
 

 

 ناشی از افزایش سرمایه شرکت ها نکات قابل توجه در مورد حق تقدم

 

 های خود به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، با پیشنهاد هیئت مدیره، هرگاه شرکت برای توسعه فعالیت

دهند گیری قرار می مورد بررسی و رأی العادهفوق عمومی مجمع جلسه در را سرمایهسهامداران شرکت افزایش 

 تا سرمایه شرکت به میزان مورد نظر افزایش یابد

ده سپرشرکت  بعد از تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه فایلی از طرف شرکت به 

 یافرادبه تعلق گرفته ارسال گردیده که این فایل شامل تعداد حق تقدم سهام مرکزی اوراق بهادار  گذاری 

می باشد و ، و در افزایش سرمایه شرکت نموده اند اندقبل از مجمع عمومی فوق العاده مالک سهم بوده  که 

موالً مع و آنالین شرکت های کارگزاری بارگذاری می شودمشتریان گذاری در پرتفوی  این فایل توسط سپرده 

 گردد.می یک روز قبل از  بازگشایی سهم اصلی این حق تقدم به پرتفوی آنالین مشتریان اضافه 

 

 باشد مشتری می بایست با کارگزاری هنکته: در صورتی که حق تقدم به پرتفوی مشتری آنالین اضافه نشد

تماس گرفته و مراحل تکمیل فرم ناظر را انجام دهد تا در صورت لزوم امکان معامله حق تقدم وجود داشته 

 باشد.

 

 قصد شرکت در افزایش سرمایه را داشته باشد می بایستی با امور سهام آن  در صورتی که مشتری آنالین

)ارزش اسمی سهم(را به شماره حسابی که شرکت اعالم می کند ال ری 1000شرکت تماس گرفته و مبلغ 

 واریز نماید تا مراحل ثبت افزایش سرمایه شرکت  انجام شود .

چنانچه فردی در افزایش سرمایه شرکت نکرده و تمایل به خرید حق تقدم سهم  دارد می تواند آنرا در آنالین  

 پرداخت نماید.مربوطه  ریال را نیز به شرکت 1000 و مبلغخریداری کند 

 

  ، در این حالت، شرکت پس از پایان ددر مهلت تعیین شده هیچ اقدامی نکنفرد ممکن است به هر دلیل .

       را با قیمت روز بازار، )حق تقدم استفاده نشده( تقدم باقیمانده حقروز می باشد  60که معموالً مهلت مقرر

انجام فروش و کسر هزینه ها مابقی مطالبات سهامدار را به و شرکت موظف است پس از در بورس فروخته 

 حساب وی واریز نماید.

http://abcbourse.ir/

