
 1فرم شماره 

 فرم تقاضای فروش سهام
 

 شرایط نقل و انتقال سهام در شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا

سهام انتقال دهنده ) فروشنده ( می  ااستیآ اداد ااشید د ایدسن مکنی   یا اد رانی  مراری   یانین  و  دیاس  متیدود             -1

 سا وثیقا نگردسده ااشد .

سیهام  تیآ مای ییآ د فروشینده م تیار ایا ادامیا سیا   ی   دییسآ           درصید   05در صیرت واگذاری سیهام سیکی ی  یا     -2

 .اسا گذاری  ار نان ساسپا م  ااشددر شر آ سرم

فروشینده میافقیآ دیید را ایا ان یرا  اد      درصید سیهام  تیآ مای ییآ د      05در صیرت واگذاری سیهام سیکی ی اییز اد     -3

 .یانا ا الم م  دارداداما  دیسآ در شر آ سرماسا گذاری  ار نان ساسپا و      تیرات ماه

 ماییات نقل و انتقال ار  هده انتقال دهنده ) فروشنده ( م  ااشد. -4

)  شییر آ سییهامدار ردسیید د سییهام در دفتییر ثبییآپییا اد انتقییال سییهام اد فروشیینده اییا درسییدار ) انتقییال گیرنییده ( و  -5

را ایا رسیکیآ شینادتا و ردییر و ری  رای سیهامدار ردسید در مویام   کییم  صیاربان            انتقال گیرنیده   درسیدار (   

 .نکاسدم  سهام را ا کال 

 ییادی   کیییم  سییید  قتیییک  سییهام در موییام  اییا ش  یی   کتیی  دیاهیید گرفییآ  ییا در  ییارس  ارگیی اری موکیی    -6

 ساییانا ر و سهامداران شر آ ااشند .

در  کیییین  یکییآ میییرد  یافیی  اییرفین نداشییتا و هیچگینییا     ددییایت هیچگینییا  و  ار نییان ان د شییر آ سییکی ی  -7

 متئیییت  را در اسن د یص نک  پذسرد .

ییی ن هییات    .ااشید  می  د نقل و انتقیال سیهام مویروه ایا میافقیآ هییات میدسره        سکی یاساسناما شر آ  9ماده اراار -8

 یا در اسین صییرتد صیار        یانید ان را   ییس  ننکاسید    ای ام  اا  بیل دردیاسیآ صیار  سیهد نیدارد و می       مدسره 

 .سهد ام ان نقل و انتقال سهام را ن یاهد داشآ

شیییادل در شیییر آ  ............................. و  یییدمت   ..............ایییا شیییکاره شناسیییناما  ....................فردنییید  .......................اسنوانییی  

 ایییا اگیییاه   امیییل اد مییییارد فیییی  د و شناسیییا سیییهامداری .........................   .....................ایییا  ییید پرسییینت    ...........................

ایییا ریییرو   متقاضییی  فیییرو. ...........................................  کیییداد مایییی...................................  کیییداد سیییهام سیییکی ی اییییده و  

سییهام شییر آ گییروه سییرماسا گییذاری  ار نییان سییاسپا )سییهام  دییاص( اد متییل سییهد           ..........................................................

  ارفرما و  ارمند م  ااشد .

 نام و نام خانوادگی
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