
 

  انم خداهب

 غیرمديريتي عمده سهام عرضهاطالعیه 

  "4آرمان"بیمه آرمانشركت 

، تعداد با موضوع فروش اوراق بهادار توثیقی )سهامی خاص(کارگزاری حافظ شرکت 25/07/1400مورخ  161/1400عطف به نامه شماره 

فرابورس ایران عرضه خواهد  پایهبازار  ، بطور عمده و نقد از طریق)سهامی عام( بیمه آرمان شرکتدرصد از سهام  11/2دل سهم معا 52.885.438

  تعیین شده است.  08/08/1400شد. تاریخ عرضه روز شنبه مورخ 

 مشخصات سهام قابل واگذاری

 )سهامی عام( بیمه آرمان شرکت نام شرکت

 4آرمان نماد معامالتی

 فرابورس ایران  پایهبازار تابلو زرد  معامالتبازار 

 سهم 2.500.000.000 سرمایه پایه شرکت

 سهم 52.885.438 تعداد سهام قابل عرضه

 درصد 11/2 کل سهامدرصد از 

 ریال 6.600 قیمت پایه هر سهم

 ریال 349043،890،800 قیمت پایه کل

 ریال 34،904،389،080 سپرده حضور در رقابت

 08/08/1400شنبه مورخ  عرضهتاریخ 

 ((T+2) پایاپای و رداخت کل ثمن معامله مطابق با رویه جاری تسویه)پ نقدعمده و  شرایط پرداخت ثمن معامله

 )سهامی خاص( حافظشرکت کارگزاری  کنندهکارگزار عرضه

 

 

 

 

 

 

 26/07/1400 تاریخ:
 00الف//3186: شماره



 

         

    

 
( 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  گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوهشرکت سپرده ماهه(، از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب )حداقل سه

 ماید.فرابورس ایران ارائه نبازار معاونت نظارت شرکت مربوطه را به  هتحویل نموده و تأییدیمذکور شرکت و یا به 

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

 کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران :

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

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

 گردد. 

 پیوست( به کارگزار خود اقدام نمایند. )مندرج  1-2بایست قبل از شرکت در رقابت نسبت به تکمیل و ارائه فرم شماره متقاضیان خرید می(

  (www.ifb.irورس ایران به نشانی در سایت رسمی شرکت فراب

 بایست طی روز کاری که مستندات و اطالعات را به صورت کامل از سوی خریدار دریافت نمود، اقدام به تکمیل فرم کارگزار خریدار می

کور را به همراه درخواست حضور در رقابت خرید عرضه نسخه از فرم مذ 2)پیوست( و کنترل کامل بودن مستندات آن نموده و  1-2شماره 

 به فرابورس ایران ارائه نماید. روز کاری قبل از عرضه 14حداکثر تا ساعت عمده، 

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

 پذیر است.  قررات( امکانفرابورس )طبق م

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

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

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 ندارند.

  هیئت مدیره  07/06/1388مصوب  ،"دار در فرابورس ایراندستورالعمل اجرائی نحوه انجام معامالت اوراق بها" 30مطابق تبصره یک ماده

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

نامۀ بانکی بدون ه صورت نقد یا ضمانتتقدم سهام موضوع معامله براساس قیمت پایه را بدرصد ارزش سهام یا حق 10است که معادل 

گذاری مرکزی از مشتری به نفع شرکت سپرده بایست حداقل سه ماه از زمان ارائه باشد()مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی می قید و شرط

شرکت مزبور را مبنی بر اخذ  هگذاری مرکزی واریز یا به این شرکت تحویل دهد و تأییدیدریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده

 .ه کندئتضامین مربوطه به فرابورس ارا

  در صورتی که تخلفات کارگزار خریدار یا کارگزار فروشنده مانع انجام معامله شود، متخلف مکلف به  دستورالعمل مذکور، 35مطابق ماده
تواند وثایق و هد بود. در این خصوص کارگزار میپرداخت یک درصد ارزش معامله به قیمت پایه به عنوان خسارت به طرف مقابل خوا

تضامین الزم را حسب مورد از خریدار یا فروشنده دریافت نماید. همچنین در صورت عدم انجام معامله مطابق این ماده، کارگزار متخلف 
گذاری مرکزی کت سپردهمکلف است کارمزدهای انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به قیمت پایه به سازمان، فرابورس و شر

 پرداخت نماید.   

 

 
 

 زاد محسن اشعري

 سرپرست مديريت عملیات بازار 

 
 

 

 

http://www.ifb.ir/


 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
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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 و اوراق بهادار 10/07/1391مصوب 

  1ماده:  

  :گردنداصطالحات به كار رفته در اين ضوابط به شرح زير تعريف مي

o  1بند:  

اي استتك كه تعداد ستتيا  يا حد تسد  ستتيا  مورد معامآه در مي به مبااني باشتتد كه با تمآ  مي كنترلي: معامالت عمدهمعامالت 

  .امكاي كنترل شركك وجود داشته باشد

o  2بند:  

شد كه با معامالت عمده معامالت مديريتي غبر كنترلي : سيا  مورد معامآه در مي به مبااني با سيا  يا حد تسد   سك كه تعداد  اي ا

  .تمآ  مي امكاي انتصاب حداقل ي  مدير وجود داشته باشد لبكن منجر به كنترل نگردد

o  3بند:  

  .شودن ماده اطالق مياي 2و  1هاي معامالت غبر مديريتي : به ساير معامالت عمده، غبر از معامالت عمده بند

o  4بند:  

اي در شخص مالحظهواسطه تمآ  مستسبم سيا /سيم الشركه،كنترل يا نفوذ قابل نفع نيايي عمده: شخص حسبسي اسك كه بهذي

  .حسوقي متساضي دارد

o  5بند:  

  .باشدمديراي: منظور اعضاي هبئك مديره و مديرعامل يا معادل منيا در شخص حسوقي مي

o  6بند:  

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

 

 



o  7بند:  

مديره پذير يا قابآبك تعببن حداقل ي  عضو از اعضاء هبئكاز حد رأي مستسبم واحد سرمايه %20مالحظه : تمآ  حداقل نفوذ قابل

 مي واحد وجود داشته باشد 

  2ماده:  

 اضباي خريد سيا  در معامالت عمده بايد واجد شرايط زير باشند؛ نحوۀ بررسي منيا نبا به اين شرح اسك؛متس

 یبررس نحوه اريمع فيرد 

1 

 

يی شووووپول مبارزه با مقررات رعايتنبود منع به دلیل عدم 
 عمده معامله در ديخر جهت مالی منابع تجهیز در

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

شتن 2 سطه ارتکاب  نهیشیسوءپمحکومیت قطعی يا  ندا به وا
له و اقتصووووادی یمال جرائم  اختالس، ،یبردارکاله ازجم

 بازار قانون شووشووم فصوول موضووو  جرائم ،امانت در انتیخ
 استفاده جعل، سرقت، ران،يای اسالمی جمهور بهادار اوراق

 تقلب اي ریتقص بهی ورشکستگ ،يیشوپول مجعول، سند از
 رشوه پرداخت يا افتيدر و

ضی قیحق شخص شخاص عمدهيی نها نفعانیذ و رانيمد يا وی متقا  ديبای حقوق ا
ئه کارگزار به رای فریک  نهیشووویسووووءپ عدمی گواه  عدم بر اظهار ضووومن يا ارا
 تعهدتا قبل از قطعیت معامله  را آن ارائه ،و اقتصووادی یمال جرائم در  نهیشوویسوووءپ

 بهادار اوراق بازار قانونموضووو  فصوول شووشووم  جرائمدر خصوووص ارتکاب . ندينما
 آيد. عمل به، از مديريت حقوقی و انتظامی سازمان استعالم رانيای اسالمی جمهور

   

 بیمه بانکی، شوووبکه به عمده معوق هایبدهی نداشوووتن 3
ماعی،نیتأم مان اجت یاتی و سوووواز مال مان  امور   سوووواز

  یسازیخصوص

 و آنۀ عمديی نها نفعانیذ وی متقاضی حقوق شخص ،یمتقاضی قیحق شخص
 تحت اي دارند کنترل آن در عمدهيی نها نفعانیذ کهی حقوق اشخاص نیهمچن
ی اعالمی رسم فهرست  اساس بر دينبا دارند قرار عمدهيی نها نفعانيذ مشترک کنترل

 .باشند بدهی عمده معوق داشته ربطیذی نهادهای سو از

سابقه   4 شمول محرومیت تبعی بر افراد دارای   تخلفاتعدم 
هادار اوراق بازار در  تیبااهم هداتی فايا عدم اي ب  در تع

 صووودور به منجر که مقررات برخالفی قبل عمده معامالت
ضباط حکم س مراجع دری ان  سازمان در تخلفات بهی دگیر
 .باشد شده

ی متقاضی حقوق اشخاص عمدهيی نها نفعانیذ و رانيمد ای يمتقاضی قیحق شخص
 کنترل تحت يا دارند کنترل آن در مذکور عمده نفعانيذ کهی حقوق اشخاص زین و

پیرو استعالم از مديريت پیگیری تخلفات  دارند، قرار عمدهيی نها نفعانيذ مشترک
 و نظارت تحت اشخاص یتخلفات سوابق بر نظارت مصوبه"سازمان و با استناد به 

 عدم اي  تیبااهم تخلف سابقه ،"یتبع یهاتیمحروم اعمال و هيسرما بازار فعاالن
 .باشند نداشته را مقررات  برخالفی قبل عمده معامالت در تعهداتی فايا

 یبررس نحوه اريمع فيرد

گردد. در معامالت در معامالت نقدی، توان مالی متقاضی خريد بررسی نمی مناسبی مال توان داشتن 5

 شود:شرايطی، به شرح زير عمل می

 گذار ايرانی باشد:خريد سرمايه متقاضی کهدرصورتی

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

 .باشد نام بای حقوق شخص الشرکه سهم اي سهام کل .1



 یبررس نحوه اريمع فيرد 

سابرس اظهارنظر .2 ض ریاخ سال سه یبرا ح شد مردود یمتقا  اظهارنظر عدم اي نبا

 یحسابرس یمال یهاصورت ارائه به موظف ديخر یمتقاض .نباشد سال کي از شیب

 .باشدیم آخر سال 3 یاتیمال اظهارنامه همراه به خود تیفعال آخر سال 3 شده

صورتجمع سال  3میانگین  .3 ستناد به  ضی با ا سهام متقا صاحبان  های حقوق 
 .باشدمعامله  غیرنقدی حصه %40حداقل معادل مالی حسابرسی شده، 

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

  ،ضی شده متقا سرمايه پرداخت   حصه غیرنقدی %40حداقل معادل آخرين 
 معامله باشد.

  شدن شدن در رقابت و تا تاريخ قطعی  شود پ  از برنده  ضی متعهد  متقا
صه غیرنقدی معامله هاندازبهمعامله،  ساط بخش ح سط از اق  %10يا  يک ق

شد( را به شتر با نامه بانکی ضمانت صورتحصه غیر نقدی )هر کدام که بی
به فروشووونده ارائه  دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسوووالمی ايران

 نمايد.

شخاصی براب(   ض یقیحق ا شدن در رقابت و تا   یمتقا شود پ  از برنده  متعهد 
 صورتبهنقدی واريز يا  صورتبه را معامله کل مبلغ %20تاريخ قطعی شدن معامله، 

به فروشنده  دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايراننامه بانکی ضمانت
اوراق بدهی به نفع فروشنده  صورتبهرا  کل مبلغ معامله %30معادل ارائه نمايد و يا 

 وثیقه نمايد.

 
 گذار خارجی باشد:متقاضی خريد سرمايه کهدرصورتی

ضی به %10عالوه بر  سط متقا شرو  رقابت تو ضور در رقابت که قبل از  ساب ح ح
شدن  گردد، متقاضی خارجی مکلف است پ  از برندهگذاری واريز میشرکت سپرده

صوووورت ديگر از کل مبلغ معامله را نیز به %10در رقابت و تا تاريخ قطعیت معامله 
نامه بانکی دارای مجوز از بانک صوورت ضومانتکل مبلغ معامله را به %30نقدی و 

سالمی ايران شنده  مرکزی جمهوری ا شنده، به فرو يا توثیق اوراق بدهی به نفع فرو
 ارائه نمايد.
 :اقدام به تشکيل کنسرسيوم دهندقاضی خريد متچند  کهدرصورتی

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

 عمومی گردد.

 اظهار را معامله تحقق صورت در انحصار جاديا عدمی کتب صورتبهی متقاض - الف عمده معامله انجام از پ  انحصار جاديا عدم 7
 .دينما

 ازی رسم صورتبهی متقاض توسط شده عرضه سهام ديخر انجام جهتی منع - ب
 .باشد شدهن ارائه رقابتی شورای سو



 یبررس نحوه اريمع فيرد 

 شدنی قطع يا رقابت ادامه از ،یمتقاض تیممنوع بر یمبن رقابتی شورا اعالم با
 .گرددیمی ریجلوگ مورد حسبی و معامله

خود جهت شرکت در معامله عمده  شخص متقاضی مکلف است محل و منابع مالی دارا بودن استقالل مالی 8
 و میزان تعلق آن به خود يا ديگری را اظهار نمايد.

o  1تبصره:  

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

 .جآوگبري به عمل خواهد ممدعنواي خريدار از ورود متيمبن موضوع پرونده در معامالت عمده به

o  2تبصره:  

هاي درج و عرضتته، محدوديك يا الاا  به ستت ردي تعيدي اعال  شتتود، هاي پذيرش و كمبتهموجب مصتتوبات هبئككه بهدرصتتورتي

 .باشدرعايك الاامات و معبارهاي اعالمي عالوه بر موارد فوق ضروري مي

o  3تبصره:  

اند پس از پاياي ميآك دريافك تساضتتاي متساضتتباي خريد، در خصتتوص رعايك معبارهاي تمآ  ستتيا  از بان  بورس/فرابورس مكآف

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

  .راجع فوق جيك حضور در رقابك متساضباي تآسي خواهد شدمناله تأيبد مپاسخ تا روز رقابك، به

o  4تبصره:  

جدول فوق  5سال از تاريخ تصويب اين ضوابط از بررسي معبار رديف  2سازي، به مدت هاي سازماي خصوصيمتساضباي خريد عرضه

  .اشدب %20باشند به شرط منكه حصه نسدي معامآه حداقل معادل )داشتن تواي مالي مناسب( معاف مي

o  5تبصره:  

سازماي خصوصيهاي خصوصيدر عرضه ضباي خريد در سازي،  قبل از روز عرضه از روز كاري  6سازي بعد از دريافك مدارک متسا

صالحبك و  ضي خريد و همچنبن  صوص راهبردي يا غبر راهبردي بودي متسا سي درخ سبك به برر ضي خريد، ن طريد كارگاار متسا

 نمايد.اعال  مي بورس/ فرابورس اهآبك فني و تخصصي متساضي خريد راهبردي اقدا ، و نتبجه را ي  روز كاري قبل از روز عرضه به

  3ماده:  

متساضتتي خريد يا برندۀ رقابك واجد هر ،  بورس/فرابورس هبئك مديرۀ  تا قبل از قطعي شتتدي معامالت عمده، انانچه به تشتتخبص

ضوع  سيا  مو ضوابط جيك تمآ   شرايط و معبارهاي مندرج در اين  شدي  از  سب  س/فرابورسبور  ،معامآه نبا اقدامات زير را ح

 :دهدمورد انجا  مي



o  1بند:  

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

o  2بند:  

موضوع را در در صورت تشخبص پس از پاياي رقابك و برنده شدي متساضي يا متساضباي فاقد شرايط، ادامه فرايند معامآه را تعآبد و 

سه شوراي عالي بورسو   سازماي بورس و اوراق بيادار مديرههبات اولبن جآ صوص امكاي قطعبك يا  شورا. طرح نمايد س س  درخ

 .عد  قطعبك معامآه تصمبم گبري خواهد كرد

o  1تبصره:  

گبري نكند، تعآبد منتفي اين ماده از سوي سازماي تصمبم 2كه شورا پس از تشكبل دو جآسه از زماي اعال  موضوع بند درصورتي

 .شده و فرايند معامآه طبد مسررات ادامه خواهد يافك

o  2تبصره:  

سبة زماي تعآبد خواهد بود و مدت  سويه معامآه و پرداخك ثمن مي و به طور كآي ادامة فرميند معامآه بدوي محا مواعد مسرر براي ت

  .شودمي تعآبد به مواعد ياد شده اضافه

  4ماده:  

اي كه در راستتتاي اجراي اين ضتتوابط از ستتوي متساضتتي خريد ارائه ربط بايد از افشتتاي اطالعات محرمانهاشتتخاص و نيادهاي ذي

  .شود، خودداري نمايندمي

  5ماده:  

(، 1ج در بندهاي )كه اند متساضي خريد براي شركك در معامآه عمده، كنسرسبو  تشكبل دهند، رعايك معبارهاي مندردرصورتي

 .( براي كنسرسبو  الاامي اسك8( و )7( و )6براي تمامي اعضاي كنسرسبو  و رعايك بندهاي ) 2( موضوع مادۀ 4( و )3(، )2)

  6ماده:  

ضباي خريد معامالت كنترلي بايد هم سك خريد معامآه عمده تعيدنامهمتسا شخص زماي با ارائه درخوا ضاي  شامل موارد زير با ام اي 

حسبسي متساضي خريد يا صاحباي امضاي مجاز شخص حسوقي متساضي خريد و مير مي ارائه نمايند. تعيد متساضي شامل موارد زير 

 :باشدمي

 

 



o  1بند:  

هاي پذيرش و هبئك هاي حستتابداري شتتركك موضتتوع معامآة عمده حداقل تا پاياي تستتويه كامل اقستتاط، بدوي اخذ موافسكرويه

 .تغببر ننمايد هاي درج و عرضهكمبته

o  2بند:  

سويه فروش دارايي صورت اخذ مجوز از %50هاي غبر مولد تا زماي ت صرفاً در  هاي درج و پذيرش و كمبته هايهبئك ارزش معامآه، 

 .صورت پذيرد عرضه

o  3بند:  

شود، عرضة اين محصو ت در رتي كه محصو ت شركك موضوع معامآة عمده در بورس كا ي ايراي يا بورس انرژي عرضه ميدرصو

 .بورس ياد شده با رعايك مسررات تداو  يابد

o  4بند:  

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

 .فعالبك شركك داشته باشد

  7ماده:  

و يا  ستتتازمايارائه كرده يا تصتتتديد نمايند،  بورس/ فرابورسشتتتخاصتتتي كه اطالعات خالف واقع، ناقص، گمراه كننده يا جعآي به 

 .وفد مسررات نسبك به پبگبري كبفري و انضباطي اشخاص اقدا  مي نمايد فرابورس /شركتياي بورس
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