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 را 1347تعیین این که آیا واحد مورد رسیدگی در تبدیل سهام خود اصالحیه قانون تجارت مصوب سال : هدف
 رعایت کرده است؟ 

 
 . این چک لیست ویژه شرکتهای سهامی عام و شرکتهای سهامی خاص است و در خصوص سایر شرکتها کاربرد ندارد -1
 نشان داده      نشان دهنده عدم رعایت قانون است که با عالمت “ خیر”دهنده رعایت و پاسخ نشان “ بلی”پاسخ  -2

می شود و در صورتی که پاسخ مزبور در واحد مورد رسیدگی موضوعیت ندارد، عالمت مزبور در ستون مزبور درج   
 . می شود

هیه شده است، عطف به کاربرگ مربوط چنانچه در مورد برخی از سواالت مطرح شده در این چک لیست، کاربرگ ت -3
 .  الزامی است

و سایر مطالبی که احتماال ممکن است به نظر رسیدگی کننده به دالیلی مهم تلقی “ خیر”خالصه ای از پاسخهای  -4
الزم است برای مالحظه شریک مسئول و درج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در گزارش نکات . شود

 . مطرح شود....) (.........عمده  
 
 

 
  
 
 
 
 

 : ......................................نام شریک مسئول: .............................................                                      نام مسئول کار
 : ................................................                       امضاء و تاریخ: .................................................             امضاء و تاریخ
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شماره ماده  ردیف  پاسخ 
 قانونی 

 سوال 
مورد  خیر بلی

 ندارد
توضیحات

آیا تبدیل سهام بی نام به با نام و بالعکس به موجب  43 1
مقررات اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده 

 صاحبان سهام بوده است؟ 

    

در مورد تبدیل سهام بی نام به سهام با نام، آیا ) الف 44 2
 روزنامه کثیر االنتشاری که آگهی های مراتب در

مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، سه نوبت هر 
 یک با فاصله پنج روز منتشر شده است؟ 

آیا مهلت پیش بینی شده در آگهی برای مراجعه ) ب
صاحبان سهام به شرکت، حداقل شش ماه از تاریخ 

 اولین آگهی تعیین شده است؟ 
 شده که پس از انقضای مهلت آیا در آگهی تصریح) ج

مزبور، کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده، تلقی 
 . می گردد

    

در صورت عدم مراجعه صاحبان سهام در مهلت ) الف  45 3
مقرر، آیا سهام بی نام آنان باطل و معادل آن سهام با 
نام جدید صادر و حسب مورد از طریق بورس و یا 

 حراج فروخته شده است؟ 
 در صورت لزوم حراج سهام، آیا آگهی حراج )ب

حداکثر یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه موضوع 
 یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی 44ماده 

 شرکت در آن منتشر می شود درج شده است؟ 
آیا فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و ) ج

 حداکثر یک ماه بوده است؟ 
صورتی که در تاریخ تعیین شده تمام یا در : توضیح

قسمتی از سهام به فروش نرسد، حراج تا دو نوبت 
 . طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد
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شماره ماده  ردیف  پاسخ 

 قانونی 
 سوال 

مورد  خیر بلی
 ندارد

توضیحات

 ابتدا 45آیا از حاصل فروش سهام موضوع ماده ) الف  46 4
هزینه های فروش کسر و مازاد آن در حساب بانکی 

 سوددار سپرده شده است؟ 
ی از سهام ،  چنانچه مقدار46 و 45در مورد مواد ) ب

به فروش نرسیده، آیا به صاحبان سهام بی نام به 
ترتیب مراجعه و به نسبت سهام آنان، از خالص حاصل 
از فروش سهام وجه نقد، یا سهام با نام تحویل شده 

                       است؟ 

    

برای تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و تعویض ) الف  50 و 47 5
قت سهام با اوراق سهام، آیا مراتب فقط گواهینامه مو

یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی های 
مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر شده و 
حداقل دو ماه به صاحبان سهام برای تبدیل سهام خود 

 مهلت داده شده است؟ 
آیا در پایان مهلت مزبور به تعداد سهام تبدیل ) ب

م صادر و در مرکز شرکت نگهداری نشده سهام بی نا
 . شده است

    

آیا پس از تبدیل سهام بی نام به سهام با نام و یا  48 6
تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و حسب مورد پس 

 و 44از گذشتن هر یک از مهلت های مذکور در مواد 
 شرکت تبدیل سهام خود را جهت ثبت و آگهی 47

 مرجع ثبت شرکتها اعالم برای اطالع عموم کتباً به
 نموده است؟ 

    

 
 
 


