی ًبم سدیف
شوبسُ 
 شٌبسٌبهِ

 آدسس ٍ شوبسُ تلفي کذ پستی کذ هلی ًبم پذس
تبییذ اسائِ فشم شوبسُ 

5 
         

         

         

         

         

         

 مشخصات ریىفعان وُایی عمذٌ شخض حقًقی متقاضی :

 ًبم خبًَادگی ًبم سدیف
شوبسُ 
 شٌبسٌبهِ

 آدسس ٍ شوبسُ تلفي کذ پستی کذ هلی ًبم پذس
دسطذ سْبهذاسی دس 

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

 سدیف

 شخض ًبم

 حمَلی
 ثجت شوبسُ

 هحل

 ثجت
 ٍ شوبسُ تلفي لبًًَی البهتگبُ آدسس کذ پستی هلی شٌبسِ

 سْبهذاسی دسطذ

 دس عوذُ ًْبیی ریٌفع

 حمَلی شخض

        

        

        

        

 

 سایر اطالعات و مستنذات  :

 ثِ پیَست اسائِ شذُ است   "ضَاثظ هشثَط ثِ ششایظ خشیذ دس هعبهالت عوذُ سْبم ٍ حك تمذم سْبم دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى ٍ فشاثَسس ایشاى 6تعْذًبهِ هَضَع هبدُ " 6فشم شوبسٓ  -1

   اسائِ ًشذُ است 7ثشای هعبهالت کٌتشلی  اسائِ گشدیذُ است            ثب عٌبیت ثِ ایٌکِ هعبهلِ غیش کٌتشلی است فشم شوبسُ  "ثشًبهِ اداسُ ششکت  " 7فشم شوبسٓ  -2

ٍ  ٍ اٍساق ثْبداس شَسای عبلی ثَسس 25/02/1337 هظَة اطالحی اص ضَاثظ هشثَط ثِ ششایظ هتمبضیبى خشیذ دس هعبهالت عوذُ سْبم ٍ حك تمذم سْبم دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى ٍ فشاثَسس ایشاى کبهل / ایٌجبًجبى ثب آگبّیایٌجبًت

تأییذ ًوَدُ ٍ چٌبًچِ خالف هشاتت فَق اثجبت گشدد، ّشگًَِ هسئَلیت هذًی )دس طَست تشکیل کٌسشسیَم هسئَلیت هذًی تضبهٌی ثیي  طحت اعالعبت اسائِ شذُ سا ،سبیش لَاًیي ٍ همشسات هشتجظ ٍ هٌذسجبت اعالعیِ عشضِ هٌتششُ

 ثَد.خَاّین شدد، ایٌجبًت/ ایٌجبًجبى هتعْذ ثِ ججشاى خسبسات هشثَعِ کٌٌذگبى ریل ایي فشم ثَدُ ٍ چٌبًچِ اص ایي ثبثت خسبستی هتَجِ ّش شخظی گکٌٌذُ/ اهضبءاص ایي جْت ثِ عْذُ اهضبءٍ اًضجبعی کیفشی  ،اعضبء کٌسشسیَم(

 شَین. ثبشین ٍ ًسجت ثِ اًجبم کبهل الذاهبت تکلیفی همشس دس آى ضَاثظ دس هَاعذ صهبًی تعییي شذُ هتعْذ هی داسین حبئض ششایظ ضَاثظ هزکَس هی هی اظْبسّوچٌیي 

 اهضبی هتمبضیبى حمیمی  :

 تبسیخ                                   اهضب:                                                ًبم ٍ ًبم خبًَادگی      -1

 تبسیخ                                   اهضب:                                               ًبم ٍ ًبم خبًَادگی       -2
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 تبسیخ                                   اهضب:                                                 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی     -3

4- ... 

 :ص حمَلی هتمبضی ٍ هْش ششکتبشخااسٌبد تعْذآٍس  هجبصطبحجبى اهضبی اهضبی 

 هْش ششکت                     تبسیخ                                       اسٌبد تعْذآٍس اهضبی هجبصًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ اهضبی طبحجبى                             ًبم ششکت                  

1- 

2- 

3- 

دس تب لجل اص لغعی شذى هعبهلِ گشدد  ، هتعْذ هی«ضَاثظ هشثَط ثِ ششایظ هتمبضیبى خشیذ دس هعبهالت عوذُ سْبم ٍ حك تمذم سْبم»ٍ سعبیت هعیبسّبی هَضَع  ٍ هستٌذات هشثَعِ ششکت کبسگضاسی ضوي تأییذ طحت اعالعبت فَق

 اعالم ًوبیذ. ٍ سبصهبى یب سبیش لَاًیي ٍ همشسات هشتجظ، هشاتت سا فَساً ثِ ثَسس هشثَعِ هفبد ضَاثظ هزکَس اعالع اص ّش گًَِ تخغی هتمبضی اص طَست

 هْش ششکت کبسگضاسی              تبسیخ                             :کبسگضاسی ًبم ششکت           

                            ششکت کبسگضاسی اسٌبد تعْذآٍس ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ اهضبی طبحجبى اهضبی هجبص           

 تبسیخ                                   اهضب:                                           ًبم ٍ ًبم خبًَادگی           -1

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی                                                     تبسیخ                                   اهضب: -2

 تبسیخ                                   اهضب:                     ًبم ٍ ًبم خبًَادگی                                 -3

4- ... 

 



 "کنترلی و مدیریتی غیر کنترلی اطالعات معامالت عمده بررسی: "  2شمارۀ  فرم 

1 

 

 

 

 اطالعات معامله عمده  : -1

 تاسیخ عشضِ: ًام سْن یا حك تمذم سْن هَسد عشضِ  :

 ًام عشضِ وٌٌذُ : هَسد عشضِ :یا حك تمذم سْام حجن سْام 

 ًَع تسَیِ  :  ًمذی          ششایغی  ًَع هعاهلِ عوذُ : وٌتشلی        هذیشیتی غیش وٌتشلی          

             سایش          بیوِ           باًه آیا هحذٍدیت همشساتی خاطی دس ًمل ٍ اًتمال سْام ششوت ٍجَد داسد : ًذاسد         

 

 :لیست متقاضیان خرید -2

 ًام هتماضی سدیف
 ًَع شخظیت

 )حمَلی / حمیمی(
تعذاد سْام یا حك تمذم 

 سْام  هَسد تماضا

)سْام( سشهایِ  دسطذ اص ول
ششوت هَضَع هعاهلِ پایِ 

 عوذُ

شٌاسایی واهل 
 *هشتشی

1      

2      

3      

4      

5      

     جوع

 هشخض شَد. با عالهت دس باصاس سشهایِ دستَسالعول شٌاسایی هشتشیاى 4هادُ  عبك همشسات هشتشیاىایي ستَى پس اص اًجام شٌاسایی  *

 : 2کنترل معیارهای مادۀ  -3

 ًام سدیف

: سعایت  1بٌذ
هباسصُ  همشسات

پَلشَیی دس تجْیض با
 1هعاهلِ هالی هٌابع

 : 2بٌذ 
ًذاشتي هحىَهیت لغعی یا 
 سَء پیشیٌِ بِ ٍاسغِ استىاب

 2ٍ التظادی ن هالیئجشا

 : 3بٌذ
عذم لشاس داشتي دس لیست 

 3بذّىاساى عوذُ

 : 4بٌذ 
یت تبعی بش شوَل هحشٍهعذم 

 اشخاص داسای سابمِ تخلفات
ٍ عذم ایفای تعْذات  بااّویت

 4 دس هعاهالت عوذُ لبلی
 هستٌذ  بشسسی ٍضعیت هستٌذ  بشسسی ٍضعیت هستٌذ  بشسسی ٍضعیت

 هتماضیاى حمیمی

1         

2         

 حمَلیهتماضیاى 

1   
 

  
 

2     

                                                           
 بِ ششح هستٌذات پیَست هشىَن -2هَسدی هشاّذُ ًگشدیذ   -1ّای  همابل تىویل شَد  بش اساس سٍیِ اعالهی ساصهاى با یىی اص عباست  - 1
ٍضعیت: سد   -3  اسائِ هستٌذات تا لبل اص لغعیت هعاهلِ ًاهِتعْذٍضعیت: تعْذی  هستٌذ:  -2ِ یٌپیش ت: تاییذ  هستٌذ: گَاّی عذم سَءٍضعی -1اص هَاسد همابل تىویل شَد  یىی  - 2

 هستٌذ: عذم اسائِ هستٌذات الصم

ٍضعیت: تاییذ  هستٌذ: باًه اعالعاتی  -1: ّای  همابل تىویل شَد دس طَست دستشسی واسگضاس بِ باًه اعالعاتی ساصهاى، ایي بٌذّا وٌتشل ٍ بش اساس آى  با یىی اص  گضیٌِ -4ٍ   3
ّای  با یىی اص گضیٌٍِ ًاهِ هشتشی تعْذّا بش اساس  ى ایي ستَىدس طَست عذم دستشسی واسگضاس بِ باًه اعالعاتی ساصها  -ٍضعیت: سد  هستٌذ: باًه اعالعاتی ساصهاى -2ساصهاى 
 ٍضعیت: سد  هستٌذ: عذم اسائِ هستٌذات الصم -2ًاهِ  تعْذهستٌذ:  ٍضعیت: تعْذی:  -1 ویل شَد:همابل تى

 

 تاسیخ تىویل فشم :

 فشم : شواسُ سشیال
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 برای هر متقاضی حقوقی به تفکیک تکمیل شود :جدول زیر باید 

 ًام شخض حمَلی هتماضی :

 ًام سدیف

 : 2بٌذ 
ًذاشتي هحىَهیت لغعی 
یا سَء پیشیٌِ بِ ٍاسغِ 

ٍ  جشاین هالی استىاب
 5التظادی

 : 3بٌذ
عذم لشاس داشتي دس لیست 

 6بذّىاساى عوذُ 

 : 4بٌذ 
شوَل هحشٍهیت تبعی بش عذم 

 اشخاص داسای سابمِ تخلفات
ٍ عذم ایفای تعْذات  بااّویت

 7دس هعاهالت عوذُ لبلی 
 هستٌذ  بشسسی ٍضعیت هستٌذ  بشسسی ٍضعیت هستٌذ  بشسسی ٍضعیت

 هذیشاى شخض حمَلی هتماضی

1    

 

  

2      

3      

 عوذُ شخض حمَلی هتماضی یًفعاى ًْای ری

1        

2        

3        

 اشخاص حمَلی تحت وٌتشل ری ًفعاى ًْایی عوذُ

1  

 

    

2      

3      

 :کنترل توان مالی متقاضیان خرید

 ًمذی

 ششایغی:

 %20ساصی با حذالل حظِ ًمذی هعادل  عشضِ تَسظ ساصهاى خظَطی         

   سایش:          

 سدیف
 ًام هتماضی

 حمَلی
سْام با ًام بَدى 

 الششوِ یا سْن

تمذم  تعذاد سْام یا حك
سْام  هَسد تماضای 

 هتماضی

سال  3هیاًگیي 
جوع حمَق 

 طاحباى سْام 

اخشیي سشهایِ 
 پشداخت شذُ

حظِ دسطذ  40
هعاهلِ  غیشًمذی

 عوذُ
) بِ ًسبت سْن 

 هتماضی (

آیا توىي هالی لابل 
احشاص است. بلی / 

 خیش

هستٌذ 
احشاص 
توىي 

 8هالی

 ّا گزشتِ باشذ حمَلی وِ ووتش اص سِ سال اص صهاى تاسیس آىهتماضیاى 

1         

                                                           
5

 ٍضعیت : سد  هستٌذ : عذم اسائِ هستٌذات الصم -3ًاهِ  تعْذهستٌذ :  ٍضعیت: تعْذی -2ِ ٌیت: تاییذ  هستٌذ: گَاّی عذم سَء پیشٍضعی -1ىی اص هَاسد همابل تىویل شَد ی-
ٍضعیت: تاییذ  هستٌذ: باًه اعالعاتی  -1ّای  همابل تىویل شَد :  دس طَست دستشسی واسگضاس بِ باًه اعالعاتی ساصهاى، ایي بٌذّا وٌتشل ٍ بش اساس آى  با یىی اص  گضیٌِ- 7 ٍ 6

ّای  ًاهِ هشتشی با یىی اص گضیٌِتعْذّا بش اساس  دس طَست عذم دستشسی واسگضاس بِ باًه اعالعاتی ساصهاى ایي ستَى  -ٍضعیت: سد  هستٌذ: باًه اعالعاتی ساصهاى -2 ساصهاى 
 هستٌذ: عذم اسائِ هستٌذات الصم  ٍضعیت: سد   -2ًاهِ  تعْذهستٌذ:   ٍضعیت: تعْذی: -1یل شَد: وهمابل تى

 

ٍ ّای هالی حسابشسی شذُ  طَست آخشیي سشهایِ پشداخت شذُ یا آخشیيّا گزشتِ باشذ، سٍصًاهِ سسوی ًشاى دٌّذُ  وِ ووتش اص سِ سال اص صهاى تاسیس آى اشخاص حمَلیبشای  8 -
 ٍ احشاص ششط توىي هالی وٌتشل شَد. شَدسِ سال آخش اخز  یّای هالی حسابشسی شذُ سِ سال آخش فعالیت بِ ّوشاُ اظْاسًاهِ هالیات بشای سایش اشخاص حمَلی، طَست
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 سدیف
 ًام هتماضی

 حمَلی
سْام با ًام بَدى 

 الششوِ یا سْن

تمذم  تعذاد سْام یا حك
سْام  هَسد تماضای 

 هتماضی

سال  3هیاًگیي 
جوع حمَق 

 طاحباى سْام 

اخشیي سشهایِ 
 پشداخت شذُ

حظِ دسطذ  40
هعاهلِ  غیشًمذی

 عوذُ
) بِ ًسبت سْن 

 هتماضی (

آیا توىي هالی لابل 
احشاص است. بلی / 

 خیش

هستٌذ 
احشاص 
توىي 

 8هالی

2         

 سایش هتماضیاى حمَلی

1         

2         
 شَد شَد        احشاص ًوی تَاى هالی وٌسشسیَم : احشاص هی    

 

 : سایر موارد

 هعاهلِ غیشوٌتشلی است ٍ ًیاصی بِ اسائِ بشًاهِ ششوت ًیست     بِ ششح پیَست اسائِ شذُ است      بشًاهِ اداسُ ششوت 

 عذم ایجاد اًحظاس پس اص هعاهلۀ عوذُ
 ًاهِ هتماضیاى اعالم شذُ استتعْذشَد ٍ ایي هَضَع دس  طَست تحمك هعاهلِ اًحظاس ایجاد ًوی دس

سائِ ًشذُ هٌعی جْت اًجام خشیذ سْام عشضِ شذُ تَسظ هتماضی بِ طَست سسوی اص شَسای سلابت ا
 است.

 داسا بَدى استمالل هالی
 هحل ٍ هٌابع هالی:

 هیضاى تعلك بِ خَد یا دیگشی:

 

 اظهارنظر کارگساری: -4

بِ استٌاد اعالعات اسائِ شذُ ٍ . شذوٌتشل بش اساس هستٌذات اسائِ شذُ دسیافت ٍ طَست واهل ِ ب ایي واسگضاسیتَسظ هَضَع ایي فشم اعالعات 

تمذم سْام دس بَسس اٍساق بْاداس تْشاى  ضَابظ هشبَط بِ ششایظ هتماضیاى خشیذ دس هعاهالت عوذُ سْام ٍ حك"دس خظَص ّای ایي واسگضاسی  بشسسی

 "شَسای عالی بَسس( 25/02/1397 هظَباطالحی ٍ فشابَسس ایشاى )

    ًگشدیذ.شَاّذی دال بش عذم سعایت ضَابظ هزوَس هشاّذُ                    

 شَاّذی دال بش عذم سعایت ضَابظ هزوَس هشاّذُ گشدیذ.                      

 هْش ششوت واسگضاسی              تاسیخ                             واسگضاسی: ًام ششوت           

                            سگضاسیششوت وا اسٌاد تعْذآٍس ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ اهضای طاحباى اهضای هجاص           

 ًام ٍ ًام خاًَادگی                                                     تاسیخ                                   اهضا: -1

 اهضا:      ًام ٍ ًام خاًَادگی                                                     تاسیخ                              -2

 ًام ٍ ًام خاًَادگی                                                     تاسیخ                                   اهضا: -3

4- ... 
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 : بورس/فرابورساظهارنظر  -5

 باشذ : ّای ایي ششوت بِ ششح صیش هی بشسسیًتیجِ گشدیذ. بشسسی دسیافت ٍ  بَسس/ فشابَسس دس تاسیخ                          اعالعات هزوَس تَسظ 

ضَابظ هشبَط بِ ششایظ "شَاّذی دال بش عذم سعایت همشساتّای اًجام شذُ بِ استٌاد اعالعات اسائِ شذُ، تا صهاى تاییذ ایي فشم  بش اساس بشسسی

شَسای عالی  25/02/1397 هظَباطالحی سس ایشاى )هتماضیاى خشیذ دس هعاهالت عوذُ سْام ٍ حك تمذم سْام دس بَسس اٍساق بْاداس تْشاى ٍ فشابَ

 هشاّذُ ًگشدیذ. "بَسس(

ضَابظ هشبَط بِ ششایظ "شَاّذی دال بش عذم سعایت همشسات ّای اًجام شذُ بِ استٌاد اعالعات اسائِ شذُ، تا صهاى تاییذ ایي فشم  بش اساس بشسسی 

شَسای عالی  25/02/1397 هظَب اطالحیبَسس اٍساق بْاداس تْشاى ٍ فشابَسس ایشاى )هتماضیاى خشیذ دس هعاهالت عوذُ سْام ٍ حك تمذم سْام دس 

 ت هشاّذُ گشدیذ.یَسبِ ششح گضاسش پ "بَسس(

 تاسیخ تاییذ:                                    صهاى تاییذ:                                  دس بَسس/ فشابَسس: عاهل یا ًوایٌذُ ٍیاهضای هذیش

 

 

یه ًسخِ ًضد واسگضاسی بایگاًی هی شَد، دٍ ًسخِ آى بِ بَسس/ فشابَسس ٍ یه ًسخِ بِ ساصهاى اسسال  .شَدایي فشم دس چْاس ًسخِ تَسظ واسگضاسی تْیِ ٍ تاییذ هی

  ًوایذ.ٍ ًسخۀ دیگش سا بِ ساصهاى اسسال هی ایي فشم، یه ًسخِ سا ًضد خَد بایگاًی 5پس اص تىویل  بٌذ  / فشابَسسشَد. بَسسهی



  3فرم شماره 

   تعهدنامه شخص حقيقي متقاضي*

١ 

 

با آگاهي از مقررات و ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان خريد در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و  اينجانب
قانون بازار  47و با آگاهي از اينكه مطابق ماده و مندرجات اطالعيه عرضه منتشره،  شوراي عالي بورس 25/02/1397 مصوباصالحي فرابورس ايران 

ارائه نمايند يا تصديق  "بورس"و يا  "سازمان"اشخاصي كه اطالعات خالف واقع يا مستندات جعلي را به  ناوراق بهادار جمهوري اسالمي ايرا
، صحت اطالعات ارائه شده را تأييد محكوم خواهند شد 6/3/1375مي مصوب مقرر در قانون مجازات اسال هاي ، حسب مورد به مجازاتكنند
  نمايم.مي

  نمايم:ضمناً موارد زير را تعهد مي

 ام؛ پولشويي تجهيز كردهمبارزه با مقررات قوانين و منابع مالي جهت انجام اين معامله را  با رعايت  .1

نت در امانت، جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري شامل كالهبرداري، اختالس، خياو اقتصادي در جرائم مالي  .2
محكوميت قطعي اسالمي ايران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشويي، ورشكستگي به تقصير يا تقلب و دريافت يا پرداخت رشوه، 

 ؛گواهي عدم سوء پيشينه كيفري به كارگزار اقدام نمايم شوم تا قبل از قطعيت معامله نسبت به ارائه و متعهد مي سوء پيشينه ندارميا 
 بدهي معوق عمده به شبكه بانكي، بيمه تأمين اجتماعي، سازمان امور مالياتي و سازمان خصوصي سازي ندارم؛ .3

معامالت عمده قبلي عدم ايفاي تعهدات در سابقه  نيستم و تخلفات با اهميت در بازار اوراق بهادار مشمول محروميت تبعي ناشي از ارتكاب .4
 كه منجر به صدور حكم انضباطي در مراجع رسيدگي به تخلفات در سازمان شده باشد ندارم؛ را بر خالف مقررات

شوم در  متعهد ميدر صورتي كه معامله به شكل شرايطي باشد، و  را دارم مربوطهو ايفاي تعهدات توان مالي مناسب جهت انجام معامله  .5
نامه بانكي  درصد كل مبلغ معامله را به صورت نقدي واريز يا به صورت ضمانت 20ابت، تا تاريخ قطعي شدن معامله صورت برنده شدن در رق

درصد كل مبلغ معامله را به صورت اوراق بدهي  30داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به فروشنده ارائه نمايم و يا معادل 
 ؛به نفع فروشنده توثيق كنم

گونه انحصاري مطابق قوانين و مقررات مربوطه ايجاد هيچدر خصوص محصوالت يا خدمات شركت مورد معامله، صورت تحقق معامله، در  .6
 نخواهد گرديد؛

در معامالت كنترلي، در صورت داشتن فعاليت مستقيم يا غيرمستقيم در موضوع فعاليت شركتي كه سهام آن عرضه شده است، رعايت  .7
 نمايم؛ شركت موضوع معامله و سهامداران آن را تعهد ميحقوق و منافع 

 نمايم: مياعالم محل و منابع مالي خود جهت شركت در معامله عمده و ميزان تعلق آن به خود يا ديگري را به شرح زير  .8

  .......... تامين شده است...................تماماً توسط خود و از محل............              
 ........... تامين شده است.................... و بخشي توسط .......................بخشي توسط خودم و از محل .................                     

جمله وكالت اين موضوع (از و اطالعات و مدارك الزم دال بر  در صورتي كه بعد از انجام معامله كشف شود كه معامله براي اينجانب نبوده .9
 47پيش از انجام معامله ارائه نشده باشد، اين امر به منزله ارائه اطالعات خالف واقع به سازمان يا بورس موضوع ماده  يا هر گونه نمايندگي)

  .شود محسوب ميقانون بازار اوراق بهادار 
  

اين جهت به عهده اينجانب بوده و هيئت مديره سازمان بورس و از  و انضباطي كيفري ،چنانچه خالف مراتب فوق اثبات گردد، هرگونه مسئوليت مدني
در  ي عالي بورس و اوراق بهادارگيري شورارا تا تصميم تواند حسب مورد از ادامه رقابت جلوگيري نموده و يا ادامه فرآيند معاملهاوراق بهادار مي

بابت خسارتي متوجه هر شخصي گردد، اينجانب متعهد به جبران خسارات معامله معلق نمايد و چنانچه از اين  خصوص امكان قطعيت يا عدم قطعيت
  .باشم ميمربوطه 

  حقيقي  : متقاضي

 اثر انگشت:        نام و نام خانوادگي          تاريخ                                   امضا:



  3فرم شماره 

   تعهدنامه شخص حقيقي متقاضي*

٢ 

 

  

  مهر شركت كارگزاري                    تاريخ                                        كارگزاري: نام شركت 
       شركت كارگزاري اسناد تعهدآور نام و نام خانوادگي و امضاي صاحبان امضاي مجاز           

 نام و نام خانوادگي                                                     تاريخ                                   امضا: -1

 تاريخ                                   امضا:                                               نام و نام خانوادگي       -2

 نام و نام خانوادگي                                                     تاريخ                                   امضا: -3

4- ... 

  

         

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



  4فرم شماره 

 تعهدنامه شخص حقوقي متقاضي *

١ 

 

.. با آگاهي از مقررات و ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان خريد در معامالت عمده .............. اسناد تعهدآور مجاز / اينجانبان صاحبان امضاياينجانب
و مندرجات اطالعيه عرضه شوراي عالي بورس  25/02/1397اصالحي مصوب سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران 

اشخاصي كه اطالعات خالف واقع يا مستندات جعلي  نراق بهادار جمهوري اسالمي ايراقانون بازار او 47و با آگاهي از اينكه مطابق ماده منتشره، 
 6/3/1375مقرر در قانون مجازات اسالمي مصوب  هاي ، حسب مورد به مجازاتكنندارائه نمايند يا تصديق  "بورس"و يا  "سازمان"را به 

  م. ينمايرا تأييد مي ارائه شده، صحت اطالعات محكوم خواهند شد

  نماييم:مناً موارد زير را تعهد ميض

 ؛پولشويي تجهيز شده استمبارزه با مقررات قوانين و با رعايت  معاملهجهت انجام اين منابع مالي  .1
 شخص حقوقي متقاضي بدهي معوق عمده به شبكه بانكي، بيمه تأمين اجتماعي، سازمان امور مالياتي و سازمان خصوصي سازي ندارد؛ .2

همچنين، در صورتي كه از زمان تأسيس  دارد. را همربوطو ايفاي تعهدات توان مالي مناسب جهت انجام معامله شخص حقوقي متقاضي  .3
نماييم شخص حقوقي متقاضي در صورت  شخص حقوقي متقاضي كمتر از سه سال گذشته باشد و معامله به شكل شرايطي باشد، تعهد مي

درصد حصه غيرنقدي  10به اندازه يك قسط از اقساط بخش حصه غيرنقدي معامله يا برنده شدن در رقابت، تا تاريخ قطعي شدن معامله، 
 نامه بانكي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به فروشنده ارائه نمايد. (هر كدام كه بيشتر باشد) را به صورت ضمانت

ميت در بازار اوراق بهادار نيست و سابقه عدم ايفاي تعهدات شخص حقوقي متقاضي مشمول محروميت تبعي ناشي از ارتكاب تخلفات با اه .4
  در معامالت عمده قبلي بر خالف مقررات را كه منجر به صدور حكم انضباطي در مراجع رسيدگي به تخلفات در سازمان شده باشد ندارد؛

مطابق قوانين و مقررات مربوطه ايجاد  گونه انحصاريدر صورت تحقق معامله، در خصوص محصوالت يا خدمات شركت مورد معامله، هيچ .5
 نخواهد گرديد؛

ي كه سهام آن عرضه شده است، رعايت فعاليت مستقيم يا غيرمستقيم در موضوع فعاليت شركتدر صورت داشتن  ،در معامالت كنترلي .6
 ؛ شود تعهد مي ،حقوق و منافع شركت موضوع معامله و سهامداران آن

ي جهت شركت در معامله عمده و ميزان تعلق آن به متقاضي يا ديگري به شرح زير اعالم ضمحل و منابع مالي شخص حقوقي متقا .7
 شود: مي

  تماماً توسط خود متقاضي و از محل...................... تامين شده است.               
 بخشي توسط خود متقاضي و از محل ........................ و بخشي توسط ....................... تامين شده است.                      

در صورتي كه بعد از انجام معامله كشف شود كه معامله براي شخص حقوقي متقاضي نبوده و اطالعات و مدارك الزم دال بر اين موضوع  .8
نمايندگي) پيش از انجام معامله ارائه نشده باشد، اين امر به منزله ارائه اطالعات خالف واقع به سازمان يا بورس  (از جمله وكالت يا هر گونه

  شود. قانون بازار اوراق بهادار محسوب مي 47موضوع ماده 
  

از اين جهت به عهده  و انضباطي ريكيف ،چنانچه خالف مراتب فوق اثبات گردد، هرگونه مسئوليت مدني (به صورت تضامني با شخص حقوقي متقاضي)
تواند حسب مورد از ادامه رقابت جلوگيري بوده و هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار ميذيل اين تعهدنامه كنندگان امضاءاين شخص حقوقي و 

معامله معلق نمايد و  ن قطعيت يا عدم قطعيتدر خصوص امكاشوراي عالي بورس و اوراق بهادار گيري نموده و يا ادامه فرآيند معامله را تا تصميم
ات متعهد به جبران خساربه نحو تضامني  اين تعهدنامه كنندگانامضاء شخص حقوقي متقاضي و چنانچه از اين بابت خسارتي متوجه هر شخصي گردد،

  بود. مربوطه خواهند



  4فرم شماره 

 تعهدنامه شخص حقوقي متقاضي *

٢ 

 

  :اشخاص حقوقي متقاضي و مهر شركت مجاز اسناد تعهدآور صاحبان امضايامضاي 

 مهر شركت               تاريخ                                   اسناد تعهدآورنام شركت             نام و نام خانوادگي و امضاي صاحبان امضاي مجاز 

1-  
2-  
...  

  مهر شركت كارگزاري                    تاريخ                                        كارگزاري: نام شركت
       شركت كارگزاري اسناد تعهدآور نام و نام خانوادگي و امضاي صاحبان امضاي مجاز           

 نام و نام خانوادگي                                                     تاريخ                                   امضا: -1

 تاريخ                                   امضا:                     نام و نام خانوادگي                                 -2

3- ... 

  

         

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



  5فرم شماره 

   تعهدنامه مديران شخص حقوقي متقاضي*

١ 

 

... با آگاهي از مقررات و ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان خريد در معامالت عمده سهام و حق تقدم ............... مديرانبه عنوان  / اينجانباناينجانب
و با آگاهي و مندرجات اطالعيه عرضه منتشره، شوراي عالي بورس  25/02/1397اصالحي مصوب سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران 

و  "سازمان"اشخاصي كه اطالعات خالف واقع يا مستندات جعلي را به  نوراق بهادار جمهوري اسالمي ايراقانون بازار ا 47از اينكه مطابق ماده 
محكوم خواهند  6/3/1375مقرر در قانون مجازات اسالمي مصوب  هاي ، حسب مورد به مجازاتكنندارائه نمايند يا تصديق  "بورس"يا 
  م. ينمايرا تأييد مي ارائه شده، صحت اطالعات شد

  م:ينمايتعهد مي شخصاً ضمناً موارد زير را

شامل كالهبرداري، اختالس، خيانت در امانت، جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري و اقتصادي در جرائم مالي  .1
خت رشوه، سوء پيشينه اسالمي ايران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشويي، ورشكستگي به تقصير يا تقلب و دريافت يا پردا

 م؛يندار

مشمول محروميت تبعي ناشي از ارتكاب تخلفات با اهميت در بازار اوراق بهادار نيستيم و سابقه عدم ايفاي تعهدات در معامالت عمده قبلي  .2
 بر خالف مقررات را كه منجر به صدور حكم انضباطي در مراجع رسيدگي به تخلفات در سازمان شده باشد نداريم؛

  
بوده و هيئت ذيل اين تعهدنامه كنندگان از اين جهت به عهده امضاء و انضباطي كيفري اثبات گردد، هرگونه مسئوليت مدني،نچه خالف مراتب فوق چنا

شوراي عالي بورس و گيري تواند حسب مورد از ادامه رقابت جلوگيري نموده و يا ادامه فرآيند معامله را تا تصميممديره سازمان بورس و اوراق بهادار مي
عهد مت كنندگانامضاءمعامله معلق نمايد و چنانچه از اين بابت خسارتي متوجه هر شخصي گردد،  در خصوص امكان قطعيت يا عدم قطعيتاوراق بهادار 

  بود. به جبران خسارات مربوطه خواهند

  :متقاضي امضاي مديران شخص حقوقي

 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:                      نام و نام خانوادگي           -

  : شركت مهر

  

 مهر شركت كارگزاري                  تاريخ                                        نام شركت كارگزاري:  

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

 نام و نام خانوادگي                                                     تاريخ                                   امضا:   -1

 وادگي                                                     تاريخ                                   امضا:نام و نام خان -2

 نام و نام خانوادگي                                                     تاريخ                                   امضا: -3

4- ... 

  د.نبايد به طور مجزا اين فرم را تكميل نمايمتقاضي قي هر شخص حقومديران در صورت تعدد متقاضيان حقوقي، *
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ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان خريد در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس  6تعهدنامه موضوع ماده 
 اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران

١ 

 

/ اينجانبان/ اين شركت با آگاهي از مقررات و ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان خريد در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اينجانب
صحت اطالعات ارائه شده و مندرجات اطالعيه عرضه منتشره،  شوراي عالي بورس 25/02/1397 مصوباصالحي اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران 

  :گردند / ميگرددرا تأييد نموده و متعهد مي

پذيرش بورس/فرابورس تغيير  بدون اخذ موافقت هيئتپايان تسويه كامل اقساط  هاي حسابداري شركت موضوع معامله عمده حداقل تارويه .1
 ننمايد؛

 صرفاً در صورت اخذ مجوز از هيئت پذيرش بورس/فرابورس صورت پذيرد؛ ، % ارزش معامله50زمان تسويه  هاي غيرمولد تااراييفروش د .2

شود، عرضه اين محصوالت در در صورتي كه محصوالت شركت موضوع معامله عمده در بورس كاالي ايران يا بورس انرژي عرضه مي .3
 يابد؛ بورس ياد شده با رعايت مقررات تداوم

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.

سيوم)، كيفري و چنانچه خالف مراتب فوق اثبات گردد، هرگونه مسئوليت مدني (در صورت تشكيل كنسرسيوم به صورت تضامني بين اعضاي كنسر
اينجانب/ كنندگان ذيل اين تعهدنامه بوده و چنانچه از اين بابت خسارتي متوجه هر شخصي گردد، انضباطي از اين جهت به عهده امضاءكننده/ امضاء

  بود. يمبه نحو تضامني متعهد به جبران خسارات مربوطه خواه اينجانبان

  

  امضاي متقاضيان حقيقي:

 تاريخ                                   امضا:                                            نام و نام خانوادگي        -1

 تاريخ                                   امضا:                                              نام و نام خانوادگي      -2

 تاريخ                                   امضا:                                              نام و نام خانوادگي      -3

  

  :اشخاص حقوقي متقاضي و مهر شركت صاحبان امضاي مجاز اسناد تعهدآورامضاي 

 مهر شركت               تاريخ                                   اسناد تعهدآورنام شركت             نام و نام خانوادگي و امضاي صاحبان امضاي مجاز 

1-  
2-  
...  

  مهر شركت كارگزاري                    تاريخ                                        كارگزاري: نام شركت
       شركت كارگزاري اسناد تعهدآور نام و نام خانوادگي و امضاي صاحبان امضاي مجاز           

 نام و نام خانوادگي                                                     تاريخ                                   امضا: -1



  6فرم شماره 

ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان خريد در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس  6تعهدنامه موضوع ماده 
 اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران

٢ 

 

 نام و نام خانوادگي                                                     تاريخ                                   امضا: -2

 تاريخ                                   امضا:                                                     نام و نام خانوادگي -3

4- ... 

  



7فرم شماره   

* برنامه اداره شركت  

١ 

 

ضروري است اين برنامه بعد از  ارائه نمايند.ازجمله موارد زير را برنامه اداره شركت  ،متقاضيان خريد بايد جهت معامالت كنترلي
  قطعيت معامله، افشاي عمومي گردد.

 آن چه برنامه هايي داريد؟ ارتقاءو  ، رقابتفروش ،جايگاه فعلي شركت از نظر توليد بهبودبراي  .1

 ؟چيستغيرمولد شركت مولد و  هاي داراييبهبود استفاده از   آتي شما درخصوص برنامه هاي .2
 داريد؟شركت نيروي انساني  ساختار حفظ و تقويت  برايچه برنامه هايي  .3

 شركت داريد؟محصوالت ها و بهينه كردن سبد  توسعه فعاليتبراي چه برنامه اي  .4

 ؟ داريدگذاري مورد نياز و نحوة تامين منابع مالي آن،  شركت، ميزان سرمايه توسعه براي اي چه برنامه .5
 براي  افزايش سهم شركت از بازار فروش محصوالت چه برنامه اي داريد؟ .6

 اي داريد.؟ فه و صالح چه برنامهبراي تداوم تامين مواد اوليه شركت با رعايت صر .7

 ؟اي داريد چه برنامهآن اطالعات  افزايش شفافيت وبراي تقويت رعايت قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت شركت  .8
 چه برنامه اي داريد؟ خلي و همچنين ضوابط حاكميت شركتيهاي دا و تقويت سيستم كنترلبراي استقرار  .9

 مديريتي شركت داريد؟ ساختارسازي  بهينهاي جهت  برنامه چه .10

 شركت خواهيد داد را تشريح نماييد.ساير تغييرات با اهميتي كه در روند اداره  .11

  :امضاي متقاضيان حقيقي

 نام و نام خانوادگي          تاريخ                                   امضا: -1

 امضا:  نام و نام خانوادگي          تاريخ                                  -2

 نام و نام خانوادگي          تاريخ                                   امضا: -3

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

  اريخ                         مهر شركت نام شركت             نام و نام خانوادگي و امضاي صاحبان امضاي مجاز اسناد تعهدآور                        ت

1- 
2-  
...  

  مهر شركت كارگزاري          تاريخ                                                نام شركت كارگزاري:  
نام و نام خانوادگي و امضاي صاحبان امضاي مجاز اسناد تعهدآور شركت كارگزاري                  
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* برنامه اداره شركت  
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 تاريخ                                   امضا:                                                  نام و نام خانوادگي    -1

 نام و نام خانوادگي                                                     تاريخ                                   امضا: -2

 تاريخ                                   امضا:                            نام و نام خانوادگي                          -3

4- ... 
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