
ها چکار کنیم؟ در مواجهه با عدم پرداخت سود سهام شرکت  

رداخت سود پرسیده شده است که وکیل بورس به آنها پاسخ داده استبه دادستان بورس )وبسایت بورس نیوز( سواالتی در خصوص نحوه پ : 

 :پرسش اول

پرداخت  91سال  سهام فرآورده های نسوز آذر ، سود 91گذشت یک سال از مصوبات مجمع عملکرد سال با سالم و عرض ادب و احترام متاسفانه با

داشته ام  رادرم هم واریز نشده است با تماسی که با سایر سهامداران نسوز آذر نیزبرای ب نشده است با اینکه شماره حساب نیز به شرکت اعالم گردیده

جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را دارم. با تشکر فراوان عباس نوری برای آنها نیز واریز نشده حال بایستی چه کرد؟ قبالً از توجهات  

 :پرسش دوم

لاير واریز نموده.و 1000سهم  كارخانجات تولیدي شهید قندي )بكام( شرکت کرده و در مهلت قانونی به ازای هر با سالم در مجمع افزایش سرمایه

با پررویی جواب میده  ماه تبدیل به سهم میشه. االن با امور سهام تماس میگیرم 4الی  3که بعد از  تماسی که با امور سهام شرکت داشته ام گفته اند

  این شد جواب؟… رو خریدید و مشکل شمایید که اومدید سهام مامیگه میخواستید نخرید 

 :پرسش سوم

تومان رو بریزم.  100 حق تقدم بانک سرمایه رو خریدم و نتونستم ارزش اسمی هر سهم به مبلغ 90سال  خرداد ماه 11با سالم خدمت شما در تاریخ 

 همش میگن هنوز بانک مرکزی جواب نداده. حاال که جواب بانک مرکزی زنگ میزنم سه سال و چهار ماهه هر چه به امور سهام بانک سرمایه

میخوره. تو رو خدا شما یه کمکی به من کنید. با تشکر اومده میگن ثبت شرکت ها باید جواب بده. حالم از هرچی سهام و بورس بهم  

 :پاسخ وکیل بورس

همچنین  سط مجمع عمومی سود را به سهامداران پرداخت نماید وهشت ماه از تصویب سود تو بر اساس قانون تجارت شرکت مکلف است ظرف

ماهه  8جدول زمانبندی پرداخت سود که نباید فراتر از موعد  براساس دستور العمل انظباطی شرکتهای حاضر در بورس، شرکت مکلف است که

در صورت تخلف شرکت و مدیران از برنامه  در بورس را اعالم نماید و به موجب دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده قانون تجارت باشد

درج در پرونده تعین شده است زمان بندی پرداخت مجارات اخطار با  . 

سهامداران خواهد شد اما  مرجع رسیدگی به تخلفات از باب عدم رعایت مقررات انتظامی موجب تشفی خاطر النهایه به نظر می رسد که مراجعه به

باشد به  انجایی که هیئت داوری بورس به به اختالفات در پرداخت سود فاقد صالحیت می رت مستقیم نخواهد شد و ازموجب پرداخت سود به صو

 تواند مفید باشد امری که با توجه به عدم باال بود مبالغ سود چندان برای نظر می رسد که مراجعه به محاکم دادگستری به عنوان اخرین عالج می

که مرجع رفع اختالفات بین اشخاص می باشد د.مینای مراجعه به محاکم عمومی قواعد عام حقوقی استسهامداران جذابیتی ندار . 

وکیل دادگستری -کاظم کاظمی  
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