
 

 

 
 

رضه سهام هب صورت عمده اطالعیه   (غیرمدرییتی) ع
 

 

تهیه   )سهامی خاص(صبا تامین صادره از شرکت کارگزاری  30/02/1399 مورخ ص/1383/99 شمارةاین اطالعیه پیرو نامة  -1

 شده است.

درصد ارزش سهام مورد  10 کارگزاران خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معامالتی هستند که -2

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

گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  عرضه( از مشتری دریافت کرده و حسب مورد به حساب شرکت سپرده

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

 .دارایه نماین

خریداران الزم است جهت بررسی و رعایت ضوابط بررسی شرایط متقاضیان خرید معامالت عمده سهام و حق تقدم  -3

شنبه روز یك  14تا ساعت اکثر حدکه بر روی سایت بورس قابل دسترسی می باشد نسبت به تكمیل فرم های پیوست 

 .طریق کارگزار خود اقدام نماینداز  این شرکتاقدام و نسبت به ارسال آن به   11/03/1399 تاریخ

کسب اطالعات کافی و وافی از وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد واگذاری قبل از تاریخ انجام  -4

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

زمان بورس اوراق بهادار به استناد نداشتن اطالعات الزم از اسناد و صورتهای مالی، بورس اوراق بهادار تهران و سا

 تامین سرمایه گذاری نفت ،گاز و پتروشیمی نام شرکت

 81ر500ر000ر000 پایهتعداد سهام 

 دوم معامالت بازار

 2ر674ر401ر408 قابل عرضه سهام

 28/3 درصد از کل سهام

 پتروشیمی فناوران فروشنده

 یكجا و نقد  شرایط واگذاری

 11ر400 قیمت پایه )ریال(

 12/03/1399مورخ  شنبهدو روز تاریخ عرضه

 بورس اوراق بهادار تهران
 )شرکت سهامی عام(

 

MM-FO- 02-01  

74818/181شماره:  
31/02/1399اتریخ:  

 



 

 

اقتصادی، فنی و حقوقی و آخرین وضعیت حسابها و موارد اعالمی و اطالعات دیگر مربوط به سهام مورد معامله و 

 .شرکت مربوطه را ندارند

العه دقیق شرایط متقاضیان خرید در معامالت الزم به ذکرست خریدار یا خریداران محترم عرضه فوق، ضمن مط -5

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

عالی بورس و اوراق بهادار )پیوست آگهی(، نسبت به مطالعه کلیه موارد مندرج در دستورالعمل نحوه انجام معامالت 

بهادار تهران و آیین نامه معامالت در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص معامالت عمده و دیگر در بورس اوراق 

 قوانین مربوطه اقدام نمایند. 
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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  :

 : غیش هذیشیتی ًَع هعبهلِ عوذُ تبسیخ عشضِ: م هَسد عشضِ:بم یب حك تمذم سْبًبم سْ

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

 عشضِ: ِیاعالع خیتبس  عشضِ: ِیشوبسُ اعالع

 

 : لیست متقاضیان خریذ -1

 ًبم هتمبضی سدیف
 ًَع شخظیت

 )حمَلی / حمیمی(
تعذاد سْبم یب حك تمذم 

 سْبم  هَسد تمبضب

 )سْبم( سشهبیِ دسطذ اص کل
هَضَع هعبهلِ ششکت پبیِ 

 عوذُ

1     

2     

3     

4     

5     

    جوع

 مشخصات متقاضیان حقیقی : -2

 ًبم خبًَادگی ًبم سدیف
شوبسُ 
 شٌبسٌبهِ

 آدسس ٍ شوبسُ تلفي کذ پستی کذ هلی ًبم پذس

1        

2        

3        

4        

 

 فشم : شوبسُ سشیبل

 تبسیخ تکویل فشم :
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 قی :ومشخصات متقاضیان حق -3

 آدسس ٍ شوبسُ تلفي کذپستی شٌبسِ هلی هحل ثجت ثجتشوبسُ  ًبم شخض حمَلی سدیف

1       

2       

3       

4       
 

شَسای عبلی ثَسس ٍ اٍساق ثْبداس ٍ  25/02/1331ى ٍ فشاثَسس ایشاى اطالحی هظَة / ایٌجبًجبى ثب آگبّی کبهل اص ضَاثظ هشثَط ثِ ششایظ هتمبضیبى خشیذ دس هعبهالت عوذُ سْبم ٍ حك تمذم سْبم دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاایٌجبًت

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

ین ثَد. کٌٌذگبى ریل ایي فشم ثَدُ ٍ چٌبًچِ اص ایي ثبثت خسبستی هتَجِ ّش شخظی گشدد، ایٌجبًت/ ایٌجبًجبى هتعْذ ثِ ججشاى خسبسات هشثَعِ خَاّکٌٌذُ/ اهضبءم(، کیفشی ٍ اًضجبعی اص ایي جْت ثِ عْذُ اهضبءاعضبء کٌسشسیَ

 شَین. ًجبم کبهل الذاهبت تکلیفی همشس دس آى ضَاثظ دس هَاعذ صهبًی تعییي شذُ هتعْذ هیثبشین ٍ ًسجت ثِ ا داسین حبئض ششایظ ضَاثظ هزکَس هی ّوچٌیي اظْبس هی

 اهضبی هتمبضیبى حمیمی:

 تبسیخ                                   اهضب:                                                        ًبم ٍ ًبم خبًَادگی      -1

 تبسیخ                                   اهضب:                                                         ًبم ٍ ًبم خبًَادگی     -2

 تبسیخ                                   اهضب:                                                        ًبم ٍ ًبم خبًَادگی      -3

 :ذآٍس اشخبص حمَلی هتمبضی ٍ هْش ششکتاسٌبد تعْ طبحجبى اهضبی هجبصاهضبی 

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

1- 

2- 

3- 

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

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

 هْش ششکت کبسگضاسی              تبسیخ                             کبسگضاسی: ًبم ششکت           

                            ششکت کبسگضاسی اسٌبد تعْذآٍس ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ اهضبی طبحجبى اهضبی هجبص           

 تبسیخ                                   اهضب:                                                        ًبم ٍ ًبم خبًَادگی      -1

 تبسیخ                                   اهضب:                                                         ًبم ٍ ًبم خبًَادگی     -2

 تبسیخ                                   اهضب:                                                        ًبم ٍ ًبم خبًَادگی      -3

4- .. 
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