
 

  انم خداهب

 کنترلی عمده سهام عرضهاطالعیه  

  "4پرسپولیس" در نماد سیپرسپول یورزش یفرهنگشرکت 

در    سازی  سازمان خصوصی  ،)سهامی خاص(  بانک ملتکارگزاری   شرکت  03/11/1401  مورخ    1401//ص3929عطف به نامه شماره  

متعلق به وزارت ورزش و    )سهامی عام(  فرهنگی ورزشی پرسپولیس  شرکتاز سهام  درصد    51دل  سهم معا  5,362,657,650تعداد  نظر دارد  

تعیین   07/12/1401شنبه مورخ  یکتاریخ عرضه روز    به فروش برساند؛فرابورس ایران    پایهبازار    از طریق  شرایطی  ه وعمدطور  ب  جوانان را 

  شده است. 

 واگذاریمشخصات سهام قابل 

 )سهامی عام(  سیپرسپول یورزش یشرکت فرهنگ نام شرکت

 4پرسپولیس نماد معامالتی 

 فرابورس ایران  پایهبازار  نارنجیتابلو  بازار معامالت 

 سهم  10,515,015,000 سرمایه پایه شرکت

 5,362,657,650 تعداد سهام قابل عرضه 

 درصد  51 درصد از کل سهام 

 قیمت پایه هر سهم 
روز عرضه   قیمت در  تابلو فرابورس  قیمت  معادل  قیمت پایه هر سهم  روز    )معادل  از  پایانی  قبل 

 ریال کمتر نباشد.   5,106آنکه از  بشرطدرصد   110 به اضافه (عرضه

 قیمت پایه کل 

تابلو فرابورس در روز عرضه )معادل    متیهر سهم معادل ق  ه یپا  متیقتعداد سهام قابل عرضه، ضربدر  

  27,381,729,960,900که از قیمت  شرط آنب  درصد  110روز قبل از عرضه( به اضافه    یانیپا  متیق

 ریال کمتر نباشد. 

 سپرده حضور در رقابت

تابلو فرابورس   متیهر سهم معادل ق  هیپا  متیضربدر قدرصد،    10تعداد سهام قابل عرضه، ضربدر  

 متقی  از   که درصد بشرط آن  110روز قبل از عرضه( به اضافه    یانیپا  متیدر روز عرضه )معادل ق

 ریال کمتر نباشد.   2,738,172,996,090

 07/12/1401شنبه مورخ یکروز  تاریخ عرضه 

 (این اطالعیه 3  رجوع شود به بند(شرایطی  شرایط پرداخت ثمن معامله 

 )سهامی خاص( ملتشرکت کارگزاری بانک   کننده کارگزار عرضه
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گردند که پس از خرید سهام موضوع  در صورت تشکیل کنسرسیوم خرید، هریک از اعضای کنسرسیوم متعهد می

این اطالعیه، برای عرضه هر میزان از سهام متعلق به خود در هریک از بازارهای عادی یا بلوک، نسبت به اخذ تاییدیه  

 کمیته درج فرابورس ایران اقدام نمایند. 

( را بصورت نقد یا ضمانتنامۀ بانکی بدون قید و شرط  درصد قیمت پایه کل  10بایست سپردۀ حضور در رقابت )معادل  کارگزار خریدار می (1

واریز و    جوهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وشرکت سپرده  ماهه(، از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب  )حداقل سه

 فرابورس ایران ارائه نماید. بازار معاونت نظارت  را به  مزبور شرکت تحویل نموده و تأییدیۀ شرکت  یا به این

 باشد. مسئولیت صحت اطالعات، مدارک و مستندات ارسالی با شرکت فروشنده و کارگزاری وی می (2

 . به انجام برساند  نامه پیوست رابه شرح  دموار پس از انجام معامله یروز کار 10 ی ملزم است حداکثر ط خریدارکارگزار  (3

عام(    یوجوه )سهام  هیاوراق بهادار و تسو  یمرکز  یگذارشرکت سپرده  دییشده را که به تأ  لیتکم  یاپا یوجه خارج از پا  هیفرم تسو(  3-1

  ن یا  3مندرج در بند    طیه فرم مذکور به منزله تحقق کامل شرااست ارائ  یه ی. بددیارائه نما  رانیبه معاونت نظارت بازار فرابورس ا  رسد،یم

 .گرددی م یلقت  زین ه یاطالع

روز کاری پس از انجام معامله، فرم تسویه وجه خارج از پایاپای تکمیل شده را که به تأیید شرکت    10کارگزار فروشنده ملزم است حداکثر طی   (4

رسد، به معاونت نظارت بازار فرابورس ایران ارائه نماید. بدیهی است ارائه فرم مذکور میگذاری مرکزی و تسویه وجوه )سهامی عام(  سپرده

 گردد.این اطالعیه نیز تلقی می  3به منزله تحقق کامل شرایط مندرج در بند 

 

 کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران :

 مصوب مورخ اصالحی  الزم است ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در فرابورس ایران   •

 ( توسط متقاضیان خرید سهام رعایت گردد. اطالعیه)پیوست    و اوراق بهادار  شورای عالی بورس   04/03/1400و    08/03/1398  ،25/02/1397

( نسبت به تکمیل و ارائه تعهدنامه مربوطه،  25/11/1401مورخ  شنبه سه روز کاری قبل از عرضه )روز    6بایست حداقل متقاضیان خرید می   •

نمایند. )مندرج در سایت رسمی شرکت  )پیوست( به کارگزار خود اقدام    7تا    3های  )پیوست( و ارائه مستندات الزم از جمله فرم  1-1فرم شماره  

 ( www.ifb.irفرابورس ایران به نشانی 

)پیوست( و   2(، نسبت به تکمیل فرم شماره 25/11/1401مورخ   شنبه سه روز کاری قبل از عرضه )روز  6بایست حداقل کارگزار خریدار می   •

 کنترل کامل بودن مستندات به شرح ذیل اقدام نماید:

 الف. بررسی رعایت مقررات پولشویی در تجهیز منابع طبق رویه پیوست؛ 

 ؛7الی  3های و فرم 1-1ب. اخذ و کنترل کامل بودن فرم شماره 

 ، تایید و امضای فرم توسط کارگزار خریدار؛ 2ج. تکمیل فرم شماره 

و همچنین ارسال دو نسخه   سازی، سازمان خصوصیهای فوق به سازمان بورس و اوراق بهادارتکمیل شده از تمامی فرم  د. ارسال یک نسخه
 های مذکور به شرکت فرابورس ایران. از فرم

 

http://www.ifb.ir/


 

 

 

 

 اهلیت  پایش  و  احراز  و  )استراتژیک(  مشتریان راهبردی  انتخاب  روش  اجرایی  دستورالعمل»ضمن رعایت مفاد    بایستمیخرید    متقاضیان •

و همچنین رعایت مفاد    باشددر دسترس می   www.ipo.irسازی به نشانی  که در سایت اینترنتی سازمان خصوصی  «هاواگذاری  در  مدیریتی

  )پیوست این اطالعیه( بند ب این نامه(    3)با تاکید بر مورد  بانک ملت    یشرکت کارگزار  03/11/1401مورخ     1401/ص/3929نامه شماره  

  و سازی  خصوصی  سازمان   سایت  در   شده  منتشر  آگهی  در  مندرج  « مدیریتی  و   فنی   صالحیت»    بررسی   به  مربوط   خود   یارائه  قابل  مستندات

 دهند. تحویل سازیسازمان خصوصی عرضه به از قبل کاری روز 6 تا حداکثر

هرگونه تغییر درصد مشارکت متقاضیان متعدد خرید اعالمی تا قبل از قطعی شدن معامله، با درخواست کلیه خریداران و پس از موافقت   •

 پذیر است.  فرابورس امکان 

کسب اطالعات کافی و وافی از وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد واگذاری قبل از تاریخ انجام معامله بر عهده خریدار یا  •

اوراق بهادار به استناد   خریداران است. خریدار یا خریداران بعد از واگذاری حق هیچگونه ادعا علیه شرکت فرابورس ایران و سازمان بورس و

نداشتن اطالعات الزم از اسناد و صورتهای مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی و آخرین وضعیت حسابها و موارد اعالمی و اطالعات دیگر مربوط  

 به سهام مورد معامله و شرکت مربوطه را ندارند.  

هیئت مدیره سازمان   07/06/1388، مصوب  "بهادار در فرابورس ایراندستورالعمل اجرائی نحوه انجام معامالت اوراق  "  30مطابق تبصره ماده   •

در معامالت عمده، کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به سامانۀ معامالتی است که  بورس و اوراق بهادار و اصالحات بعدی آن، 

به    نامۀ بانکی بدون قید و شرطا به صورت نقد یا ضمانتتقدم سهام موضوع معامله براساس قیمت پایه ردرصد ارزش سهام یا حق  10معادل 

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

 .تضامین مربوطه به فرابورس ارایه کندواریز یا به این شرکت تحویل دهد و تأییدیۀ شرکت مزبور را مبنی بر اخذ  بهادار و تسویه وجوه

دستورالعمل مذکور، در صورتی که تخلفات کارگزار خریدار یا کارگزار فروشنده مانع انجام معامله شود، متخلف مکلف به    35مطابق ماده   •

تواند وثایق و تضامین کارگزار میپرداخت یک درصد ارزش معامله به قیمت پایه به عنوان خسارت به طرف مقابل خواهد بود. در این خصوص  

الزم را حسب مورد از خریدار یا فروشنده دریافت نماید. همچنین در صورت عدم انجام معامله مطابق این ماده، کارگزار متخلف مکلف است 

 پرداخت نماید.   گذاری مرکزیکارمزدهای انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به قیمت پایه به سازمان، فرابورس و شرکت سپرده

 07/06/1388مصوب  "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس ایران" 37کارگزار خریدار الزم است تا مفاد ماده  •

 مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصالحات بعدی آن را رعایت نماید.هیأت

رتی که حصه نقدی مطابق با شرایط اطالعیه عرضه توسط کارگزار خریدار به حساب شرکت  در صومکرر دستورالعمل مذکور،    40مطابق ماده   •

ماند. در   گذاری مرکزی در موعد مقرر واریز نشود، معامله محقق نشده و سهام موضوع اطالعیه عرضه در مالکیت فروشنده باقی خواهدسپرده

الضمان را به عنوان وجه درصد واریزی خریدار کسر و مابقی آن  10ا از محل  گذاری مرکزی کلیه کارمزدهای متعلقه راین صورت شرکت سپرده

 .ناشی از عدم انجام تعهدات خریدار به حساب کارگزار فروشنده جهت پرداخت آن به فروشنده واریز می نماید

وسط کارگزار فروشنده، موضوع به  در صورت عدم ارایۀ سند تسویه خارج از پایاپای طی مهلت مقرر تدستورالعمل مذکور،    41مطابق ماده   •

شود. در صورتی که کارگزار فروشنده براساس رأی صادرۀ قطعی متخلف شناخته شود، موظف  مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع می

 معامله به سازمان،   است معادل یک درصد ارزش معامله بر حسب قیمت پایه را به کارگزار خریدار و کارمزدهای انجام معامله را بر حسب ارزش 

http://www.ipo.ir/


 

           

    

 

 

 

گذاری مرکزی پرداخت نماید. کارگزار خریدار پس از کسر کارمزد خود مکلف به پرداخت مابقی مبلغ مذکور به  فرابورس و شرکت سپرده 

 .عنوان خسارت به خریدار خواهد بود

عرضه عمده  های این اطالعیه جزء الینفک اطالعیه  سایر شرایط و اطالعات معامله موضوع این اطالعیه در پیوست ارائه شده و پیوست

 باشد. )سهامی عام( می سیپرسپول ی ورزش یشرکت فرهنگکنترلی سهام 

 

  

 
 

 

 
 

 زاد  محسن اشعري

 عملیات بازار   مدیر

 
 

 

 

 



۱۴۰۱/۱۱/۰۳

۳۹۲۹/ص/۱۴۰۱

ندارد

جناب آقای محسن اشعری زاد

مدیریت محترم عملیات بازار  شرکت فرابورس ایران 

 موضوع: درخواست عرضه عمده سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس 

 با سالم و احترام؛

به استناد نامه شماره ۲۰۹۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ سازمان خصوصی سازی در خصوص درخواست عرضه 
عمده سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس و با عنایت به آگهی منتشر شده در روزنامههای ایران و رسالت مورخ 
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ (نوبت اول) و ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ (نوبت دوم)، به استحضار می رساند این کارگزاری در نظر دارد، تعداد ۵,۳۶۲,۶۵۷,۶۵۰ 
(پنج میلیارد و سیصد و شصت و دو میلیون و ششصد و پنجاه و هفت هزار و ششصد و پنجاه) سهم معادل ۵۱ درصد از سهام 
شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان را از کد معامالتی وزا ۰۰۲۲۳ و بهصورت معاف از مالیات؛ با 
شرایط پرداخت وجه معامله به صورت ۲۰ درصد نقد طی مهلت ۲۰ روز کاری و مابقی بصورت اقساط طی ۶ سال با فواصل زمانی 
۶ ماهه و نرخ سود ۱۸%، به قیمت پایه هر سهم معادل قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) 
به اضافه ۱۱۰ % به شرط آنکه از ۵,۱۰۶ ریال کمتر نباشد، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ و مطابق اطالعیه آن شرکت محترم عرضه 

نماید. خواهشمند است در خصوص عرضه عمده سهام شرکت مزبور دستورات مقتضی را صادر فرمایید. 

شایان ذکر است مابقی شرایط معامله به شرح بندهای ذیل می باشد:
الف) قابل توجه متقاضیان خرید:

متقاضیان به دقت موارد مندرج در آگهی عرضه و سایر اسناد مرتبط از جمله نامه درخواست عرضه و اطالعیه منتشر شده در پایگاه اینترنتی  -۱
شرکت فرابورس ایران را مطالعه و اقدامات مورد نیاز و مدارک الزم برای حضور در رقابت را تا موعد مقرر و به صورت کامل حسب مورد از 
طریق کارگزار به شرکت سپردهگذاری مرکزی اورق بهادار و تسویه وجوه، شرکت فرابورس ایران و سازمان خصوصیسازی تحویل نمایند. 

در صورت هرگونه تأخیر در ارسال مدارک و یا نقص و ابهام در مستندات دریافتی، مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
با عنایت به لزوم رعایت مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون فوتبال کشور در خصوص عدم امکان مالکیت همزمان دو باشگاه  -۲

توسط ذینفع واحد؛ متقاضیان خرید سهام شرکت موضوع این آگهی ملزم به رعایت این مقررات میباشند.
خریدار موظف است در برنامه تقدیمی خود برای اداره و توسعه بنگاه، محورهای زیر را هدفگذاری نماید. این برنامه که میباید شامل اهداف  -۳
کمی و در برشهای یکساله باشد جزء تعهدات خریدار بوده و به طور منظم مورد پایش قرار خواهد گرفت. در صورت عدم ایفای تعهدات 

این بند سازمان خصوصیسازی حق فسخ قرارداد واگذاری را خواهد داشت.
الف) پیش بینی منابع درآمدی جدید و پایدار و افزایش درآمد از محل منابع فعلی



۱۴۰۱/۱۱/۰۳

۳۹۲۹/ص/۱۴۰۱

ندارد

ب) مدیریت هزینه و راهبرد جذب بازیکنان و کادر فنی
ج) کاهش بدهیهای معوق

د) خروج از زیان انباشته و سودآوری پایدار شرکت
ه) برنامه تقویت و توسعه تیمهای پایه وکسب درآمد از این محل
و) هدفگذاری جایگاه و رتبه تیم در بین باشگاههای ایران و آسیا

خریدار مکلف است ظرف مدت یکسال پس از ابالغ قرارداد نسبت به کاهش مانده سرفصل پرداختنی تجاری و سایر پرداختنیهای مندرج  -۴
در صورتهای مالی مبنای واگذاری به میزان یک سوم، با اولویت پرداخت مطالبات بازیکنان و مربیان فصول قبل اقدام نماید. در صورت عدم 

ایفای تعهدات موضوع این بند؛ خریدار مشمول پرداخت جریمه معادل ۱۰ درصد مطالبات مذکور خواهد بود.
خریدار متعهد است در مدیریت شرکت به گونهای برنامهریزی و اقدام نماید که رتبه تیم فوتبال در لیگ برتر فوتبال کشور (جام خلیج فارس)  -۵

در ۲ سال متوالی از رتبه چهارم کمتر نباشد، در غیر این صورت سازمان خصوصیسازی حق فسخ قرارداد واگذاری را خواهد داشت.
متقاضیان میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر و بازدید از بنگاه مورد واگذاری، با ارائه درخواست کتبی به دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاهها  -۶
و یا از طریق ثبت در «سامانه مشتریان بالقوه» مندرج در پایگاه اینترنتی سازمان به نشانی www.ipo.ir، نسبت به اخذ معرفینامه اقدام 

نمایند. (شماره تلفنهای۸۳۳۳٩۵۰۳-۸۸۰۸۳۶۴۰)

ب) ارائه تضمین شرکت در رقابت: 
کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به سامانة معامالتی است که معادل ۱۰ درصد ارزش سهام یا حقتقدم سهام موضوع معامله 
براساس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانتنامة بانکی بدون قید و شرط به نفع شرکت سپردهگذاری مرکزی اورق بهادار و تسویه وجوه از 
مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپردهگذاری مرکزی اورق بهادار و تسویه وجوه  واریز یا به این شرکت تحویل دهد و تأییدیة 
شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به فرابورس ارائه کند. چنانچه برنده رقابت ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابالغ توسط فرابورس، نسبت 
به پرداخت ثمن نقدی معامله، ارائه اسناد تضمین، وکالتنامه محضری و یا امضای قرارداد اقدام ننماید، مطابق ضوابط مقرر در قوانین و مقررات 

فرابورس، سپرده به نفع سازمان خصوصیسازی ضبط خواهد شد.
ج) سایر شرایط معامله: 

مدت تنفس در پرداخت اولین قسط به مدت یکسال و بدون سود فروش اقساطی میباشد. -۱
متقاضیان اقرار مینمایند؛ ممنوع المعامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی  -۲

مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ و اصالحات بعدی آن نمیباشند. 
خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصیسازی که در اجرای قراردادهای منعقده، اقساط آنان معوق گردیده، تا تعیین تکلیف  -۳

بدهیهای قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت. 
خریداران متعهد هستند، چنانچه فعالیت شرکت طبق تشخیص و ابالغ سازمان پدافند غیرعامل متضمن امور حساس امنیتی و طبقهبندی  -۴

حیاتی باشد، در اداره شرکت و مدیریت امور، ضوابط مربوطه ابالغی از مرجع مذکور را به دقت رعایت و اجراء نمایند. 

http://www.ipo.ir/
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موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها، موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و  -۵
اصالحات بعدی آن که متقاضی خرید سهام میباشند، متعهد میگردند، محدودیتهای مقرر در ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 

(۴۴) قانون اساسی و اصالحات بعدی آن را رعایت نمایند. بدیهی است مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود. 
خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴) و (۴۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر  -۶
به اخالل در رقابت، میباشند. همچنین خریدار اقرار مینماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۴۷) قانون مذکور نیست. بدیهی است در 
صورتیکه انجام یک یا چند مورد از رویههای ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون فوقالذکر از سوی خریدار، برای شورای رقابت 

محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات آن شورا (موضوع ماده ۶۱ قانون) را نخواهد داشت.
نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد صورت می گیرد و شرکت در مزایده به معنی اطالع کامل و رعایت و قبول کلیه شرایط مندرج است. -۷

خریدار متعهد می گردد برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نماید. -۸
در معامالت اقساطی، کل سهام واگذارشده (اعم از بخش نقدی و اقساطی) از ابتدای واگذاری تا زمان تسویه، نزد سازمان به عنوان وثیقه  -٩

باقی خواهد ماند و حداقل معادل۵۰ درصد مانده بدهی، اسناد تضمینی از خریدار دریافت میگردد.
خریدار سهام کنترلی، ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور میباشد. -۱۰
خریدار (خریداران) متعهد میگردد برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود بنگاه در حال واگذاری، حداکثر ۶ ماه پس از  -۱۱
عقد قرارداد به سازمان خصوصیسازی ارائه نماید. در صورت تخلف از مفاد این بند، خریدار به پیشنهاد سازمان خصوصیسازی و تصویب 
هیات واگذاری مشمول تنبیهات موضوع بند «ب» ماده «۸» دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری بنگاهها و شرکتهای واگذار شده به 

صورت کنترلی و مدیریتی میگردد.
خریدار اقرار مینماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۶۳ ) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  -۱۲
مصوب ۱۳٩۷/۰۲/۳۰ مجلس شورای اسالمی، مبنی بر عدم اجازه خرید تمام یا بخشی از شرکتهای قابل واگذاری به دلیل استفاده از 
امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی، نمیباشد. در غیر اینصورت تحقق و یا تداوم اعتبار معامله منوط 

به پرداخت وجه معامله به صورت نقد خواهد بود.
خریدار سهام مکلف است به نسبت سهام مورد معامله، بدهی مندرج در صورتهای مالی مبنای ارزشگذاری سهام به «شرکت  -۱۳
مادرتخصصی ذیربط»، «خزانهداری کل کشور» را از زمان واگذاری سهام مطابق ترتیبات قانونی مقرر توسط دستگاههای مزبور پرداخت 
نماید. همچنین خریدار میبایست بابت تضمین پرداخت بدهی به «شرکت مادرتخصصی ذیربط» و «خزانهداری کل کشور»، اسناد تضمین 
مناسب را صادر و در اختیار آنها قرار دهد. مسئولیت خریدار (به نسبت سهام مورد معامله) و شرکت درخصوص اصل بدهی مذکور و همچنین 

پرداخت جرائم و وجه التزام به «شرکت مادرتخصصی ذیربط»، تضامنی خواهد بود.
آزادسازی سهام بنگاه مورد معامله توسط سازمان خصوصیسازی عالوه بر تسویه حساب کامل مطالبات (مندرج در صورتهای مالی  -۱۴
مبنای ارزشگذاری سهام) با دستگاههای یاد شده، منوط به جایگزینی کامل تضامین و تعهدات صادره از سوی شرکت مادرتخصصی ذیربط 

نزد اشخاص ثالث توسط خریدار (به نسبت سهام خریداری شده) میباشد.
خریدار سهام مکلف است همزمان با امضای قرارداد واگذاری سهام، نسبت به ارائه اسناد تضمین مناسب به شرکت مادرتخصصی  -۱۵
معادل تضامین و تعهدات صادره شرکت مادرتخصصی برای تضمین تعهدات شرکتهای مورد واگذاری (نزد اشخاص ثالث) اقدام نماید. 
خریدار متعهد میگردد ظرف مدت معین از تاریخ عقد قرارداد به نسبت سهام مورد معامله و با کسب رضایت مضمونله اقدام به آزادسازی 
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یا جایگزینی تضامین و تعهدات شرکت مادرتخصصی نزد اشخاص ثالث نماید. پس از آزادسازی و جایگزینی مزبور بنا به تأیید و اعالم 
سازمان خصوصیسازی و ذینفع تضامین و تعهدات مورد بحث، اسناد تضمین مأخوذه از خریدار عودت خواهد شد.

کسب اطالعات کافی و وافی از وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد واگذاری قبل از تاریخ انجام معامله بر عهده خریدار  -۱۶
است. خریدار بعد از واگذاری حق هیچگونه ادعا علیه سازمان به استناد نداشتن اطالعات الزم از اسناد و صورتهای مالی، اقتصادی، فنی و 

حقوقی و آخرین وضعیت حسابها و موارد اعالمی و اطالعات دیگر مربوط به سهام مورد معامله و شرکت مربوطه را ندارد. متقاضیان می
توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر در خصوص آخرین وضعیت شرکت، به سایت سازمان خصوصیسازی و سامانه جامع اطالعرسانی 

کدال به نشانی www.codal.ir مراجعه نمایند.
هرگونه کسری ذخیره سرفصل داراییها و کسری بدهیها از جمله کسری ذخایر مالیات قطعی شده یا قطعی نشده، بیمه تأمین  -۱۷
اجتماعی، بازخرید خدمت و سنوات پرسنل، بهره و جرایم متعلقه درقبال اخذ تسهیالت بانکی و مالی و ... در گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی و صورتهای مالی شرکت به عهده خریدار خواهد بود و هیچگونه ادعایی در خصوص کسری و اضافی ارقام نخواهد داشت و سازمان 
خصوصیسازی نیز هیچگونه تعهدی در  قبال مبالغ فوق نخواهد داشت. ضمناً موارد مذکور مشمول بند ( ه ) ماده ( ٩ ) دستورالعمل اجرائی 
نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری موضوع شماره ۲۲۳٩۱۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۸ نخواهد بود و خریدار در صورت ابهام در هر یک از سرفصل 

حسابها میتواند درخواست اسناد و مدارک مربوطه را نماید.
سازمان خصوصیسازی به موجب ماده « ۴۳۶ » قانون مدنی در فرض وجود عیب از عیوب تبری کرده و خریدار هیچگونه حقی از جمله  -۱۸

حق رجوع به سازمان را نخواهد داشت. خریدار قیمت پیشنهادی جهت خرید سهام را بر اساس اختیارات خود طی فرایند رقابتی ارائه می
نماید و خریدار با شرکت در مزایده کلیه خیارات خصوصاً خیار غبن ولو فاحش را از سوی خود سلب و ساقط نموده و این موضوع در قرارداد 

مربوطه نیز درج خواهد شد. 
سایر شرایط عمومی و اختصاصی واگذاری و نیز اطالعات و مقررات مربوطه (از جمله موارد زیر)، در بخش « آگهیهای عرضه» از  -۱٩
پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی، پایگاه اینترنتی شرکت فرابورس ایران به نشانی : www.ifb.ir  و نیز سامانه جامع اطالع رسانی 

کدال به نشانی: www.codal.ir قابل دسترس است.
نمونه قرارداد و وکالتنامه محضری .۱

صورتهای مالی، سایر مستندات مرتبط و آخرین اطالعیههای تکمیلی .۲
۳. شیوهنامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطای تخفیف به خریداران (در معامالت اقساطی)

شیوهنامه تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاریها .۴
۵. دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری

دستورالعمل نحوه اعمال مشوقهای مالی و یا غیر مالی .۶
دستورالعمل نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطای تخفیفات .۷

دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها .۸

د) مشوقها:
خریدار در صورت احراز شرایط مقرر در شیوه نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی از مزایای این شیوه نامه به شرح زیر برخوردار خواهد  -۱

بود: 

http://www.codal.ir/
http://www.ifb.ir/
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الف) افزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط برای خریداران بخش خصوصی تا میزان یک سوم و برای خریداران بخش تعاونی تا میزان دو پنجم 
جمع مدت و تعداد اقساط مصوب.

ب) بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب «۱۰%» رشد ساالنه برای خریداران بخشهای خصوصی و تعاونی، به مأخذ «۱۰۰» برای رقم میانه دوره اقساط.
ج) نرخ سود فروش اقساطی برای خریداران بخشهای تعاونی و خصوصی واقعی به ترتیب معادل ۱۵ و ۱۶ درصد و سایر خریداران معادل ۱۸ درصد

خریدار در صورت انجام اقدامات زیر از تخفیفات مقرر در این بند برخوردار خواهد بود: (اقدامات مربوط به جزءهای الف تا ج بر مبنای  -۲
صورتهای مالی حسابرسی شده بررسی خواهد شد).

الف) در صورتیکه خریدار بتواند نسبت سود ناخالص به درآمد عملیاتی را از سال دوم واگذاری به بعد حداقل در سطح ۲۵ درصد حفظ نماید از ۱۰ درصد 
تخفیف در مبلغ سود فروش اقساطی برای هر سال برخوردار خواهد بود. در صورت افزایش این نسبت به ۳۰ درصد تخفیف قابل اعمال بابت آن سال معادل 

۱۵ درصد خواهد بود.
ب) در صورتیکه درآمد حاصل از برند، عالئم تجاری و تبلیغات محیطی طی ۳ سال متوالی در طول قرارداد نسبت به سال قبل از آن حداقل ۵۰ درصد افزایش 

یابد خریدار معادل ۵ درصد از مبلغ یک قسط مشمول تخفیف خواهد بود. این تخفیف فقط یکبار قابل اعمال خواهد بود.
ج) در صورتیکه نسبت درآمد حاصل از فروش بازیکن شامل نقل و انتقال و یا حق رشد به کل درآمدهای عملیاتی شرکت به طور متوسط طی ۵ سال پس از 

واگذاری ۳۰ درصد باشد، معادل ۵ درصد از مبلغ یک قسط مشمول تخفیف خواهد بود.
د) در صورت کسب عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا معادل ۲۰ درصد و یا کسب قهرمانی در لیگ برتر معادل ۵ درصد تخفیف در مبلغ یک 

قسط بهرهمند خواهد شد.

و) نحوه بررسی صالحیت متقاضیان:
عرضه بلوک سهام شرکت موضوع این آگهی با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش  -۱
اهلیت مدیریتی در واگذاریها» صورت خواهد گرفت. بر اساس مفاد  این دستورالعمل صالحیتهای عمومی و تخصصی متقاضیان مورد 

بررسی قرار گرفته و صرفاً اشخاص واجد شرایط امکان رقابت در روز عرضه را خواهند داشت.
مطابق مفاد دستورالعمل مذکور، شاخصهای مربوط به «صالحیتهای فنی و مدیریتی» متقاضیان (به عنوان بخشی از شاخصهای صالحیت  -۲
تخصصی) و صالحیت امنیتی (به عنوان بخشی از شاخصهای صالحیت عمومی) توسط کارگروه بررسی صالحیت، موضوع این دستورالعمل 
مورد بررسی قرار گرفته و شاخصهای مربوط به «تمکن مالی» و نیز «شاخصهای صالحیت عمومی» متقاضیان مطابق مفاد ماده (۲) «ضوابط 
مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران » توسط شرکت 

فرابورس ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
متقاضیان میبایست نسبت به تکمیل و ارائه تعهدنامه حضور در رقابت، مندرج در پایگاه اینترنتی سازمان خصوصیسازی (بخش آگهیهای  -۳
عرضه - قسمت «مستندات عرضه») اقدام نمایند. بهمنظور ضمانت اجرای این تعهد، عالوه بر تامین سپرده شرکت در رقابت موضوع بند 
(ب) این نامه؛ معادل ۱ درصد دیگر از ارزش پایه سهام قابل واگذاری (مبلغ سپرده بررسی صالحیت مندرج در جدول آگهی) به عنوان سپرده 
بررسی صالحیت به صورت نقد و یا ضمانت بانکی معتبرحسب مورد، به حساب سازمان خصوصی سازی واریز و رسید آن و یا اصل ضمانتنامه 
را حداکثر تا ۶ روز کاری قبل از عرضه به مدیریت حراست سازمان خصوصیسازی (طبقه هفتم) تحویل نمایند. در صورت انصراف هر یک 
از متقاضیان تأیید صالحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی و یا ضمانتنامه بانکی در اختیار سازمان خصوصی سازی (معادل یک 
درصد مذکور) به نفع سازمان خصوصیسازی ضبط خواهد شد. الزم به توضیح است در صورت عدم واریز سپرده و یا تحویل ضمانتنامه و 

نیز عدم ارائه تعهدنامه حضور در رقابت تا موعد مقرر، صالحیت متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
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به منظور بررسی «صالحیتهای فنی و مدیریتی»؛ متقاضیان میبایست عالوه بر ارائه درخواست خرید و مدارک الزم و نیز ارائه تضامین  -۴
مربوط به حضور در رقابت به کارگزار مربوطه برای ارائه به شرکت فرابورس ایران، طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات عرضه
های عمده در فرابورس؛ مستندات قابل ارائه مربوط به بررسی صالحیتهای فنی و مدیریتی موضوع جدول بند (ب) ماده (۳) دستورالعمل 
فوقالذکر را به همراه مدارک سپرده موضوع بند (۳) فوق، حداکثر تا ۶ روز کاری قبل از عرضه، به مدیریت حراست سازمان خصوصیسازی 

(طبقه هفتم) تحویل دهند.
صالحیت امنیتی خریدار به عنوان یکی از موارد سنجش صالحیتهای عمومی موضوع دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی  -۵
(استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها؛ توسط سازمان خصوصیسازی از مراجع ذیربط مورد استعالم قرار خواهد 
گرفت. در صورت عدم پاسخ به استعالم تا دو روز قبل از عرضه توسط مراجع فوق، اعالم فهرست متقاضیان واجد شرایط و فرایند عرضه 

مطابق دستورالعمل مذکور صورت خواهد گرفت.
در صورت عدم ارتباط موضوع فعالیت تجاری متقاضی با موضوع فعالیت شرکت مورد عرضه؛ هر گونه فعالیت تجاری رسمی و قانونی در  -۶
زمینه تولیدی، صنعتی، خدماتی و صادراتی که مؤید تسلط متقاضی به امور تجاری و بازرگانی باشد به عنوان شاخص صالحیت فنی مدیریتی 
(موضوع بند ب ماده ۳ دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها) 
پذیرفته میشود و حداقل سابقه فعالیت برای این دسته از متقاضیان ۵ سال خواهد بود. چنانچه متقاضی و یا شرکت تحت تملک وی در زمره 

شرکتهای پذیرفته شده و دارای بازار فعال در بورس یا فرابورس باشد نیز، واجد امتیاز مربوط به شاخص موضوع فعالیت خواهد بود.
خریدار به منظور حضور در جلسه کارگره بررسی صالحیت جهت تبیین برنامه اداره و توسعه بنگاه میتواند در اولین روز کاری پس از اتمام  -۷

مهلت ارسال مدارک نسبت به معرفی نماینده تاماالختیار خود به سازمان خصوصیسازی اقدام نماید. 
عالوه بر اینکه نداشتن بدهی معوق به سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان یکی از معیارهای مربوط به «ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید  -۸
در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» توسط شرکت فرابورس ایران مورد بررسی قرار 
میگیرد؛ خریداران مکلفند نسبت به ارائه تأییدیهای معتبر مبنی بر عدم بدهی معوق به سایر صندوقهای بازنشستگی ذیربط خود بهعنوان 

یکی از مدارک مورد نیاز برای بررسی صالحیت توسط سازمان خصوصیسازی، تا مهلت مقرر اقدام نمایند.
تضمین ارائه شده توسط متقاضیان رد صالحیت شده پس از اعالم نتیجه بررسیهای کارگروه، قابل استرداد خواهد بود. همچنین پس از  -٩

پایان رقابت تضمین متقاضیان حاضر در عرضه (با تایید شرکت فرابورس ایران) مسترد خواهد شد.
چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و تا زمان ابالغ قرارداد واگذاری، مواردی مبتنی بر عدم احراز صالحیت متقاضی کشف گردد،  -۱۰

سازمان خصوصیسازی میتواند نسبت به لغو واگذاری به خریدار اقدام نماید. 
برنامه یا طرح توجیهی ارائه شده از سوی متقاضیانِ مشمول بررسی «صالحیتهای فنی و مدیریتی» جزو الینفک قرارداد واگذاری  -۱۱

بوده و به عنوان تعهدات قراردادی خریدار منظور و توسط سازمان خصوصیسازی مورد نظارت قرار میگیرد. 
متقاضی خرید متعهد میگردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخصهای صالحیت عمومی موضوع جدول بند (الف) ماده (۳)  -۱۲
«دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها» را رعایت نماید. این 

موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.
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مدارک قابل ارائه به سازمان خصوصیسازی برای بررسی صالحیت
محتویات پاکت الف:

تعهدنامه حضور در رقابت  -۱
مدارک تضمین برای بررسی صالحیت موضوع جزء (۳) بند (د ) این نامه به شرح ذیل: -۲

واریز سپرده نقدی: واریز به شماره شبا IR ۱۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۱۵۰۶۳۷۴۵۷۷ نزد بانک مرکزی بنام سازمان خصوصیسازی  -
- ضمانتنامه بانکی: ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده بدون قید و شرط صادر شده از یکی از بانکهای معتبر کشور با اعتبار ۳ ماهه (با قید 

عبارت" قابل تمدید حسب درخواست ذینفع" در متن ضمانتنامه)  
محتویات پاکت ب:

مدارک مربوط به جدول بند (ب) ماده (۳) دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها شامل:
الف) مستندات مربوط به موضوع فعالیت متقاضی ( از جمله اساسنامه)                      ج) برنامه مدیریت و توسعه بنگاه مورد واگذاری

ب) مستندات مربوط به سابقه فعالیت                                                                    د) آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده
توجه:  تمامی موارد فوق میبایست درون یک پاکت مناسب و طی مهلت مقرر به مدیریت حراست سازمان خصوصیسازی (طبقه هفتم) تحویل داده شود.

رونوشت:

سرپرست محترم دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها سازمان خصوصی سازی جناب آقای سید مجید هاشمی
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 بانک ملتمدیر عامل محترم شرکت کارگزاری 

 ضه عمده سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیسموضوع: درخواست عر

 با سالم و احترام

این سازمان  ،)نوبت دوم( 10/11/1401)نوبت اول( و  03/11/1401های ایران و رسالت مورخ آگهی منتشر شده در روزنامه با عنایت به

( سهم معادل پنج میلیارد و سیصد و شصت و دو میلیون و ششصد و پنجاه و هفت هزار و ششصد و پنجاه) 5،362،657،650در نظر دارد، تعداد 

صورت معاف از و به 00223وزا  تیرا از کد معامال وزارت ورزش و جوانانمتعلق به  پرسپولیسفرهنگی ورزشی  شرکت درصد از سهام 51

زمانی  سال با فواصل 6ط طی روز کاری و مابقی بصورت اقسا 20درصد نقد طی مهلت  20با شرایط پرداخت وجه معامله به صورت ؛ مالیات

معادل قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه )معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه( به اضافه  هر سهمپایه ، به قیمت %18ماهه و نرخ سود  6

 عرضه نماید. مطابق اطالعیه فرابورس و  07/12/1401در تاریخ ریال کمتر نباشد،  5،106% به شرط آنکه از  110

 الف( قابل توجه متقاضیان خرید:

پایگاه اینترنتی شرکت فرابورس ایران را  اطالعیه منتشر شده در و اسناد مرتبط از جمله نامه درخواست عرضه ریو سا ی عرضهبه دقت موارد مندرج در آگه انیمتقاض -1

دار گذاری مرکزی اورق بهااز طریق کارگزار به شرکت سپرده عد مقرر و به صورت کامل حسب موردمورد نیاز و مدارک الزم برای حضور در رقابت را تا مومطالعه و اقدامات 

سازی تحویل نمایند. در صورت هرگونه تأخیر در ارسال مدارک و یا نقص و ابهام در مستندات دریافتی، مطابق خصوصیو تسویه وجوه، شرکت فرابورس ایران و سازمان 

 مقررات رفتار خواهد شد.

 انیواحد؛ متقاض نفعیهمزمان دو باشگاه توسط ذ تیفوتبال کشور در خصوص عدم امکان مالک ونیو فدراس ایفوتبال آس ونیمقررات کنفدراس تیبه لزوم رعا تیبا عنا -2

 .باشندیمقررات م نیا تیملزم به رعا یآگه نیسهام شرکت موضوع ا دیخر

 کسالهی یهاو در برش یشامل اهداف کم دیبایبرنامه که م نی. ادینما یگذاررا هدف ریز یمحورها ،اداره و توسعه بنگاه یخود برا یمیموظف است در برنامه تقد داریخر -3

سازی حق فسخ قرارداد واگذاری . در صورت عدم ایفای تعهدات این بند سازمان خصوصیگرفتخواهد قرار  شیبوده و به طور منظم مورد پا داریباشد جزء تعهدات خر

 را خواهد داشت.

 یدرآمد از محل منابع فعل شیو افزا داریو پا دیجد یمنابع درآمد ینیب شی( پالف

 یو کادر فن کنانیو راهبرد جذب باز نهیهز تیری( مدب

 معوق یهای( کاهش بدهج

 شرکت داریپا یانباشته و سودآور انی( خروج از زد

 محل نیوکسب درآمد از ا هیپا یهامیو توسعه ت تیبرنامه تقو( ه

 ایو آس رانیا یهاباشگاه نیدر ب میو رتبه ت گاهیجا یگذار( هدفو

های مندرج در صورتهای مالی مبنای خریدار مکلف است ظرف مدت یکسال پس از ابالغ قرارداد نسبت به کاهش مانده سرفصل پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی -4

تعهدات موضوع این بند؛ خریدار مشمول پرداخت صورت عدم ایفای  در .واگذاری به میزان یک سوم، با اولویت پرداخت مطالبات بازیکنان و مربیان فصول قبل اقدام نماید

 درصد مطالبات مذکور خواهد بود. 10جریمه معادل 

سال متوالی از رتبه  2ریزی و اقدام نماید که رتبه تیم فوتبال در لیگ برتر فوتبال کشور )جام خلیج فارس( در ای برنامهخریدار متعهد است در مدیریت شرکت به گونه -5

 سازی حق فسخ قرارداد واگذاری را خواهد داشت.در غیر این صورت سازمان خصوصی نباشد، چهارم کمتر

سامانه »ها و یا از طریق ثبت در بنگاهتوانند برای کسب اطالعات بیشتر و بازدید از بنگاه مورد واگذاری، با ارائه درخواست کتبی به دفتر بازاریابی و واگذاری متقاضیان می -6

 (83339503-88083640های)شماره تلفن. نامه اقدام نمایندنسبت به اخذ معرفی ،www.ipo.irمندرج در پایگاه اینترنتی سازمان به نشانی  «مشتریان بالقوه

 

http://www.ipo.ir/
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 : ب( ارائه تضمین شرکت در رقابت

تقدم سهام موضوع معامله براساس قیمت پایه را به صورت درصد ارزش سهام یا حق 10کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به سامانة معامالتی است که معادل 

گذاری سپرده شرکتافت و حسب مورد به حساب از مشتری دری گذاری مرکزی اورق بهادار و تسویه وجوهسپرده شرکتنامة بانکی بدون قید و شرط به نفع نقد یا ضمانت

نانچه برنده رقابت ظرف چ ه کند.ئخذ تضامین مربوطه به فرابورس اراواریز یا به این شرکت تحویل دهد و تأییدیة شرکت مزبور را مبنی بر ا  مرکزی اورق بهادار و تسویه وجوه

مطابق ضوابط مقرر اقدام ننماید،  امضای قرارداد یا و وکالتنامه محضری ،ارائه اسناد تضمین، معاملهنقدی بورس، نسبت به پرداخت ثمن فرامهلت مقرر از تاریخ ابالغ توسط 

 .سازی ضبط خواهد شدسپرده به نفع سازمان خصوصیدر قوانین و مقررات فرابورس، 

 شرایط معامله: ج( سایر 

 باشد.اقساطی میمدت تنفس در پرداخت اولین قسط به مدت یکسال و بدون سود فروش  -1

و اصالحات  31/04/1387های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ( قانون اجرای سیاست24نمایند؛ ممنوع المعامله نبوده و مشمول ماده )متقاضیان اقرار می -2

 باشند. بعدی آن نمی

های قبلی، حق شرکت منعقده، اقساط آنان معوق گردیده، تا تعیین تکلیف بدهی سازی که در اجرای قراردادهایخریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی -3

 در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت. 

ت و بندی حیاتی باشد، در اداره شرکخریداران متعهد هستند، چنانچه فعالیت شرکت طبق تشخیص و ابالغ سازمان پدافند غیرعامل متضمن امور حساس امنیتی و طبقه -4

 د. نمدیریت امور، ضوابط مربوطه ابالغی از مرجع مذکور را به دقت رعایت و اجراء نمای

و اصالحات بعدی آن که متقاضی خرید  1366( قانون محاسبات عمومی مصوب 5ها، موضوع ماده )های تابعه و وابسته آنموسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت -5

( قانون اساسی و اصالحات بعدی آن را رعایت نمایند. بدیهی 44های کلی اصل )( قانون اجرای سیاست6های مقرر در ماده )د، محدودیتگردنباشند، متعهد میسهام می

 است مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود. 

باشند. انون اساسی موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخالل در رقابت، می( ق44( قانون اجرای سیاست های کلی اصل )45( و )44خریداران مکلف به رعایت مواد ) -6

های ضدرقابتی موضوع ( قانون مذکور نیست. بدیهی است در صورتیکه انجام یک یا چند مورد از رویه47مقرر در ماده ) نماید مشمول محدودیتهمچنین خریدار اقرار می

قانون( را نخواهد  61از سوی خریدار، برای شورای رقابت محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات آن شورا )موضوع ماده الذکر ( قانون فوق48( تا )44مواد )

 داشت.

 .است مندرجشرکت در مزایده به معنی اطالع کامل و رعایت و قبول کلیه شرایط نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد صورت می گیرد و  -7

 .می گردد برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نماید خریدار متعهد -8

، نزد سازمان به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند و حداقل در معامالت اقساطی، کل سهام واگذارشده )اعم از بخش نقدی و اقساطی( از ابتدای واگذاری تا زمان تسویه -9

 گردد.درصد مانده بدهی، اسناد تضمینی از خریدار دریافت می 50معادل

 .باشدمیخریدار سهام کنترلی، ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور  -10

 یسازیماه پس از عقد قرارداد به سازمان خصوص 6حداکثر  ،یحفظ سطح اشتغال موجود بنگاه در حال واگذار یخود را برا یبرنامه کتب گرددی( متعهد مدارانی)خر داریخر -11

دستورالعمل « 8»ماده « ب»موضوع بند  هاتیمشمول تنب یواگذار اتیه بیو تصو یسازیسازمان خصوص شنهادیبه پ داریبند، خر نی. در صورت تخلف از مفاد ادیارائه نما

 .گرددیم یتیریو مد یواگذار شده به صورت کنترل یهاها و شرکتبنگاه یس از واگذارنحوه نظارت پ

 یشورا مجلس 30/02/1397نظام مالی کشور مصوب  یالحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا ( 63(نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده خریدار اقرار می -12

به دلیل معوقه یا بدهی بانکی،  تولید به دلیل استفاده از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع یقابل واگذار یهاتمام یا بخشی از شرکت، مبنی بر عدم اجازه خرید اسالمی

 باشد. در غیر اینصورت تحقق و یا تداوم اعتبار معامله منوط به پرداخت وجه معامله به صورت نقد خواهد بود.نمی

داری کل خزانه»، «شرکت مادرتخصصی ذیربط»گذاری سهام به های مالی مبنای ارزشسبت سهام مورد معامله، بدهی مندرج در صورتمکلف است به نسهام خریدار  -13

شرکت »پرداخت بدهی به  ضمینبایست بابت تمزبور پرداخت نماید. همچنین خریدار می یهامقرر توسط دستگاه یرا از زمان واگذاری سهام مطابق ترتیبات قانون «کشور

، اسناد تضمین مناسب را صادر و در اختیار آنها قرار دهد. مسئولیت خریدار )به نسبت سهام مورد معامله( و شرکت «کل کشور یدارخزانه»و  «ربطیذ یمادرتخصص

 خواهد بود. منی، تضا«شرکت مادرتخصصی ذیربط»درخصوص اصل بدهی مذکور و همچنین پرداخت جرائم و وجه التزام به 
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با ( گذاری سهامهای مالی مبنای ارزشمندرج در صورت)سازی عالوه بر تسویه حساب کامل مطالبات خصوصیسهام بنگاه مورد معامله توسط سازمان  آزادسازی -14

ر )به نسبت سهام خریداری نزد اشخاص ثالث توسط خریدا ربطیذ یمنوط به جایگزینی کامل تضامین و تعهدات صادره از سوی شرکت مادرتخصص ،شده ادی یهادستگاه

 باشد.شده( می

عهدات صادره شرکت خریدار سهام مکلف است همزمان با امضای قرارداد واگذاری سهام، نسبت به ارائه اسناد تضمین مناسب به شرکت مادرتخصصی معادل تضامین و ت -15

گردد ظرف مدت معین از تاریخ عقد قرارداد به نسبت نماید. خریدار متعهد میهای مورد واگذاری )نزد اشخاص ثالث( اقدام مادرتخصصی برای تضمین تعهدات شرکت

له اقدام به آزادسازی یا جایگزینی تضامین و تعهدات شرکت مادرتخصصی نزد اشخاص ثالث نماید. پس از آزادسازی و سهام مورد معامله و با کسب رضایت مضمون

 .سازی و ذینفع تضامین و تعهدات مورد بحث، اسناد تضمین مأخوذه از خریدار عودت خواهد شدوصیجایگزینی مزبور بنا به تأیید و اعالم سازمان خص

ریدار بعد از واگذاری حق کسب اطالعات کافی و وافی از وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد واگذاری قبل از تاریخ انجام معامله بر عهده خریدار است. خ -16

ها و موارد اعالمی و اطالعات های مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی و آخرین وضعیت حسابازمان به استناد نداشتن اطالعات الزم از اسناد و صورتگونه ادعا علیه سهیچ

، به سایت سازمان منظور کسب اطالعات بیشتر در خصوص آخرین وضعیت شرکتتوانند به د. متقاضیان میدیگر مربوط به سهام مورد معامله و شرکت مربوطه را ندار

 مراجعه نمایند. www.codal.irرسانی کدال به نشانی سازی و سامانه جامع اطالعخصوصی

د خدمت و سنوات پرسنل، ها از جمله کسری ذخایر مالیات قطعی شده یا قطعی نشده، بیمه تأمین اجتماعی، بازخریها و کسری بدهییهرگونه کسری ذخیره سرفصل دارای -17

گونه عهده خریدار خواهد بود و هیچ های مالی شرکت بهبهره و جرایم متعلقه درقبال اخذ تسهیالت بانکی و مالی و ... در گزارش حسابرس و بازرس قانونی و صورت

قبال مبالغ فوق نخواهد داشت. ضمناً موارد مذکور مشمول بند  گونه تعهدی در سازی نیز هیچادعایی در خصوص کسری و اضافی ارقام نخواهد داشت و سازمان خصوصی

نخواهد بود و خریدار در صورت ابهام در هر یک از  18/01/1388مورخ  223913( دستورالعمل اجرائی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری موضوع شماره  9ماده ) ) ه ( 

 ا نماید.تواند درخواست اسناد و مدارک مربوطه رها میسرفصل حساب

گونه حقی از جمله حق رجوع به سازمان را نخواهد قانون مدنی در فرض وجود عیب از عیوب تبری کرده و خریدار هیچ«  436» سازی به موجب ماده سازمان خصوصی -18

با شرکت در مزایده کلیه خیارات خصوصًا خیار  نماید و خریدارداشت. خریدار قیمت پیشنهادی جهت خرید سهام را بر اساس اختیارات خود طی فرایند رقابتی ارائه می

 غبن ولو فاحش را از سوی خود سلب و ساقط نموده و این موضوع در قرارداد مربوطه نیز درج خواهد شد. 

از پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی، « های عرضهآگهی» سایر شرایط عمومی و اختصاصی واگذاری و نیز اطالعات و مقررات مربوطه )از جمله موارد زیر(، در بخش  -19

 قابل دسترس است. www.codal.irو نیز سامانه جامع اطالع رسانی کدال به نشانی:   www.ifb.ir به نشانی :ایران بورس فراشرکت پایگاه اینترنتی 

 نمونه قرارداد و وکالتنامه محضری .1

 های تکمیلیمالی، سایر مستندات مرتبط و آخرین اطالعیههای صورت .2

 نامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطای تخفیف به خریداران )در معامالت اقساطی(شیوه  .3

 هانامه تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاریشیوه .4

 دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری  .5

 مالی و یا غیر مالیهای دستورالعمل نحوه اعمال مشوق .6

 دستورالعمل نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطای تخفیفات .7

 دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی )استراتژیک( و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها .8

 ها:مشوقد( 

 خریدار در صورت احراز شرایط مقرر در شیوه نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی از مزایای این شیوه نامه به شرح زیر برخوردار خواهد بود:  -1

 مع مدت و تعداد اقساط مصوب.نجم جالف( افزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط برای خریداران بخش خصوصی تا میزان یک سوم و برای خریداران بخش تعاونی تا میزان دو پ

 برای رقم میانه دوره اقساط.« 100»های خصوصی و تعاونی، به مأخذ رشد ساالنه برای خریداران بخش« %10»ب( بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب 

 درصد 18خریداران معادل  درصد و سایر 16و  15های تعاونی و خصوصی واقعی به ترتیب معادل ج( نرخ سود فروش اقساطی برای خریداران بخش

رتهای مالی حسابرسی شده خریدار در صورت انجام اقدامات زیر از تخفیفات مقرر در این بند برخوردار خواهد بود: )اقدامات مربوط به جزءهای الف تا ج بر مبنای صو -2

 بررسی خواهد شد(.

درصد تخفیف در مبلغ سود فروش اقساطی  10درصد حفظ نماید از  25از سال دوم واگذاری به بعد حداقل در سطح الف( در صورتیکه خریدار بتواند نسبت سود ناخالص به درآمد عملیاتی را 

 .درصد خواهد بود 15درصد تخفیف قابل اعمال بابت آن سال معادل  30برای هر سال برخوردار خواهد بود. در صورت افزایش این نسبت به 

درصد از  5درصد افزایش یابد خریدار معادل  50سال متوالی در طول قرارداد نسبت به سال قبل از آن حداقل  3ئم تجاری و تبلیغات محیطی طی ب( در صورتیکه درآمد حاصل از برند، عال

 .مبلغ یک قسط مشمول تخفیف خواهد بود. این تخفیف فقط یکبار قابل اعمال خواهد بود

http://www.codal.ir/
http://www.ifb.ir/
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 5درصد باشد، معادل  30سال پس از واگذاری  5ل و انتقال و یا حق رشد به کل درآمدهای عملیاتی شرکت به طور متوسط طی ج( در صورتیکه نسبت درآمد حاصل از فروش بازیکن شامل نق

 درصد از مبلغ یک قسط مشمول تخفیف خواهد بود.

  .مند خواهد شددرصد تخفیف در مبلغ یک قسط بهره 5معادل درصد و یا کسب قهرمانی در لیگ برتر  20های آسیا معادل د( در صورت کسب عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان باشگاه

 :انیمتقاض نحوه بررسی صالحیتو( 

 «هادستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی )استراتژیک( و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری»آگهی با رعایت موضوع این  عرضه بلوک سهام شرکت -1

های عمومی و تخصصی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته و صرفاً اشخاص واجد شرایط امکان رقابت در مفاد  این دستورالعمل صالحیتصورت خواهد گرفت. بر اساس 

 روز عرضه را خواهند داشت.

یت تخصصی( و صالحیت امنیتی های صالحمتقاضیان )به عنوان بخشی از شاخص« های فنی و مدیریتیصالحیت»های مربوط به مطابق مفاد دستورالعمل مذکور، شاخص -2

تمکن »های مربوط به های صالحیت عمومی( توسط کارگروه بررسی صالحیت، موضوع این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفته و شاخص)به عنوان بخشی از شاخص

ان خرید در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس ضوابط مربوط به شرایط متقاضی( »2متقاضیان مطابق مفاد ماده )« های صالحیت عمومیشاخص»و نیز « مالی

 ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.بورس فراتوسط شرکت « اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران 

مستندات »قسمت  - عرضههای آگهی )بخش سازیاینترنتی سازمان خصوصی پایگاهبایست نسبت به تکمیل و ارائه تعهدنامه حضور در رقابت، مندرج در متقاضیان می -3

ارزش پایه سهام قابل درصد دیگر از  1؛ معادل نامه( این بتعهد، عالوه بر تامین سپرده شرکت در رقابت موضوع بند )منظور ضمانت اجرای این اقدام نمایند. به («عرضه

عنوان سپرده بررسی صالحیت به صورت نقد و یا ضمانت بانکی معتبرحسب مورد، به حساب سازمان  به)مبلغ سپرده بررسی صالحیت مندرج در جدول آگهی( واگذاری 

سازی )طبقه هفتم( تحویل نمایند. در روز کاری قبل از عرضه به مدیریت حراست سازمان خصوصی 6نامه را حداکثر تا خصوصی سازی واریز و رسید آن و یا اصل ضمانت

نامه بانکی در اختیار سازمان خصوصی سازی )معادل یک درصد ضیان تأیید صالحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی و یا ضمانتصورت انصراف هر یک از متقا

در نامه و نیز عدم ارائه تعهدنامه حضور ضبط خواهد شد. الزم به توضیح است در صورت عدم واریز سپرده و یا تحویل ضمانت سازیسازمان خصوصیمذکور( به نفع 

 رقابت تا موعد مقرر، صالحیت متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

بایست عالوه بر ارائه درخواست خرید و مدارک الزم و نیز ارائه تضامین مربوط به حضور در رقابت به ؛ متقاضیان می«های فنی و مدیریتیصالحیت»به منظور بررسی  -4

مربوط به بررسی  های عمده در فرابورس؛ مستندات قابل ارائهیران، طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات عرضهکارگزار مربوطه برای ارائه به شرکت فرابورس ا

، روز کاری قبل از عرضه 6حداکثر تا ( فوق، 3ه مدارک سپرده موضوع بند )الذکر را به همرا( دستورالعمل فوق3موضوع جدول بند )ب( ماده ) های فنی و مدیریتیصالحیت

 سازی )طبقه هفتم( تحویل دهند.به مدیریت حراست سازمان خصوصی

 شی( و احراز و پاکی)استراتژ یراهبرد انیروش انتخاب مشتر ییدستورالعمل اجرای موضوع عموم هایتیصالحبه عنوان یکی از موارد سنجش  داریخر یتیامن تیصالح -5

مورد استعالم قرار خواهد گرفت. در صورت عدم پاسخ به استعالم تا دو روز قبل از عرضه  ربطیمراجع ذسازی از سازمان خصوصیتوسط  ؛هایدر واگذار یتیریمد تیاهل

 اعالم فهرست متقاضیان واجد شرایط و فرایند عرضه مطابق دستورالعمل مذکور صورت خواهد گرفت. توسط مراجع فوق،

فعالیت شرکت مورد عرضه؛ هر گونه فعالیت تجاری رسمی و قانونی در زمینه تولیدی، صنعتی، خدماتی و عدم ارتباط موضوع فعالیت تجاری متقاضی با موضوع در صورت  -6

دستورالعمل اجرایی روش انتخاب  3صادراتی که مؤید تسلط متقاضی به امور تجاری و بازرگانی باشد به عنوان شاخص صالحیت فنی مدیریتی )موضوع بند ب ماده 

 .سال خواهد بود 5شود و حداقل سابقه فعالیت برای این دسته از متقاضیان می ها( پذیرفتهمدیریتی در واگذاری ک( و احراز و پایش اهلیتمشتریان راهبردی )استراتژی

به شاخص موضوع  های پذیرفته شده و دارای بازار فعال در بورس یا فرابورس باشد نیز، واجد امتیاز مربوطچنانچه متقاضی و یا شرکت تحت تملک وی در زمره شرکت

 .فعالیت خواهد بود

تواند در اولین روز کاری پس از اتمام مهلت ارسال مدارک نسبت به می برنامه اداره و توسعه بنگاه تبیین خریدار به منظور حضور در جلسه کارگره بررسی صالحیت جهت -7

  سازی اقدام نماید.االختیار خود به سازمان خصوصیمعرفی نماینده تام

ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و »عنوان یکی از معیارهای مربوط به معوق به سازمان تأمین اجتماعی به ر اینکه نداشتن بدهیعالوه ب -8

ای ن مکلفند نسبت به ارائه تأییدیهخریداراگیرد؛ توسط شرکت فرابورس ایران مورد بررسی قرار می« حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

سازی، تا خصوصیعنوان یکی از مدارک مورد نیاز برای بررسی صالحیت توسط سازمان های بازنشستگی ذیربط خود بهبدهی معوق به سایر صندوق معتبر مبنی بر عدم

 مهلت مقرر اقدام نمایند.

های کارگروه، قابل استرداد خواهد بود. همچنین پس از پایان رقابت تضمین متقاضیان تضمین ارائه شده توسط متقاضیان رد صالحیت شده پس از اعالم نتیجه بررسی -9

 ایران( مسترد خواهد شد. بورسفراشرکت حاضر در عرضه )با تایید 



 
 
 
 

 

 
 

03/11/1401 
20991 

 ندارد

  
-خصوصای صاالحیت متقاضای کشاف گاردد، ساازمان قارارداد واگاذاری، ماواردی مبتنای بار عادم احاراز چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و تا زماان اباالغ -10

 تواند نسبت به لغو واگذاری به خریدار اقدام نماید. می سازی

ده و به عنوان تعهدات قراردادی جزو الینفک قرارداد واگذاری بو« های فنی و مدیریتیصالحیت»مشمول بررسی  برنامه یا طرح توجیهی ارائه شده از سوی متقاضیان   -11

 گیرد. سازی مورد نظارت قرار میخریدار منظور و توسط سازمان خصوصی

دستورالعمل اجرایی روش انتخاب ( »3جدول بند )الف( ماده )های صالحیت عمومی موضوع گردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخصمتقاضی خرید متعهد می -12

 واگذاری درج خواهد شد. را رعایت نماید. این موضوع در قرارداد« هامشتریان راهبردی )استراتژیک( و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری

 

درخواست عرضه سهام  ارسالنسبت به  ضمن هماهنگی با شرکت فرابورس، در اسرع وقت ؛عنایت به مراتب فوق خواهشمند است با

موضوع به این سازمان  ،در صورت وجود هرگونه مشکل در فرآیند عرضه سهامبه شرکت مذکور اقدام و  پرسپولیسفرهنگی ورزشی  شرکت

  ت پذیرد:ات زیر صوراقداممتناسب با نتیجه عرضه اعالم تا نسبت به رفع آن اقدام گردد. همچنین 
  )فروش / عدم فروش( نتیجه اعالمگزارش فرآیند عرضه و  -1

 مدارک و تضامین الزم جهت انعقاد قرارداد و قطعیت معامله در موعد مقرر.ارائه اسناد، اعالم خریداران و کارگزار خریدار مبنی بر پیگیری از  -2

نزد   IR 710100004001001504022616هزینه کارمزد کارگزاری( شماره حساب شبا تخفیف در  %25واریز وجوه حاصل از فروش سهام )با احتساب معادل  -3

 .یسازیبه نام سازمان خصوص یبانک مرکز

 ارسال اصل اعالمیه واریزی، صورتحساب ممهور به مهر کارگزاری. -4

 

 

 رونوشت:
  و صدور دستور مقتضی برای استحضار فرابورس ایرانمدیر عامل محترم شرکت  شیرازیجناب آقای 

  سهام فوق به عنوان کارگزار  جهت عرضه تعداد بانک ملت کارگزاریشرکت گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بدینوسیله  مدیرعامل محترم شرکت سپرده باغستانیجناب آقای

 ناظر تعیین می گردد. 

  برای استحضار. پرسپولیسشرکت فرهنگی ورزشی مدیرعامل محترم 

  ورزش و جوانان برای استحضار.وزارت  حقوقی و امالک محترم مدیر کلجناب آقای فالح 

 دستور جنابعالی در خصوص انتخاب کارگزار ناظر برای استحضار. حسبو  21/10/1401مورخ  20290پیرو نامه شماره ها محترم واگذاری سهام و بنگاه جناب آقای قامت، معاون 

  ابراهیمی، مدیر محترم حراست برای استحضار.جناب آقای 

 سازی برای بررسی صالحیتخصوصیمدارک قابل ارائه به سازمان 

 محتویات پاکت الف:
 تعهدنامه حضور در رقابت  -1

 ( بند )د ( این نامه به شرح ذیل:3تضمین برای بررسی صالحیت موضوع جزء ) مدارک -2

 سازی خصوصیبنام سازمان  ینزد بانک مرکز IR 170100004001001506374577به شماره شبا  زی: واریسپرده نقد زیوار -

قابل  ")با قید عبارت ماهه 3معتبر کشور با اعتبار  یهااز بانک یکیو شرط صادر شده از  دیبدون ق دهیشرکت در مزا ینامه بانک: ارائه ضمانتیضمانتنامه بانک  -

 نامه(  در متن ضمانت "تمدید حسب درخواست ذینفع

 محتویات پاکت ب:
 شامل: اهیدر واگذار یتیریمد تیاهل شی( و احراز و پاکی)استراتژ یراهبرد انیروش انتخاب مشتر ییدستورالعمل اجرا( 3مدارک مربوط به جدول بند )ب( ماده )

 یالف( مستندات مربوط به موضوع فعالیت متقاضی ) از جمله اساسنامه(                      ج( برنامه مدیریت و توسعه بنگاه مورد واگذار

 د( آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده      ب( مستندات مربوط به سابقه فعالیت                                                              

 .سازی )طبقه هفتم( تحویل داده شودبایست درون یک پاکت مناسب و طی مهلت مقرر به مدیریت حراست سازمان خصوصیتوجه:  تمامی موارد فوق می

  

 یهاشم دیدمجیس

 بنگاه ها یو واگذار یابیدفتر بازار سرپرست



 عمده سهام شرکت ..... معامله خریدار تعهدنامه رسمی

 

تعداد  مبنی بر خرید( با کد بورسی ......... ........مشخصات کامل هویتی و ثبتی.........این شرکت )/اینجانبدرخواست نظر به 

 انجام معامله آن که (با نماد .........ناشر ) ................................................عادل ........... درصد سهام شرکت ..................... سهم م

مبنی فرابورس ایران کمیته درج اظهارنظر به  باشد و با عنایتعمده میمعامله  مقرراتسرمایه مشمول  مطابق مقررات بازار

، معامالت عمده سهام در بازار پایه رانتوسط خریدا و فروش سهام و انسداد نامه توثیقو وکالت این تعهدنامهارائه  بر

اوراق  ضوابط مربوط به انجام معامالت ا  با علم و آگاهی به قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه خصوص این شرکت/اینجانب

مصالح بازار  تأمینبه منظور به موجب این سند ، و ضمانت اجراهای آنهامذکور نیز شرایط و  های فرابورس ایراندر بازار بهادار

-می/باشممیموردنظر  سهام خریداز تاریخ موارد زیر و انجام  شرایط رعایتبه متعهد  ،گذارانو تضمین حقوق و منافع سرمایه

 :باشد

شخصا  یا با  )پیش از ثبت سفارش فروش( فرابورس ایران کمیته درجبدون اخذ تاییدیه  عنوان به هیچ سهام مذکور را -1

 کمیته درج قبلی ی که سهام مذکور بدون اخذ مجوز و تاییدیهدر صورت .عرضه ننمایم بلوک/خرد به روشتوکیل به غیر 

تواند اقدامات زیر را ، فرابورس ایران میعرضه گردد بلوک/خرد به صورتفرابورس ایران توسط اینجانب/این شرکت 

 انجام دهد:

 ،مزبور بلوک/أ( عدم تأیید معامالت خرد

به نفع خود یا شخص ثالث به وکالت از  این شرکت/نشده متعلق به اینجانبمسدود کل سهام توثیق/ انسداد/توثیقب( 

 ،با هزینه اینجانب/این شرکت این شرکت/اینجانب

 ،از محل فروش سهام توثیق/مسدود شده انجبران خسارات خریدارج(  

سال از  5صورت عمده و بلوک تا حتی به این شرکت/شرکت توسط اینجانباز هرگونه فروش بعدی سهام  جلوگیرید( 

 .از طریق ساز و کارهای حقوقی و فنی بدون مجوز، بلوک/تاریخ آخرین عرضه خرد

باشد شامل سهامی که ناشی از افزایش می شرکتاین/تعهدنامه عالوه بر سهامی که فعال  در مالکیت اینجانباین مفاد  -2

 شود.نیز می، به نسبت درصدهای مذکور ،گیردقرار می این شرکت/در مالکیت اینجانب ناشر شرکتهای آتی سرمایه

 

 مهر

 امضا



 کنترلی و مدیریتی غیر کنترلی  اطالعات متقاضیان خرید  در معامله عمده:   1-1شمارة  فرم 
 

۱ 
 

 

 

 اطالعات معامله عمده  : -1

 مدیریتی غیر کنترلی                      نوع معامله عمده : کنترلی    تاریخ عرضه: م مورد عرضه:اتقدم سهم یا حقانام سه
 شرایطی    :  نقدي            معامله  نوع تسویه نام عرضه کننده : مورد عرضه : تقدم سهامیا حق حجم سهام

 تاریخ اطالعیه عرضه: شماره اطالعیه عرضه:
 

 : لیست متقاضیان خرید -2

 نوع شخصیت نام متقاضی ردیف
 (حقوقی / حقیقی)

تعداد سهام یا حق تقدم 
 سهام  مورد تقاضا

سرمایه  کل درصد از
شرکت موضوع پایه (سهام) 

 معامله عمده
1     
2     
3     
4     
5     

    جمع
 مشخصات متقاضیان حقیقی : -3

شماره  نام خانوادگی نام ردیف
تایید ارائه  آدرس و شماره تلفن کد پستی کد ملی نام پدر شناسنامه

 3فرم شماره 
1         
2         
3         
4         

 فرم : شماره سریال

 تاریخ تکمیل فرم :



 کنترلی و مدیریتی غیر کنترلی  اطالعات متقاضیان خرید  در معامله عمده:   1-1شمارة  فرم 
 

۲ 
 

 

 مشخصات متقاضیان حقوقی :

دول  ن ج ی یا حقوق ص  شخ راي هر  ردد : متقاضی  ب ه گ ئ را ا تفکیک  ه   ب

 تاریخ تاسیس : محل ثبت : شماره ثبت :  نام شخص حقوقی :

 :   4تایید ارائه فرم شماره  کدپستی : شناسه ملی :
ضوابط مربوط به  2ماده  5تأیید ارائه مستندات داشتن توان مالی مناسب مطابق بند 

 آدرس اقامتگاه قانونی و تلفن :            در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام دیخر انیمتقاض طیشرا

 مشخصات مدیران شخص حقوقی متقاضی :

شماره  نام خانوادگی نام ردیف
تایید ارائه فرم شماره  آدرس و شماره تلفن کد پستی کد ملی نام پدر شناسنامه

5 
         

         

         

         

         

         

 مشخصات ذینفعان نهایی عمده شخص حقوقی متقاضی :

شماره  نام خانوادگی نام ردیف
درصد سهامداري در  آدرس و شماره تلفن کد پستی کد ملی نام پدر شناسنامه

 شخص حقوقی متقاضی
         

         

         



 کنترلی و مدیریتی غیر کنترلی  اطالعات متقاضیان خرید  در معامله عمده:   1-1شمارة  فرم 
 

۳ 
 

         

 :اشخاص حقوقی تحت کنترل ذینفعان نهایی عمده مشخصات

 ردیف
 شخص نام

 یحقوق
 ثبت شماره

 محل
 ثبت

 و شماره تلفن یقانون اقامتگاه آدرس کد پستی یمل شناسه
 يسهامدار درصد

 در عمده یینها نفعیذ
 یحقوق شخص

        

        

        

        

 

 سایر اطالعات و مستندات  :

 به پیوست ارائه شده است   "ضوابط مربوط به شرایط خرید در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران 6تعهدنامه موضوع ماده " 6فرم شمارة  -1

   ارائه نشده است 7ایت به اینکه معامله غیر کنترلی است فرم شماره براي معامالت کنترلی  ارائه گردیده است            با عن "برنامه اداره شرکت  " 7فرم شمارة  -2

و  و اوراق بهادار شوراي عالی بورس 25/02/1397 مصوب اصالحی از ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران کامل اینجانبان با آگاهی /اینجانب
مدنی تضامنی بین صحت اطالعات ارائه شده را تأیید نموده و چنانچه خالف مراتب فوق اثبات گردد، هرگونه مسئولیت مدنی (در صورت تشکیل کنسرسیوم مسئولیت  ،سایر قوانین و مقررات مرتبط و مندرجات اطالعیه عرضه منتشره

همچنین  بود.خواهیم کنندگان ذیل این فرم بوده و چنانچه از این بابت خسارتی متوجه هر شخصی گردد، اینجانب/ اینجانبان متعهد به جبران خسارات مربوطه کننده/ امضاءجهت به عهده امضاء از اینو انضباطی کیفري  ،اعضاء کنسرسیوم)
 شویم.قرر در آن ضوابط در مواعد زمانی تعیین شده متعهد میباشیم و نسبت به انجام کامل اقدامات تکلیفی مداریم حائز شرایط ضوابط مذکور میمی اظهار

 امضاي متقاضیان حقیقی  :

 تاریخ                                   امضا:                                                نام و نام خانوادگی      -1

 تاریخ                                   امضا:                                               نام و نام خانوادگی       -2



 کنترلی و مدیریتی غیر کنترلی  اطالعات متقاضیان خرید  در معامله عمده:   1-1شمارة  فرم 
 

٤ 
 

 تاریخ                                   امضا:                                                نام و نام خانوادگی      -3

4- ... 

 :ص حقوقی متقاضی و مهر شرکتاشخااسناد تعهدآور  مجازصاحبان امضاي امضاي 

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

1- 
2- 
3- 

در تا قبل از قطعی شدن معامله گردد ، متعهد می»ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام«و رعایت معیارهاي موضوع  و مستندات مربوطه شرکت کارگزاري ضمن تأیید صحت اطالعات فوق
 اعالم نماید. و سازمان یا سایر قوانین و مقررات مرتبط، مراتب را فوراً به بورس مربوطه مفاد ضوابط مذکور اطالع از هر گونه تخطی متقاضی از صورت

 مهر شرکت کارگزاري              تاریخ                             :کارگزاري نام شرکت           

                            شرکت کارگزاري اسناد تعهدآور نام و نام خانوادگی و امضاي صاحبان امضاي مجاز           

 تاریخ                                   امضا:                                           نام و نام خانوادگی           -1

 نام و نام خانوادگی                                                     تاریخ                                   امضا: -2

 تاریخ                                   امضا:                     نام و نام خانوادگی                                 -3

4- ... 

 



 "کنترلی و مدیریتی غیر کنترلی اطالعات معامالت عمده بررسی: "  2شمارة  فرم 

۱ 

 

 

 

 اطالعات معامله عمده  : -1

 تاریخ عرضه: نام سهم یا حق تقدم سهم مورد عرضه  :
 نام عرضه کننده : مورد عرضه :یا حق تقدم سهام حجم سهام 

 نوع تسویه  :  نقدي          شرایطی  نوع معامله عمده : کنترلی        مدیریتی غیر کنترلی          
         سایر         بیمه          بانک آیا محدودیت مقرراتی خاصی در نقل و انتقال سهام شرکت وجود دارد : ندارد         

 

 :لیست متقاضیان خرید -2

 نوع شخصیت نام متقاضی ردیف
 (حقوقی / حقیقی)

تعداد سهام یا حق تقدم 
 سهام  مورد تقاضا

(سهام) سرمایه  درصد از کل
شرکت موضوع معامله پایه 

 عمده

شناسایی کامل 
 *مشتري

1      
2      
3      
4      
5      

     جمع
 مشخص شود. با عالمت در بازار سرمایه دستورالعمل شناسایی مشتریان 4ماده  طبق مقررات مشتریاناین ستون پس از انجام شناسایی  *

 : 2کنترل معیارهاي مادة  -3

 نام ردیف

: رعایت  1بند
مبارزه  مقررات

پولشویی در تجهیز با
 1معامله مالی منابع

 : 2بند 
نداشتن محکومیت قطعی یا 
 سوء پیشینه به واسطه ارتکاب

 2و اقتصادي م مالیئجرا

 : 3بند
عدم قرار داشتن در لیست 

 3بدهکاران عمده

 : 4بند 
یت تبعی بر شمول محرومعدم 

 اشخاص داراي سابقه تخلفات
و عدم ایفاي تعهدات  بااهمیت

 4 در معامالت عمده قبلی
 مستند  بررسی وضعیت مستند  بررسی وضعیت مستند  بررسی وضعیت

 متقاضیان حقیقی
1         
2         

 حقوقیمتقاضیان 
1   

 
  

 
2     

                                                           
 مشکوك به شرح مستندات پیوست -2موردي مشاهده نگردید   -1هاي  مقابل تکمیل شود بر اساس رویه اعالمی سازمان با یکی از عبارت  - 1
وضعیت: رد   -3  ارائه مستندات تا قبل از قطعیت معامله نامهتعهدوضعیت: تعهدي  مستند:  -2ه ینپیش ت: تایید  مستند: گواهی عدم سوءوضعی -1از موارد مقابل تکمیل شود  یکی  - 2

 مستند: عدم ارائه مستندات الزم
وضعیت: تایید  مستند: بانک اطالعاتی  -1: هاي  مقابل تکمیل شوددر صورت دسترسی کارگزار به بانک اطالعاتی سازمان، این بندها کنترل و بر اساس آن  با یکی از  گزینه -4و   3

هاي با یکی از گزینهو نامه مشتري تعهدها بر اساس ن این ستوندر صورت عدم دسترسی کارگزار به بانک اطالعاتی سازما  -وضعیت: رد  مستند: بانک اطالعاتی سازمان -2سازمان 
 وضعیت: رد  مستند: عدم ارائه مستندات الزم -2نامه  تعهدمستند:  وضعیت: تعهدي:  -1 میل شود:مقابل تک

 

 تاریخ تکمیل فرم :

 فرم : شماره سریال



 "کنترلی و مدیریتی غیر کنترلی اطالعات معامالت عمده بررسی: "  2شمارة  فرم 

۲ 

 

 براي هر متقاضی حقوقی به تفکیک تکمیل شود :جدول زیر باید 

 نام شخص حقوقی متقاضی :

 نام ردیف

 : 2بند 
نداشتن محکومیت قطعی 
یا سوء پیشینه به واسطه 

و  جرایم مالی ارتکاب
 5اقتصادي

 : 3بند
عدم قرار داشتن در لیست 

 6بدهکاران عمده 

 : 4بند 
شمول محرومیت تبعی بر عدم 

 اشخاص داراي سابقه تخلفات
و عدم ایفاي تعهدات  بااهمیت

 7در معامالت عمده قبلی 
 مستند  بررسی وضعیت مستند  بررسی وضعیت مستند  بررسی وضعیت

 مدیران شخص حقوقی متقاضی
1    

 
  

2      
3      

 عمده شخص حقوقی متقاضی ینفعان نهایذي
1        
2        
3        

 اشخاص حقوقی تحت کنترل ذي نفعان نهایی عمده
1  

 
    

2      
3      

 :کنترل توان مالی متقاضیان خرید

 نقدي
 شرایطی:
 %20سازي با حداقل حصه نقدي معادل عرضه توسط سازمان خصوصی         

 سایر:          

 نام متقاضی ردیف
 حقوقی

 با نام بودن سهام
 الشرکهیا سهم

تقدم تعداد سهام یا حق
سهام  مورد تقاضاي 

 متقاضی

سال  3میانگین 
جمع حقوق 

 صاحبان سهام 

اخرین سرمایه 
 پرداخت شده

حصه درصد  40
معامله  غیرنقدي

 عمده
( به نسبت سهم 

 متقاضی )

آیا تمکن مالی قابل 
احراز است. بلی / 

 خیر

مستند 
احراز 
تمکن 

 8مالی

 ها گذشته باشدکه کمتر از سه سال از زمان تاسیس آنمتقاضیان حقوقی 
1         

                                                           
 وضعیت : رد  مستند : عدم ارائه مستندات الزم -3نامه  تعهدمستند :  وضعیت: تعهدي -2ه نیت: تایید  مستند: گواهی عدم سوء پیشوضعی -1کی از موارد مقابل تکمیل شود ی-٥
وضعیت: تایید  مستند: بانک اطالعاتی  -1هاي  مقابل تکمیل شود : در صورت دسترسی کارگزار به بانک اطالعاتی سازمان، این بندها کنترل و بر اساس آن  با یکی از  گزینه- 7 و 6

هاي مقابل نامه مشتري با یکی از گزینهتعهدها بر اساس در صورت عدم دسترسی کارگزار به بانک اطالعاتی سازمان این ستون  -وضعیت: رد  مستند: بانک اطالعاتی سازمان -2 سازمان 
 مستند: عدم ارائه مستندات الزم  وضعیت: رد   -2نامه  تعهدمستند:   وضعیت: تعهدي: -1یل شود: متک
 

و هاي مالی حسابرسی شده صورت آخرین سرمایه پرداخت شده یا آخرینها گذشته باشد، روزنامه رسمی نشان دهنده که کمتر از سه سال از زمان تاسیس آن اشخاص حقوقیبراي  8 -
 و احراز شرط تمکن مالی کنترل شود. شودسه سال آخر اخذ  یهاي مالی حسابرسی شده سه سال آخر فعالیت به همراه اظهارنامه مالیاتبراي سایر اشخاص حقوقی، صورت
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 نام متقاضی ردیف
 حقوقی

 با نام بودن سهام
 الشرکهیا سهم

تقدم تعداد سهام یا حق
سهام  مورد تقاضاي 

 متقاضی

سال  3میانگین 
جمع حقوق 

 صاحبان سهام 

اخرین سرمایه 
 پرداخت شده

حصه درصد  40
معامله  غیرنقدي

 عمده
( به نسبت سهم 

 متقاضی )

آیا تمکن مالی قابل 
احراز است. بلی / 

 خیر

مستند 
احراز 
تمکن 

 8مالی

2         
 سایر متقاضیان حقوقی

1         
2         

 شودشود        احراز نمیتوان مالی کنسرسیوم : احراز می    
 

 : سایر موارد

 غیرکنترلی است و نیازي به ارائه برنامه شرکت نیستمعامله      به شرح پیوست ارائه شده است      برنامه اداره شرکت 

 عدم ایجاد انحصار پس از معاملۀ عمده
 نامه متقاضیان اعالم شده استتعهدشود و این موضوع در صورت تحقق معامله انحصار ایجاد نمی در

ده منعی جهت انجام خرید سهام عرضه شده توسط متقاضی به صورت رسمی از شوراي رقابت ارائه نش
 است.

 محل و منابع مالی: دارا بودن استقالل مالی
 میزان تعلق به خود یا دیگري:

 

 اظهارنظر کارگزاري: -4

به استناد اطالعات ارائه شده و . شدکنترل بر اساس مستندات ارائه شده دریافت و صورت کامل هب این کارگزاريتوسط موضوع این فرم اطالعات 
تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و حق"در خصوص هاي این کارگزاري بررسی

 "شوراي عالی بورس) 25/02/1397 مصوباصالحی و فرابورس ایران (

    شواهدي دال بر عدم رعایت ضوابط مذکور مشاهده نگردید.                   

 شواهدي دال بر عدم رعایت ضوابط مذکور مشاهده گردید.                      

 مهر شرکت کارگزاري              تاریخ                             کارگزاري: نام شرکت           

                            شرکت کارگزاري اسناد تعهدآور نام و نام خانوادگی و امضاي صاحبان امضاي مجاز           

 نام و نام خانوادگی                                                     تاریخ                                   امضا: -1

 نام و نام خانوادگی                                                     تاریخ                                   امضا: -2

 نام و نام خانوادگی                                                     تاریخ                                   امضا: -3

4- ... 
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 : بورس/فرابورساظهارنظر  -5

 باشد :شرکت به شرح زیر می هاي ایننتیجه بررسیگردید. بررسی دریافت و  بورس/ فرابورس در تاریخ                          اطالعات مذکور توسط 

ضوابط مربوط به شرایط "شواهدي دال بر عدم رعایت مقرراتهاي انجام شده به استناد اطالعات ارائه شده، تا زمان تایید این فرم بر اساس بررسی
شوراي عالی  25/02/1397 مصوبحی اصالمتقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (

 مشاهده نگردید. "بورس)

ضوابط مربوط به شرایط "شواهدي دال بر عدم رعایت مقررات هاي انجام شده به استناد اطالعات ارائه شده، تا زمان تایید این فرم بر اساس بررسی 
شوراي عالی  25/02/1397 مصوب اصالحیبهادار تهران و فرابورس ایران (متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق 

 ت مشاهده گردید.یوسبه شرح گزارش پ "بورس)

 تاریخ تایید:                                    زمان تایید:                                  در بورس/ فرابورس: عامل یا نماینده ويامضاي مدیر

 

 

یک نسخه نزد کارگزاري بایگانی می شود، دو نسخه آن به بورس/ فرابورس و یک نسخه به سازمان ارسال  .شوددر چهار نسخه توسط کارگزاري تهیه و تایید میاین فرم 
  نماید.و نسخۀ دیگر را به سازمان ارسال می این فرم، یک نسخه را نزد خود بایگانی 5پس از تکمیل  بند  فرابورس /شود. بورسمی



 3فرم شماره 

  تعهدنامه شخص حقیقی متقاضی*

۱ 

 

ورس با آگاهی از مقررات و ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فراب اینجانب
قانون بازار اوراق بهادار  47و با آگاهی از اینکه مطابق ماده و مندرجات اطالعیه عرضه منتشره،  شوراي عالی بورس 25/02/1397 مصوباصالحی ایران 

، حسب کنندارائه نمایند یا تصدیق  "بورس"و یا  "سازمان"اشخاصی که اطالعات خالف واقع یا مستندات جعلی را به  نجمهوري اسالمی ایرا
 نمایم.، صحت اطالعات ارائه شده را تأیید میمحکوم خواهند شد 6/3/1375می مصوب مقرر در قانون مجازات اسال هايمورد به مجازات

 نمایم:ضمناً موارد زیر را تعهد می

 ام؛پولشویی تجهیز کردهمبارزه با مقررات قوانین و منابع مالی جهت انجام این معامله را  با رعایت  .1

نت در امانت، جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی شامل کالهبرداري، اختالس، خیاو اقتصادي در جرائم مالی  .2
سوء محکومیت قطعی یا ایران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و دریافت یا پرداخت رشوه، 

 ؛گواهی عدم سوء پیشینه کیفري به کارگزار اقدام نمایم شوم تا قبل از قطعیت معامله نسبت به ارائهو متعهد می پیشینه ندارم
 بدهی معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی سازي ندارم؛ .3

معامالت عمده قبلی بر عدم ایفاي تعهدات در سابقه  نیستم و تخلفات با اهمیت در بازار اوراق بهادار مشمول محرومیت تبعی ناشی از ارتکاب .4
 که منجر به صدور حکم انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد ندارم؛ را خالف مقررات

شوم در صورت متعهد میدر صورتی که معامله به شکل شرایطی باشد، و  را دارم مربوطهو ایفاي تعهدات توان مالی مناسب جهت انجام معامله  .5
نامه بانکی داراي درصد کل مبلغ معامله را به صورت نقدي واریز یا به صورت ضمانت 20ابت، تا تاریخ قطعی شدن معامله برنده شدن در رق

درصد کل مبلغ معامله را به صورت اوراق بدهی به نفع  30مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به فروشنده ارائه نمایم و یا معادل 
 ؛فروشنده توثیق کنم

گونه انحصاري مطابق قوانین و مقررات مربوطه ایجاد هیچدر خصوص محصوالت یا خدمات شرکت مورد معامله، صورت تحقق معامله، در  .6
 نخواهد گردید؛

در معامالت کنترلی، در صورت داشتن فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع فعالیت شرکتی که سهام آن عرضه شده است، رعایت حقوق  .7
 نمایم؛شرکت موضوع معامله و سهامداران آن را تعهد میو منافع 

 نمایم:میاعالم محل و منابع مالی خود جهت شرکت در معامله عمده و میزان تعلق آن به خود یا دیگري را به شرح زیر  .8

 .......... تامین شده است...................تماماً توسط خود و از محل............              
 ........... تامین شده است.................... و بخشی توسط .......................بخشی توسط خودم و از محل .................                     

جمله وکالت یا این موضوع (از و اطالعات و مدارك الزم دال بر  در صورتی که بعد از انجام معامله کشف شود که معامله براي اینجانب نبوده .9
 47پیش از انجام معامله ارائه نشده باشد، این امر به منزله ارائه اطالعات خالف واقع به سازمان یا بورس موضوع ماده  هر گونه نمایندگی)

 .شودمحسوب میقانون بازار اوراق بهادار 
 

این جهت به عهده اینجانب بوده و هیئت مدیره سازمان بورس و از  و انضباطی کیفري ،چنانچه خالف مراتب فوق اثبات گردد، هرگونه مسئولیت مدنی
در خصوص  ي عالی بورس و اوراق بهادارگیري شورارا تا تصمیم تواند حسب مورد از ادامه رقابت جلوگیري نموده و یا ادامه فرآیند معاملهاوراق بهادار می

بابت خسارتی متوجه هر شخصی گردد، اینجانب متعهد به جبران خسارات مربوطه معامله معلق نماید و چنانچه از این  امکان قطعیت یا عدم قطعیت
 .باشممی

 حقیقی  : متقاضی

 اثر انگشت:    نام و نام خانوادگی          تاریخ                                   امضا:

 



 3فرم شماره 

  تعهدنامه شخص حقیقی متقاضی*

۲ 

 

 مهر شرکت کارگزاري                   تاریخ                                     کارگزاري: نام شرکت 

      شرکت کارگزاري اسناد تعهدآور نام و نام خانوادگی و امضاي صاحبان امضاي مجاز           

 نام و نام خانوادگی                                                     تاریخ                                   امضا: -1

 تاریخ                                   امضا:                                               نام و نام خانوادگی       -2

 نام و نام خانوادگی                                                     تاریخ                                   امضا: -3

4- ... 

 

        

 باید به طور مجزا این فرم را تکمیل نماید. متقاضی شخص حقیقیدر صورت تعدد متقاضیان حقیقی، هر *



 4فرم شماره 

 تعهدنامه شخص حقوقی متقاضی *

۱ 

 

.. با آگاهی از مقررات و ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام .............. اسناد تعهدآور مجاز اینجانبان صاحبان امضاي /اینجانب
و مندرجات اطالعیه عرضه منتشره، شوراي عالی بورس  25/02/1397اصالحی مصوب و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران 

اشخاصی که اطالعات خالف واقع یا مستندات جعلی را به  نراق بهادار جمهوري اسالمی ایراقانون بازار او 47و با آگاهی از اینکه مطابق ماده 
محکوم  6/3/1375مقرر در قانون مجازات اسالمی مصوب  هاي، حسب مورد به مجازاتکنندارائه نمایند یا تصدیق  "بورس"و یا  "سازمان"

 م. ینمایرا تأیید می ارائه شده، صحت اطالعات خواهند شد

 نماییم:مناً موارد زیر را تعهد میض

 ؛پولشویی تجهیز شده استمبارزه با مقررات قوانین و با رعایت  معاملهجهت انجام این منابع مالی  .1
 شخص حقوقی متقاضی بدهی معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی سازي ندارد؛ .2

همچنین، در صورتی که از زمان تأسیس  دارد. را همربوطو ایفاي تعهدات توان مالی مناسب جهت انجام معامله شخص حقوقی متقاضی  .3
نماییم شخص حقوقی متقاضی در صورت شخص حقوقی متقاضی کمتر از سه سال گذشته باشد و معامله به شکل شرایطی باشد، تعهد می

درصد حصه غیرنقدي (هر  10به اندازه یک قسط از اقساط بخش حصه غیرنقدي معامله یا برنده شدن در رقابت، تا تاریخ قطعی شدن معامله، 
 نامه بانکی داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به فروشنده ارائه نماید.کدام که بیشتر باشد) را به صورت ضمانت

میت در بازار اوراق بهادار نیست و سابقه عدم ایفاي تعهدات شخص حقوقی متقاضی مشمول محرومیت تبعی ناشی از ارتکاب تخلفات با اه .4
  در معامالت عمده قبلی بر خالف مقررات را که منجر به صدور حکم انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد ندارد؛

مطابق قوانین و مقررات مربوطه ایجاد  گونه انحصاريدر صورت تحقق معامله، در خصوص محصوالت یا خدمات شرکت مورد معامله، هیچ .5
 نخواهد گردید؛

ی که سهام آن عرضه شده است، رعایت حقوق فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع فعالیت شرکتدر صورت داشتن  ،در معامالت کنترلی .6
 ؛ شودتعهد می ،و منافع شرکت موضوع معامله و سهامداران آن

 شود:ی جهت شرکت در معامله عمده و میزان تعلق آن به متقاضی یا دیگري به شرح زیر اعالم میضمحل و منابع مالی شخص حقوقی متقا .7

 تماماً توسط خود متقاضی و از محل...................... تامین شده است.               
 بخشی توسط خود متقاضی و از محل ........................ و بخشی توسط ....................... تامین شده است.                      

در صورتی که بعد از انجام معامله کشف شود که معامله براي شخص حقوقی متقاضی نبوده و اطالعات و مدارك الزم دال بر این موضوع (از  .8
نمایندگی) پیش از انجام معامله ارائه نشده باشد، این امر به منزله ارائه اطالعات خالف واقع به سازمان یا بورس  جمله وکالت یا هر گونه

 شود.قانون بازار اوراق بهادار محسوب می 47موضوع ماده 
 

از این جهت به عهده  و انضباطی ريکیف ،چنانچه خالف مراتب فوق اثبات گردد، هرگونه مسئولیت مدنی (به صورت تضامنی با شخص حقوقی متقاضی)
تواند حسب مورد از ادامه رقابت جلوگیري بوده و هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار میذیل این تعهدنامه کنندگان امضاءاین شخص حقوقی و 

معامله معلق نماید و چنانچه  ن قطعیت یا عدم قطعیتدر خصوص امکاشوراي عالی بورس و اوراق بهادار گیري نموده و یا ادامه فرآیند معامله را تا تصمیم
ات مربوطه متعهد به جبران خساربه نحو تضامنی  این تعهدنامه کنندگانامضاء شخص حقوقی متقاضی و از این بابت خسارتی متوجه هر شخصی گردد،

 بود. خواهند



 4فرم شماره 

 تعهدنامه شخص حقوقی متقاضی *

۲ 

 

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

 مهر شرکت               تاریخ                                   اسناد تعهدآورنام شرکت             نام و نام خانوادگی و امضاي صاحبان امضاي مجاز 

1- 

2- 

... 

 مهر شرکت کارگزاري                   تاریخ                                     کارگزاري: نام شرکت

      شرکت کارگزاري اسناد تعهدآور نام و نام خانوادگی و امضاي صاحبان امضاي مجاز           

 نام و نام خانوادگی                                                     تاریخ                                   امضا: -1

 تاریخ                                   امضا:                     نام و نام خانوادگی                                 -2

3- ... 

 

        

 باید به طور مجزا این فرم را تکمیل نماید.متقاضی قی در صورت تعدد متقاضیان حقوقی، هر شخص حقو*
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  تعهدنامه مدیران شخص حقوقی متقاضی*

۱ 

 

... با آگاهی از مقررات و ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام ............... مدیرانبه عنوان  اینجانبان /اینجانب
و با آگاهی از اینکه و مندرجات اطالعیه عرضه منتشره، شوراي عالی بورس  25/02/1397اصالحی مصوب در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران 

 "بورس"و یا  "سازمان"اشخاصی که اطالعات خالف واقع یا مستندات جعلی را به  نوراق بهادار جمهوري اسالمی ایراقانون بازار ا 47مطابق ماده 
، صحت محکوم خواهند شد 6/3/1375مقرر در قانون مجازات اسالمی مصوب  هاي، حسب مورد به مجازاتکنندارائه نمایند یا تصدیق 

 م. ینمایرا تأیید می ارائه شدهاطالعات 

 م:ینمایتعهد می شخصاً ضمناً موارد زیر را

شامل کالهبرداري، اختالس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی و اقتصادي در جرائم مالی  .1
 م؛یخت رشوه، سوء پیشینه ندارایران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و دریافت یا پردا

مشمول محرومیت تبعی ناشی از ارتکاب تخلفات با اهمیت در بازار اوراق بهادار نیستیم و سابقه عدم ایفاي تعهدات در معامالت عمده قبلی  .2
 بر خالف مقررات را که منجر به صدور حکم انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد نداریم؛

 
بوده و هیئت ذیل این تعهدنامه کنندگان از این جهت به عهده امضاء و انضباطی کیفري اثبات گردد، هرگونه مسئولیت مدنی،نچه خالف مراتب فوق چنا

شوراي عالی بورس و گیري تواند حسب مورد از ادامه رقابت جلوگیري نموده و یا ادامه فرآیند معامله را تا تصمیممدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می
عهد مت کنندگانامضاءمعامله معلق نماید و چنانچه از این بابت خسارتی متوجه هر شخصی گردد،  در خصوص امکان قطعیت یا عدم قطعیتاوراق بهادار 

 بود. به جبران خسارات مربوطه خواهند

 :متقاضی امضاي مدیران شخص حقوقی

 تاریخ                                   امضا:                    نام و نام خانوادگی           -

 تاریخ                                   امضا:                نام و نام خانوادگی          -

 تاریخ                                   امضا:                   نام و نام خانوادگی      -

 تاریخ                                   امضا:             نام و نام خانوادگی           -

 تاریخ                                   امضا:                     نام و نام خانوادگی           -

 : شرکت مهر

 

 مهر شرکت کارگزاري                 تاریخ                                     نام شرکت کارگزاري:  

 نام و نام خانوادگی و امضاي صاحبان امضاي مجاز اسناد تعهدآور شرکت کارگزاري                

 نام و نام خانوادگی                                                     تاریخ                                   امضا:   -1

 وادگی                                                     تاریخ                                   امضا:نام و نام خان -2

 نام و نام خانوادگی                                                     تاریخ                                   امضا: -3

4- ... 

 د.نباید به طور مجزا این فرم را تکمیل نمایمتقاضی قی هر شخص حقومدیران در صورت تعدد متقاضیان حقوقی، *
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ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس  6تعهدنامه موضوع ماده 

 اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

۱ 

 

 اینجانبان/ این شرکت با آگاهی از مقررات و ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق /اینجانب
صحت اطالعات ارائه شده را تأیید و مندرجات اطالعیه عرضه منتشره،  شوراي عالی بورس 25/02/1397 مصوباصالحی بهادار تهران و فرابورس ایران 

 :گردندمی /گرددنموده و متعهد می

پذیرش بورس/فرابورس تغییر بدون اخذ موافقت هیئتپایان تسویه کامل اقساط  هاي حسابداري شرکت موضوع معامله عمده حداقل تارویه .1
 ننماید؛

 صرفاً در صورت اخذ مجوز از هیئت پذیرش بورس/فرابورس صورت پذیرد؛ ، ارزش معامله %50زمان تسویه  هاي غیرمولد تااراییفروش د .2

شود، عرضه این محصوالت در بورس در صورتی که محصوالت شرکت موضوع معامله عمده در بورس کاالي ایران یا بورس انرژي عرضه می .3
 یابد؛ یاد شده با رعایت مقررات تداوم

حقوق و منافع شرکت موضوع معامله و سهامداران آن در صورتی که متقاضی خرید فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع فعالیت شرکت  .4
 داشته باشد، رعایت گردد.

سیوم)، کیفري و چنانچه خالف مراتب فوق اثبات گردد، هرگونه مسئولیت مدنی (در صورت تشکیل کنسرسیوم به صورت تضامنی بین اعضاي کنسر
اینجانب/ کنندگان ذیل این تعهدنامه بوده و چنانچه از این بابت خسارتی متوجه هر شخصی گردد، انضباطی از این جهت به عهده امضاءکننده/ امضاء

 بود. یمبه نحو تضامنی متعهد به جبران خسارات مربوطه خواه اینجانبان

 

 امضاي متقاضیان حقیقی:

 تاریخ                                   امضا:                                            نام و نام خانوادگی        -1

 تاریخ                                   امضا:                                              نام و نام خانوادگی      -2

 تاریخ                                   امضا:                                              نام و نام خانوادگی      -3

 

 :اشخاص حقوقی متقاضی و مهر شرکت صاحبان امضاي مجاز اسناد تعهدآورامضاي 

 مهر شرکت               تاریخ                                   اسناد تعهدآورنام شرکت             نام و نام خانوادگی و امضاي صاحبان امضاي مجاز 

1- 

2- 

... 

 مهر شرکت کارگزاري                   تاریخ                                     کارگزاري: نام شرکت

      شرکت کارگزاري اسناد تعهدآور نام و نام خانوادگی و امضاي صاحبان امضاي مجاز           

 نام و نام خانوادگی                                                     تاریخ                                   امضا: -1



 6فرم شماره 

ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس  6تعهدنامه موضوع ماده 

 اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

۲ 

 

 نام و نام خانوادگی                                                     تاریخ                                   امضا: -2

 تاریخ                                   امضا:                                                     نام و نام خانوادگی -3

4- ... 
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*  برنامه اداره شرکت  

1 

 

ضروری است این برنامه بعد از قطعیت   ارائه نمایند.ازجمله موارد زیر را  برنامه اداره شرکت    ،متقاضیان خرید باید جهت معامالت کنترلی

 معامله، افشای عمومی گردد. 

 آن چه برنامه هایی دارید؟ ارتقاءو  ، رقابتفروش ،جایگاه فعلی شرکت از نظر تولید بهبودبرای  .1

 ؟چیستغیرمولد شرکت مولد و  هایداراییبهبود استفاده از   آتی شما درخصوص برنامه های .2

 دارید؟شرکت نیروی انسانی  ساختار حفظ و تقویت  برایچه برنامه هایی  .3

 شرکت دارید؟محصوالت ها و بهینه کردن سبد  توسعه فعالیتبرای چه برنامه ای  .4

 ؟  داریدگذاری مورد نیاز و نحوۀ تامین منابع مالی آن، شرکت، میزان سرمایه  توسعه برای ایبرنامه چه  .5

 برای  افزایش سهم شرکت از بازار فروش محصوالت چه برنامه ای دارید؟ .6

 ای دارید.؟برای تداوم تامین مواد اولیه شرکت با رعایت صرفه و صالح چه برنامه .7

 ؟ای داریدچه برنامهآن اطالعات  افزایش شفافیت وبرای تقویت رعایت قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شرکت  .8

 چه برنامه ای دارید؟ خلی و همچنین ضوابط حاکمیت شرکتیهای داو تقویت سیستم کنترلبرای استقرار  .9

 ساختار مدیریتی شرکت دارید؟سازی بهینهای جهت برنامه  چه .10

 شرکت خواهید داد را تشریح نمایید. سایر تغییرات با اهمیتی که در روند اداره  .11

 : امضای متقاضیان حقیقی

 نام و نام خانوادگی          تاریخ                                   امضا:  -1

 نام و نام خانوادگی          تاریخ                                   امضا:  -2

 وادگی          تاریخ                                   امضا: نام و نام خان -3

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

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

1- 

2- 

 ... 

 مهر شرکت کارگزاری           تاریخ                                              نام شرکت کارگزاری:   

نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور شرکت کارگزاری                   
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*  برنامه اداره شرکت  

2 

 

 نام و نام خانوادگی                                                     تاریخ                                   امضا:  -1

 تاریخ                                   امضا:                 نام و نام خانوادگی                                      -2

 نام و نام خانوادگی                                                     تاریخ                                   امضا:  -3

4-  ... 

 

 



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 به تصویب  11/10/1931قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران این ضوابط در تاریخ  4ماده  1و بند ماده  2در اجرای ماده 
 اصالح گردیده است. ،شورااین  10/19/1930و  22/12/1930های مورخ به موجب مصوبهو اوراق بهادار رسیده و 

  د:گردنضوابط به شرح زير تعريف مي كار رفته در اين به اصطالحات: 1ماده 

اي استتك كه تعداد ستتيا  يا حد تسد  ستتيا  مورد معامآه در مي به مبااني باشتتد كه با  معامالت عمده معامالت كنترلي: -1

  شد.امكاي كنترل شركك وجود داشته باتمآك مي 

اي استتتك كه تعداد ستتتيا  يا حد تسد  ستتتيا  مورد معامآه در مي به معامالت عمده معامالت مديريتي غير كنترلي : -2

 .مي امكاي انتصاب حداقل يك مدير وجود داشته باشد لبكن منجر به كنترل نگرددمبااني باشد كه با تمآك 

 .شوداين ماده اطالق مي 2و  1هاي به ساير معامالت عمده، غبر از معامالت عمده بند معامالت غير مديريتي : -3

اي الحظهمنفوذ قابلواسطه تمآك مستسبم سيا /سيم الشركه،كنترل يا  شخص حسبسي اسك كه به نفع نهايي عمده:ذي -4

 .در شخص حسوقي متساضي دارد

 .باشدمنظور اعضاي هبئك مديره و مديرعامل يا معادل منيا در شخص حسوقي مي مديران: -5

 .تمآك حداقل مبااي سيامي كه دارندۀ مي قادر به تعببن اكثريك اعضاء هبئك مديره شركك باشد كنترل: -6

پذير يا قابآبك تعببن حداقل يك عضو از اعضاء   از حد رأي مستسبم واحد سرمايه   %22تمآك حداقل  مالحظه :نفوذ قابل -7

 .مديره مي واحد وجود داشته باشدكهبئ

 متساضباي خريد سيا  در معامالت عمده بايد واجد شرايط زير باشند؛ نحوۀ بررسي منيا نبا به اين شرح اسك؛: 2ماده 

 یبررس نحوه اريمع فيرد 

1 

 

ی یشوووپول مبارزه با مقررات رعایتنبود منع به دلیل عدم 
 عمده معامله در دیخر جهت مالی منابع تجهیز در

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

شتن  2 سطه ارت  نهیش یسوءپ محکومیت قطعی یا  ندا کاب به وا
له  و اقتصوووادی یمال  جرائم   اختالس، ،یبردارکاله ازجم
ضوع  جرائم ،امانت در انتیخ صل  مو شم    ف  بازار قانون ش

 استفاده  جعل، سرقت،  ران،یای اسالم ی جمهور بهادار اوراق
 تقلب ای ریتقص  بهی ورشکستگ   ،ییشو پول مجعول، سند  از
 رشوه پرداخت یا افتیدر و

شخاص  عمدهیی نها نفعانیذ و رانیمد یا وی متقاض ی قیحق شخص   دیابی حقوق ا
 عدم بر اظهار ضووومن یا ارائه کارگزار به رای فریک  نهیشووویسووووءپ عدمی گواه
صادی  یمال جرائم در  نهیش یسوءپ   تعهدتا قبل از قطعیت معامله  را آن ارائه ،و اقت
صوص ارتکاب  . ندینما شم         جرائمدر خ ش صل  ضوع ف  بهادار اوراق بازار قانونمو

 ید.آ عمل به، از مدیریت حقوقی و انتظامی سازمان استعالم رانیای اسالمی جمهور

 بیمه بانکی، شوووبکه به عمده معوق هایبدهی نداشوووتن 9
ماعی، نیتأم  مان  اجت یاتی و    سوووواز مال مان   امور   سوووواز

  یسازیخصوص

 و آنۀ عمدیی نها نفعانیذ وی متقاضی حقوق شخص ،یمتقاضی قیحق شخص
 تحت ای دارند کنترل آن در عمدهیی نها نفعانیذ کهی حقوق اشخاص نیهمچن
ی اعالمی رسم فهرست  اساس بر دینبا دارند قرار عمدهیی نها نفعانیذ مشترک کنترل
 .باشند بدهی عمده معوق داشته ربطیذی نهادهای سو از

سابقه      4 شمول محرومیت تبعی بر افراد دارای   تتخلفاعدم 
 در تعهدات ی فا یا عدم  ای  بهادار  اوراق بازار  در  تی بااهم 

ی قاضمتی حقوق اشخاص عمدهیی نها نفعانیذ و رانیمد ای یمتقاضی قیحق شخص
 ترلکن تحت یا دارند کنترل آن در مذکور عمده نفعانیذ کهی حقوق اشخاص زین و
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 صوودور به منجر که مقررات برخالفی قبل عمده معامالت
ضباط  حکم س  مراجع دری ان  سازمان  در تخلفات بهی دگیر
 .باشد شده

پیرو استعالم از مدیریت پیگیری تخلفات  دارند، قرار عمدهیی نها نفعانیذ مشترک
 و ظارتن تحت اشخاص یتخلفات سوابق بر نظارت مصوبه"سازمان و با استناد به 

 عدم ای  تیبااهم تخلف سابقه ،"یتبع یهاتیمحروم اعمال و هیسرما بازار فعاالن
 .باشند نداشته را مقررات  برخالفی قبل عمده معامالت در تعهداتی فایا

 یبررس نحوه اريمع فيرد

 گردد. در معامالتدر معامالت نقدی، توان مالی متقاضی خريد بررسی نمی مناسبی مال توان داشتن 2

 شود:شرايطی، به شرح زير عمل می

 گذار ايرانی باشد:خريد سرمايه متقاضی کهدرصورتی

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

 .باشد نام بای حقوق شخص الشرکه سهم ای سهام کل .1
ض  ریاخ سال  سه  یبرا حسابرس  اظهارنظر .2 شد  مردود یمتقا  اظهارنظر عدم ای نبا

 یرس حساب  یمال یهاصورت  ارائه به موظف دیخر یمتقاض  .نباشد  سال  کی از شیب

 .باشدیم آخر سال 9 یاتیمال اظهارنامه همراه به خود تیفعال آخر سال 9 شده

صورت       جمع سال   9میانگین  .9 ستناد به  ضی با ا سهام متقا صاحبان  های حقوق 
 .باشدمعامله  حصه غیرنقدی %41حداقل معادل مالی حسابرسی شده، 

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

      ،ضی شده متقا سرمایه پرداخت   حصه غیرنقدی  %41حداقل معادل آخرین 
 معامله باشد.

        شدن شدن در رقابت و تا تاریخ قطعی  شود پ  از برنده  ضی متعهد  متقا
صه غیرنقدی معامله      اندازهبهمعامله،  ساط بخش ح سط از اق  %11یا  یک ق

شد( را به     شتر با انکی ه بنامضمانت  صورت حصه غیر نقدی )هر کدام که بی
به فروشووونده ارائه  دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسوووالمی ایران

 نماید.

شخاص ی براب(   ض  یقیحق ا شدن در رقابت و تا      یمتقا شود پ  از برنده  متعهد 
 صورتبهنقدی واریز یا  صورتبه را معامله کل مبلغ %21تاریخ قطعی شدن معامله، 

ه به فروشند مرکزی جمهوری اسالمی ایران دارای مجوز از بانکنامه بانکی ضمانت
اوراق بدهی به نفع فروشنده  صورتبهرا  کل مبلغ معامله %91معادل ارائه نماید و یا 
 وثیقه نماید.

 
 گذار خارجی باشد:متقاضی خريد سرمايه کهدرصورتی

ضی به       %11عالوه بر  سط متقا شروع رقابت تو ضور در رقابت که قبل از  ساب ح  ح
گردد، متقاضی خارجی مکلف است پ  از برنده شدن گذاری واریز میسپردهشرکت 

صوووورت دیگر از کل مبلغ معامله را نیز به     %11در رقابت و تا تاریخ قطعیت معامله        
نامه بانکی دارای مجوز از بانک صوورت ضومانت  کل مبلغ معامله را به %91نقدی و 

سالمی ایران  شنده   یا توثیق اوراق بد مرکزی جمهوری ا شنده، به فرو هی به نفع فرو
 ارائه نماید.
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 :اقدام به تشکيل کنسرسيوم دهندمتقاضی خريد چند  کهدرصورتی

در صورت تشکیل کنسرسیوم، الزامات این 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 دیبای متقاضی کنترلۀ عمد معامالت خصوص در
. ضروری است این برنامه بعد از قطعیت معامله، افشای دهد ارائه را سهام تملک

 عمومی گردد.

 ظهارا را معامله تحقق صورت در انحصار جادیا عدمی کتب صورتبهی متقاض - الف عمده معامله انجام از پ  انحصار جادیا عدم 0
 .دینما
 ازی رسم صورتبهی متقاض توسط شده عرضه سهام دیخر انجام جهتی منع - ب

 .باشد شدهن ارائه رقابتی شورای سو
 دنشی قطع یا 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 0
 و میزان تعلق آن به خود یا دیگری را اظهار نماید.

هاي كبفري و تخآفاتي در حال رسبدگي در مراجع ذيصالح قضائي و انتظامي، در صورت دستور مرجع      در خصوص پرونده : 1تبصره 

 .عنواي خريدار جآوگبري به عمل خواهد ممدورود متيمبن موضوع پرونده در معامالت عمده به رسبدگي از

هاي درج و عرضه، محدوديك يا الاا  به سپردي تعيدي اعال    هاي پذيرش و كمبتهموجب مصوبات هبئك كه بهدرصورتي : 2تبصره  

 .باشدي ميشود، رعايك الاامات و معبارهاي اعالمي عالوه بر موارد فوق ضرور

سيا        بورس/فرابورس مكآف: 3تبصره  ضباي خريد، در خصوص رعايك معبارهاي تمآك  اند پس از پاياي ميآك دريافك تساضاي متسا

مورند. بدييي استتك عد   از بانك مركاي جميوري استتالمي ايراي يا ببمه مركاي جميوري استتالمي ايراي، استتتعال   ز  را به عمل 

 .مناله تأيبد مراجع فوق جيك حضور در رقابك متساضباي تآسي خواهد شدك، بهدريافك پاسخ تا روز رقاب

 5سال از تاريخ تصويب اين ضوابط از بررسي معبار رديف      2سازي، به مدت  هاي سازماي خصوصي   متساضباي خريد عرضه  : 4تبصره 

 .باشد %22داقل معادل باشند به شرط منكه حصه نسدي معامآه حجدول فوق )داشتن تواي مالي مناسب( معاف مي

روز كاري قبل از روز  6سازي بعد از دريافك مدارک متساضباي خريد در   سازي سازماي خصوصي     هاي خصوصي  در عرضه : 5تبصره 

عرضتته از طريد كارگاار متساضتتي خريد، نستتبك به بررستتي درخصتتوص راهبردي يا غبر راهبردي بودي متساضتتي خريد و هم نبن 

سازماي بورس و         صالحبك و اهآبك فني و   ضه به  ضي خريد راهبردي اقدا ، و نتبجه را يك روز كاري قبل از روز عر صي متسا ص تخ

 نمايد.اوراق بيادار اعال  مي

ضي خريد يا برندۀ رقابك واجد هر        : 3ماده  سازماي، متسا شخبص هبئك مديرۀ  شدي معامالت عمده، چنان ه به ت تا قبل از قطعي 

سازماي اقدامات زير را حسب مورد انجا         يك از شرايط و معبارهاي مندر  سيا  موضوع معامآه نباشد  ج در اين ضوابط جيك تمآك 

 :دهدمي



 .در صورت تشخبص قبل از پاياي رقابك، از ادامة رقابكِ متساضي فاقد شرايط جآوگبري نمايد: 1 بند

د شتترايط، ادامه فرايند معامآه را تعآبد و در صتتورت تشتتخبص پس از پاياي رقابك و برنده شتتدي متساضتتي يا متساضتتباي فاق :2 بند

موضتتوع را در اولبن جآستته شتتوراي عالي بورس طرح نمايد. شتتورا درخصتتوص امكاي قطعبك يا عد  قطعبك معامآه تصتتمبم گبري 

 .خواهد كرد

صره  صورتي : 1تب ضوع بند       در سه از زماي اعال  مو شكبل دو جآ شورا پس از ت سازماي     2كه  سوي  صمبم اين ماده از  گبري نكند،  ت

 .تعآبد منتفي شده و فرايند معامآه طبد مسررات ادامه خواهد يافك

صره   سبة زماي تعآبد خواهد    : 2تب سويه معامآه و پرداخك ثمن مي و به طور كآي ادامة فرميند معامآه بدوي محا مواعد مسرر براي ت

 .شودبود و مدت تعآبد به مواعد ياد شده اضافه مي

شخاص و : 4ماده  شاي اطالعات محرمانه نيادهاي ذي ا ضي خريد       ربط بايد از اف سوي متسا ضوابط از  ستاي اجراي اين  اي كه در را

 .شود، خودداري نمايندارائه مي

ضي خريد براي شتركك در معامآه عمده، كنسترستبو  تشتكبل دهند، رعايك معبارهاي مندرج در      درصتورتي : 5ماده  كه چند متسا

ضوع مادۀ  4)( و 3(، )2(، )1بندهاي ) سبو  و رعايك بندهاي )      2( مو سر ضاي كن سبو     8( و )7( و )6براي تمامي اع سر ( براي كن

 .الاامي اسك

اي شامل موارد زير با امضاي   زماي با ارائه درخواسك خريد معامآه عمده تعيدنامه متساضباي خريد معامالت كنترلي بايد هم  :6ماده 

ضا      صاحباي ام ضي خريد يا  شامل      شخص حسبسي متسا ضي  ضي خريد و مير مي ارائه نمايند. تعيد متسا شخص حسوقي متسا ي مجاز 

 :باشدموارد زير مي

هاي حستتابداري شتتركك موضتتوع معامآة عمده حداقل تا پاياي تستتويه كامل اقستتاط، بدوي اخذ موافسك هبئك پذيرش  رويه: 1 بند

 .بورس/ فرابورس تغببر ننمايد

سويه  هاي غبر مولد فروش دارايي: 2 بند صورت اخذ مجوز از هبئك پذيرش بورس/ فرابورس     %52تا زماي ت صرفاً در  ارزش معامآه، 

 .صورت پذيرد

شتتود، عرضتتة اين درصتتورتي كه محصتتو ت شتتركك موضتتوع معامآة عمده در بورس كا ي ايراي يا بورس انرمي عرضتته مي: 3 بند

 .محصو ت در بورس ياد شده با رعايك مسررات تداو  يابد

رعايك حسوق و منافع شركك موضوع معامآه و سيامداراي مي درصورتي كه متساضي خريد فعالبك مستسبم يا غبرمستسبم در  : 4 بند

 .موضوع فعالبك شركك داشته باشد

اشخاصي كه اطالعات خالف واقع، ناقص، گمراه كننده يا جعآي به سازماي يا بورس/ فرابورس ارائه كرده يا تصديد نمايند،       : 7ماده 

 .سازماي وفد مسررات نسبك به پبگبري كبفري و انضباطي اشخاص اقدا  مي نمايد








