
 

 

 

 

رضه سهام هب  اطالعیه   (یت ی ریرمدی صورت عمده )غ ع
 

 

 ندهیبانک آ یصادره از شرکت کارگزار 20/10/1401مورخ  1401-11970نامة شماره  عطف بهاین اطالعیه  -1

 شده است. هی( تهخاصی)سهام

( از سهام بورس را بطور مستقیم یا غیرمستقیم در %2.5توانند بیش از دو و نیم درصد )خریدار/خریداران نمی -2

 مالکیت داشته باشد. 

ثمن قیمت پیشنهادی مبنای  نیاست باالتر یهی. بدباشدیرقابت م یهر سهم برا هیپا متیفوق الذکر، ق هیپا متیق -3

 باشد.معامله می

درصد ارزش سهام مورد  10کارگزاران خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معامالتی هستند که  -4

معامله بر اساس قیمت پایه را نقداً یا به صورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت کرده و حسب 

کزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز یا ارائه نمایند و تاییدیه شرکت مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مر

 نمایند. تحویلمزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه، به شرکت بورس اوراق بهادار تهران 

خریداران الزم است جهت بررسی و رعایت ضوابط بررسی شرایط متقاضیان خرید معامالت عمده سهام و حق تقدم  -5

 28/10/1401 ا تاریخحداکثر تهای پیوست سترسی می باشد نسبت به تکمیل فرمسایت بورس قابل دکه بر روی 

  اقدام و نسبت به ارسال آن به این شرکت از طریق کارگزار خود اقدام نمایند.

 

 بورس اوراق بهادار تهراننهادهای مالی  نام شرکت

 18.200.000.000 پایهتعداد سهام 

 اول معامالت بازار

 336.536.692 قابل عرضه سهام

 1.85 درصد از کل سهام

 انیرانیا یگسترش فردا یگذارهیسرما صندوق فروشنده

 و نقد جاکی شرایط واگذاری

 7.450 قیمت پایه )ریال(

 01/11/1401مورخ  شنبه روز تاریخ عرضه

 بورس اوراق بهادار تهران
 )شرکت سهامی عام(

 

MM-FO- 02-01  

123501/181شماره:  

21/10/1401اتریخ:  

 

 



 

 

 

معامله کسب اطالعات کافی و وافی از وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد واگذاری قبل از تاریخ انجام  -6

بورس اوراق  بر عهده خریدار یا خریداران است. خریدار یا خریداران بعد از واگذاری، حق هیچگونه ادعا علیه شرکت

اقتصادی، فنی ت الزم از اسناد و صورتهای مالی، اوراق بهادار به استناد نداشتن اطالعا و بهادار تهران و سازمان بورس

مربوطه را  ربوط به سهام مورد معامله و شرکتد اعالمی و اطالعات دیگر مو حقوقی و آخرین وضعیت حسابها و موار

 .ندارند

الزم به ذکرست خریدار یا خریداران محترم عرضه فوق، ضمن مطالعه دقیق شرایط متقاضیان خرید در  -7

 10/07/1391 معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب

)پیوست آگهی(، نسبت به مطالعه کلیه موارد مندرج و اصالحات بعدی آن  ورای عالی بورس و اوراق بهادارش

در دستورالعمل نحوه انجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران و آیین نامه معامالت در بورس اوراق بهادار 

 م نمایند. مربوطه اقداو مقررات تهران در خصوص معامالت عمده و دیگر قوانین 

 

 



۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۱۴۰۱-۱۱۹۷۰

دارد

آدرس: تهـران، خیابان ولنجک، باالتر از 
خیـابان بیستم، پالک ۵۴

تلفن: ۴۲۷۶۴۰۰۰   فکس: ۲۲۱۸۰۵۱۴ 

آدرس: تهـران، خیابان ولنجک، باالتر از 
خیـابان بیستم، پالک ۵۴

تلفن: ۴۲۷۶۴۰۰۰   فکس: ۲۲۱۸۰۵۱۴ 

آدرس: تهـران، خیابان ولنجک، باالتر از 
خیـابان بیستم، پالک ۵۴

تلفن: ۴۲۷۶۴۰۰۰   فکس: ۲۲۱۸۰۵۱۴ 

آدرس: تهـران، خیابان ولنجک، باالتر از 
خیـابان بیستم، پالک ۵۴

تلفن: ۴۲۷۶۴۰۰۰   فکس: ۲۲۱۸۰۵۱۴ 

جناب آقای مهدی زمانی

معاونت محترم عملیات بازار شرکت بورس و اوراق بهادار           

موضوع :واگذاری سهم نبورس      

با  درود و احترام؛

عطف به نامه شماره۱۴۰۱-۱۱۸۸۱مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸، صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان 
به شماره ثبت ۲۸۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۵۳۸۰ در نظر دارد تعداد ۳۳۶.۵۳۶.۶۹۲ سهم معادل ۱.۸۵ درصد 
از سهام شرکت نهادهای مالی بورس اوراق بهادار (نماد نبورس) را از کد بورسی (صند۰۰۳۹۵) از طریق شرکت 

بورس اوراق بهادار تهران بطور یکجا و نقد و باالترین قیمت پیشنهادی به شرط ذیل واگذار نماید:
الف) مشخصات عرضه:

نام شرکت: نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
تعداد سهام قابل معامله: ۳۳۶.۵۳۶.۶۹۲

درصد از کل سهام: ۱.۸۵
فروشنده: صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان

شرایط واگذاری: یکجا و نقد
ارزش پایه کل: ۲,۵۰۷,۱۹۸,۳۵۵,۴۰۰

قیمت پایه هر سهم: ۷.۴۵۰ 
تاریخ عرضه: ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

کد سهامداری صندوق گسترش فردای ایرانیان: صند۰۰۳۹۵



۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۱۴۰۱-۱۱۹۷۰

دارد

آدرس: تهـران، خیابان ولنجک، باالتر از 
خیـابان بیستم، پالک ۵۴

تلفن: ۴۲۷۶۴۰۰۰   فکس: ۲۲۱۸۰۵۱۴ 

آدرس: تهـران، خیابان ولنجک، باالتر از 
خیـابان بیستم، پالک ۵۴

تلفن: ۴۲۷۶۴۰۰۰   فکس: ۲۲۱۸۰۵۱۴ 

آدرس: تهـران، خیابان ولنجک، باالتر از 
خیـابان بیستم، پالک ۵۴

تلفن: ۴۲۷۶۴۰۰۰   فکس: ۲۲۱۸۰۵۱۴ 

آدرس: تهـران، خیابان ولنجک، باالتر از 
خیـابان بیستم، پالک ۵۴

تلفن: ۴۲۷۶۴۰۰۰   فکس: ۲۲۱۸۰۵۱۴ 

ب) شرایط واگذاری:
قیمت فوق، قیمت پایه برای عرضه سهم می باشد و بدیهی است که باالترین قیمت پیشنهادی مبنای ثمن  .۱

معامله خواهد بود.
کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معامالتی است که ۱۰ درصد از ارزش  .۲
سهام مورد معامله را بر اساس قیمت پایه نقداً یا به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط از مشتری 
دریافت کرده و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز 
یا ارائه نماید و تاییدیه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوط به شرکت بورس اوراق بهادار تحویل 

نماید.
خریدار/خریداران موظف است کل مبلغ مورد معامله را وفق مقررات و قوانین سازمان بورس و اوراق  .۳

بهادار ظرف مدت حداکثر ۲ روز کاری از تاریخ مشخص شدن برنده مزایده پرداخت نماید.
خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات الزم را مبذول فرمایند.

مدیرعامل







ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان خريد در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و 

 فرابورس ايران

 شورای عالی بورس و اوراق بهادار 10/07/1391مصوب 

  1ماده:  

  :گردنداصطالحات به كار رفته در اين ضوابط به شرح زير تعريف مي

o  1بند:  

اي استتك كه تعداد ستتيا  يا حد تسد  ستتيا  مورد معامآه در مي به مبااني باشتتد كه با تمآ  مي معامالت عمده معامالت كنترلي:

  .امكاي كنترل شركك وجود داشته باشد

o  2بند:  

شد كه معامالت مديريتي غبر كنترلي : معامالت عمده سيا  مورد معامآه در مي به مبااني با سيا  يا حد تسد   سك كه تعداد  با اي ا

  .تمآ  مي امكاي انتصاب حداقل ي  مدير وجود داشته باشد لبكن منجر به كنترل نگردد

o  3بند:  

  .شوداين ماده اطالق مي 2و  1هاي معامالت غبر مديريتي : به ساير معامالت عمده، غبر از معامالت عمده بند

o  4بند:  

اي در شخص مالحظهواسطه تمآ  مستسبم سيا /سيم الشركه،كنترل يا نفوذ قابل نفع نيايي عمده: شخص حسبسي اسك كه بهذي

  .حسوقي متساضي دارد

o  5بند:  

  .باشدمديراي: منظور اعضاي هبئك مديره و مديرعامل يا معادل منيا در شخص حسوقي مي

o  6بند:  

  .كه دارندۀ مي قادر به تعببن اكثريك اعضاء هبئك مديره شركك باشدكنترل: تمآ  حداقل مبااي سيامي 

 

 



o  7بند:  

مديره پذير يا قابآبك تعببن حداقل ي  عضو از اعضاء هبئكاز حد رأي مستسبم واحد سرمايه %20مالحظه : تمآ  حداقل نفوذ قابل

 مي واحد وجود داشته باشد 

  2ماده:  

 ده بايد واجد شرايط زير باشند؛ نحوۀ بررسي منيا نبا به اين شرح اسك؛متساضباي خريد سيا  در معامالت عم

 یبررس نحوه اريمع فيرد 

1 

 

يی شووووپول مبارزه با مقررات رعايتنبود منع به دلیل عدم 
 عمده معامله در ديخر جهت مالی منابع تجهیز در

 .باشد شدهن اعالمی متقاضيی، اسم شوپول با مبارزه مرجعدر لیست اعالمی 

شتن 2 سطه ارتکاب  نهیشیسوءپمحکومیت قطعی يا  ندا به وا
له و اقتصووووادی یمال جرائم  اختالس، ،یبردارکاله ازجم

 بازار قانون شووشووم فصوول موضووو  جرائم ،امانت در انتیخ
 استفاده جعل، سرقت، ران،يای اسالمی جمهور بهادار اوراق

 تقلب اي ریتقص بهی ورشکستگ ،يیشوپول مجعول، سند از
 رشوه پرداخت يا افتيدر و

ضی قیحق شخص شخاص عمدهيی نها نفعانیذ و رانيمد يا وی متقا  ديبای حقوق ا
ئه کارگزار به رای فریک  نهیشووویسووووءپ عدمی گواه  عدم بر اظهار ضووومن يا ارا
 تعهدتا قبل از قطعیت معامله  را آن ارائه ،و اقتصووادی یمال جرائم در  نهیشوویسوووءپ

 بهادار اوراق بازار قانونموضووو  فصوول شووشووم  جرائمدر خصوووص ارتکاب . ندينما
 آيد. عمل به، از مديريت حقوقی و انتظامی سازمان استعالم رانيای اسالمی جمهور

   

 بیمه بانکی، شوووبکه به عمده معوق هایبدهی نداشوووتن 3
ماعی،نیتأم مان اجت یاتی و سوووواز مال مان  امور   سوووواز

  یسازیخصوص

 و آنۀ عمديی نها نفعانیذ وی متقاضی حقوق شخص ،یمتقاضی قیحق شخص
 تحت اي دارند کنترل آن در عمدهيی نها نفعانیذ کهی حقوق اشخاص نیهمچن
ی اعالمی رسم فهرست  اساس بر دينبا دارند قرار عمدهيی نها نفعانيذ مشترک کنترل

 .باشند بدهی عمده معوق داشته ربطیذی نهادهای سو از

سابقه   4 شمول محرومیت تبعی بر افراد دارای   تخلفاتعدم 
هادار اوراق بازار در  تیبااهم هداتی فايا عدم اي ب  در تع

 صووودور به منجر که مقررات برخالفی قبل عمده معامالت
ضباط حکم س مراجع دری ان  سازمان در تخلفات بهی دگیر
 .باشد شده

ی متقاضی حقوق اشخاص عمدهيی نها نفعانیذ و رانيمد ای يمتقاضی قیحق شخص
 کنترل تحت يا دارند کنترل آن در مذکور عمده نفعانيذ کهی حقوق اشخاص زین و

پیرو استعالم از مديريت پیگیری تخلفات  دارند، قرار عمدهيی نها نفعانيذ مشترک
 و نظارت تحت اشخاص یتخلفات سوابق بر نظارت مصوبه"سازمان و با استناد به 

 عدم اي  تیبااهم تخلف سابقه ،"یتبع یهاتیمحروم اعمال و هيسرما بازار فعاالن
 .باشند نداشته را مقررات  برخالفی قبل عمده معامالت در تعهداتی فايا

 یبررس نحوه اريمع فيرد

گردد. در معامالت در معامالت نقدی، توان مالی متقاضی خريد بررسی نمی مناسبی مال توان داشتن 5

 شود:عمل میشرايطی، به شرح زير 

 گذار ايرانی باشد:خريد سرمايه متقاضی کهدرصورتی

 :گرددیم احراز ريز موارد ،یمتقاضی حقوق شخصی برا( الف

 .باشد نام بای حقوق شخص الشرکه سهم اي سهام کل .1



 یبررس نحوه اريمع فيرد 

سابرس اظهارنظر .2 ض ریاخ سال سه یبرا ح شد مردود یمتقا  اظهارنظر عدم اي نبا

 یحسابرس یمال یهاصورت ارائه به موظف ديخر یمتقاض .نباشد سال کي از شیب

 .باشدیم آخر سال 3 یاتیمال اظهارنامه همراه به خود تیفعال آخر سال 3 شده

صورتجمع سال  3میانگین  .3 ستناد به  ضی با ا سهام متقا صاحبان  های حقوق 
 .باشدمعامله  حصه غیرنقدی %40حداقل معادل مالی حسابرسی شده، 

شووخص حقوقی متقاضووی کمتر از سووه سووال  تأسووی از زمان  کهدرصووورتی .4
 :باشد، ضروری است شدهسپری

  ،ضی شده متقا سرمايه پرداخت   حصه غیرنقدی %40حداقل معادل آخرين 
 معامله باشد.

  شدن شدن در رقابت و تا تاريخ قطعی  شود پ  از برنده  ضی متعهد  متقا
صه غیرنقدی معامله اندازهبهمعامله،  ساط بخش ح سط از اق  %10يا  يک ق

شد( را به شتر با نامه بانکی ضمانت صورتحصه غیر نقدی )هر کدام که بی
به فروشووونده ارائه  دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسوووالمی ايران

 نمايد.

شخاصی براب(   ض یقیحق ا شدن در رقابت و تا   یمتقا شود پ  از برنده  متعهد 
 صورتبهنقدی واريز يا  صورتبه را معامله کل مبلغ %20تاريخ قطعی شدن معامله، 

به فروشنده  دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايراننامه بانکی ضمانت
اوراق بدهی به نفع فروشنده  صورتبهرا  کل مبلغ معامله %30معادل ارائه نمايد و يا 

 وثیقه نمايد.

 
 گذار خارجی باشد:متقاضی خريد سرمايه کهدرصورتی

ضی به %10عالوه بر  سط متقا شرو  رقابت تو ضور در رقابت که قبل از  ساب ح ح
گردد، متقاضی خارجی مکلف است پ  از برنده شدن گذاری واريز میشرکت سپرده

صوووورت ديگر از کل مبلغ معامله را نیز به %10در رقابت و تا تاريخ قطعیت معامله 
نامه بانکی دارای مجوز از بانک صوورت ضومانتکل مبلغ معامله را به %30نقدی و 

سالمی ايران شنده  مرکزی جمهوری ا شنده، به فرو يا توثیق اوراق بدهی به نفع فرو
 ارائه نمايد.
 :اقدام به تشکيل کنسرسيوم دهندمتقاضی خريد چند  کهدرصورتی

در صورت تشکیل کنسرسیوم، الزامات اين بند در خصوص توان مالی مناسب، 
 شود.بررسی می ومیکنسرس در هاآن مشارکت سهم زانیم با متناسب

 عمده معامالت خصوووص در شوورکتۀ ادارۀ برنام داشووتن 6
 یکنترل

 از پ  شرکت اداره مناسب برنامه ديبای متقاضی کنترلۀ عمد معامالت خصوص در
. ضروری است اين برنامه بعد از قطعیت معامله، افشای دهد ارائه را سهام تملک

 عمومی گردد.

 اظهار را معامله تحقق صورت در انحصار جاديا عدمی کتب صورتبهی متقاض - الف عمده معامله انجام از پ  انحصار جاديا عدم 7
 .دينما

 ازی رسم صورتبهی متقاض توسط شده عرضه سهام ديخر انجام جهتی منع - ب
 .باشد شدهن ارائه رقابتی شورای سو



 یبررس نحوه اريمع فيرد 

 شدنی قطع يا رقابت ادامه از ،یمتقاض تیممنوع بر یمبن رقابتی شورا اعالم با
 .گرددیمی ریجلوگ مورد حسبی و معامله

شخص متقاضی مکلف است محل و منابع مالی خود جهت شرکت در معامله عمده  دارا بودن استقالل مالی 8
 و میزان تعلق آن به خود يا ديگری را اظهار نمايد.

o  1تبصره:  

در حال رسبدگي در مراجع ذيصالح قضائي و انتظامي، در صورت دستور مرجع رسبدگي  هاي كبفري و تخآفاتيدر خصوص پرونده

 .عنواي خريدار جآوگبري به عمل خواهد ممداز ورود متيمبن موضوع پرونده در معامالت عمده به

o  2تبصره:  

درج و عرضتته، محدوديك يا الاا  به ستت ردي تعيدي اعال  شتتود،  هايهاي پذيرش و كمبتهموجب مصتتوبات هبئككه بهدرصتتورتي

 .باشدرعايك الاامات و معبارهاي اعالمي عالوه بر موارد فوق ضروري مي

o  3تبصره:  

اند پس از پاياي ميآك دريافك تساضتتاي متساضتتباي خريد، در خصتتوص رعايك معبارهاي تمآ  ستتيا  از بان  بورس/فرابورس مكآف

مورند. بدييي استتك عد  دريافك يا ببمه مركاي جميوري استتالمي ايراي، استتتعال  رز  را به عمل المي ايرايمركاي جميوري استت

  .حضور در رقابك متساضباي تآسي خواهد شد يكمناله تأيبد مراجع فوق جك، بهپاسخ تا روز رقاب

o  4تبصره:  

درصتتد باشتتد،  20نستتدي معامآتته حتتداقل معتتادلستتازي بتته شتترطي كتته مبتتااي حصتته خصوصيهاي عمتتده ستتازماي در عرضتته

هاي متتالي حسابرستتي شتتده، حتتداقل معتتادل ستتال جمتتع حستتوق صتتاح اي ستتيا  متساضتتي بتتا استتتناد بتته صتتورت 3مبتتانگبن 

 جدول فوق( اسك. 5بخش الف رديف  3رصد حصه غبرنسدي معامآه )موضوع بند د20

o 5بصره ت:  

سازماي خصوصيهاي خصوصيدر عرضه ضباي خريد در سازي،   روز كاري ق ل از روز عرضه از 6سازي بعد از دريافك مدارک متسا

صالحبك و  ضي خريد و همچنبن  صوص راه ردي يا غبر راه ردي بودي متسا سي درخ س ك به برر ضي خريد، ن طريد كارگاار متسا

 نمايد.اهآبك فني و تخصصي متساضي خريد راه ردي اقدا ، و نتبجه را ي  روز كاري ق ل از روز عرضه به بورس/ فرابورس اعال  مي

  3ماده:  



، متساضتتي خريد يا برندۀ رقابك واجد هر بورس/فرابورس  ت عمده، چنانچه به تشتتخبص هبئك مديرۀ تا ق ل از قطعي شتتدي معامال

شد ضوع معامآه ن ا سيا  مو ضوابط جيك تمآ   شرايط و معبارهاي مندرج در اين  سب ،  بورس/فرابورس ي  از  اقدامات زير را ح

 :دهدمورد انجا  مي

o  1بند:  

  .از ادامة رقابكِ متساضي فاقد شرايط جآوگبري نمايد در صورت تشخبص ق ل از پاياي رقابك،

o  2بند:  

در صورت تشخبص پس از پاياي رقابك و برنده شدي متساضي يا متساضباي فاقد شرايط، ادامه فرايند معامآه را تعآبد و موضوع را در 

سه  سازماي بورس و اوراق بيادارهباتاولبن جآ شوراي عالي بورس   مديره  س س  صوص امكاي قطعبك يا  شورايد. طرح نماو  درخ

 .عد  قطعبك معامآه تصمبم گبري خواهد كرد

o  1تبصره:  

گبري نكند، تعآبد منتفي اين ماده از سوي سازماي تصمبم 2كه شورا پس از تشكبل دو جآسه از زماي اعال  موضوع بند درصورتي

 .شده و فرايند معامآه ط د مسررات ادامه خواهد يافك

o  2تبصره:  

س ة زماي تعآبد خواهد بود و مدت  سويه معامآه و پرداخك ثمن مي و به طور كآي ادامة فرميند معامآه بدوي محا مواعد مسرر براي ت

  .شودتعآبد به مواعد ياد شده اضافه مي

  4ماده:  

متساضتتي خريد ارائه اي كه در راستتتاي اجراي اين ضتتوابط از ستتوي ربط بايد از افشتتاي اطالعات محرمانهاشتتخاص و نيادهاي ذي

  .شود، خودداري نمايندمي

  5ماده:  

(، 1كه چند متساضي خريد براي شركك در معامآه عمده، كنسرسبو  تشكبل دهند، رعايك معبارهاي مندرج در بندهاي )درصورتي

 .( براي كنسرسبو  الاامي اسك8( و )7( و )6بندهاي ) براي تمامي اعضاي كنسرسبو  و رعايك 2( موضوع مادۀ 4( و )3(، )2)

  6ماده:  



ضباي خريد معامالت كنترلي بايد هم سك خريد معامآه عمده تعيدنامهمتسا شخص زماي با ارائه درخوا ضاي  شامل موارد زير با ام اي 

د. تعيد متساضي شامل موارد زير حسبسي متساضي خريد يا صاح اي امضاي مجاز شخص حسوقي متساضي خريد و مير مي ارائه نماين

 :باشدمي

 

 

o  1بند:  

هاي پذيرش و هاي حستتابداري شتتركك موضتتوع معامآة عمده حداقل تا پاياي تستتويه كامل اقستتاذ، بدوي اخذ موافسك هبئكرويه

 .هاي درج و عرضه تغببر ننمايدكمبته

o  2بند:  

سويه فروش دارايي صورت اخذ مجوز از هبئك %50هاي غبر مولد تا زماي ت صرفاً در  هاي درج و هاي پذيرش و كمبتهارزش معامآه، 

 .عرضه صورت پذيرد

o  3بند:  

شود، عرضة اين محصورت در درصورتي كه محصورت شركك موضوع معامآة عمده در بورس كاري ايراي يا بورس انرژي عرضه مي

 .د شده با رعايك مسررات تداو  يابدبورس يا

o  4بند:  

رعايك حسوق و منافع شركك موضوع معامآه و سيامداراي مي درصورتي كه متساضي خريد فعالبك مستسبم يا غبرمستسبم در موضوع 

 .فعالبك شركك داشته باشد

  7ماده:  

و يا شتتتخاصتتتي كه اطالعات خال، واقع، ناقص، گمراه كننده يا جعآي به بورس/ فرابورس ارائه كرده يا تصتتتديد نمايند، ستتتازماي 

 .وفد مسررات نس ك به پبگبري كبفري و انض اطي اشخاص اقدا  مي نمايدشركتياي بورس/ فرابورس 



 غیر مدیریتی  اطالعات متقاضیان خرید  در معامله عمده :   1-2شمارۀ  م فر

 

1 

 

 اطالعات معامله عمده  :

 : غیر مدیریتی نوع معامله عمده تاریخ عرضه: م مورد عرضه:ام یا حق تقدم سهانام سه

 شرایطی                 :  نقدی           معامله نوع تسویه عرضه کننده:نام  مورد عرضه: تقدم سهامیا حق حجم سهام

 عرضه: هیاطالع خیتار  عرضه: هیشماره اطالع

 

 : لیست متقاضیان خرید -1

 نام متقاضی ردیف
 نوع شخصیت

 )حقوقی / حقیقی(
تعداد سهام یا حق تقدم 

 سهام  مورد تقاضا

 )سهام( سرمایه درصد از کل
موضوع معامله شرکت پایه 

 عمده

1     

2     

3     

4     

5     

    جمع

 مشخصات متقاضیان حقیقی : -2

 نام خانوادگی نام ردیف
شماره 
 شناسنامه

 آدرس و شماره تلفن کد پستی کد ملی نام پدر

1        

2        

3        

4        

 

 فرم : شماره سریال

 تاریخ تکمیل فرم :



 غیر مدیریتی  اطالعات متقاضیان خرید  در معامله عمده :   1-2شمارۀ  م فر

 

2 

 

 قی :ومشخصات متقاضیان حق -3

 آدرس و شماره تلفن کدپستی شناسه ملی محل ثبت ثبتشماره  نام شخص حقوقی ردیف

1       

2       

3       

4       
 

شورای عالی بورس و اوراق بهادار و  25/02/1397و فرابورس ایران اصالحی مصوب اینجانبان با آگاهی کامل از ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران  /اینجانب

گردد، هرگونه مسئولیت مدنی )در صورت تشکیل کنسرسیوم مسئولیت مدنی تضامنی بین سایر قوانین و مقررات مرتبط و مندرجات اطالعیه عرضه منتشره، صحت اطالعات ارائه شده را تأیید نموده و چنانچه خالف مراتب فوق اثبات 

یم بود. کنندگان ذیل این فرم بوده و چنانچه از این بابت خسارتی متوجه هر شخصی گردد، اینجانب/ اینجانبان متعهد به جبران خسارات مربوطه خواهکننده/ امضاءم(، کیفری و انضباطی از این جهت به عهده امضاءاعضاء کنسرسیو

 شویم.نجام کامل اقدامات تکلیفی مقرر در آن ضوابط در مواعد زمانی تعیین شده متعهد میباشیم و نسبت به اداریم حائز شرایط ضوابط مذکور میهمچنین اظهار می

 امضای متقاضیان حقیقی:

 تاریخ                                   امضا:                                                        نام و نام خانوادگی      -1

 تاریخ                                   امضا:                                                         نام و نام خانوادگی     -2

 تاریخ                                   امضا:                                                        نام و نام خانوادگی      -3

 :دآور اشخاص حقوقی متقاضی و مهر شرکتاسناد تعه صاحبان امضای مجازامضای 

 مهر شرکت                     تاریخ                                       اسناد تعهدآور نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز               نام شرکت                    

1- 

2- 

3- 

… 
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3 

 

گردد تا قبل از قطعی شدن معامله در ، متعهد می«ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام»ت فوق و مستندات مربوطه و رعایت معیارهای موضوع شرکت کارگزاری ضمن تأیید صحت اطالعا

 فوراً به بورس مربوطه و سازمان اعالم نماید. صورت اطالع از هر گونه تخطی متقاضی از مفاد ضوابط مذکور یا سایر قوانین و مقررات مرتبط، مراتب را

 مهر شرکت کارگزاری              تاریخ                             کارگزاری: نام شرکت           

                            شرکت کارگزاری اسناد تعهدآور نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز           

 تاریخ                                   امضا:                                                        نام و نام خانوادگی      -1

 تاریخ                                   امضا:                                                         نام و نام خانوادگی     -2

 تاریخ                                   امضا:                                                        نام و نام خانوادگی      -3

4- .. 
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 رس اوراق بهادار تهرانبو
 )شرکت سهامی عام(

، اینجانب/ اینجانبان اوراق بهادار تهران در بورس معامالت انجام دستورالعمل اجرایی نحوۀ 36ماده  2مطابق بند
متقاضیان خرید معامله عمده سهام شرکت ........ نماد ..... موضوع اطالعیه شماره ..... مورخ ...... ، با آگاهی کامل از 
ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و 

سایر قوانین  همچنین وو اصالحات پس از آن  شورای عالی بورس و اوراق بهادار 10/07/1391مصوب فرابورس ایران 
ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان " 2رعایت معیارهای مادۀ و مقررات مرتبط و مندرجات اطالعیه عرضه منتشره، 

 عالی شورای مصوب) ایران فرابورس و تهران بهادار اوراق بورس در سهام تقدم حق و سهام عمده معامالت خرید در
 .منمایی می تأیید را "(بورس

 امضای متقاضیان حقیقی:
 

 تاریخ                                   امضا:                                                        نام و نام خانوادگی      -1

 تاریخ                                   امضا:                                                         نام و نام خانوادگی     -2

 
 امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور اشخاص حقوقی متقاضی و مهر شرکت:

               نام شرکت           
اد تعهدآور                                                                                                                 نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز اسن 

 تاریخ                                   مهر شرکت 
 
1- 
2- 

.... 
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 رس اوراق بهادار تهرانبو
 )شرکت سهامی عام(

ضوابط مربوط » 2مادۀ رعایت معیارهای  ،شرکت کارگزاری .......  ضمن تأیید صحت اطالعات فوق و مستندات مربوطه
 .درا تایید می نمایتوسط متقاضی فوق  «به شرایط متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام

 
 
 مهر شرکت کارگزاری    تاریخ                            نام شرکت کارگزاری:   

 ضای مجاز اسناد تعهدآور شرکت کارگزاری                           نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان ام           

 تاریخ                                   امضا:                                                        نام و نام خانوادگی      -1

 تاریخ                                   امضا:                                                         نام و نام خانوادگی     -2

 تاریخ                                   امضا:                                                        نام و نام خانوادگی      -3

4- .. 
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