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ماده  -1تعاریف
اصطالحات و واژههایی که در مادة یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  1384مجلس
شورای اسالمی (که از این پس قانون بازار اوراق بهادار نامیده میشود) تعریف شدهاند ،به همان مفاهیم در این
اساسنامه نیز کاربرد دارند .سایر واژهها دارای معانی زیر می باشند:
 .1مقررات :مصوبات هیئت وزیران ،شورا ،سازمان و نیز مصوبات سایر مراجع ذیصالح در حدود اختیارات تفویض
شده به آنان تحت هر عنوان (از قبیل آئیننامه ،دستورالعمل ،رویة اجرایی و بخشنامه) در خصوص بازار اوراق
بهادار و فعاالن آن که جهت اجرا ابالغ شده باشد.
 .2شریک عمده :شخصی است که به همراه اشخاص وابسته به خود ،حداقل پنج درصد از سهام شخص حقوقی
را پس از تأسیس در اختیار خواهد گرفت.
.3شخص وابسته :شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است:
الف) شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجهی اول از طبقهی اول آن
شخص و هر شخص حقوقی که حداقل  20درصد منافع آن متعلق به شخص حقیقی مورد نظر باشد یا
شخص حقیقی موردنظر بتواند حداقل یکی از مدیران آن را تعیین کند.
ب ) شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارتست از شخص وابسته به واحد تجاری وفق تعریف مقرر در
استانداردهای حسابداری ملی ایران.
 .4اصالحیۀ قانون تجارت :منظور الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال  1347است.
 .5سازمان :منظور سازمان بورس و اوراق بهادار است.

فصل دوم :نام ،موضوع ،مدت ،تابعیت و مرکز اصلی شرکت
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ماده  -2نام و نوع شرکت
نام شرکت ،شرکت مشاور سرمایهگذاری نوع دوم ( .........سهامی خاص) میباشد که در این اساسنامه به اختصار
شرکت نامیده میشود.
ماده  -3موضوع شرکت
شرکت می تواند با دریافت مجوز فعالیت مشاور سرمایهگذاری نوع دوم مبادرت به فعالیتهای زیر نماید:
الف -توصیه به خرید ،فروش یا نگهداری اوراق بهادار؛
ب  -تحلیل روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار ؛
ج -ارائه خدمات آموزشی مرتبط با بازار سرمایه ؛
د -شرکت میتواند در را ستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده ،در حدود مقررات و مفاد ا سا سنامه
اقدام به اخذ تسهههیالت مالی یا تحصههیل دارایی نماید یا سههرمایهگذاری کرده یا شههخصههیت حقوقی
مستقلی تأسیس کند یا در تأسیس شخصیتهای حقوقی دیگر مشارکت نماید یا اسناد اعتباری بانکی
افتتاح کند و به واردات یا صادرات کاال بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد .این اقدامات فقط
در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در
مقررات منع نشده باشند.
هه -شرکت میتواند با رعایت سقف تعیینشده توسط سازمان ،در اوراق بهادار سرمایهگذاری نماید.
ماده  -4مدت شرکت
شرکت تابعیت ایرانی داشته و مدت فعالیت آن از تاریخ تأسیس نامحدود است.
ماده  -5تابعیت و مرکز اصلی شرکت
مرکز اصلی شرکت در شهر  ........استان  ........است .انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط
به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده و تأیید سازمان میباشد ،تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت در
همان شهر منوط به تصویب  ...............خواهد بود .هیئت مدیرة شرکت میتواند طبق مقررات اقدام به تاسیس شعبه
یا نمایندگی نموده یا آن را منحل کند.
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فصل سوم :چارچوب فعالیت
ماده  -6چارچوب فعالیت
شرکت از م صادیق شرکتهای م شاور سرمایه گذاری مو ضوع بند  16ماده( )1قانون بازار اوراق بهادار مح سوب
شده و برا ساس ماده( )28این قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان ا ست و مجامع عمومی ،مدیران ،بازرس و
کمیتههای تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند.
فصل چهارم :سرمایه ،ترکیب سهامداران و نقل و انتقال سهام
ماده  -7میزان سرمایه و تعداد سهام
سرمایة شرکت مبلغ  ..............................ریال( ،به حروف  ...............................................................ریال) است که]به
 ..........................................سهم عادی ............................ریالی با نام تقسیم شده است از این مبلغ معادل ...........................
ریال به صورت غیرنقد و  ......................ریال به صورت نقد میباشد .این مبلغ تماماً تأدیه شده است ............................ /
ریال آن معادل  ................................درصد تأدیه و  ...........................ریال آن معادل  ..............................درصد در تعهد
صاحبان سهام میباشد[.
]تبصره :مبلغ تعهد شدة هر سهم باید ظرف مدت  ..........................مطالبه شود[.

ماده  -8ورقه سهام
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اوراق سهام شرکت متحدالشکل ،چاپی و دارای شمارة ترتیب بوده و باید به امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای
هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره برسد .این اوراق باید ممهور به مهر شرکت باشد .در ورقة سهم نکات زیر باید
ذکر شود:
 oنام شرکت و شمارة ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها،
 oشمارة ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار،
 oمبلغ سرمایة ثبت شده و مقدار پرداخت شدة آن،
 oمبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شدة آن به عدد و حروف،
 oتعداد سهامی که هر ورقه نمایندة آن است،
 oمشخصات سجلی ،و شمارة ملی دارندة سهم .
تبصره  :1سهام شرکت غیر قابل تقسیم است .مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک شخص
نمایندگی بدهند.
تبصره  :2تملک هر بخش از سهام شرکت ،متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی
است.

ماده  -9صدور اوراق سهام
تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامة موقت سهم بدهد که معرف
تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شدة آن باشد .این گواهینامه در حکم سهم است؛ ولی در هر حال ظرف مدت
یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم ،باید ورقة سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهینامة
موقت سهم مسترد و ابطال گردد.

ماده  -10اقامتگاه صاحب سهم
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مشخصات کامل و نشانی صاحب سهم باید هنگام تأسیس شرکت و نقل و انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت
یا دفتر مخصوص دیگری مطابق آنچه وی اعالم میکند درج گردد .در صورتی که نشانی صاحب سهم تغییر نماید،
وی باید نشانی جدید خود را به شرکت اعالم کند .در هر حال آخرین نشانی اعالم شده از طرف صاحب سهم،
اقامتگاه قانونی وی محسوب میشود.
ماده  -11انتقال سهام
انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد .انتقال دهنده یا وکیل یا نمایندة قانونی او ،باید ثبت
انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید .هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و
انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نمایندة او برسد.
ماده -12شریک عمده
شرکت باید هرگونه نقل و انتقال سهام را که منجر شود تا شخص انتقال گیرنده به شریک عمدهی شرکت تبدیل
شود ،ظرف هفت روز کاری با ار سال م شخ صات شریک عمده طبق فرمهای مورد نظر سازمان ،به سازمان اعالم
کند.
فصل پنجم :تغییرات سرمایة شرکت
ماده  -13مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه
تغییرات سرمایة شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اعم از مفاد ا صالحیة قانون تجارت و قانون بازار اوراق
بهادار و رعایت حداقل سرمایه مصوب سازمان انجام میشود.
ماده  -14تصویب تغییرات سرمایه
هرگونه تغییر در سرمایة شرکت منح صراً در صالحیت مجمع عمومی فوقالعاده ا ست .مجمع عمومی فوقالعاده
میتواند به هیئت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند ،سرمایة شرکت را تا مبلغ
معینی از طریقی که مجمع مشخص نمودهاست ،افزایش دهد.

ماده  -15شیوۀ افزایش سرمایه
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سههرمایة شههرکت با تصههویب مجمع عمومی فوقالعاده و با رعایت مقررات مربوطه از طریق صههدور سهههام جدید یا
افزایش مبلغ اسههمی سهههام موجود قابل افزایش میباشههد .تأدیة مبلغ اسههمی سهههام جدید به یکی از طرق زیر
امکانپذیر است:


پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام،



تبدیل مطالبات نقدی حال شدة اشخاص از شرکت به سهام جدید،



انتقال سود تقسیم نشده ،اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایة شرکت،



تبدیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام شرکت ،به سهام.
تبصره :انتقال اندوختة قانونی به سرمایه ممنوع است.

ماده  -16تأدیۀ مبلغ سهم جدید از محل مطالبات
در صههورت تصههویب افزایش سههرمایه از محل مطالبات نقدی سهههامداران در مجمع عمومی فوقالعاده ،تأدیه مبلغ
اسمی سهام جدید از محل مطالبات هر سهامدار موکول به اعالم موافقت وی است.
تب صره :مطالبات نقدی سهامداران بابت سود ،با ت صویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل ،حال
شده تلقی گردیده و در صورت مطالبة سهامداران پرداخت میشود.
ماده  -17حق تقدم در خرید سهام جدید
در اجرای افزایش سرمایه ،شرکت باید گواهینامة حق تقدم خرید سهام را قبل از شروع پذیرهنوی سی به طریقی
که مطابق قانون قابل اثبات است برای سهامداران ارسال نماید.
ماده  -18صرف سهام
مجمع عمومی فوقالعاده میتواند به پی شنهاد و گزارش هیئت مدیره مقرر نماید که برای افزایش سرمایه ،سهام
جدید به مبلغی مازاد بر مبلغ ا سمی سهم بهفروش بر سد ،م شروط بر اینکه نحوة صرف ا ضافه ارزش سهام
فروخته شده در همان مجمع تعیین گردد.
ماده  -19کاهش سرمایه
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مجمع عمومی فوقالعادة شههرکت میتواند به پیشههنهاد هیئت مدیره عالوه بر کاهش اجباری سههرمایه ،در مورد
کاهش سرمایة شرکت بهطور اختیاری نیز اتخاذ ت صمیم کند ،م شروط برآنکه بر اثر کاهش سرمایه به ت ساوی
حقوق صاحبان سهام لطمهای وارد ن شود .کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای ا سمی سهام به ن سبت
متساوی و ردّ مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحبان آن انجام می شود .در هر حال رعایت حداقل سرمایة مصوب
سازمان الزامی است.
فصل ششم :مجامع عمومی
ماده  -20وظایف و اختیارات مجامع عمومی
وظایف و اختیارات مجامع عمومی شرکت به قرار زیر است:
 .1وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:
الف -استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد ساالنه شرکت،
ب -استماع گزارش بازرس،
ج -تصمیمگیری در مورد صورتهای مالی ساالنه شرکت،
د -تصمیمگیری در مورد میزان سود قابل تقسیم،
هه -تصمیمگیری در مورد میزان پاداش ،حق حضور و حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره،
و -تعیین بازرس اصلی و علیالبدل شرکت و حقالزحمة آنها،
ز -تصویب بودجة ساالنه و برنامههای بلندمدت ،میانمدت و کوتاهمدت شرکت،
ح -انتخاب مدیران،
ط -تصهمیم به انتشهار اوراق بهادار به نام شهرکت به اسهت نای اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سههام
شرکت،
ی -تعیین روزنامه یا روزنامههای ک یراالنتشار جهت درج آگهیهای شرکت،
ك-سایر مواردی که به موجب اصالحیة قانون تجارت در صالحیت مجمع عمومی عادی میباشد.
 .2وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوقالعاده:
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الف -تغییر در مفاد اساسنامه با تائید یا تصویب سازمان،
ب -تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش) با رعایت مقررات،
ج -تصمیم به انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهام شرکت،
د -انحالل شرکت پیش از موعد با رعایت اصالحیة قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار.
تب صرۀ  :1به ا ست نای ق سمت (ز) از بند  1این ماده ،تفویض سایر اختیارات مجامع عمومی به هیئت
مدیره ،به جز در موارد تصریح شده در قانون تجارت مجاز نمیباشد.
تبصرۀ :2مجمع عمومی عادی برای رسیدگی به موضوعات مندرج در مادة  89اصالحیة قانون تجارت
باید ظرف حداک ر  4ماه پس از هر سال مالی تشکیل گردد.
ماده  -21سایر وظایف و اختیارات مجامع عمومی
دیگر وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوقالعادة شههرکت ،براسههاس اصههالحیة قانون تجارت و مقررات
خواهد بود.

ماده  -22شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأیگیری
درکلیة مجامع عمومی ،صاحبان سهام شخصاً ،یا نماینده ،وکیل یا قائم مقام قانونی آنها در مورد اشخاص حقیقی
و نماینده یا نمایندگان شههخص حقوقی ،صههرفنظر از تعداد سهههام خود به شههرط ارائه مدرك وکالت یا نمایندگی
میتوانند حضور بههم رسانند .هر سهامدار ،برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت ،مگر در انتخاب اعضای
هیئت مدیرة شرکت که مطابق مادة  88اصالحیة قانون تجارت عمل خواهد شد.
تب صره :حضههور اعضههای هیئت مدیره و مدیرعامل در کلیة مجامع عمومی ضههروری اسههت .چنانچه هر یک از
اع ضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به ح ضور در مجمع عمومی نبا شد ،باید دلیل
عدم شههرکت خود را به مجمع عمومی کتباً اعالم کند تا در ابتدای جلسههه توسههط رئیس مجمع قرائت
شود.
ماده  -23رعایت مقررات دعوت ،اداره و تصمیمگیری مجامع عمومی
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مجامع عمومی عادی ساالنه و مجامع عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت میکند .هیئت مدیره و همچنین بازرس
شرکت میتوانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند .در این صورت دستورجلسه
مجمع باید در آگهی دعوت قید شود .عالوه بر این سهامدارانی که اقال یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند ،حق دارند
که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداک ر تا
 20روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند .در غیراینصورت درخواست کنندگان می توانند
دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود ،که بارعایت تشریفات
مقرره مجمع مورد تقاضا را حداک ر تا  10روز دعوت نمایند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً
به دعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم
اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

تبصره  :در دعوت ،تشکیل ،اداره و تصمیمگیری مجامع عمومی عالوه بر قانون تجارت ،مقررات نیز باید رعایت
شود.
ماده  -24آگهی دعوت به مجامع عمومی
برای تشکیل مجامع عمومی ،ازطریق درج آگهی در روزنامة ک یراالنتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن منتشر
میگردد یا از طریق سامانه کدال از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهدآمد .دستورجلسه ،تاریخ ،ساعت و محل تشکیل
مجمع ،در این آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره :در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند ،نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.
ماده  -25دستور جلسه
دستور جلسة هر مجمع عمومی را مقام دعوتکنندة آن معین مینماید .تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در
آگهی دعوت ذکر گردد .موارد مهم از قبیل انتخاب اعضههای هیئت مدیره ،انتخاب بازرس ،تقسههیم سههود و اندوختهها و
تغییر موضوع فعالیت ،قابل طرح در بخش " سایر موارد" نمیباشد .مطالبی که در دستور جلسه پیشبینی نشده باشد،
قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود ،مگر اینکه کلیة صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و قرارگرفتن آن
مطلب در دستور جلسه به تصویب مجمع برسد.

ماده  -26هیئترییسه مجمع
مجامع عمومی تو سط هیئت رئی سهای مرکب از یک رئیس ،یک من شی و دو ناظر اداره می شود .ریا ست و اداره مجمع
با رییس و در غیاب وی با نایبرییس هیئتمدیره اسههت .در غیاب رییس یا نایب رییس هیئت مدیره و در مواقعی که
انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیة آنها در دستور جلسة مجمع باشد ،رییس مجمع از بین سهامداران حاضر در
جلسه با اک ریت نسبی انتخاب خواهدشد .دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین
صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع با اک ریت نسبی انتخاب میشوند.

ماده  -27طریقهی اخذ رأی
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اخذ رأی به صورت شفاهی ،م الً با بلند کردن د ست یا قیام به عنوان اعالم موافقت صورت میپذیرد .در صورتی
که به تشخیص رئیس مجمع یا دارندگان حداقل 20درصد از سهام حاضر در مجمع ،رأیگیری به صورت شفاهی
امکانپذیر نباشد ،اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.
تبصره :اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس ،الزاماً به صورت کتبی خواهد بود.
ماده  -28حدنصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی
در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان  ...........درصد سهامی {میزان سهام با رعایت مفاد اصالحیة قانون تجارت
تعیین شود} که حق رأی دارند ضروری است .اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود ،مجمع برای بار
دوم دعوت خواهد شد و با ح ضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند ر سمیت دا شته و ت صمیمگیری
خواهد کرد .مشههروط بر اینکه در دعوت جلسههة دوم نتیجه دعوت اول قید شههده باشههد .رسههمیّت جلسههة مجمع
عمومی عادی توسط رئیس مجمع احراز میشود.

ماده  -29اکثریت ضروری آراء مجامع عمومی عادی
در مجمع عمومی عادی ،تصمیمات همواره با اک ریت نصف بهعالوة یک آراء حاضر در جلسة رسمی ،معتبر خواهد
بود ،مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرس که اک ریت نسبی کافی است.
ماده  -30حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوقالعاده و اخذ رأی
در مجمع عمومی فوقالعاده باید دارندگان بیش از  ..........سهههامی{میزان سهههام با رعایت مفاد اصههالحیة قانون
تجارت تعیین شود} که حق رأی دارند حاضر باشند .اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود ،مجمع
برای بار دوم دعوت میشههود و این بار با حضههور دارندگان بیش از  ..........سهههامی{میزان سهههام با رعایت مفاد
ا صالحیة قانون تجارت تعیین شود} که حق رأی دارند ر سمیت یافته و اتخاذ ت صمیم خواهد نمود م شروط به
اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شهههده باشهههد .تصهههمیمات مجمع عمومی فوقالعاده همواره با اک ریت
دو سوم آراء حا ضر در جل سة ر سمی ،معتبر خواهد بود .ر سمیّت جل سة مجمع عمومی تو سط رئیس مجمع احراز
میشود.

12
اساسنامة شرکت مشاور سرمایهگذاری نوع دوم ( ..........سهامی خاص)

ماده  -31تشریفات تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی
منشی جلسة مجمع عمومی باید صورتجلسة مجمع را به تعداد نسخ الزم حاوی خالصه مذاکرات ،تصمیمات مجمع
عمومی و نتایج رأیگیری تهیه کند و به امضای اعضای هیئت رئیسه مجمع عمومی برساند .منشی جلسه نسخ
صورتجلسه مزبور را به همراه فهرست سهامداران موضوع ماده  99اصالحیة قانون تجارت به دبیرخانه هیئت مدیره
واقع در دفتر مرکزی شرکت ارسال داشته و دبیر هیأتمدیره نیز یک نسخه از صورتجلسه به همراه فهرست مذکور
را حداک ر ظرف یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی به سازمان ارسال میکند.
فصل هفتم :هیئت مدیره
ماده  -32تعداد اعضای هیأتمدیره
شرکت بو سیلة هیئت مدیرهای مرکب از {حداقل سه و حداک ر هفت نفر} ع ضو ا صلی اداره می شود که بو سیلة
مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام برای مدت دو سال انتخاب می شوند .عدة اعضای هیئت مدیره همواره
عددی فرد است .تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره برای دورههای بعد بالمانع است.
تب صره :تشههریفات مربوط به انتخاب اعضههای جدید یا تجدید انتخاب اعضههای قبلی هیئت مدیره باید
قبل از پایان مدت ماموریت عضو یا اعضای قبلی صورت پذیرد.
ماده  -33انتخاب اعضای علیالبدل هیئتمدیره
در صههورتیکه تعداد سهههامداران شههرکت بیش از  50شههخص باشههد ،مجمع عمومی عادی باید نسههبت به انتخاب
حداقل دو ع ضو علی البدل هیئت مدیره اقدام کند تا در صورت فوت ،ا ستعفا یا برکناری هر یک از اع ضای ا صلی
به ترتیبی که مجمع عمومی عادی تعیین کرده است ،جایگزین عضو اصلی شوند .مدت مأموریت عضو علیالبدل
جانشین ،برابر مدت باقیمانده از مأموریت فردی از هیئت مدیره است که عضو علیالبدل جانشین وی شده است.

ماده  -34تکمیل اعضای هیئتمدیره
در صورتیکه بنا به هر دلیل عدة اعضای هیئت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علیالبدل تعیین نشده
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یا وجود نداشههتهباشههد ،هیئت مدیره موظف اسههت حداک ر ظرف مدت پانزده روز مجمع عمومی عادی شههرکت را
جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نماید.
تب صره :در صورتیکه شخص حقوقی ع ضو هیئتمدیره ،نماینده حقیقی خود را جهت انجام وظایف
مدیریت ،حداک ر پانزده روز پس از انت خاب در مجمع ،معرفی نن ماید یا به هر دلیلی این
پسههت به مدت یک ماه بالتصههدی بماند ،در حکم اسههتعفای شههخص حقوقی از عضههویت در
هیئت مدیره میباشد.
ماده  -35صالحیت حرفهای مدیران
صالحیت حرفهای اعضای هیئت مدیره اعم از اصلی و علیالبدل و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره
باید طبق رویهای که سازمان تعیین میکند ،به تأیید سازمان برسد .چنانچه هر عضو هیئت مدیره اعم از شخص
حقیقی یا حقوقی اسههتعفا دهد ،یا معزول شههود یا صههالحیتهای خود را از دسههت بدهد یک عضههو علیالبدل
جایگزین وی میشود.
تبصره : 1آن دسته از اشخاص حقیقی داوطلب عضو هیأتمدیره که توسط سازمان تأیید صالحیت
نشدهاند باید حداقل  20روز قبل از برگزاری مجمعی که جهت انتخاب اعضای هیأت
مدیره تشکیل میشود ،به منظور تأیید صالحیت براساس مقررات به سازمان مراجعه و
اطالعات و مدارك الزم را ارائه نمایند .اشخاص حقیقی درصورتی میتوانند در مجمع
برای عضویت در هیأت مدیره داوطلب شوند که صالحیت حرفهای آنها قبالً به تأیید
سازمان رسیده باشد.
تبصره  : 2شخص حقوقی که به عضویت در هیأتمدیره انتخاب شده است باید ظرف مهلت  15روز
پس از انتخاب ،نمایندهی خود را به منظور تأیید صالحیت به سازمان معرفی نماید.
درصورت عدم تأیید صالحیت نمایندهی معرفیشده ،شخص یا اشخاص جایگزین باید
ظرف مهلتهای مقرر در مقررات مربوطه ،به منظور تأیید صالحیت به سازمان معرفی
شوند .تعداد دفعاتی که شخص حقوقی میتواند نسبت به معرفی نمایندهی خود برای

14
اساسنامة شرکت مشاور سرمایهگذاری نوع دوم ( ..........سهامی خاص)

عضویت در هیأت مدیره اقدام کند ،طبق مقررات مربوطه خواهد بود .چنانچه شخص
حقوقی در مهلتهای مقرر اقدام به معرفی نمایندهی خود نکند یا صالحیت هیچکدام از
نمایندگان معرفی شده توسط وی به تأیید سازمان نرسد ،در حکم استعفای شخص
حقوقی از عضویت در هیأت مدیره خواهد بود.
تبصره  : 3در صورتی که نمایندهی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره ،صالحیت خود را از دست بدهد،
مرجع انتخاب کننده مکلف به عزل شخص مزبور و معرفی شخص جایگزین مطابق مقررات
مربوطه خواهد بود.
ماده  -36سهام وثیقه
هریک از اعضههای هیئت مدیره باید در تمام مدت مأموریت خود مالک تعداد { ............ارزش اسههمی سهههام وثیقه
هریک از مدیران باید حداقل معادل  5میلیون ریال با شد} سهم از سهام شرکت با شد و آن را به عنوان وثیقه
برای ت ضمین جبران خ ساراتی که ممکن ا ست از تق صیرات مدیران منفرداً یا م شترکاً بر شرکت وارد شود ،به
صندوق شرکت بسپارد .سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصاحساب دورة تصدی
خود را در شرکت دریافت نداشته است ،سهام مذکور ،در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند .وثیقه
بودن این سهام ،مانع ا ستفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبان شان نخواهد
بود.
ماده  -37رییس ،نایب رییس و دبیر هیئتمدیره
هیئتمدیره در اولین جل سه خود ،که حداک ر ظرف یک هفته بعد از جل سه مجمع عمومی عادی که هیئتمدیره
را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد ،از بین خود ،یک رییس و یک نایب رییس که باید شخص حقیقی باشند
برای هیئت مدیره تعیین مینماید .مدت ریاسهههت رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضهههویت آن ها در
هیئتمدیره نخواهد بود .رئیس و نایب رئیس قابل تغییر و انتخاب مجدد میباشند .درصورت غیبت رئیس و نایب
رئیس ،اع ضای هیئتمدیره یک نفر از اع ضای حا ضر در جل سه را تعیین مینمایند تا وظایف رییس را انجام دهد.
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ه یأت مدیره همچنین یک نفر از بین خود یا خارج از خود را به عنوان دبیر ه یأت مدیره انت خاب میک ند تا
صورتجلسات هیأت مدیره را تنظیم و به سایر وظایف مقرر در اساسنامه بپردازد.
ماده  -38تشکیل جلسات هیئتمدیره
ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره توسط هیئت مدیره تعیین میشود .هیئتمدیره در مواقع مقتضی که فاصلة
آنها از یکماه تجاوز نکند و به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اع ضاء هیئتمدیره و همچنین در
موارد ضههروری به دعوت مدیرعامل تشههکیل جلسههه خواهد داد .بین تاریخ ارسههال دعوتنامه و تشههکیل جلسههة
هیئتمدیره فا صلة متعارفی رعایت خواهد شد .چنانچه در هریک از جل سات هیئتمدیره ،تاریخ ت شکیل جل سه
بعد تعیین و در صههورتجلسههه قید شههود ،ارسههال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسههه حضههور داشههتهاند
ضرورت نخواهد داشت .جلسات هیئتمدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوتنامه تعیین
شده باشد تشکیل خواهد شد.
ماده  -39حد نصاب و اکثریت الزم برای رسمیت جلسهی هیئتمدیره
جلسات هیئتمدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئتمدیره در آن جلسات حضور داشته
باشههند .تصههمیمات هیئتمدیره با اک ریت آراء حاضههرین معتبر خواهد بود .مدیر عامل در جلسههات هیئتمدیره
شرکت میکند و در صورتی که عضو هیئتمدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.
ماده  -40اختیارات هیئتمدیره
هیئتمدیره برای هرگونه اقدامی بهنام شرکت و هر نوع عملیات و معامالت مربوط به مو ضوع شرکت که انجام و
اتخاذ ت صمیم دربارة آنها در صالحیت مجامع عمومی نبا شد ،دارای اختیارات نامحدود ا ست .برخی از وظایف و
اختیارات هیئت مدیره عبارتند از:
-1

نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ،کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی ،مؤسسات عمومی ،مراجع
قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،

-2

تصویب آیین نامههای داخلی شرکت،

-3

اجرای مصوبات مجامع و مقررات مصوب پس از ابالغ،
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-4

نصب و عزل مدیرعامل و تعیین حقوق و مزایای وی،

-5

اتخاذ تصههمیم در خصههوص تأسههیس و انحالل نمایندگیها یا شههعب در هر نقطه از ایران یا خارج از
ایران،

-6

به کارگیری تمام تالش و مسهههاعی خود در جهت اجرای موضهههوع فعالیت شهههرکت به مؤثرترین
وکاراترین شیوه،

-7

تصویب ساختار سازمانی ،شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد،

-8

تهیه و تنظیم بودجة ساالنه و برنامههای بلندمدت ،میانمدت و کوتاه مدت شرکت و پیشنهاد آن به
مجمع عمومی،

-9

افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن بهنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر،

-10

ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین،

-11

صدور ،ظهرنویسی ،قبولی ،پرداخت و واخواست اوراق تجارتی،

-12

انعقاد هر نوع قرارداد ،تغییر ،تبدیل ،فسخ یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با
موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معامالت مذکور در مادة  3این اساسنامه و اتخاذ تصمیم
در مورد کلیة ایقاعات،

-13

اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملة کلیة حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه
حق اختراع ،نام یا عالئم تجاری و صنعتی ،مالکیت فکری ،سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره،

-14

به امانتگذاردن هر نوع سند ،مدرك ،وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.

-15

تحصیل تسهیالت از بانکها ،شرکتها و سایر اشخاص با رعایت مقررات و اساسنامة حاضر،

-16

رهنگذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً،

-17

اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ،در هریک از
دادگاهها ،دادسراها ،مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ،از طرف
شههرکت؛ دفاع از شههرکت در مقابل هر دعوای اقامه شههده علیه شههرکت چه کیفری و چه حقوقی در
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هریک از مراجع ق ضایی یا غیرق ضایی اخت صا صی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق ح ضور و
مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ،از جمله
حضهههور در جلسهههات ،اعتراأ به رأی ،درخواسهههت تجدیدنظر ،فرجام ،واخواهی و اعادة دادرسهههی،
مصالحه و سازش ،استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ،ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند
طرف و ا سترداد سند ،تعیین جاعل ،حق ام ضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری
و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صهههلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم
نهایی و قطعی داور ،درخواسهههت صهههدور بری اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکومبه و وجوه
ایداعی و تعقیب آنها ،تعیین مصهههدق و کارشهههناس ،انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل
مکرر ،اقرار در ماهیت دعوا ،جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ،دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها،
ورود شههخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ،قبول یا رد سههوگند ،تأمین خواسههته ،تأمین ضههرر و
زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر،
-18

تعیین صاحبان امضای مجاز شرکت و حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از آنها،

-19

استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیة عملیات شرکت در جهت اهداف
شرکت و در چارچوب قوانین ،اساسنامه ،مقررات و آییننامههای داخلی شرکت،

-20

تنظیم صورتهای مالی ساالنه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به بازرس،

-21

تنظیم صورتهای مالی میان دورهای جهت ارائه به بازرس،

-22

دعوت مجامع عمومی عادی و فوقالعاده و تعیین دستور جلسة آنها،

-23

پیشنهاد هر نوع اندوخته عالوه بر اندوختة قانونی،

-24

پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام،

-25

نظارت بر فعالیت و عملکرد مدیران اجرائی شرکت از جمله مدیرعامل،

-26

پیشنهاد اصالح اساسنامه به مجمع عمومی فوقالعاده،

-27

همکاری با سازمان و بازرس،
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-28

تحصیل دارائی ،سرمایهگذاری ،تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر برای
انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت،

-29

افتتاح اسناد اعتباری بانکی و انجام کلیة امور گمرکی برای ترخیص کاالهایی که در جهت انجام
موضوع فعالیت شرکت ضرورت دارد،

-30

همکاری و مشارکت با مراجع بینالمللی و پیوستن به سازمانهای مرتبط منطقهای و جهانی،

-31

هرگونه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون بازار اوراق بهادار و مقررات جزء اختیارات و وظایف
شرکت یا هیئت مدیره قلمداد شده یا خواهد شد.
تب صره  :1هیئت مدیره نمیتواند وظایف و اختیارات مندرج در بندهای 25 ،24 ،23 ،8 ،7 ،6 ،4 ،2و
 26را به دیگری وا گذار ک ند .تفویض اخت یارات و و ظایف موضهههوع ب ند های  3و 31در
صورتیکه در م صوبات و مقررات منع ن شده با شد ،امکانپذیر ا ست .هیئت مدیره میتواند
سههایر وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض کند مشههروط بر اینکه این تفویض
به صورت صریح و معین باشد.
تب صره  :2اسههامی دارندگان حق امضههای مجاز شههرکت باید به ادارة ثبت شههرکتها و مؤسههسههات
غیرتجاری جهت درج در روزنامة رسمی و سازمان اعالم شود.

ماده  -41گزارش عملکرد
هیئت مدیره باید ،گزارشی از عملکرد شرکت و واحدهای تابعة آن در هر سال مالی را ،که شامل عملکرد شعبات
و کمیتههای شرکت و مقای سه با برنامههای م صوب ا ست ،تهیه کند .این گزارش و صورتهای مالی شرکت باید
حداقل  30روز قبل از ت شکیل مجمع عمومی عادی ،برای اظهارنظر در اختیار بازرس قرار گیرد .سازمان میتواند
موارد الزم برای درج در این گزارش را تعیین نماید .این گزارش یا نکات مهم آن باید در جلسة مجمع عمومی که
بمنظور ر سیدگی به عملکرد و صورتهای مالی شرکت ت شکیل میگردد ،تو سط رئیس یا یکی از اع ضای هیئت
مدیره قرائت شود.
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تب صره :گزارش عملکرد شرکت و واحدهای تابعه و صورتهای مالی شرکت به همراه گزارش بازرس
باید 10روز قبل از ت شکیل مجمع عمومی که برای قرائت گزارش یا ر سیدگی به صورتهای
مالی تشکیل میشود ،به سازمان ارسال گردد.
ماده  -42استعفاء اعضای هیئتمدیره
درصههورتیکه هر عضههو هیئت مدیره بخواهد از سههمت خود اسههتعفاء دهد ،باید حداقل  30روز قبل موضههوع را به
رئیس هیئت مدیره و بازرس اطالع دهد.
ماده  -43عدم حضور اعضای هیئتمدیره
عدم ح ضور هر یک از اع ضای حقیقی یا نمایندة اع ضای حقوقی هیئت مدیره بیش از سه جل سه متوالی یا شش
جل سة متناوب در طول یک سال شم سی بدون عذر موجه ،خودبهخود موجب سلب ع ضویت وی از هیئت مدیره
میشود.تشخیص موجه بودن غیبت برعهدة هیئت مدیره است.
تبصره :دبیر هیأت مدیره باید غیبتهای نمایندهی عضو حقوقی هیأتمدیره را ظرف مهلت ده روز به
شخص حقوقی عضو هیأت مدیره ،کتباً گزارش کند.
ماده  -44پاداش اعضای هیئتمدیره
در صورتیکه شرکت در یک سال مالی سود خالص دا شته با شد ،مجمع عمومی عادی میتواند با رعایت قانون
تجارت ،مبلغی را به عنوان پاداش به اعضاء هیئت مدیره تخصیص دهد .پاداش تخصیصی به اشخاص حقوقی عضو
هیئت مدیره ،به اشخاص حقوقی مذکور پرداخت میشود.
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فصل هشتم :مدیرعامل
ماده  -45مدیرعامل
هیئتمدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اع ضاء خود یا از خارج که صالحیت حرفهای وی قبالً به تأیید
سازمان ر سیده ا ست ،به مدیریتعامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات ،مدت ت صدی ،حقوق و سایر شرایط
استخدامی او را تعیین کند .مدیرعامل باید بالفاصله پس از انتصاب به این سمت ،قبولی سمت خود را به شرکت
و سازمان ارائه دهد .در صورتی که مدیرعامل عضو هیئتمدیره باشد ،دورة مدیریتعامل او از مدت عضویت او در
هیئتمدیره بیشتر نخواهد بود.
تبصره :نام ،مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل ،باید با ارسال نسخهای از صورتجلسة هیئتمدیره
به ادارة ثبت شرکتها اعالم و پس از ثبت در روزنامة ر سمی آگهی شود .صالحیت حرفهای
مدیرعامل قبل از معرفی به ادارة ثبت شرکتها ،باید به تأیید سازمان برسد.
ماده  -46وظایف و اختیارات مدیرعامل
مدیرعامل باالترین مقام اجرایی شههرکت بوده و عالوه بر اختیارات و وظایف تعیین شههده از سههوی هیئت مدیره،
دارای وظایف و اختیارات زیر است:
 - 1اجرای مصوبات هیئت مدیره ،مگر اینکه هیأتمدیره شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد؛
 - 2دعوت اعضههای هیئت مدیره برای تشههکیل جلسههه هیئت مدیره در مواقعی که برای اداره یا اجرای موضههوع
فعالیت شرکت ،اتخاذ تصمیماتی الزم است که خارج از حوزهی اختیارات مدیرعامل میباشد؛
تبصررره :مدیرعامل میتواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسهههئولیت به مدیران و
کارکنان شرکت تفویض نماید ،مگر در مواردی که هیأتمدیره صراحتاً منع کرده باشد.
ماده  -47بالتصدی بودن سمت مدیریت عامل
در صورتیکه بهدلیل استعفا ،برکناری ،فوت یا هر دلیل دیگری ،سمت مدیر عاملی شرکت بالتصدی شود ،هیئت
مدیره باید ظرف حداک ر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه ،شخص دیگری را به این سمت برگزیند .در صورتیکه

21
اساسنامة شرکت مشاور سرمایهگذاری نوع دوم ( ..........سهامی خاص)

انتخاب مدیرعامل بیش از یک هفته طول بک شد ،هیئت مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل مطابق این ماده ،یک نفر
را به عنوان نماینده با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید.
فصل نهم :بازرس
ماده  -48انتخاب بازرس
مجمع عمومی عادی باید برای هر سال از بین مؤ س سات ح سابر سی ،یک بازرس ا صلی و یک بازرس علیالبدل
انتخاب نماید تا پس از قبول سهههمت ،برای انجام وظایف و مسهههئولیت های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و
همچنین اساسنامة شرکت ،اقدام نماید .در انتخاب مجدد و عزل بازرس رعایت مقررات الزامی است.
ماده  -49وظایف بازرس
بازرس عالوه بر وظایف و م سئولیتهای تعیین شده در ا صالحیة قانون تجارت برای بازرس شرکتهای سهامی،
وظایف و م سئولیتهای تعیین شده در قانون بازار اوراق بهادار ،مقررات ،سایر قوانین و سایر مواد این ا سا سنامه،
وظایف و مسئولیتهای زیر را برعهده دارد:
 )1اظهار نظر راجع به صورتهای مالی ساالنه شرکت با رعایت استانداردهای ی و حسابداری ملی؛
 )2اظهار نظر راجع به صحت اطالعات مندرج در هرگونه گزارشی که هیئت مدیره به مجمع عمومی ارائه میدهد؛
 )3ارائه گزارش به مجمع عمومی ،راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسهط شهرکت در طول سهال
مالی؛
 )4بررسی سیستمهای کنترل داخلی شرکت در هر سال مالی و تهیة گزارش در اینمورد؛ شامل اظهار نظر راجع
به کفایت سیستمهای کنترل داخلی ،موارد نقص ،پیشنهادهای اصالحی و ارایة آن به هیئت مدیره،
 )5تهیهی گزارشهای ویژه از شرکت به درخواست سازمان.
تب صره  :1چنانچه بازرس در طول بررسههیهای خود از نقض قوانین ،مقررات و آییننامههای داخلی
مطلع گردید ،باید بالفاصله موضوع را به هیئت مدیره و سازمان اطالع دهد.
تبصره  :2بازرس باید گزارشهای موضوع این ماده را همزمان به شرکت و سازمان ارسال دارد.
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تب صره  :3بازرس باید اظهارنظر خود موضهوع بندهای ( )1و ( )2این ماده را حداک ر ظرف  20روز از
تاریخ دریافت صورتهای مالی یا گزارش هیئت مدیره ارائه دهد.
تبصررره  :4حق الزحمه بازرس در تهیهی گزارشهای ویژة موضهههوع بند ( )5این ماده عالوه بر حق
الزحمه تعیین شده توسط مجمع عمومی ،بر اساس توافق سازمان و بازرس تعیین شده
و توسط شرکت پرداخت میشود.
ماده  -50حقالزحمهی بازرس
حقالزحمة بازرس توسهههط مجمع عمومی عادی تعیین میگردد .بازرس ،مدیران و افراد تحت تک فل آن ها حق
ندارند وجوه ،دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصههویب مجمع عمومی رسههیده اسههت ،از شههرکت دریافت
دارند یا در معامالت شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شوند.
تب صره :کلیة پرداختها به بازرس باید به طور جداگانه و به حد کافی در یادداشههتهای صههورتهای
مالی شرکت افشا شود.
ماده  -51تغییر بازرس
در صورتیکه ادامة فعالیت بازرس امکانپذیر نبا شد ،هیئت مدیره مکلف ا ست بالفا صله ن سبت به دعوت بازرس
علیالبدل اقدام نماید .در صههورتیکه بازرس علیالبدل نیز از انجام مسههئولیتهای خود امتناع نماید یا به هردلیل
نتواند این مسههئولیتها را انجام دهد ،هیئت مدیره مکلف اسههت ،ظرف مدت یک ماه ،از مجمع عمومی عادی به
طور فوق العاده برای تعیین بازرس دعوت به عمل آورد .در هر حال بازرس قبلی همچنان تا انتخاب جایگزین،
مسئول انجام وظایف مربوطه میباشد..
فصل دهم :کمیتهها
ماده  -52کمیتههای هیئتمدیره
کمیتههای هیئت مدیره با تصویب هیئت مدیره یا براساس مقررات تشکیل میشوند.
ماده  -53منشور کمیته هیئتمدیره
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هر کمیتة هیئت مدیره دارای یک منشههور اسههت که به تصههویب هیئت مدیره میرسههد و در آن اهداف ،وظایف،
اختیارات ،تعداد و ترکیب اعضههاء و شههرایط عضههویت ،چگونگی انتخاب اعضههاء ،چگونگی انتخاب رئیس کمیته و
وظایف و اختیارات وی ،چگونگی تشهههکیل و ادارة جلسهههات کمیته ،زمانبندی تشهههکیل جلسهههات کمیته ،نحوة
رسیدگی و تصمیمگیری و سایر موارد الزم با توجه به مفاد این اساسنامه و مقررات درج میشود.
فصل یازدهم :مقررات مالی
ماده  -54سال مالی
سال مالی شرکت برابر یک سال شم سی ا ست که از ابتدای روز  ......ماه ...........هر سال آغاز می شود ،و در انتهای
روز  ..........ماه ..............همان سال  /سال بعدبه پایان میر سد .به ا ست نای سال اول فعالیت شرکت که از تاریخ
تأسیس تا پایان روز  ........ماه  .............همان سال  /سال بعد خواهد بود.

فصل دوازدهم :انحالل و تصفیه
ماده  -55موارد اختیاری انحالل شرکت
مجمع عمومی فوقالعادة شهههرکت ،به پیشهههنهاد هیئت مدیره میتواند رأی به انحالل شهههرکت بدهد .گزارش
پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دالیل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن ،پیشنهاد انحالل
شرکت را ارائه نمودهاند .این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر
بازرس به مجمع ارائه شود .تصمیمگیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع
امکانپذیر نمیباشد.
ماده  -56لغو مجوز فعالیت
در صههورت لغو مجوز فعالیت شههرکت ،هیئت مدیره موظف اسههت تشههریفات الزم برای تشههکیل مجمع عمومی
فوقالعاده را به انجام رسههاند .مجمع عمومی فوقالعاده میتواند رأی به انحالل شههرکت دهد یا با تغییر موضههوع
فعالیت و نام شرکت و اخذ تأییدیهی سازمان مبنی براینکه نام و موضوع فعالیت انتخاب شده ،با قانون بازار اوراق
بهادار و مقررات مغایرت ندارد ،رأی به ادامهی فعالیت شرکت دهد.
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ماده  -57تصفیۀ امور در صورت انحالل
در صورت انحالل اختیاری یا قهری شرکت ،ت صفیة امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد
آمد.

فصل سیزدهم :اختیار سازمان در بازرسی و اخذ مدارک و اطالعات
ماده  -58الزام همکاری شرکت با بازرسان
شرکت موظف است درصورت درخواست سازمان ،اسناد ،مدارك ،اطالعات و گزارشهای مورد نیاز برای انجام
وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان را ارائه کند .در صورت مراجعهی بازرسان سازمان ،شرکت موظف است
همکاری الزم را برای بازرسی و بازدید اسناد ،مدارك و اطالعات و اماکن تحت اختیار شرکت معمول دارد.
تبصره :در صورت درخواست سازمان به تهیهی گزارش ویژه از شرکت ،شرکت باید عالوه بر ارائهی اطالعات ،اسناد
و مدارك الزم برای تهیهی این گزارش ،هزینههای تهیهی گزارش مذکور را مطابق آنچه سازمان تعیین میکند،
بپردازد.

فصل چهاردهم :سایر موارد
ماده  -59تشریفات تغییر اساسنامه
درصورتی که مطابق مقررات تغییر در اساسنامة شرکت ضروری باشد ،هیئت مدیره موظف است ،تشریفات الزم
برای تغییر در اساسنامه را به انجام رساند .همچنین هرگونه تغییر در اساسنامه منوط به تأیید سازمان و طی
تشریفات قانونی است.

ماده  -60توقف یا تعلیق فعالیت
درصورتی که سازمان تصمیم به توقف یا تعلیق هر یک از فعالیتهای شرکت برای مدتی معین یا نامحدود بگیرد،
شرکت باید طبق مقررات ،آن فعالیت یا فعالیتها را در آن مدت متوقف یا معلق کند.
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ماده -61تفسیر اساسنامه
مرجع تفسیر مواد این اساسنامه سازمان است.
مادۀ  -62ثبت تغییرات اساسنامه
ثبت هرگونه تغییرات اساسنامه ،سرمایه یا مدیران شرکت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ،منوط
به اخذ تأییدیه سازمان مبنی بر عدم مغایرت تغییرات یادشده با قوانین و مقررات است.
ماده  -63موضوعات پیشبینی نشده
موادی که در این ا سا سنامه پیشبینی ن شده م شمول ا صالحیة قانون تجارت و سایر قوانین مو ضوعه و مقررات
میباشد.
ماده  -64مواد اساسنامه
این اساسنامه در  64ماده و  .....تبصره در تاریخ  ........................به تصویب مجمع عمومی شرکت رسید.

