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اداره امور کارگزاران
جناب آقاي مصطفی حقیقی مهمانداري
مدیر عامل محترم شرکت کارگزاري آبان (سهامی خاص)

با احترام؛
بازگشت به نامههای شمارة  245/1081و  245/1012به ترتیب مورخ  1935/80/11و  1935/80/59آن شركت كاارگااری
مبنی بر درخواست صاوور مواوز الاتیات مشااور سارما هگاااری باه استحضاار مایرساانو؛ باا صاوور مواوز الاتیات مشااور
سرما هگااری برای آن شركت كارگااری به موت پنج سال از تار خ  1935/80/84تا تار خ 1930/80/84موااقت شو.
الزم به توضیح است آن شركت كارگااری موظف است ضمن رعا ات ابالغیاه شامار  15858881باا عناوان دساتوراتلم
صوور مووز و الاتیت مشاور سرما هگااری هرگونه تغییر در شرا ط در اات مووز مابور را در اسرع وقت به سازمان باور

و

اوراق بهادار اعالم نما و و در صورت از دست دادن شرا ط الزمة در اات مووز الاتیت مشاور سرما هگااری هرچاه سار تار
نسبت به را آن اقوام نما و .تاا در صورت ع وم اعالم تغییارات در شارا ط در ااات مواوز ماباور باه ساازمان باور

و اوراق

بهادار ا محرز شون از دست دادن شرا ط در اات مواوز الاتیات مشااور سارما هگاااری در هار زماان مواوز الاتیات مشااور
سرما هگااری آن شركت كارگااری تغو میگردد.
شا ان ذكر است پس از انقضای مووز عملکرد شركت كارگااری درخصوص ارائه خومات مشاور سارما هگاااری ماورد
بررسی قرار خواهو گرات و چنانچه عملکرد آن شركت كارگااری مورد تأ یو سازمان قرار گیرد مووز ماباور در چاارچو
مقررات قاب تمو و خواهو بود.
مراتب جهت اطالع و اقوام مقتضی ارسال میگردد.
مهین فرهادي
رونوشت:


رئیس محترم سازمان



معاون محترم نظارت بر نهادهاي مالی



مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران



مدیرعامل محترم شرکت فرابورس (سهامی عام)



مدیر عامل محترم شرکت سپردهگذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه



مدیر محترم نظارت بر نهادهاي مالی



مدیر محترم امور اعضا شرکت بورس ،با احترام ،نمایندگان فعالیت مشاور سرمایهگذذاري شذرکت کذارگزاري مذذکورآقاي مازیذار حقیقذی مهمانذدار (مشذاور
سرمایه گذاري) ،آقاي محمد ابراهیمینژاد مقدم (تحلیلگرمشاور سرمایهگذاري) و خانم فریبا پویانفر (کارشناس مشاور سرمایهگذاري) میباشذند ،خواهشذمند
است در صورت داشتن مجوز ورود به سالن و انجام معامله ،مجوز مربوطه را لغو نموده و نتیجه را به این اداره اطالع دهید.



دبیر کل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار



مدیر محترم امور حقوقی و بازرسی شرکت سپردهگذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه



رئیس محترم اداره بازرسی کارگزاران



اداره امور کارگزاران ( با توجه به موافقت مدیر محترم نظارت بر کارگزاران سازمان در هامش نامۀ شمارۀ  212/142142مورخ )2931/12/12
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