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پیوست:               دارد

مدیریت نظارت بر ناشران

مخاطبین:
کلیه ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

کلیه حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
موضوع: اجرایی شدن فرآیند پرداخت مطالبات سنواتی سهامداران محترم

با سالم و احترام؛

به استحضار میرساند؛ به منظور تسهیل امور سهامداری و در جهت رعایت کامل قوانین و مقررات از جمله ماده ٢٤٠ 
الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت، این سازمان در راستای فراهم نمودن زیرساختهای الزم برای تعیین تکلیف 

سودهای سنوات قبل سهامداران اقدام نمود.

مطابق نامه شماره ١٥/١٠٧٤١ مورخ ١٤٠١/٠١/٣١ شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (پیوست) 
امکان پرداخت مطالبات سنوات قبل سهامداران از طریق شرکت مذکور و با استفاده از اطالعات سجامی سهامداران از 

تاریخ ١٤ اردیبهشت ماه ١٤٠١ مقارن با عید سعید فطر قابل بهرهبرداری خواهد بود.

لذا ضروری است ناشران محترمی که سود سنوات گذشته سهامداران را به دالیلی از جمله عدم اعالم شماره حساب 
از سوی آنها، عدم مراجعه سهامدار، سجامی نبودن آنها و ... پرداخت ننمودهاند، از تاریخ اعالم شده فوق، ضمن 
هماهنگی با شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، در راستای رعایت قانون و مقررات 
نسبت به پرداخت سود سنوات گذشته سهامداران اقدام نموده و نتیجه اقدامات انجام شده را بر روی 

سامانه کدال منتشر نمایند.
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