
اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معامالت سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران

مهر و امضا شرکت کارگزاري بورس بیمه ایران امضا و اثر انگشت مشتري/ نماینده

با توجه به ریسک موجود در معامالت سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران، به موجب این اقرارنامه مشتري اذعان م ینماید که با اطالع دقیق و

آگاهی کافی در خصوص ماهیت این بازار، نسبت به معامالت سهام مذکور اقدام م ینماید. این اقرارنامه و بیانیه باید پیش از انجام معامالت به امضاي هریک از مشتریانی

که در بازار پایه فرابورس ایران فعالیت م ینمایند، برسد. همچنین مشتري اقرار م ینماید:  

1. از تمامی شرایط، قوانین و مقررات مربوط به انجام معامالت در بازار پایه فرابورس ایران از جمله ”دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در بازار پایه 

فرابورس ایران” مصوب مورخ 1395/02/05 هیأ ت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، تابلوهاي معامالتی مربوطه و ریس کهاي مربوط به آن آگاهی دقیق و کامل دارد.

2. با توجه به عدم وجود ضامن نقدشوندگی در سهام شرک تهاي درج شده در بازار پایه فرابورس ایران، در صورت عدم وجود قابلیت نقدشوندگی هی چگونه مسئولیتی

متوجه فرابورس ایران، کارگزار و ناشر نخواهد بود. 

3. خریدار قبل از شروع معامالت در بازار پایه، از نرخ کارمزد و سایر هزین ههاي مربوطه اطالع کامل دارد و این هزین هها در صورتحساب وي منظور خواهد شد.

4. مشتري ممکن است در شرایط خاص با توجه به وضعیت عملکرد ناشر مربوطه، عرضه و تقاضا و تغییرات قیمت روزانه، در زمان مناسب (و با قیمت مورد نظر) نتواند 

از بازار خارج شود و متحمل زیان گردد، در این صورت مشتري حق اعتراض ندارد.

5. مطابق با دستورالعمل معامالت، سازمان یا فرابورس ایران م یتواند دستور توقف نماد معامالتی را صادر نماید. بازگشایی مجدد نماد تحت شرایطی ممکن است بر 

سود و زیان مشتري تاثیرگذار باشد.

6. آشنایی با مقررات، به مشتري امکان م یدهد تا از حقوق و تعهدات خود، آگاهی و پذیرش کامل داشته باشد. مطالعه دقیق اقرارنامه و بیــانیه پذیرش ریسک،  

دستورالعمل معامالت و سایر مقررات مرتبط، از الزامات فعالیت در این بازار بوده و کارگزار و فرابورس ایران مسئولیتی درخصوص فقدان آگاهی مشتري نخواهند داشت.

7.  مطابق با مفاد ماده 6 ” اصالح دسـتورالعمل خرید اعتباري اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فـرابورس ایران و نصابهاي مــوضوع مواد 4 و 5 آن دستـــورالعمل، مصوب

مورخ 1392/12/12هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بـهادار”، سهام و حق تقدم خـرید سهام قابل معامله در” تـابلو پایه ب” و ” تابلو پایه ج” فـرابورس ایران به عـنوان تضامین

بدهی تجاري مشتري به کارگزار اعتبار دهنده محسوب نمیگردند.

8 . مطابق با مفاد ماده 5 و تبصره ماده 24 ”اصطالح دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، مصوب مورخ 1395/02/28هیئت  مدیره

محترم سازمان بورس و اوراق بـهادار” درج اوراق بهادار در بازار پایه و هـمچنین لـغو درج آن ها با تایید”کمیته درج  فرابورس ایـران” صورت م  یپذیرد. عالوه بر این

تصمی مگیري در خصوص انتقال شرک تها بین”تابلو پایه ب” و ”تابلو پایه ج”و تعیین دور ههاي مورد رسیدگی، برعهده کمیته مذکور م یباشد. لذا هرگونه اعتراضی مبنی

 بر انتقال شرک تها ف یمابین ”تابلو پایه ب” و” تابلو پایه ج ”و یا لغو درج آنها مسموع نم یباشد.

9.  انواع سفارش و اعتبار آن در بازار پـایه به شرح ”دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس ایران، مــصوب 1388/06/07 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق 

بهادار و اصالحات بعدي آن” و ”دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران، مصوب 1395/02/28 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار” است.

10.  مراتب فوق جنبه حصري ندارد؛ کلیه ریس کهاي ذکر نشد هاي که به هرنحو مربوط به انجام معامالت سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران میباشد و خریدار به 

همه آنها اشعار کامل دارد مشمول این اقرارنامه و بیانیه خواهد شد. 

11. مشتري متعهد میگردد که مفاد تمامی قوانین و مقررات و دستورالعملهاي الزم االجرا در بازار سرمایه اعم از قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران را در خصوص بازار

پایه فرابورس نیز رعـایت نموده و چنانچه در هــر زمان بنا به تشخیص و اعالم مراجع ذیصالح بازار سرمایه هرگونه تخلف، قصور یا کوتـاهی در رعایت مـفاد مذکور از سوي مشتري 

اعالم شود آن مرجع ذیربط حق دارد ضمن ممانعت از انجام معـــامالت مشتري، مطابق با قوانین مربوطه اعم از جرایم و مجازاتهاي موضوع فصل ششـم قانون بازار اوراق بهادار 

جمهوري اسالمی ایران با وي برخورد نماید.

اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معامالت سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه و همچنین مفاد ابالغیه   ............................................................. به موجب این سند اینجانب/شرکت

شماره 96/001 موضوع نامه شماره 96/2/60664 مورخ 1396/09/01 معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعالم اطالع از کلیه مقررات و

شرایط معامالتی و ریس کهایی که در آن متصور بوده و احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درك کامل از ماهیت امر و شرایط و مقررات مربوطه، مراتب را تأیید نموده و هیچگونه 

اعتراض و ادعایی اعم از حقوقی و جزایی در حال حاضر یا بعداً در این خصوص علیه سایر اشخاص نداشته، حق دعوي خود را در این زمینه عل یالدوام سلب و ساقط م یسازم.
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