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(( اطالعیه ))
موضوع :فزآیٌد صدٍر هجَس دستزسی بِ سبهبًِ هعبهالتی بزخط لزاردادّبی آتی بزای هشتزیبى حمَلی
مخاطب :کلیِ فعبالى هعبهالت لزاردادّبی هشتمِ
تاریخ انتشار1315/10/11 :
متن اطالعیه:
بِ اطالع کلیِ فعبالى لزاردادّبی هشتمِ هیرسبًد ،فزآیٌد صدٍر ٍ اخذ هجَس دستزسی بِ سبهبًِ هعـبهالت
بزخط لزاردادّبی هشتمِ بزای هشتزیبى حمَلی ،بِ شزح سیز اعالم هی گزدد؛
 .1هزاجعِ ًوبیٌدُ شزکت بِ کبرگشار؛
 .1.1تکویل فزم درخَاست اخذ هجَس دستزسی بِ سبهبًِ هعبهالت بزخط؛
 .1.2ارائِ آخزیي تغییزات شزکت در رٍسًبهِ رسوی؛
 .1.3تکویل فزم "تعْدًبهِ اخذ کد کبربزی ٍ رهش عبَر هعبهالت بزخط لزاردادّبی هشتمِ" (هطببك
پیَست اطالعیِ)؛
 .2اخذ هصَبِ ّیئت هدیزُ شزکت هتمبضی ،هبٌی بز اجبسُ دریبفت دستزسی بِ سبهبًِ بزخط هعبهالت
هشتمِ کِ در آى هتي سیز بِ صزاحت لید شدُ ببشد:
"ّیئت هدیزُ شزکت  ....................................بب علن بِ ضَابط اجزایی هعبهالت لزاردادّبی
هشتمِ اس جولِ دستَرالعول اجزایی هعبهالت لزاردادّبی آتی در شزکت بَرس کبالی ایزاى
ٍ دستَرالعول اجزایی هعبهالت لزارداد اختیبر هعبهلِ در شزکت بَرس کبالی ایزاى ٍ سبیز
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همزرات هزبَطِ ،اجبسُ دریبفت دستزسی بزخط هعبهالت هشتمِ کبالیی را بزای ایي شزکت
صبدر هیکٌد".
 .3ارسیببی صالحیت حزفِای ًوبیٌدُ شزکت تَسط عضَ؛
 .4عمد لزارداد استفبدُ اس خدهبت عضَ جْت اًجبم هعبهالت بز خط کبال ٍ اٍراق بْبدار هبتٌـی بز کبال
بیي شزکت کبرگشاری ٍ هشتزی حمَلی؛(هطببك پیَست  1دستَرالعول اجزایی هعبهالت بزخط کبال
ٍ اٍراق هبتٌی بز کبال در بَرس کبالی ایزاى)
 .5صـدٍر ًبم کبربزی ٍ رهـش عبَر جْت دستزسی بِ سبهبًِ هعبهالت بزخط لـزاردادّبی آتـی تَسط
کبرگشار بزای هشتزی حمَلی.
منتشرکننده :هدیزیت تَسعِ ببسار هشتمِ
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"تعهذنامه اخذ کذ کاربزی و رمز عبور معامالت بزخط قزاردادهای مشتقه"
"در بورس کاالی ایزان بزای اشخاص حقوقی"
به موجب این سند ،اینجبنب/اینجبنببن
.1
ناابو ن ناابو ااابنوا

 ...................................................فسشنااد  ...............................بااه ضاا بز

ضنبسنبمه  ....................................غاب ز  ............................باه ضا بز م.ا ...................................
ممیم .....................................................................................................................................................
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ناابو ن ناابو ااابنوا

 ...................................................فسشنااد  ...............................بااه ضاا بز

ضنبسنبمه  ......................................غاب ز  ............................باه ضا بز م.ا ...................................
ممیم .....................................................................................................................................................

ازند  /ازند بن امضبی مجبش ن تعهدآنز ضسکت  ...................................به ض بز ثبات ..............................
ثباات ضااسکتهاابی  ................................بااه ضنبسااه م.اا .................................................................
مماایم ................................................................................................................................................................
به عنوان مطتسی معبمالت لساز ا هبی مطتمه ،فسو تعهدنبمه مسبوط به اار کد کبزبسی ن زمص عبوز معابمالت
بساظ لساز ا هبی مطتمه زا بب ضسایظ شیس زیبفات ن مغبععاه ن او ن ا ن اعاالو اعاالم اش مبهیات ن
اػوغیبت این معبمالت ،ک.یه ممسزات مسبوط به این معبمالت ن زیسک هبی که اش ز ااتیبز اضتن ایان
کد کبزبسی ن زمص عبوز متػوز ن محت ل است ،مساتب ذیل زا تأیید ن الساز م ن بید:
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 .1انص ن مهبزت الشو ز اػوظ فسآیند نزن سفبزش اش عسیك شیسسبات ستسس بساظ ببشاز ،زا
از .
 .2انص ن مهبزت الشو ز اػوظ معبم.ة کبال یب انزاق بهب ازمبتن بس کبال ن ممسزات مستبظ بب آن زا
از .
 .3بب منع معبمالت اش سوی سبشمبن یب سبیس مساجع ذیغالح مواجه نیست.
 .4کد کبزبسی ن زمص عبوز غسفب ز ااتیبز اضخبظ ذیغالح لبنون آن ضسکت اواهد بو ن تعهد
م ن بید کد کبزبسی ن زمص عبوز مصبوز ز ااتیبز هیچ ضخع یگسی تحت هس عنوان لساز نگیس .
 .5ز غوزت هس ونه تغییس ز ن عیت ازند  /ازند بن امضبی مجبش ن تعهدآنز ،اضخبظ اایس حك
هس ونه استفب اش کد کبزبسی ن زمص عبوز زا اش او س.ب ن اسمبط ن و ند ن مسئوعیت هس ونه استفب
توسظ ایطبن یب هس ضخع یگسی که به نحوی اش انحب به کد کبزبسی ن زمص عبوز ستسس پیدا کس
است بب ازند  /ازند بن مصبوز م ببضد.
 .6این ضسکت ن ازند  /ازند بن امضبی مجبش ن تعهدآنز بسای ثبت سفبزش ن انجبو معبم.ه ت بو مساحل ن
عواشو ممسزات موجو زا به نحو کبمل ن غحیح زعبیت م کند.
ازند  /ازند بن امضبی مجبش ن تعهدآنز:
نبو ن نبو ابنوا

 ،امضب ن مهس

