ﻓﺮم ﺷﻤﺎرة  : 1-2اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮﻳﺪ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﻤﺪه ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم :
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﻤﺪه :
ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺮﺿﻪ:
ﻧﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪه:
ﺗﺎرﻳﺦ اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ:

ﻧﺎم ﺳﻬﺎم ﻳﺎ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﻬﺎم ﻣﻮرد ﻋﺮﺿﻪ:
ﺣﺠﻢ ﺳﻬﺎم ﻳﺎ ﺣﻖﺗﻘﺪم ﺳﻬﺎم ﻣﻮرد ﻋﺮﺿﻪ:
ﺷﻤﺎره اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ:

ﺷﻤﺎره ﺳﺮﻳﺎل ﻓﺮم :
ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﻤﺪه  :ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
ﻧﻮع ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ  :ﻧﻘﺪي

 -1ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮﻳﺪ :

ردﻳﻒ

ﻧﻮع ﺷﺨﺼﻴﺖ
)ﺣﻘﻮﻗﻲ  /ﺣﻘﻴﻘﻲ(

ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻳﺎ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم
ﺳﻬﺎم ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ

درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ )ﺳﻬﺎم(
ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻋﻤﺪه

1
2
3
4
5
ﺟﻤﻊ
 -2ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ :
ردﻳﻒ

ﻧﺎم

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺷﻤﺎره
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

ﻧﺎم ﭘﺪر

ﻛﺪ ﻣﻠﻲ

ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ

1
2
3
4

١

آدرس و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ

ﺷﺮاﻳﻄﻲ

ﻓﺮم ﺷﻤﺎرة  : 1-2اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮﻳﺪ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﻤﺪه ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ

 -3ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺣﻘﻮﻗﻲ :
ﻧﺎم ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ

ردﻳﻒ
1
2
3
4

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ

ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ

آدرس و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ

ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ

اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ /اﻳﻨﺠﺎﻧﺒﺎن ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ از 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 اوراق ﺑﻬﺎدار و
ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮه ،ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻼف ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق اﺛﺒﺎت ﮔﺮدد ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ )در ﺻﻮرت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﺑﻴﻦ
اﻋﻀﺎء ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم( ،ﻛﻴﻔﺮي و اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪه /اﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ذﻳﻞ اﻳﻦ ﻓﺮم ﺑﻮده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﮔﺮدد ،اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ /اﻳﻨﺠﺎﻧﺒﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اﻇﻬﺎر ﻣﻲدارﻳﻢ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﻴﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﻣﻘﺮر در آن ﺿﻮاﺑﻂ در ﻣﻮاﻋﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ.
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
-3
…
٢

ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ

ﻓﺮم ﺷﻤﺎرة  : 1-2اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮﻳﺪ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﻤﺪه ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع »ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮﻳﺪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻤﺪه ﺳﻬﺎم و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﻬﺎم« ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲﮔﺮدد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در
ﺻﻮرت اﻃﻼع از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻄﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ از ﻣﻔﺎد ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺬﻛﻮر ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﻣﺮاﺗﺐ را ﻓﻮراً ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ.
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

٣

ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس
اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

در اجرای ماده  2و بند  1ماده  4قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران این ضوابط در تاریخ  1931/10/11به تصویب
شورای عالی بورس رسیده و در تاریخ  1930/12/22توسط این شورا اصالح گردیده است.
ماده  :1اصطالحات بهکار رفته در این ضوابط به شرح زیر تعریف میگردند:
 -1معامالت کنترلی :معامالت عمدهای ا ست که تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد معامله در آن به میزانی با شد که با
تملك آن امكان کنترل شرکت وجود داشته باشد.
 -2معامالت مدیریتی غیر کنترلی :معامالت عمدهای است که تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد معامله در آن به میزانی
باشد که با تملك آن امكان انتصاب حداقل یك مدیر وجود داشته باشد لیكن منجر به کنترل نگردد.
 -9معامالت غیر مدیریتی :به سایر معامالت عمده ،غیر از معامالت عمده بندهای  1و  2این ماده اطالق میشود.
 -4ذینفع نهایی عمده :شخص حقیقی است که بهواسطه تملك مستقیم سهام/سهمالشرکه،کنترل یا نفوذ قابلمالحظهای
در شخص حقوقی متقاضی دارد.
 -2مدیران :منظور اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل یا معادل آنها در شخص حقوقی میباشد.
 -6کنترل :تملك حداقل میزان سهامی که دارندۀ آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیئتمدیره شرکت باشد.
 -0نفوذ قابلمالحظه  :تملك حداقل  %21از حق رأی مستقیم واحد سرمایهپذیر یا قابلیت تعیین حداقل یك عضو از اعضاء
هیئتمدیره آن واحد وجود داشته باشد.
ماده  :2متقاضیان خرید سهام در معامالت عمده باید واجد شرایط زیر باشند؛ نحوۀ بررسی آنها نیز به این شرح است؛
ردیف
1
2

9

نحوه بررسی

معیار

نبود منع به دلیل عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشووویی در لیست اعالمی مرجع مبارزه با پولشویی ،اسم متقاضی اعالم نشده باشد.
در تجهیز منابع مالی جهت خرید در معامله عمده
ندا شتن محكومیت قطعی یا سوءپی شینه به وا سطه ارتكاب شخص حقیقی متقاضی و یا مدیران و ذینفعان نهایی عمده ا شخاص حقوقی باید
جرائم مالی و اقتصوووادی ازجم له کاله برداری ،اختالس ،گواهی عدم سوءپیشینه کیفری را به کارگزار ارائه یا ضمن اظهار بر عدم سوءپیشینه
خیانت در امانت ،جرائم مو ضوع ف صل ش شم قانون بازار در جرائم مالی و اقتصوووادی ،ارائه آن را تا قبل از قطعیت معامله تعهد نمایند .در
اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران ،سرقت ،جعل ،استفاده خصوووص ارتكاب جرائم موضوووع فصوول شووشووم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری
از سند مجعول ،پول شویی ،ورشكستگی به تقصیر یا تقلب اسالمی ایران ،از مدیریت حقوقی و انتظامی سازمان استعالم به عمل آید.
و دریافت یا پرداخت رشوه
نداشوووتن بدهیهای معوق عمده به شوووبكه بانكی ،بیمه شخص حقیقی متقاضی ،شخص حقوقی متقاضی و ذینفعان نهایی عمدۀ آن و
تأمیناجت ماعی ،سوووواز مان امور مال یاتی و سوووواز مان همچنین اشخاص حقوقی که ذینفعان نهایی عمده در آن کنترل دارند یا تحت
خصوصیسازی



ردیف

معیار

4

عدم شمول محرومیت تبعی بر افراد دارای سابقه تخلفات
بااهم یت در بازار اوراق بهادار یا عدم ای فای تعهدات در
معامالت عمده قبلی برخالف مقررات که منجر به صوودور
حكم ان ضباطی در مراجع ر سیدگی به تخلفات در سازمان
شده باشد.

ردیف

معیار

2

داشتن توان مالی مناسب

نحوه بررسی
کنترل مشترک ذینفعان نهایی عمده قرار دارند نباید بر اساس فهرست رسمی اعالمی
از سوی نهادهای ذیربط بدهی عمده معوق داشته باشند.
شخص حقیقی متقاضی یا مدیران و ذینفعان نهایی عمده اشخاص حقوقی متقاضی
و نیز اشخاص حقوقی که ذینفعان عمده مذکور در آن کنترل دارند یا تحت کنترل
مشترک ذینفعان نهایی عمده قرار دارند ،پیرو استعالم از مدیریت پیگیری تخلفات
سازمان و با استناد به "مصوبه نظارت بر سوابق تخلفاتی اشخاص تحت نظارت و
فعاالن بازار سرمایه و اعمال محرومیتهای تبعی" ،سابقه تخلف بااهمیت یا عدم
ایفای تعهدات در معامالت عمده قبلی برخالف مقررات را نداشته باشند.
نحوه بررسی
در معامالت نقدی ،توان مالی متقاضی خرید بررسی نمیگردد .در معامالت
شرایطی ،به شرح زیر عمل میشود:
درصورتیکه متقاضی خرید سرمایهگذار ایرانی باشد:

الف) برای شخص حقوقی متقاضی ،موارد زیر احراز میگردد:
 .1کل سهام یا سهم الشرکه شخص حقوقی با نام باشد.
 .2اظهارنظر حسابرس برای سه سال اخیر متقاضی مردود نبا شد یا عدم اظهارنظر
بیش از یك سال نباشد .متقاضی خرید موظف به ارائه صورتهای مالی حسابرسی
شده  9سال آخر فعالیت خود به همراه اظهارنامه مالیاتی  9سال آخر میباشد.
 .9میانگین  9سال جمع حقوق صاحبان سهام متقا ضی با ا ستناد به صورتهای
مالی حسابرسی شده ،حداقل معادل  %41حصه غیرنقدی معامله باشد.
 .4درصووورتیکه از زمان تأسووی شووخص حقوقی متقاضووی کمتر از سووه سووال
سپریشده باشد ،ضروری است:
 آخرین سرمایه پرداخت شده متقا ضی ،حداقل معادل  %41ح صه غیرنقدی
معامله باشد.
 متقا ضی متعهد شود پ از برنده شدن در رقابت و تا تاریخ قطعی شدن
معامله ،بهاندازه یك ق سط از اق ساط بخش ح صه غیرنقدی معامله یا %11
ح صه غیر نقدی (هر کدام که بی شتر با شد) را به صورت ضمانتنامه بانكی
دارای مجوز از بانك مرکزی جمهوری اسوووالمی ایران به فروشووونده ارائه
نماید.
ب) برای ا شخاص حقیقی متقا ضی متعهد شود پ از برنده شدن در رقابت و تا
تاریخ قطعی شدن معامله %21 ،کل مبلغ معامله را بهصورت نقدی واریز یا بهصورت
ضمانتنامه بانكی دارای مجوز از بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران به فروشنده
ارائه نماید و یا معادل  %91کل مبلغ معامله را بهصورت اوراق بدهی به نفع فروشنده
وثیقه نماید.
درصورتیکه متقاضی خرید سرمایهگذار خارجی باشد:



ردیف

نحوه بررسی

معیار

عالوه بر  %11ح ضور در رقابت که قبل از شروع رقابت تو سط متقا ضی بهح ساب
شرکت سپردهگذاری واریز میگردد ،متقاضی خارجی مكلف است پ از برنده شدن
در رقابت و تا تاریخ قطعیت معامله  %11دیگر از کل مبلغ معامله را نیز بهصوووورت
نقدی و  %91کل مبلغ معامله را بهصووورت ضوومانتنامه بانكی دارای مجوز از بانك
مرکزی جمهوری ا سالمی ایران یا توثیق اوراق بدهی به نفع فرو شنده ،به فرو شنده
ارائه نماید.
درصورتیکه چند متقاضی خرید اقدام به تشکیل کنسرسیوم دهند:

6

0

8

در صورت تشكیل کنسرسیوم ،الزامات این بند در خصوص توان مالی مناسب،
متناسب با میزان سهم مشارکت آنها در کنسرسیوم بررسی میشود.
داشووتن برنامۀ ادارۀ شوورکت در خصوووص معامالت عمده در خصوص معامالت عمدۀ کنترلی متقاضی باید برنامه مناسب اداره شرکت پ از
تملك سهام را ارائه دهد .ضروری است این برنامه بعد از قطعیت معامله ،افشای
کنترلی
عمومی گردد.
الف  -متقاضی بهصورت کتبی عدم ایجاد انحصار در صورت تحقق معامله را اظهار
عدم ایجاد انحصار پ از انجام معامله عمده
نماید.
ب  -منعی جهت انجام خرید سهام عرضه شده توسط متقاضی بهصورت رسمی از
سوی شورای رقابت ارائه نشده باشد.
با اعالم شورای رقابت مبنی بر ممنوعیت متقاضی ،از ادامه رقابت یا قطعی شدن
معامله وی حسب مورد جلوگیری میگردد.
شخص متقاضی مكلف است محل و منابع مالی خود جهت شرکت در معامله عمده
دارا بودن استقالل مالی
و میزان تعلق آن به خود یا دیگری را اظهار نماید.

تب صرۀ  :1در خ صوص پروندههای کیفری و تخلفاتی در حال ر سیدگی در مراجع ذی صالح ق ضائی و انتظامی ،در صورت د ستور
مرجع رسیدگی از ورود متهمین موضوع پرونده در معامالت عمده بهعنوان خریدار جلوگیری بهعمل خواهد آمد.
تبصرۀ  :2درصورتیکه بهموجب مصوبات هیئتهای پذیرش و کمیتههای درج و عرضه ،محدودیت یا الزام به سپردن تعهدی اعالم
شود ،رعایت الزامات و معیارهای اعالمی عالوه بر موارد فوق ضروری میباشد.
تبصرۀ  :3بورس/فرابورس مكلفاند پ از پایان مهلت دریافت تقاضای متقاضیان خرید ،در خصوص رعایت معیارهای تملك سهام
از بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،استعالم الزم را به عملآورند .بدیهی است عدم
دریافت پاسخ تا روز رقابت ،بهمنزله تأیید مراجع فوق جهت حضور در رقابت متقاضیان تلقی خواهد شد.
تبصرۀ  :4متقاضیان خرید عرضههای سازمان خصوصیسازی ،به مدت  2سال از تاریخ تصویب این ضوابط از بررسی معیار ردیف
 2جدول فوق (داشتن توان مالی مناسب) معاف میباشند به شرط آنكه حصه نقدی معامله حداقل معادل  %21باشد.
تبصرۀ  :5متقاضیان خرید عرضههای سازمان خصوصیسازی ،به مدت  2سال از تاریخ تصویب این ضوابط ،درخواستهای خرید
خود را تا روز کاری قبل از عرضه نیز میتوانند به سازمان و بورس /فرابورس ارائه نمایند.
مادۀ  :3تا قبل از قطعی شدن معامالت عمده ،چنانچه به تشخیص هیئتمدیرۀ سازمان ،متقاضی خرید یا برندۀ رقابت واجد هر یك
از شرایط و معیارهای مندرج در این ضوابط جهت تملك سهام موضوع معامله نباشد ،سازمان اقدامات زیر را حسب مورد انجام
میدهد:


 -1در صورت تشخیص قبل از پایان رقابت ،از ادامۀ رقابتِ متقاضی فاقد شرایط جلوگیری مینماید.
 -2در صورت تشخیص پ از پایان رقابت و برنده شدن متقاضی یا متقاضیان فاقد شرایط ،ادامه فرایند معامله را تعلیق و
مو ضوع را در اولین جل سه شورای عالی بورس طرح مینماید .شورا در خ صوص امكان قطعیت یا عدم قطعیت معامله
تصمیمگیری خواهد کرد.
تبصرۀ  :1درصورتیکه شورا پ از تشكیل دو جلسه از زمان اعالم موضوع بند  2این ماده از سوی سازمان تصمیمگیری نكند،
تعلیق منتفی شده و فرایند معامله طبق مقررات ادامه خواهد یافت.
تب صرۀ  :2مواعد مقرر برای ت سویه معامله و پرداخت ثمن آن و بهطورکلی ادامۀ فرآیند معامله بدون محا سبۀ زمان تعلیق خواهد
بود و مدت تعلیق به مواعد یاد شده اضافه میشود.
مادۀ  :4اشخاص و نهادهای ذیربط باید از افشای اطالعات محرمانهای که در راستای اجرای این ضوابط از سوی متقاضی خرید
ارائه میشود ،خودداری نمایند.
مادۀ  :5در صورتیکه چند متقا ضی خرید برای شرکت در معامله عمده ،کن سر سیوم ت شكیل دهند ،رعایت معیارهای مندرج در
بندهای ( )9( ،)2( ،)1و ( )4موضوووع مادۀ  2برای تمامی اعضووای کنسوورس ویوم و رعایت بندهای ( )6و ( )0و ( )8برای
کنسرسیوم الزامی است.
مادۀ  :6متقاضیان خرید معامالت کنترلی باید همزمان با ارائه درخواست خرید معامله عمده تعهدنامهای شامل موارد زیر با امضای
شخص حقیقی متقاضی خرید یا صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی متقاضی خرید و مهر آن ارائه نمایند .تعهد متقاضی
شامل موارد زیر میباشد:
 -1رویههای ح سابداری شرکت مو ضوع معاملۀ عمده حداقل تا پایان ت سویه کامل اق ساط ،بدون اخذ موافقت هیئت
پذیرش بورس /فرابورس تغییر ننماید.
 -2فروش داراییهای غیر مولد تا زمان تسویه  %21ارزش معامله ،صرفا در صورت اخذ مجوز از هیئت پذیرش بورس/
فرابورس صورت پذیرد.
 -3درصورتیکه محصوالت شرکت موضوع معاملۀ عمده در بورس کاالی ایران یا بورس انرژی عرضه میشود ،عرضۀ
این محصوالت در بورس یاد شده با رعایت مقررات تداوم یابد.
 -4رعایت حقوق و منافع شرکت مو ضوع معامله و سهامداران آن در صورتیکه متقا ضی خرید فعالیت م ستقیم یا
غیرمستقیم در موضوع فعالیت شرکت داشته باشد.
مادۀ  :7اشووخاصووی که اطالعات خالف واقع ،ناقص ،گمراهکننده یا جعلی به سووازمان یا بورس /فرابورس ارائه کرده یا تصوودیق
نمایند ،سازمان وفق مقررات نسبت به پیگیری کیفری و انضباطی اشخاص اقدام مینماید.
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