
شماره بایگانی:شماره بایگانی:

درخواست تعیین/ تغییر کارگزار ناظر براي اشخاص حقوقی

تاریخ ، امضا و مهر شرکت                                                                     مهر و امضا شرکت کارگزاري بورس بیمه ایران

این شرکت با مشخصات زیر، ضمن ارائه روزنامه رسمی مؤید صاحبان امضاء مجاز، تقاضاي تعیین/ تغییر کارگزار ناظردارایی ............................ اوراق بهادار خود را دارد.

1. مشخصات شناسایی متقاضی : به طور کامل و مطابق با مشخصات ثبتی تکمیل می شود (به درخواست هاي ناقص، ناخوانا یا مخدوش ترتیب اثر نخواهد شد)

1. نام شرکت:

3. محل ثبت:

2. شماره ثبت:

4. کد سهامداري:

کد سهامداري در گوشه پایین سمت چپ ” گواهینامه حمل وانتقال و سپرده سهام” درج شده است.کد سهامداري باید صحیح و فعال باشد.یعنی بر اساس مشخصات

ثبتی شخصیت حقوقی ایجاد شده باشد (براي آگاهی از این امر به سایت اینترنتی شرکت سپرده سرمایه گذاري مرکزي اوراق بهادار و تســویه وجوه (سهامی عام) به

نشانی www.csdiran.com  بخش سرویس الکترونیکی به سهامداران قسمت ” سامانه بررسی فعال بودن کد سهامداري ” مراجعه نمایید). 

3. کارگزار ناطر انتخابی: براي شـرکت هاي مختلف می توانند کـارگزاران ناظر مـختلف انــتخاب کنید، اما براي هر شرکت تنها یک کــارگزار نــاظر درج نمایید. 

جهت جلوگیري از بروز تشابه اسمی ، نام کامل شرکت نــاشر اوراق بهادار و کارگزار انتــخابی خود را درج نمایید.اگر فهرست دارایی شما بیشتر از فضاي در نظر گرفته

 شده است از نسخه دیگري از همین فرم استفاده نمایید.

نام ناشر اوراق بهادار               کارگزار انتخابی                   نام ناشر اوراق بهادار          کارگزار انتخابی ردیفردیف  
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شماره بایگانی:شماره بایگانی:

مهر و امضا شرکت کارگزاري بورس بیمه ایران

اینجانب با مشخصات زیر تقاضاي تعیین شرکت کارگزاري بورس بیمه ایران به عنوان کارگزار ناظر دارایی بهـادار خود مندرج در جدول ذیل را دارم و تعهد می نمایم 

نزد هیچ کارگزاري دیگري درخواست فروش دارایی مذکور را ننموده ام و مـسئولیت این موارد وعـواقب احتمالی ناشی از آن را می پذیرم. 

 مشخصات شناسایی متقاضی : بطورکامل وخوانا (به درخواستهاي ناقص وناخوانا ویا مخدوش ترتیب اثر داده نمی شود).

فرم درخواست تغییر کارگزار ناظر براي اشخاص حقیقی با مراجعه به کارگزار ناظر مقصد                

........................................................................................................نام: 

.....................................................................................نام خانوادگی: 

جنسیت :    مرد          زن                         تاریخ تولد : روز      ماه       سال                       محل تولد:

نام پدر:                                  شماره شناسنامه:                                                         محل صدور:                        

شناسه ملی:                                                                                                  کدسهامداري فعال:              

مشخصات تماس با منقاضی: جهت تماس هاي ضروري،ارائه مشخصات تماس الزامی است.

..............................................................................................................................................................................................................................نشانی محل سکونت : 

کدپستی :                                                         پست الکترونیکی :                               

تلفن ثابت :                                                                                تلفن همراه :

                           
دارایی اوراق بهادار: براي جلوگیري از تشابه اسمی نام کامل شرکت ناشر اوراق بهادار رادرج نمایید. 

ردیف                       نام ناشر اوراق بهادار                              ردیف                        نام ناشر اوراق بهادار
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نام و امضاء متقاضی: کنترل و تایید جهت انجام :(این قسمت توسط شرکت کارگزاري تکمیل شود)

نام و امضا کارمند مجاز:

تایید انجام:(این قسمت توسط شرکت کارگزاري تکمیل شود)

تغییر کارگزار:                  انجام شد:             انجام نشد:                 تاریخ:

نام و امضا کارمند مجاز:                           

توضیحات:
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