روش در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﺟﮫﺖ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ
روش در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد و ﺗﮫﯿﻪ ﻓﺘـﻮﻛﭙﯽ و ﻣـﺼﺪق ﻧﻤـﻮدن
اوراق ﭘﺮوﻧﺪه و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ذﯾﻨﻔﻊ در ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ٢٦ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﺷـﺮﻛﺘﮫﺎ و
ﻛﻠﯿﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﺷـﺮﻛﺘﮫﺎ و ﻣﺆﺳـﺴﺎت ﻏﯿـﺮ ﺗﺠـﺎری ﻣـﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.

اﻟﻒ -ﭼﻮن ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ٢٦ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﮫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻋﻤـﻮم اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ﭘﺮوﻧـﺪه ھـﺎی ﺛﺒـﺖ
ﺷﺮﻛﺘﮫﺎ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ آزاد ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ در ﺧﻮاﺳـﺖ آﻧﮫـﺎ اﻛﺜـﺮا
ﺗﻌﯿﯿﻦ آدرس و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﻛﺖ و ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و آﺷﻨﺎ ﺷﺪن
ﺑﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺘﮫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ب -ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺷـﺮﻛﺖ )ﻓـﺮاز (١آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﺟﺪﯾﺪاﻟﺘﺎﺳـﯿﺲ ﺑﻨﺤـﻮ
ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻼﺳﻤﺎن ﺷﺪه و اوراق ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه در ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻮد.
ج -ﻛﻠﯿﻪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﺮﻛﺘﮫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎری ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﺷـﺮﻛﺖ را دارﻧـﺪ
ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ اﻧـﺪﯾﻜﺎﺗﻮر ﺑـﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎﯾﮕـﺎﻧﯽ ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﻣـﯽ ﺷـﻮد .در ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎﯾﮕـﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻼﺳﻪ ،ﺑﺎﯾﮕﺎن ﻣﺮﺑﻮط اوراق را ﭘﯿﻮﺳﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻤـﻮده ﭘـﺲ از ﺛﺒـﺖ در دﻓﺘـﺮ ﻛـﺎر
ﺧﻮد و درج ﻧﺎم ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺒﻼً از ردﯾﻒ ﺧـﺎرج
ﺷﺪه و اﻗﺪام دﯾﮕﺮی دارد ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻛﺎر ﺧﻮد ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و
ﭘﺲ از ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺰد ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺮوﻧﺪه
ﻗﺒﻼً ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ .در اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻣﻮاﻗـﻊ ﻣﻮﺿـﻮع را در ﺑـﺮگ ﺻﻮرﺗﺠﻠـﺴﺎت
ﻣﺮﻗﻮم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﮫﺖ در ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮوﻧﺪه از ﻣﺮﺟـﻊ ﻗـﻀﺎﺋﯽ ﺳـﺎﺑﻘﻪ را ﻧـﺰد ﻛﺎرﺷـﻨﺎس
ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد.

اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺮوﻧﺪه در ردﯾﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ دﻓﺘـﺮ ﺛﺒـﺖ
ﺷﺮﻛﺘﮫﺎ ﻣﺴﺌﻮل اداره دﺳﺘﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﮫﺎ را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

د -در ﺻﻮرﺗﯿﻜﻪ ﺷﺮﻛﺘﯽ ﻗﺒﻼً ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮده وﺑﻌـﺪاً ﺑـﻪ ﺗﮫـﺮان ﻣﻨﺘﻘـﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از وﺻﻮل ﭘﺮوﻧﺪه  ،دﻓﺘﺮ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﻗـﺴﻤﺖ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺮﻛﺘﮫﺎ ارﺳـﺎل ﻣـﯽ
دارد .ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﯾﻚ ﺷـﻤﺎره ﺟﺪﯾـﺪ ﺛﺒـﺖ دﻓﺘـﺮ ﺷـﺮﻛﺘﮫﺎی ﺗﮫـﺮان ﻣـﯽ ﺷـﻮد وﺳـﭙﺲ ﻧـﺰد
ﻣﺘﺼﺪی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎم ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﺘﺼﺪی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎم ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﺘﺼﺪی ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﺎم ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﺟﺪ ﯾﺪ ﻛﻪ در ﺗﮫﺮان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه را در دﻓﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑـﻪ
ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﺪ در ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در دﻓﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺛﺒـﺖ و در ردﯾـﻒ ﺟﺪﯾـﺪ
ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑـﺮای ﺗـﺸﻜﯿﻞ ﺷـﻌﺒﻪ ﺷـﺮﻛﺘﮫﺎی ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه در ﺧـﺎرج از ﺗﮫـﺮان ھـﻢ
ھﻤﯿﻦ اﻗﺪاﻣﮫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ح -ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺷ ﺮﻛﺘﯽ از ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ﭘﺮوﻧﺪه ﭘـﺲ از ﺛﺒـﺖ آﮔﮫـﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻋـﻮدت داده ﻣـﯽ ﺷـﻮد و
در آﻧﺠﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ ﻓﮫﺮﺳﺖ و ﻣﻨﮕﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺟﺪﯾﺪ
ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻧﺎﻣﻪ ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ،در ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗـــﺎ در ﻣﻜﺎﺗﺒـــﺎت ﺑﻌـــﺪی ﻣـــﺴﺘﻨﺪ ﺑـــﻪ ﻧﺎﻣـــﻪ ﻣـــﺬﻛﻮر ﭘﺎﺳـــﺦ ﻣﺮاﺟـــﻊ داده ﻣـــﯽ ﺷـــﻮد.
ر -در ﺻﻮرﺗﯿﻜﻪ ادارات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺮاﺟﻊ ﻗـﻀﺎﺋﯽ در ﺧﻮاﺳـﺖ ارﺳـﺎل ﭘﺮوﻧـﺪه را ﻛـﻪ
ﻃﺮح دﻋﻮی در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ در اداره ﺗـﺼﻔﯿﻪ ﺑﺎﯾـﺴﺘﯽ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺷـﻮد
ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﻓﮫﺮﺳﺖ و ﻣﻨﮕﻨﻪ ﺷﺪه ﺟﮫﺖ ارﺳﺎل ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اداره ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷـﻮد
و ﻧﺎﻣﻪ ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه در ﻣﺤﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد.

س -ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﺮﻛﺘﯽ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف در ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺎء وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮء اﺳـﺘﻔﺎده ھـﺎی اﺣﺘﻤـ ﺎﻟﯽ اﯾـﻦ ﻗﺒﯿـﻞ ﭘﺮوﻧـﺪه ھـﺎ ﺧـﺎرج از ردﯾـﻒ ﻣﺮﺑـﻮط
ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻧﮕﺎھﺪاری اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ.
ص -ﭼﻮن ھﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﮫﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اوراق ﭘﺮوﻧﺪه در ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺘـﻮﻛﭙﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ھﻤـﻪ
روزه ﺟﮫﺖ اﺧﺬ ﻓﺘﻮﻛﭙﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻓﺘﻮﻛﭙﯽ ھﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ

رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﺷﻮد ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ اﺻـﻞ ﻧﻤـﻮدن
اوراق ﻣﺮﺑﻮط را از ھﺮ ﻟﺤﺎظ ﻛﻨﺘﺮل و اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 -٤ﺷﺮﻛﺘﮫﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺤﻼل ﻧﻤـﻮده و ﺻﻮرﺗﺠﻠـﺴﻪ اﻧﺤـﻼل اراﺋـﻪ داده اﻧـﺪ ﭘـﺲ از
اﻗﺪام ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻋـﻮدت داده ﻣـﯽ ﺷـﻮد و
ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎﺋﯽ از ردﯾﻒ ﺷﺮﻛﺘﮫﺎی داﯾﺮ ﺧـﺎرج و در ردﯾـﻒ
ﺷﺮﻛﺘﮫﺎی ﻣﻨﺤﻠﻪ ﻧﮕﮫﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ف -ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎس در ﻣﻮﻗﻊ اﻗﺪام ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺮﻛﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﺎﻣـﻪ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﭘﺮوﻧﺪه ﺑـﻪ ﺑﺎﯾﮕـﺎﻧﯽ ﻋـﻮدت داده ﻣـﯽ
ﺷﻮد

ﺑﺎﯾﮕﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ردﯾﻒ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ذﯾﻨﻔـﻊ ﭘـﺲ از
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻً رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در ﺧﻮاﺳـﺖ ارﺳـﺎل ﭘﺮوﻧـﺪه را ﺑﻜﺎرﺷـﻨﺎس
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺣﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دارد ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرﺗﯿﻜﻪ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻗﺪام ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﺑﺎﺷـﺪ ،ﭘـﺲ از
ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ ﻛﺎر ﺧﻮد ،ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ دھﺪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘـﺲ از
اﻗﺪام و ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﮫﺎ و اﻧﺠـﺎم ﻛﻠﯿـﻪ اﻗـﺪاﻣﮫﺎی ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﻣﺠـﺪداً ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑـﻪ
ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻋﻮدت داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻗﺪاﻣﮫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﺮوﻧﺪه را در ردﯾﻒ
ﺧﻮد ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ

