ظظظ

قرارداد توثیق سهام
تاریخ.......................... :

شماره............................ :

نظر به اینکه مبلغ  ..............................................................................ریال تسهیالت مالی طی قرارداد شماره  ...................................مورخ  ......................................توسط بانک خاورمیانه برای
مشتری با مشخصات ذیل تخصیص داده شده است .لذا به منظور تأمین و تضمین بازپرداخت تسهیالت اعطایی و توثیق آن قرارداد حاضر در تاریخ ...........................................
بین شعبه  ..........................................بانک خاورمیانه به شماره ثبت  ......................................................با نمایندگی آقای  ........................................................به نشانی
 ..................................................................................................................................................................................................................که در این قرارداد بانک نامیده میشود از یک طرف و
نام خانوادگی

نام

ش.ش

متولد

کد اقتصادی

شماره سریال

شخص یا اشخاص حقیقی

-1
-2
-7
صادره

نشانی :استان  /شهرستان

شناسه ملی

خیابان :اصلی  /فرعی

کوچه

تلفن :ثابت  /همراه

-1
-2
-7
که در این قرارداد به اختصار مشتری نامیده میشود از طرف دیگر
نوع و نام شخص حقوقی

شخص حقوقی

خیابان :اصلی  /فرعی

شماره ثبت

کد اقتصادی

محل ثبت

کوچه

شناسه ملی
پالک

نشانی :استان  /شهرستان
تلفن :ثابت  /همراه

با امضای آقای /خانم  ...........................................................به عنوان  ..............................................................و امضای آقای/خانم  ..................................................................................به عنوان
 ...............................................................................................................طبق آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره  ............................................مورخ  .................. / ....... / ........و با مهر
 .....................................................................................دارای کارت بازرگانی /مجوز شماره  ....................................................و کد اقتصادی  ..............................................................که در این
قرارداد به اختصار مشتری نامیده می شود از طرف دیگر

و وثیقه گذار /وثیقه گذاران با مشخصات مندرج در ماده یک این قرارداد و با رعایت شرایط ذیل منعقد گردید.
ماده  -1موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از توثیق و تضمین تعداد  .............................................سهم از سهام شرکت  ..........................................................................پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار {نام شهرستان قید گردد} به شماره ثبت  .........................................محل ثبت  ...................................ثبت شده به موجب آگهی شماره .......................................
مورخ  ........................................در روزنامه رسمی شماره  ............................مورخ  .........................................با قیمت هر روز سهم  ................................ریال به نفع بانک بابت
تعهدات و دیون خانم /آقای /شرکت  ........................................در قرارداد /قراردادهای منعقده با بانک که وثیقه گذار/وثیقه گذاران از مفاد و شرایط آن آگاهی کامل
داشته و هیچگونه ابهام و یا اجمالی برای ایشان وجود ندارد ،توسط صاحب /صاحبان سهم با مشخصات خانم /آقای /شرکت ...................................................................
به شماره شناسنامه/شماره ثبت  ......................................و شماره ملی/شناسه ملی  ................................................و محل صدور /محل ثبت .....................................
ماده -2نحوه نگهداری سهام:

قبض و اقباض به عمل آمد و سهام مورد وثیقه در اختیار بانک قرار گرفت .وثیقهگذار/وثیقه گذاران قبول و تعهد نمودند تا قبل از تسویه حساب کامل با بانک،
آنها را مطالبه ننماید.
ماده -3شرایط ضمن عقد:

مشتری و وثیقهگذار /وثیقه گذاران شرایط و تعهدات و اختیارات اعطاء شده ذیل را ضمن عقد الزم خارج پذیرفته و به نحو لزوم متعهد به انجام آن گردیدند:
 -1-7قبل از کسب موافقت قبلی بانک به صورت کتبی ،حق واگذاری مورد وثیقه را به دیگری ندارد /ندارند.
 -2-7هر نوع امتیاز و حقوق فرضی و متصوره بر سهام مزبور اعم از جایزه ،حق تقدم سهام جدید و یا مطالبات ناشی از آن را در وثیقه بانک قرار داد.

امضا (و مهر شخص حقوقی)
مشتری

نمونه 59/11- 743

امضا (و مهر شخص حقوقی)
صاحب/صاحبان سهام

مهر و امضای بانک

www.middleeastbank.ir

ظظظ

قرارداد توثیق سهام
 -7-7مراتب وثیقه و در اختیار بودن سهام نزد بانک به سازمان بورس اوراق بهادار اعالم و کارمزد متعلقه را پرداخت نماید.
 -4-7چنانچه پس از امضاء قرارداد حاضر و یا در طول اجرای مفاد قرارداد قیمت روز سهام توثیقی در بورس اوراق بهادار تهران حداکثر به میزان %191
تسهیالت کاهش یابد ،تسهیالت گیرنده و وثیقهگذار تعهد می نمایند کاهش ارزش وثیقه را با توثیق دیگر سهام پذیرفته شده در بورس و یا سایر تضمینات
مورد قبول بانک بنحوی که مقررات بانک ایجاب مینماید و کتبا به وی اعالم میگردد تامین نماید و در صورت عدم تأمین کسری وثیقه بانک میتواند دین
وی را تبدیل به حال نموده و دفعتاً واحده و بطور یکجا مطالبه و وصول نماید و چنانچه وثایق و تضمینات تودیعی تکافوی بازپرداخت بدهی تسهیالت گیرنده
را ننماید بانک میتواند از طریق اقدامات قانونی مانده مطالبات خود را از تسهیالت گیرنده و یا وثیقهگذار و ضامنین و متعهدین مطالبه نماید.
 -9-7مشتری اقرار و تائید می نماید که تا کنون حکم ورشکستگی بر علیه وی صادر نشده و تا این تاریخ نیز هیچگونه تقاضای ورشکستگی از طرف وی و یا
اشخاص ثالث بر علیه وی در محاکم قضایی طرح نشده است ،مشتری اقرار و تائید می نماید که از مفاد قانون ورشکستگی مطلع و آگاه بوده و وضعیت مالی
و صورت های مالی وی نیز به نحوی می باشد که موجبات طرح چنین ادعایی از ناحیه اشخاص ثالث متصور نمی باشد .همچنین مشتری اقرار و تائید می
نماید که چنانچه در آینده و پس از اخذ تسهیالت و طی دوران رابطه قراردادی با بانک خالف موارد فوق کشف و موجبات صدور حکم ورشکستگی فراهم
گردد قبول می نماید ضمن اینکه عواقب حقوقی و کیفری تائید خالف مراتب فوق به عهده وی می باشد ،ضرر و زیان وارده به بانک را نیز جبران خواهد
نمود .ضامن/ضامنین و وثیقه گذار با امضاء متن حاضر قبول و تعهد می نمایند چنانچه در طی مدت قرارداد و یا پس از سررسید تسهیالت حکم ورشکستگی
مشتری صادر گردد ،راساً باز پرداخت اصل بدهی ،سود و خسارت تاخیر متعلق به مشتری را در تاریخ هایی که بانک تعیین می نماید پرداخت نماید/نمایند و
آث ار ناشی از حکم ورشکستگی مشتری به هیچ وجه به تعهدات ضامن/ضامنین و وثیقه گذار تسرّی پیدا نخواهد کرد و حق هرگونه ایراد و اعتراض بعدی را از
خود سلب نمود/نمودند.
 -6-7در صورت تخلف مشتری از هر یک از شرایط موضوع این قرارداد و یا قراردادهای منعقده عالوه بر حال شدن دین همان قرارداد ،کلیه بدهیهای
مشتری به بانک بابت کلیه قراردادها تبدیل به دین حال شده و بانک حق خواهد داشت نسبت به کلیه مطالبات خود به استناد این قرارداد تا میزان مبلغ مندرج
در صدر قرارداد به عالوه کارمزد ،سود و خسارات متعلقه را به صورت یکجا از مشتری مطا لبه و در صورت عدم پرداخت از طریق صدور اجرائیه و یا به هر
طریق قانونی دیگر که مصلحت بداند اقدام به وصول مطالبات نماید .صرف اظهار و اعالم بانک نسبت به تخلف مشتری از انجام تعهدات و پرداخت هر نوع
بدهی مشتری مورد قبول مشتری و وثیقه گذار خواهد بود و بانک حق دارد به تشخیص خود که به شرح فوق مشتری و وثیقه گذار آن را قبول نمودند برای
وصول مطالبات خود از هر جهت و بابت اقدام نماید.
 -3-7بانک به وکالت از طرف صاحب/صاحبان سهم حق حضور در مجامع عمومی شرکت ،اعالم رأی و اظهارنظر و قبول سمت را داشته و میتواند
صورتجلسات را امضاء کند و اقدام به استفاده از حق تقدم خرید سهام و پذیرهنویسی و اخذ سود نماید.
 -8-7برای انجام تشریفات اجرایی این قرارداد بانک حق مراجعه به کلیه مراجع ذیربط و اخذ هرگونه سند و مدرک و اخذ گواهی و مفاصا حساب و امضاء
اسناد و اوراق و صورتجلسات و دفاتر را دار د ولیکن این امر هیچگونه الزامی برای بانک در این موارد ایجاد نمینماید.
ماده -4رسمی و الزم االجرا بودن قرارداد:

این قرارداد به موجب توافق طرفین تنظیم و به استناد ماده  19اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین بر اساس ماده  3قانون تسهیل اعطاء
تسهیالت بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب  86/14/19مجلس شورای
اسالمی در حکم سند رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد مذکور برخوردار میباشد.
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