
 : سهام فروش و خرید

  اوراق   و  بورس  سازمان  نزد  شده  پذیرفته  شرکتهای  سهام  فروش  و  خرید   که  شود  می   آور  یاد  محترم  سهامدار  شما  اطالع  جهت

 . پذیرد  می انجام بورس های  کارگزاری طریق از تنها بهادار

  و   ملی  کارت  اصل  شناسنامه،  اصل  داشتن  همراه  به  ضمن  خود  سهام  انتقال  و  نقل  جهت  توانید  می  محترم  سهامدار  شما  لذا

سرمایه    شرکت  نزد  سهام  برگه  آخرین با   ) عام  )سهامی  خوزستان  و  فارس  تدبیرگران  گذاری  و  250سرمایه  ریال  میلیارد 

در سایت    تهران و شهرهای دیگر کشور  سهم به یکی از دفاتر کارگزاری )نشانی کامل دفاتر کارگزاری در  250،000،000تعداد

  الزم.  نمایید   اقدام  سهام  معامله  انجام   به   نسبت  مخصوص،  اوراق   و   فرمها   تکمیل  ضمن  و   نموده  مراجعهشده است (    شرکت درج

 .بود  خواهد بالمانع عزیز سهامداران برای نیز بورس مجاز کارگزاریهای سایر به مراجعه که است ذکر به

 : وکالتی سهام  فروش و خرید

  در   که  باشد  داشته  توجه  باید  رساند   می   انجام   به  وکیل  طریق  از  فروش،   و  خرید  خصوص  در  را   خود  امورات  سهامدارای  چنانچه

 صریح  شکل  به  را  وکالتنامه  ارائه  بابت  خود  مقاصد تمامی  بایست  میحتماً    رسمی  اسناد  دفاتر  از  شده  صادر  قانونی  وکالتنامه  ذیل

  فروش   حق  وکیل  "  که  شود  درج  چنین  بایست  می   وکالتنامه  در  باشد   سهام  فروش  موکل  هدف  اگر  مثال  عنوان  به.  نماید  ذکر

  "که  نماید  قید  صریحاً  وکالتنامه  در  بایست  می  بدهد  هم  را  سود  دریافت  حق  فروش،  بر  عالوه  بخواهد  اگر  یا  و  "  دارد  را  سهام

 ."دارد را حاصله سود دریافت   و فروش حق وکیل

  سپرده   شرکت  در  باید  کارگزاریها،  نزد   بودن  انجام   قابل   بررسی  جهت  شود  می   تهیه  رسمی  اسناد  دفاتر   در  که   هایی   نامه  وکالت 

  اوراق  وکالتی  معامالت  انجام ی نحوه دستورالعمل 2 ماده  طبققرار گیرد.  تأیید  مورد وجوه تسویه و  بهادار  اوراق  مرکزی گذاری

پذیرفته شده در بورس ها و بازار های خارج از )) استفاده از سند وکالت جهت فروش اوراق بهادار    03/11/88  مصوب  بهادار

 آن به کارگزاری است((  ارائهبورس منوط به صدور تاییدیه از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی و 

  یکی  به ذیل  مدارک داشتن همراه  به ضمن مرکزی گذاری سپرده شرکت از تأییدیه دریافت از پس   بایست  می محترم  وکیل لذا

 . نماید  اقدام تصمیمات انجام به نسبت و نموده مراجعه کارگزاریها از

 وکالتنامه  اصل: الف

 سهام  برگ آخرین اصل: ب

 وکیل ملی کارت  و شناسنامه اصل: ج

 موکل  ملی کارت  و شناسنامه تصویر: د

 روز  تاریخ به وکالتنامه  کتبی استمرار و  اعتبار: ه


