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پمقدهم

ها به معنی یك بازار متشكل و رسمی سرمایه است كه در آن خرید و فروش سهام شركت؛ بورس اوراق بهادار

شود. یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانين و مقررات خاصی انجام می

های راكد و الزامات قانونی برای اندازها و سرمایهپسمشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان 

اندازها و از سوی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است آوری پسمتقاضيان سرمایه است. از سویی مركز جمع

گذاری را جستجو كرده و وجوه توانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایهاندازهای راكد، میكه دارندگان پس

های ها و شركتقرضه دولتها به كار انداخته و یا با خرید اوراقگذاری در شركتای سرمایهمازاد خود را بر

ای برخوردار شوند. وظيفه اصلی بورس اوراق بهادار، فراهم آوردن بازاری معتبر، از سود معين و تضمين شده

داد  برای نظارت بر جریان شفاف و منصفانه برای داد و ستد اوراق بهادار پذیرفته شده و نيز سيستمی مناسب

 .و ستد، عمليات بازار و اعضای آن است

بازار سرمایه و بورس در واقع ویترین اقتصادی كشور بوده و می توان با بررسی این بازار پی به اوضاع اقتصادی 

 فكشور برده و همچنين شركت ها با پذیرش در این بازار می توانند نسبت به معرفی بهتر خود به جامعه هد

عالوه بر بازاریابی بهتر برای محصوالتشان اعتبار و بها بيشتری در برند خود ایجاد نمایند. در همين راستا 

عالقمند به فعاليت در این بازار و تامين مالی از طریق  پيشرو در صنایع مختلفبسياری از شركت های فعال و 

بازار سرمایه بهره مند  بتوانند از مزایای خود بوده تاعرضه سهام شركت خود و یا شركت های زیر مجموعه 

همراه بود و سهم آن  8۹با یك روند صعود تا سال  86از بازار سرمایه از سال شركت ها تامين مالی   .گردند

سهم بازار سرمایه از  رسيد. 8۹درصد در سال  1۲درصد به  6از ميزان تشكيل سرمایه ثابت كل كشور از 

، كه پيش بينی می شود این رقم در سال های ه استرسيد حال حاضردرصد در  ۲۰تشكيل سرمایه ثابت به 

 .درصد برسد۲7آینده به 

، افزایش سرمایه، عرضه اوليه و انتشار انواع ابزارهای تأمين روشطورمعمول از سه تأمين مالی از بازار سرمایه به

ابورس در ها در دو بازار بورس و فركه روند تأمين مالی از طریق هر یك از این كانال گيرد.مالی صورت می

درصدی سهام با توجه به ۲۰الی 1۰واگذاری  استفاده از روش عرضه اوليه سهم ودهد كه نشان می ۹۵سال 

 باشد. موجود میاقتصادی ترین گزینه بين راه حل های  نرخ بهره باالی وام بانكی بهترین و شرایط اقتصادی و
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  :مزلیزیپذیشر پ رپازالسپرمازه

  :از دیدگاه شركت پذیرفته شده در بازار سرمایه .1

 ها از طریق بورسسهولت تأمين مالی شركت 

 افزایش نقدشوندگی سهام 

 كاهش هزینه سرمایه 

 های  قانون ماليات 143های دولت و بورس مانند معافيت مالياتی بر اساس ماده برخورداری از مشوق

 مستقيم

 تعيين قيمت سهام و اوراق بهادار شركت 

 پذیری مالكيتسهولت در تغيير تركيب سهامداران و انتقال 

 المللیافزایش اعتبار داخلی و بين 

 آشنایی جامعه با واحدهای اقتصادی و ابزار بازاریابی محصوالت شركت 

 گذاری سهام توسط سهامدارانتسهيل وثيقه 

 های غيربورسیی بانكی در مقایسه با شركتامانهسهولت تأمين مالی از س 

 ارزیابی بهتر عملكرد مدیریت شركت 

 تبع استقرار نظام راهبری  های داخلی شركت بههای اطالعات حسابداری و كنترلارتقاء سيستم

 شركتی

 امكان استفاده از مشاركت عمومی در توسعه شركت 

  ها در صنعت مشابه و نيز در مقایسه سایر شركتاستفاده از معياری مناسب جهت مقایسه شركت با

 های پذیرفته شده در بورسبا وضعيت كل صنایع در بين شركت

 ی رعایت الزامات پذیرش اوراق بهاداربهبود ساختار مالی و اقتصادی شركت در نتيجه 

 های واگذاری اوراق بهادارایجاد انگيزه در كاركنان از طریق طرح 

  :و جامعه از دیدگاه اقتصاد كالن .۲

 (های سهامی عامهای بزرگ )شركتاندازها و منابع مالی كوچك مردم برای انجام طرحتجهيز پس 

 رشد و توسعه اقتصادی كشور 

 تخصيص بهينه سرمایه 

 افزایش ثروت و رفاه اقتصادی جامعه 

 كنترل حجم نقدینگی اقتصاد و آثار ضد تورمی 

 رشد توليد ناخالص ملی و افزایش اشتغال 

 عدالت اجتماعی از طریق فراهم نمودن توزیع عادالنه ثروت گسترش 
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 ساالری اقتصادی از طریق گسترش مالكيت و ایجاد احساس مشاركت عمومیمردم 

 هانظارت عمومی بر شركت 

 گسترش اقتصاد بازار محور 

 گذاریانداز و سرمایهكمك به افزایش آهنگ رشد پس 

  :گذارانازدیدگاه سهامداران وسرمایه .3

 هاتعيين قيمت منصفانه دارایی 

 كسب بازده مناسب و پوشش نسبی در مقابل تورم 

 گذاری به دليل شفافيت اطالعاتكاهش ریسك سرمایه 

 نقدشوندگی باال به دليل وجود بازاری منسجم برای اوراق بهادار 

 های مالياتیمعافيت 

  انتقال ریسكانتخاب متنوع اوراق بهادار با ریسك و بازده متفاوت و توزیع و 

 ها و قوانين و مقررات بازار سرمایهها در قالب قواعد، روشنظارت بر فعاليت شركت 

 هاپاسخگویی بيشتر مدیران شركت 
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 :شملیطپعمومیپذیشر پ رپازالسپرمازه

 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده باشد. 

 باشد رای توسط صاحبان آن وجود نداشته محدودیت قانونی موثر برای نقل و انتقال آن یا اعمال حق. 

 سهام با نام و دارای حق رای باشد. 

  ریال باشد 1،۰۰۰بهای اسمی آن تماماً پرداخت شده باشد و ارزش اسمی هر سهم. 

 قرارداد های شركت در سامانه كدال  افشای اطالعات مالی و 

  ياتی نباشند(لبدهكار ماعدم وجود مشكل مالياتی)به طور مثال اعضای هيئت مدیره شركت 

 حسابرس شركت معتمد سازمان بورس باشد. 

 :شملیطپخزصپذیشر پسهزم

ازار بازار دوم بورس یا ب شركت شرایط ورود به ،پذیرش در بازار سرمایه مقتضيات وبا توجه به سرمایه شركت 

 .به این دو بازار در ادامه ذكر می گردد شركت را دارد و بدین منظور شرایط اختصاصی وروددوم فرابورس 

پ:بوسسپدپومشملیطپخزصپذیشر پسهزمپعزدیپ رپاتالو
 .نباشد كمتر ریال ميليارد پانصد از آن ۀسهامی عام بوده و سرمایة ثبت شد .1

 كل به سهام صاحبان حقوق نسبت شده، حسابرسی ساالنة مالی هایصورت آخرین اساس بر .۲

 .باشد درصد 1۵ حداقل ها،دارایی

 سودآوری تداوم از روشنی اندازچشم همچنين و بوده سودآور پذیرش، به منتهی مالی دورۀ یك در .3

 .باشد داشته وجود مربوط صنعت در شركت فعاليت و

 به تشخيص هيئت پذیرش حداقل یك بازارگردان داشته باشد. .4

موضوع فعاليت آن حداقل باید دوسال سابقة فعاليت در صنعت مربوطه داشته و طی این مدت  .۵

 تغيير نكرده باشد.

تواند سوابق قبلی فعاليت متقاضيانی را كه در اثر ادغام یا تغييير ساختار تشكيل هيئت پذیرش می .6

عنوان سابقة فعاليت بپذیرد. در هر اند، مشروط بر آنكه منطبق با فعاليت فعلی آنها باشد بهشده

 .فعاليت با ساختار فعلی باشدصورت متقاضی باید دارای حداقل یك سال سابقة 
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 :فرلبوسسپدپومشملیطپخزصپذیشر پسهزمپعزدیپ رپاتالو
 سال از تأسيس آن گذشته باشد،حداقل یك .1

 ميليارد ریال باشد، دویستآخرین سرمایة ثبت شدۀ آن حداقل  .۲

الیحة قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت باشد، به  141در صورتی كه شركت مشمول مادۀ  .3

هيئت پذیرش از برنامة عملياتی مناسبی برای خروج از شمول مادۀ یادشده برخوردار تشخيص 

 باشد.

 های مالی، له یا عليه شركت وجود نداشته باشد،دعاوی دارای اثر با اهميت بر صورت .4

های مالی آن باید مطابق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی آخرین صورت .۵

 های اجرایی ابالغ شده توسط سازمان تهيه شده باشد. ها و دستورالعملنامهو آیين

در صورتی كه حسابرس شركت از بين مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب نشده باشد، باید  .6

در اولين مجمع عمومی بعد از ثبت نزد سازمان، حسابرس خود را از ميان مؤسسات حسابرسی 

 معتمد سازمان انتخاب نماید.

عدم اظهار »یا « مردود»های مالی حسابرسی شده، ظهار نظر حسابرس در خصوص آخرین صورتا .7

 نباشد.  « نظر

 اعضای هيئت مدیره و مدیرعامل شركت دارای سابقه محكوميت قطعی كيفری یا تخلفاتی مؤثر .8

 ای نباشند.طبق قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت حرفه

اظهارنظر حسابرس، از سيستم اطالعات حسابداری )از جمله حسابداری مالی و حسابداری مطابق  .۹

بهای تمام شده( مطلوب و متناسب با فعاليت خود و شرایط پذیرش در فرابورس جهت افشاء 

 مناسب اطالعات برخوردار باشد.

 .ایجاد واحدهایی از قبيل كميته حسابرسی و امور سهام در شركت .1۰

درصدی شركت در بازار سرمایه كماكان تصميم گيرنده  ۲۰الی  1۰كه پس از عرضه اینجه به با تو .11

شوند، بدیهی است حاكميت شركت و اعضای هيئت مدیره توسط سهامداران كنونی منصوب می

گردد و كميته هایی جهت نظارت و بازرسی در شركت جهت شركت دچار تغييرات خاصی نمی

مچنين گزارش هایی از قبيل فروش ماهانه و افشای اطالعات و گيرد و هبهبود عملكرد شكل می

شركت مطابق با دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات سازمان بورس  ی مهم شركت و ...قراردادها

شود نياز به بایست در سامانه كدال افشا گردد. در مجموع شركتی كه به بازار سرمایه وارد میمی

 ارش های به موقع و مطابق با دستورالعمل های مربوطه را دارد.مدیریت مالی قوی جهت ارائه گز
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ارائه درخواست اولیه از طریق مشاور پذیرش به بورس/ فرابورس :پرسشنامه پذیرش+نامه 

 درخواست+صورتهای مالی

وارسال مدارک اولیه به بورس/ فرابورس: امضا قرارداد مشاوره پذیرش با متقاضی  

 پذیرش پرسشنامه 

 (سازمان معتمد حسابرس- ترجیحا دوره3)شده حسابرسی مالی های صورت آخرین 

 شرکت توجیهی طرح  

 العاده فوق و عمومی مجامع به مدیره هیأت فعالیت گزارش آخرین 

 عمومی مجامع صورتجلسه آخرین 

 شرکت ماهیت تغییر یا مجاز امضای صاحبان تغییرات وآخرین تصمیمات آگهی به مربوط رسمی روزنامه آخرین 

 شرکت اساسنامه  

 شده تسویه سال از بعد عملکرد مالیات تشخیص های برگه و مالیاتی حساب مفاصا آخرین 

 در مدیره هیات های مصوبه شرکت زیان و سود بینی¬پیش سرمایه، افزایش توجیهی گزارش مهم، قرادادهای برداری، بهره پروانه) مهم اطالعات سایر 

 ...(و عمده های وفروش خرید خصوص

 آخرین نمودار سازمانی 

 امیدنامه نویس پیش 

 ساله سه بودجه بینی پیش 

 نشده حسابرسی آتی یا جاری مالی سال عملکرد بینی پیش گزارش تهیه 

 فرابورس بورس/در پذیرش با موافقت بر مبنی مشابه رکن یا سهم صاحبان عمومی مجمع مصوبه 

 (شرکت سرمایه0.002)پذیرش حق پرداخت واریز رسید 

 پذیرش مشاوره قرارداد 

 مورد حسب ماهه، سه مالي هاي صورت و شده حسابرسي ۀماه شش اي دوره میان مالي هاي صورت آخرین 

در صورت آماده  

  15بودن مدارک تا

روز)بستگی به 

آمادگی شرکت  

برای تکمیل  

 مدارک(

بررسی اجمالی توسط کارشناسان  

رس ودر صورت تایید بورس/ فرابو

 اولیه شروع مراحل پذیرش

بررسی مدارک و تهیه گزارش کارشناسی توسط 

 بورس/ فرابورس
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 برگزاری جلسه هیات/ کمیته پذیرش و تصمیم گیری در خصوص پذیرش یا رد شرکت:

  جه حق ماه فرصت درخواست مجدد پذیرش +حل مشکالت مطرح شده+واریز مجدد و 6رد درخواست : تا

 پذیرش

 ماه فرصت درخواست پذیرش +حل مشکالت مطرح شده 6ررسی مجدد: تا ب 

 :ماه فرصت هست برای  تبدیل از سهامی خاص به عام)برگزاری مجمع  6از تاریخ ابالغ تا  تایید انجام پذیرش

فوق العاده و ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری(،تاییدیه حسابرس)مثال سیستم بهای تمام شده و...(،تکمیل 

 تا قبل از درج سرمایه میبایست ثبت شده باشد( ودیگر مراحل...فرآیند افزایش سرمایه در صورت نیاز )

ارسال نامه كتبی مبنی بر  

تایيد درخواست پذیرش به 

توسط شركت ومشاور 

 بورس/فرابورس

 برگزاری مجمع فوق العاده توسط شرکت: 

 دستور جلسه: 

 .تغییر شخصیت حقوقی از سهامی خاص به سهامی عام1

 .تغییر اساسنامه به اساسنامه نمونه سازمان2
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را به مرجع ثبت شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده ی آن،تبدیل شرکت را تصویب کرده است مدارک زیر 

 شرکت ها تسلیم کند:

 .صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده كه تبدیل شركت را تصویب نموده است 

 .اساسنامه كه برای شركت سهامی عام تنظيم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسيده است 

 ت به تبدیل شركت،كه به تایيد حسابدار  رسمی رسيده باشد.دو ترازنامه و دو حساب سود و زیان مربوط به دو سال قبل از اخذ تصميم نسب 

 ارشناس ك غير منقول شركت بوده و به تایيد صورت دارایی شركت در موقع تسليم مدارک به مرجع ثبت شركت ها،كه متضمن تقویم كليه ی اموال منقول و

 رسيده باشد. كه توسط كانون كارشناسان معرفی گردیده رسمی دادگستری

 تنوع فعاليت و مدت شرك موضوع، نام و شماره ثبت، ی تبدیل كه باید به امضای دارندگان امضای مجاز شركت رسيده و مشتمل بر این نكات باشد: اعالميه 

 ،نشانی شعب آن. مركز اصلی شركت و در صورتی كه شعبی داشته باشد 

 سرمایه ی شركت و مبلغ پرداخت شده ی آن 

 ،گر وجود داشته باشد.ا تعداد و امتيازات سهام ممتاز 

 .در صورتی كه شركت برای مدت محدود تشكيل شده باشد،تاریخ انقضای مدت 

 هویت كامل رئيس و اعضای هيات مدیره و مدیر عامل شركت 

 شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی 

 مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته 

 مبلغ دیون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است. مبلغ دیون شركت و همچنين 

 .ق.ا.ق.ث( ۲۹7)ماده ی  ذكر نام روزنامه ی كثيراالنتشاری كه اطالعيه ها و آگهی های شركت در آن درج می گردد 

 

تبدیل سهامی 

خاص به سهامی 

 عام

ماه2  
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 بهادار اوراق بورس سازمان نزد شرکت ثبت•

ارسال صورتجلسه مجمع فوق العاده بورس) سازمان توسط ها شرکت ثبت اداره به شرکت ثبت تایید نامه ارسال

 سازمان وتایید سازمان با ثبت شرکت وفرم های مربوطه به

ارائه نامه ها در 

خصوص مرتفع شدن 

 شروط هیئت پذیرش

 

داره ثبت ثبت نزد ا

 شرکت ها

سپرده کردن سهام شرکت در 

شرکت سپرده گذاری مرکزی 

و تسویه وجوه)ثبت اطالعات 

سهامداران در سیستم سپرده 

 گذاری مرکزی(

 

اعالم لیست سهامداران به 

شرکت سپرده گذاری 

مرکزی وتسویه وجوه 

درصد 10وتعهد به عرضه 

دریافت قفل  سهام شرکت

توکن و افشای اطالعات 

مالی از طریق  سامانه 

کدال)تکمیل فرم های 

شرکت فناوری و ارسال 

 آنها(
 

تکمیل فرم فهرست  

و مشخصات  

دارندگان اطالعات 

 نهانی شرکت

 

به روزرسانی امیدنامه و اجرای 

اقدامات و شروط مندرج در 

صورتجلسه هیات/ کمیته 

 پذیرش

روز20  
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ارائه درخواست عرضه  چند درصدی سهام)بین 

درصدمتناسب باسایز شرکت وقیمت گذاری های 20تا5

مربوطه(  و تعیین وقت جلسه قیمت گذاری در اداره ناشران 

/بورسفرابورس  

درج شركت در نرخ های  

 فرابورس/بورس

ری وچانه زنی در اداره ناشران جلسه قیمت گذا

 فرابورس/بورس

روز7  

روز10  

 برگزاری جلسه معارفه

روز6-1۰  
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شركت، مشاور  و ارائه اطالعات توسط اقدامات سرعت عمل قابل ذكر می باشد از نظر زمانی اجرای گام های فوق به

  .پذیرش، سازمان بورس، بورس یا فرابورس وابسته است

شرح فعاليت

ش
یر

پذ
ور 

شا
م

ن 
سا

شنا
کار

زد 
ی ن

گان
بای

ش
یر

پذ

ش
یر

پذ
س 

شنا
کار

ش
یر

پذ
ر 

دی
م

ش
یر

پذ
ی 

ض
قا

مت

ضا
 اع

ن و
شرا

 نا
ون

معا

ش
یر

پذ
ت 

هيأ

ی
کز

مر
ی 

ذار
ه گ

رد
سپ

ت 
رک

ش

زار
 با

ت
اون

مع

می
مو

ط ع
واب

ر

1ارسال درخواست پذیرش متقاضی مطابق با فرم های بورس

222بررسی و ثبت درخواست دریافتی و ایجاد پرونده برای متقاضی

3ارسال قرارداد مشاور پذیرش و متقاضی پذیرش 

44444برگزاری جلسه با متقاضی و مشاور پذیرش و تشریح دستورالعمل پذیرش و الزامات بورس

55بررسی و پيگيری شرایط متقاضی جهت ادامه روند پذیرش در بورس

66آیا شرایط پذیرش احراز شده است؟

777بایگانی  سوابق و خروج از دستور کار پذیرش

88تکميل مدارک پذیرش و ارائۀ آن به بورس

99بررسی اسناد و مدارک دریافتی مطابق چک ليست های کنترلی

1010مدارک و مستندات ارسالی کامل است؟

1111اعالم موارد عدم احراز به مشاور پذیرش و متقاضی

12پی گيری دریافت مستندات و مدارک مربوطه از مشاور پذیرش و شرکت 

1313آیا موارد عدم احراز رفع شده است؟

14پی گيری تکميل پرونده پذیرش از مشاور و شرکت متقاضی

1515بازدید از شرکت در صورت لزوم

16تکميل/ رسيدگی مدارک و مطابقت با اسناد و مدارک پشتوانه

تهيه گزارش کارشناسی و هماهنگی جلسه هيات پذیرش 

جهت طرح گزارش در جلسه هيات پذیرش
171717

18برگزاری جلسه هيأت پذیرش

19در خواست در هيات پذیرش مورد موافقت قرار گرفت؟

20اعالم  تایيد پذیرش به متقاضی بر اساس نظر کتبی دریافتی از هيات پذیرش

21اعالم دالیل رد پذیرش به متقاضی بر اساس نظر کتبی دریافتی از هيات پذیرش

2222بررسی مجدد درخواست پذیرش متقاضی بر اساس در خواست متقاضی

پيگيری احراز موارد تعيين شده در مصوبه هيئت پذیرش و سایر مستندات و معرفی بازارگردان در صورت 

لزوم
23

242424آیا تمامی موارد تعيين شده توسط هيات پذیرش احراز شده است؟ ) در طی شش ماه(

25لغو پذیرش اوراق بهادار در بورس درمرحله قبل از درج

2626بررسی نهایی اميدنامه و به روز کردن مدارک پرونده

2727درج در فهرست نرخ های بورس و بارگذاری اميدنامه و اطالعات تکميلی در سایت بورس

2828هماهنگی برگزاری جلسه معارفه

292929هماهنگی با معاونت بازار جهت ایجاد کد و نماد

303030هماهنگی با سپرده گذاری و فناوری جهت ایجاد کد و نماد

3131313131هماهنگی برگزاری جلسه عرضه سهام )اعالم برنامه زمانی جلسه عرضه به واحد های مربوطه(

3232323232عرضه سهام طی شش ماه پس از درج

پایان
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پ:پوظزیفپمشزپوسپذیشر 
عمده و مدیران تعيين شده توسط متقاضی درخصوص  سازی سهامدارانارائه مشاوره، آموزش و آماده -1

الزامات و فرآیندهای پذیرش، قوانين و مقررات، ميزان تعهد عرضه سهام در عرضه اوليه، شرایط تداوم 

 پذیرش اوراق بهادار، همچنين الزامات گزارشگری و افشای اطالعات.

ياز در اساسنامة متقاضی به منظور ارائة پيشنهادات الزم در خصوص انجام تغييرات و اصالحات مورد ن -۲

 های پذیرفته شده در بورس/فرابورس ایران )مورد تأیيد سازمان(. انطباق با اساسنامة نمونة شركت

انجام هماهنگی الزم جهت برگزاری جلسات مشترک بين سهامداران عمده و مدیران متقاضی با  -3

 مسئولين سازمان و بورس/فرابورس ایران .

 ميدنامه و تكميل پرسشنامه پذیرش مطابق با فرم نمونه بورس/ فرابورس ایران . بررسی و تأیيد ا -4

 بررسی كليه مدارک، اسناد و اطالعات ارائه شده توسط متقاضی  -۵

 های تعيين شده در قوانين و مقررات. رعایت كليه مواعد و مهلت -6

بررسی درخواست پذیرش  اعالم تغييرات با اهميت در اطالعات ارائه شده توسط متقاضی كه در جریان -7

 ایجاد شده است به بورس/فرابورس ایران .

نظارت بر رعایت قوانين و مقررات مربوط توسط متقاضی پذیرش و اعالم كتبی موارد مغایر به متقاضی  -8

 به منظور تبعيت از نظر مشاور.

 باشد.انجام سایر مواردی كه مطابق مقررات بر عهدۀ مشاور می  -۹

 

پ:یپوظزیفپپوتعهدلتپمتقزضپ
 قوانين.تهيه و ارائة كلية اطالعات و مدارک مورد نياز به مشاور مطابق  .1

 فرابورس ایران. بورس/اعالم تغييرات با اهميت در اطالعات ارائه شده به مشاور و  .۲

 رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهای قانونی در صورت لزوم. .3

 پرداخت مبالغ مربوط به كارمزد پذیرش و درج. .4

می باشد از قبيل هزینه های كارشناس رسمی  مواردی كه مطابق مقررات بر عهدۀ متقاضیانجام سایر  .۵

 .فرابورس دادگستری جهت تقویم اموال شركت و خدمات مازاد مالی وحسابرسی مورد نياز بورس/

پ

 
 


