فرم تقاضاي تاسیس
شرکت کارگزاري

اين فرم به منظور دريافت تقاضاي تاسیس شرکت کارگزاري تنظیم شده است .اطالعات در خواست شده در
اين فرم براي تکمیل مدارك و مستندات الزم جهت بررسی تقاضا الزامی است.

احتراماً؛
اينجانبان متقاضیان تاسیس شرکت کارگزاري( ..............................................در شرف تأسیس) به شرح جدول زير بر اساس قانون
بازار اوراق بهادار و دستورالعمل مربوطه ،درخواست صدور مجوز تأسیس شرکت با مشخصات زير را به سازمان بورس و اوراق بهادار
ارايه مینمايیم و تعهد مینمايیم که اطالعات مذکور در اين فرم را با کمال دقت و صحت و با آگاهی از مفاد ماده  47قانون بازار اوراق
بهادار جمهوري اسالمی ايران مصوب آذرماه  ،1384در تاريخ  ...............................تکمیل و به سازمان بورس و اوراق بهادار است.
رديف

نام متقاضیان

کد پستی

کد/شناسه ملی

تلفن

آدرس

1
2
3

رديف

نام متقاضیان

نام و نام خانوادگی
صاحبان امضاء مجاز

کد پستی

کد ملی

تلفن

آدرس

1

2
* در صورتیکه متقاضی شخص حقوقی است نام صاحبان امضاي مجاز درج شده و آگهی روزنامه رسمی مربوطه پیوست گردد.

 -1نوع شخصیت حقوقی شرکت:
......................................................................................................................................................................................................................................

 -2اساسنامه شرکت مطابق نمونه مصوب سازمان براي شرکتهاي کارگزاري ،که به امضاي متقاضیان رسیده و به پیوست آمده است.
نام و نام خانوادگی
متقاضیان  /صاحبان
امضای مجاز متقاضیان

تاریخ

امضاء

نام و نام خانوادگی
نماینده/صاحبان امضای
مجاز نماینده

صفحه 2از3

تاریخ

امضاء

 -3مبلغ سرماية شرکت:
سرمایة شركت برابر  (.................................. ..........به حروف  )......................................................................ریال منقسم به تعداد  .............سهم عادی
 ................ریالی میباشد.

رديف

سهام عادي

نام متقاضی

درصد

تعداد

1
2
3
 -4طرح تجاري و برنامههاي شرکت مطابق دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاري به پیوست آمده است.
 -5میزان مشارکت هر يك از متقاضیان تاسیس:
میزان آورده نقد
نام متقاضی

رديف

مبلغ
(میلیون ريال)

درصد

1
2
3
 -6پرسشنامه داوطلب سهامداري در شرکت کارگزاري به همراه مدارك الزم به پیوست ارائه شده است.
 -7اينجانبان متقاضیان تاسیس شرکت کارگزاري( ..........................در شرف تأسیس) ،شرکت/آقاي/خانم  ................................با
مشخصات به شرح جدول زير را به عنوان نماينده خود جهت ارائه مدارك به سازمان ،ارائه درخواست و ساير مکاتبات معرفی نموده
و درصورتیکه از جانب سازمان هر مطلبی به نماينده مزبور اعالم گردد به منزله ابالغ به کلیه متقاضیان بوده و متقاضیان حق هرگونه
اعتراض را درخصوص عدم اطالع مکاتبات سازمان يا عدم اقدام مناسب توسط نماينده را از خود سلب مینمايند.
نام شرکت/نام و
نامخانوادگی

شناسه/کد ملی

تلفن همراه

تلفن ثابت

نشانی

کد پستی

هر گونه تغییر در خصوص نماینده معرفی شده باید  10روز قبل از تغییر ،كتباً به سازمان اعالم گردد.
نام و نام خانوادگی
متقاضیان  /صاحبان
امضای مجاز متقاضیان

تاریخ

امضاء

نام و نام خانوادگی
نماینده/صاحبان امضای
مجاز نماینده

صفحه 3از3

تاریخ

امضاء

