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موضوع : تمدید مهلت تجمیع مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری

مخاطب: شرکتهای کارگزاری 

با سالم و احترام؛ 

به استحضار میرساند؛ بند (٣) پانصد و نودمین صورتجلسۀ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق 

بهادار مورخ ١٣٩٨/٠٦/٠٦، به شرح زیر ابالغ میگردد:

" ٣- موضوع اعطای فرصت به شرکتهای کارگزاری جهت تجمیع مجوزهای فعالیت خود براساس 

ابالغیه شماره ١١٠٢٠٠١٨٩، مطرح و به شرح زیر تصویب شد:

٣-١- کارگزارانی که دارای سهامدار مشترک میباشند، میتوانند با ارائه تعهدنامه کتبی از سوی 

سهامداران مربوطه و اعضای هیئت مدیره کارگزاری مبنی بر واگذاری سهام شرکت 

کارگزاری ظرف مدت ٩ ماه از تاریخ ابالغ این مصوبه و رعایت الزامات مادۀ ٩ دستورالعمل 

صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس اصالحیۀ مورخ ١٣٩٦/٠٦/٠٨ هیئت 

مدیرۀ سازمان، میتوانند اقدام به تجمیع مجوزهای فعالیت خود نمایند.

٣-٢- کارگزارانی که اکثریت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل کارگزاری طبق آگهی روزنامه 

رسمی انتخاب مدیران؛ در سمت مورد نظر تصدی داشته و دارای تأیید صالحیت معتبر باشند، 

میتوانند اقدام به تجمیع مجوزهای فعالیت خود نمایند.

٣-٣- کارگزارانی که تاکنون مجوزهای فعالیت خود را مطابق با ابالغیۀ ١١٠٢٠٠١٨٩ تجمیع ننموده

اند، باتوجه به شرایط کارگزاری در تاریخ ١٣٩٨/٠٥/٣١، طبق مهلت تعیین شده در این بند 
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باید شرایط تجمیع مجوزها را احراز و مجوزهای فعالیت خود را تجمیع نمایند. کارگزارانی 

که در پایان مهلت تعیین شده زیر موفق به تجمیع مجوز فعالیتها نشوند، یکی از مجوزهای 

فعالیت آنها به انتخاب کارگزار یا طبق نظر سازمان لغو میگردد و  کارگزاری مجدداً سه ماه 

فرصت جهت تجمیع مجوزهای فعالیت خواهد داشت، در صورت عدم احراز شرایط و تجمیع 

مجوزهای فعالیت در بازۀ سه ماهه، طبق رویۀ مذکور یکی دیگر از مجوزهای فعالیت 

کارگزاری لغو میگردد، این رویه تا تجمیع مجوزهای فعالیت کارگزاری یا لغو همۀ 

مجوزهای فعالیت کارگزاری ادامه مییابد. الزم به ذکر است، هر کارگزاری طبق شرایط 

خود در تاریخ ١٣٩٨/٠٥/٣١ و در مهلت تعیین شده زیر باید اقدام به تجمیع مجوزها نماید.

٣-٣-١- کارگزارانی که سرمایۀ الزم برای تجمیع مجوزها و حفظ مجوزهای فعلی را طبق 

ابالغیۀ شمارۀ ١١٠٢٠٠١٨٩ ندارند و در راستای تجمیع مجوزها اقدام (درخواست 

افزایش سرمایه یا تجمیع مجوزها) ننمودهاند، سه ماه از تاریخ ابالغ این مصوبه؛

٣-٣-٢- کارگزارانی که سرمایۀ الزم برای تجمیع مجوزها و حفظ مجوزهای فعلی را طبق 

ابالغیۀ شمارۀ ١١٠٢٠٠١٨٩ ندارند و در راستای تجمیع مجوزها اقدام (درخواست 

افزایش سرمایه یا تجمیع مجوزها) نمودهاند، هفت ماه از تاریخ ابالغ این مصوبه؛

٣-٣-٣- کارگزارانی که سرمایۀ الزم برای تجمیع مجوزها و حفظ مجوزهای فعلی را طبق 

ابالغیۀ شمارۀ ١١٠٢٠٠١٨٩ دارند و در راستای تجمیع مجوزها اقدام (درخواست 

افزایش سرمایه یا تجمیع مجوزها) ننمودهاند، سه ماه از تاریخ ابالغ این مصوبه.

٣-٣-٤- کارگزارانی که سرمایۀ الزم برای تجمیع مجوزها و حفظ مجوزهای فعلی را طبق 

ابالغیۀ شمارۀ ١١٠٢٠٠١٨٩ دارند و در راستای تجمیع مجوزها اقدام (درخواست 

افزایش سرمایه یا تجمیع مجوزها) نمودهاند، چهار ماه از تاریخ ابالغ این مصوبه.
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٣-٤- مجوزهای فعالیت کارگزارانی که تاکنون مجوزهای فعالیت خود را مطابق با ابالغیۀ 

١١٠٢٠٠١٨٩ تجمیع ننمودهاند، تا لغو مجوزهای فعالیت بر اساس شرایط بند٣ معتبر می باشد.

٣-٥- مجوز فعالیت شرکتهای کارگزاری با عناوین مجوزهای قبلی تمدید یا صادر نمیگردد.

٣-٦- لغو مجوزهای فعالیت کارگزاران موضوع این مصوبه، با تایید هیات مدیره سازمان انجام می

گیرد."

مراتب جهت اطالع و اقدام مقتضی ارسال میگردد.
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