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اداره امور کارگزاران
جناب آقای مصطفی حقیقی مهمانداری
مديرعامل محترم شركت كارگزاری آبان (سهامی خاص)

با احترام؛
بازگشت به نامة شمارة  241/2681مورخ  2921/86/12آن شرکت کارگزاری ،مبنی بر درخواست صدور
مجوز مشاور پذيرش در بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران به استحضار میرساند؛ با صدور مجوز مشااور
پذیرش در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایاران بارای آن شارکت کاارگزاری باه ماد پانس سااا ،از ااریخ

 2921/82/84ا اریخ  2921/82/84با رعایت کلیة قوانین و مقررا مربوطه موافقت شد.
الزم به وضیح است آن شرکت کارگزاری موظف است ضمن رعایت دستورالعمل صدور مجوز فعالیت
مشاور پذیرش که طی نامة شمارة  212/84212مورخ  2961/21/22به کلیه کارگزاران ابالغ گردید ،هرگوناه
غییر در شرایط دریافت مجوز مشاورپذیرش در بورس اوراق بهادار و فراباورس ایاران را در اسار وقات باه
سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم نماید و در صور از دسات دادن شارایط الزماة دریافات مجاوز مشااور
پذیرش ،هرچه سریع ر نسبت به رفع آن اقدام نماید .لذا در صور عدم اعاالم غییارا در شارایط دریافات
مجوز مشاور پذیرش به سازمان بورس و اوراق بهادار یا محارز شادن از دسات دادن شارایط دریافات مجاوز
مشاور پذیرش در هر زمان ،مجوز مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار و فراباورس آن شارکت کاارگزاری
لغو میگردد.
شایان ذکر است پس از انقضای مجوز ،عملكرد شرکت کاارگزاری در خواوا ارا اه خادما مشااور
پذیرش در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران ماورد بررسای قارار خواهاد گرفات و چنانلاه عملكارد آن
شرکت کارگزاری مورد أیید سازمان قرار گیرد ،مجوز مزبور در چارچوب مقررا قابل مدید خواهد بود.
مرا ب جهت اطال واقداما مقتضی ارساا میگردد.
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ريیس محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی



مديرعامل محترم شركت بورس اوراق بهادار تهران



مديرعامل محترم شركت فرابورس ايران



مديرعامل محترم شركت بورس كاال



مدير محترم امور اعضاء شركت بورس اوراق بهادار تهران ،با احترام؛ نماينده مشاور پذيرش در بورس اوراق بهادار شركت كارگزاری
آبان (سهامی خاص) آقای بابک حقیقی مهمانداری میباشند.



دبیر كل محترم كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار.



رئیس محترم اداره بازرسی كارگزاران



اداره امور كارگزاران (بر اساس موافقت مدير محترم نظارت بر نهادهای مالی ساازمان در هاام

ناما شامارۀ  484/854542ماور

 4908/40/45اين اداره)
كارشناس :زهرا كشاورز هدايتی 4908/40/44

تهران ،میدان ونک ،ابتدای خیابان مالصدرا ،شماره 31
صندوق پستي39191-6166 :
تلفنها55689135-39 :
نمابر55689131 :
کدپستي39 9 39 31 5 31 :

كارشناس مسئول :حبیبی

No 50 , Molla sadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 52021-1011
Tel: (29 95) 99182159-52
Fax: (29 95) 99182151
IRAN: 5225251952 Tehran

