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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  945/1519مورخ  1955/11/59آن شرکت کارگزاری ،مبنی برر رروواترت ور مر م روز
مشاور پذيرش در بورس كاال به اتتحضار میرتان ؛ با و مر م وز مشامر پذیرش رر برورس کرا بررای آن شررکت
کارگزاری به م ت پنج تال ،از تاریخ  1955/11/10تا تاریخ  1951/11/10با رعایت کلیرة وروانیو م مررررات مربو ره
موافرت ش .
زم به توضیح اتت آن شرکت کارگزاری موظف اتت ضمو رعایت رتتورالعمل ور مر م روز فعالیرت مشرامر
پذیرش که ی نامة شمارة  151/04955مورخ  1931/15/15به کلیه کارگزاران ابالغ گرری  ،هرگونه تغییرر رر شررای
رریافت م وز مشامرپذیرش رر بورس کا را رر اترع موت به تازمان بورس م امراق بهارار اعالم نمای م رر ورورت
از رتت رارن شرای

زمة رریافت م وز مشامر پذیرش ر بورس کا  ،هرچه تریعتر نسبت به رفع آن او ام نمای  .لرذا

رر وورت ع م اعالم تغییرات رر شرای رریافت م وز مشامر پذیرش به تازمان بورس م امراق بهارار یرا محررز شر ن
از رتت رارن شرای رریافت م وز مشامر پرذیرش رر هرر زمران ،م روز مشرامر پرذیرش رر برورس کرا آن شررکت
کارگزاری لغو میگررر.
شایان ذکر اتت پس از انرضای م وز ،عملكرر شرکت کارگزاری رر وصوص ارائه ور مات مشرامر پرذیرش رر
بورس کا مورر بررتی ورار وواه گرفت م چنانچه عملكرر آن شرکت کارگزاری مورر تأییر ترازمان وررار گیررر،
م وز مزبور رر چارچوب مرررات وابل تم ی وواه بور.
مراتب جهت ا الع ماو امات مرتضی ارتال میگررر.
مهین فرهادی
رونوشت :


مدير محترم نظارت بر كارگزاران



مديرعامل محترم شركت بورس كاالی ايران



دبیركل محترم كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار



مدير محترم امور اعضاء شركت بورس كاالی ايران ،با احترام؛ نماينده مشاور پذيرش در بورس كاالی شركت كارگزاری مذكور آقای حسین افشار قلعه
چناری میباشند.



مدير محترم حراست و سرپرست مديريت فنی و پذيرش در بورس كاال



رئیس محترم اداره بازرسی كارگزاران



اداره امور كارگزاران (بر اساس دستور صادره در هامش نامۀ شمارۀ  131/352352مورخ  1233/11/60اين اداره)
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