ظظظ

درخواست توثیق اوراق بهادار
تاریخ................................. :

شماره:

................................

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه:

اینجانب با مشخصات مندرج در جدول شماره  1و با توجه به توافق صورت گرفته با وثیقه گیر با مشخصات مندرج در جدول شماره ،2
درخواست توثیق اوراق بهادار تحت مالکیت خود را با مشخصات ذکر شده در جدول شماره  5و با شرایط مذکور در جدول شماره 4
دارم ،خواهشمند است اقدامات مقتضی در این خصوص را مبذول فرمایید.
ضمناً اینجانب با امضای این برگ میپذیرم که رفع توثیق صرفاً به درخواست وثیقه گیر میباشد.
به پیوست فیش شماره  ........................................................به مبلغ  .......................................................................................ریال بابت کارمزد توثیق که به حساب شماره
 ......................................................................................................نزد بانک ملی شعبه بورس واریز شده است ،تقدیم میگردد.
با این توضیح که وثیقه گیر با توجه به توافق فی ما بین در صورت داشتن وکالتنامه یا صلح نامه رسمی و یا حکم مرجع قضایی
میتواند نسبت به فروش اوراق بهادار وثیقه اقدام نماید.
این قسمت توسط وثیقه گذار تکمیل میگردد
جدول شماره  -1مشخصات وثیقه گذار (حقیقی /حقوقی):
شماره شناسنامه
نام خانوادگی
نام
شماره ثبت
نوع شخصیت
نام شخص
حقوقی
حقوقی

محل صدور
محل ثبت

شماره ملی
شناسه ملی

نام پدر
کد اقتصادی

کد مالکیت
کد اقتصادی

نشانی و تلفن:

جدول شماره  -2مشخصات وثیقه گیر (حقیقی /حقوقی):
شماره شناسنامه
نام خانوادگی
نام
شماره ثبت
نوع شخصیت
نام شخص
حقوقی
حقوقی

محل صدور
محل ثبت

شماره ملی
شناسه ملی

نام پدر
کد اقتصادی

کد مالکیت
کد اقتصادی

نشانی و تلفن:

جدول شماره  -5مشخصات اوراق بهادار وثیقه:
نام ناشر
ردیف
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جدول شماره  -4شرایط و متعلقات وثیقه:
توضیح :وثیقه گیر و وثیقه گذار بر اساس توافق فی ما بین میتوانند هر یک از موارد مندرج در دستورالعمل توثیق را جزو متعلقات وثیقه
قرار دهند که در صورت تعیین ،ضروری است موارد تصریح گردد.
نوع اول :افزایش سرمایه مربوطه (حق تقدم خرید اوراق بهادار -سهام ناشی از افزایش سرمایه) در توثیق قرار گیرد.
نوع دوم :افزایش سرمایه مربوطه (حق تقدم خرید اوراق بهادار -سهام ناشی از افزایش سرمایه) در توثیق قرار نگیرد.
با این توضیح که در صورت توافق طرفین و اعالم مر اتب به ناشر ،سود اوراق بهادار و وجه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده از
طریق ناشر در توثیق قرار می گیرد و مسئولیت حسن اجرای آن با ناشر می باشد ،لذا شرکت سپرده گذاری مرکزی در این خصوص
مسئولیتی را بر عهده ندارد.
تاریخ:

نام و مهر و امضای وثیقه گذار:
این قسمت توسط وثیقه گیر تکمیل میگردد.
کلیه شرایط مقرر در فرم درخواست توثیق ،مورد تأیید اینجانب با مشخصات مندرج در جدول شماره  2میباشد.
نام و مهر و امضای وثیقه گیر:

تاریخ:

این قسمت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) تکمیل میگردد
مدرک تکمیل است ،انجام شد
قابل انجام نمیباشد
توضیحات:

نام و امضای اقدام کننده:

تاریخ:

چنانچه درخواست توثیق اوراق بهادار اشخاص دیگر توسط ناشر /وثیقه گیر ارائه گردد ،ضروری است هر یک از آنها حسب مورد گواهی
نمایند که درخواست کتبی اشخاص مذکور مبنی بر اعطای اختیار به ایشان به منظور توثیق اوراق بهادار را دریافت نموده است و گواهی
فوق را ضمیمه فرم نماید و یا اسناد و مدارک مؤید وجود قرارداد توثیق فی ما بین به تأیید ناشر را ارائه کنند .وثیقه گیر /ناشر با امضای
این درخواست ،مسئولیت هر گونه ادعای صاحبان اوراق بهادار و جبران خسارات احتمالی را بر عهده میگیرد.
آدرس مکاتبات صرفاً نشانی مندرج در فرم می باشد و وثیقه گیر یا وثیقه گذار متعهدند هر گونه تغییر نشانی و تلفن خود را به صورت
کتبی به شرکت سپرده گذاری مرکزی اعالم نمایند.
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