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

با احترام؛
بازگشت به نامۀ شمارة  205/8401مورخ  8018/40/40آن شرکت کارگزاری ،درخصوص اعطای مجوز مشاور
عرضۀ اوراقبهادار ،به استحضار ميرساان؛؛ ساازمان باا اعطاای مجاوز مشاا ر عرضاۀ ا را بهاادار بارای آن شارکت
کارگزاری برای م؛ت د سال ،از تاریخ  8018/40/84تا تاریخ  8010/40/84موافقت نمود .الزم به ذکار اسات ،رعایات
دقیق دستورالعمل استفاده از خا؛مات مشاا ران عرضاۀ ا را بهاادار کاه الاي ابمایاه شاماره  88454400ناماۀ شامارة
 858/15425مورخ  8011/40/41م؛یریت نظارت بر کارگزاران ابمغ گردی؛ ،الزامي ميباش؛.
بنابراین آن شرکت کارگزاری از تاریخ این نامه مجاز به انجام فعالیت مشا ر عرضۀ ا را بهادار ميباش؛؛ مشر ط به
اینكه امكانات نیر ی انساني معرفي ش؛ه جهت استقرار در محل ارائه خ؛مات مشا ر عرضاۀ ا را بهاادار در فارم ارائاه
االمعات شرکت کارگزاری ،الي م؛ت اعتبار مجوز توسط کارگزاری همواره به این امر اختصاص یاب؛ .الزم به توضای
است؛ آن شرکت کارگزاری موظف است هرگونه تغییر در شرایط دریافت مجوز مشا ر عرضۀ ا را بهادار را در اسار
قت به سازمان بورس ا را بهادار اعمم نمای؛ در صورت از دست دادن شرایط الزماۀ دریافات مجوزهاای مزباور،
هرچه سریعتر نسبت به رفع آن اق؛ام نمای؛ .لذا در صورت ع؛م اعامم تغییارات در شارایط دریافات مجوزهاا باه ساازمان
بورس ا را بهادار یا محرز ش؛ن از دست دادن شرایط دریافت مجوز در هر زمان ،مجوز مربواله لغو ميگردد.
بااا توجااه بااه اینكااه مجااوز مشااا ر عرضااۀ ا را بهااادار آن شاارکت کااارگزاری باارای ماا؛ت د سااال تااا تاااریخ
8010/40/84صادر گردی؛ه لذا عملكرد شرکت کارگزاری در خصوص ارائۀ خ؛مات مشا ر عرضۀ ا را بهادار ،پا
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پایان د ره ،مورد بررسي قرار خواه؛ گرفت چنانچه عملكرد آن شارکت کاارگزاری ماورد تدییا؛ ساازمان قرارگیارد،
مجوز مزبور قابل تم؛ی؛ خواه؛ بود.
مراتب جهت االم

اق؛امات مقتضي ارسال ميگردد.
مهین فرهادی

رونوشت :


ريیس محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمايهای



ريیس محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی



مديرعامل محترم شركت بورس اوراق بهادار تهران



مديرعامل محترم شركت فرابورس ايران



مديرمحترم امور اعضاء شركت بورس اوراق بهادار تهران ،بااحترام؛ نماينده مشاور عرضۀ شركت كارگزاری آباان در باورس اوراق بهاادار آقاای
بابک حقیقی مهمانداری میباشد .خواهشمند است در صورت داشتن مجوز ورود به سالن و انجاام ماامهاه ،مجاوز مربوراه را لماو نمايیاد و ايان
مديريت را از نتیجه امر مطهع فرمائید.



دبیركل محترم كانون كارگزاران بورس اوراق بهادار



اداره امور كارگزاران( .رئیس محترم سازمان در هامش نامۀ شمارۀ  828/819881مورخ  8088/90/89با صدور مجوز مشاور عرضه اوراقبهادار برای
شركت كارگزاری آبان (سهامی خاص) موافقت نمود)

كارشناس :عهی حبیبی 8088/90/81
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