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)کهه ا  ایهن  ه     .............................شهرستان...................  ثبت شمارۀ به ..................................شرکت 
 بهه شهرز  یهر    ....... در بورس کاالی ایهران، ......، متقاضی  ذیرش کاالی ........شود(شرکت نامیده می

  :دشومتعهد می
 

 الزامات گزارشگری -الف
 ارسال شود.در مهلت مقرر  تهیه و  اطالعات عرضه در بورس طبق مقررات  .1

و تهداوم عرضهه   کاالثر بر قیمت معامالت ؤاطالعات مهم و م فورینسبت به افشای دقیق و   .2
 :شودموارد  یر اقدام در در بورس ا  جمله 

   تغییر در برنامه ریزی تولید، فروش و تامین مواد اولیه  

 نشده در تولید و عرضه کاال های  یش بینی توقف 

 .ذیرش هرگونه تعهد که منجر به تغییر در میزان و نحوه عرضه کاال در بورس می گردد  

چنانچه وضع شرکت ا  نظر مالی، تجاری، اعتباری و مدیریتی در مقایسه با  مان  هذیرش یها    .3
کهه   به بهورس  گزارش ارسال ضمن ذیر نباشد، نسبت به قبل نقصان یابد و تداوم تولید امکان

وجهود ممهده اقهدام و  هرت مهدت      ، نسبت به رفع مشهکالت بهه  ها باشدحاوی دالیل و برنامه
 نمودن روند فعالیت کوشش نماید.شده ا  طرت بورس، نسبت به اصالز ساختار و بهینهتعیین

بندی شهروع  فعالیت، عالوه بر گزارش موضوع به بورس، برنامۀ  مان  شرکت در صورت توقف .4
 فعالیت خود را اطالع دهد.د مجدّ

مهدیره، مهدیرعامل، مدرس و   شرکت هرگونه تغییر در ترکیب نمایندگان اعضای حقوقی هیئت .5
 های شرکت و سایر موارد با اهمیت را بالفاصله به بورس اطالع دهد.تلفن

گهردد ،  طبق مقررات یا حسب مورد ا  سوی بورس درخواسهت مهی  اطالعاتی که شرکت سایر .6
 .نمایدتهیه و ارسال  مهلت مقررطی 

 
 

 عرضه : اتتعهد -ب
 نماید بر اساس مشخصات  یر اقدام به عرضه کاال در بورس نماید:شرکت تعهد می .1

 خواهد بود.....................شرکت در بورس ................................. حداقل عرضه ساالنه... 

 خواهد بود.حداقل درصد عرضه شرکت در بورس ا  کل تولید ساالنه............................... 

ا  کاال در مان  ذیرش  شرایط مادامی که کاال در بورس  ذیرفته شده است، نمایدتعهد میشرکت  .2
 فهو   تعههدات در صورتیکه عهدم رعایهت   را رعایت نماید و  و استاندارد کیفی منجمله مشخصات 
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خسهارات  کلیه کارگزاران یا بورس گردد، نسبت به جبران  منجر به هرگونه خسارت خریداران کاال،
 نماید.اقدام  طبق مقررات

 

 ساير تعهدات -ج

  رداخت نمایند.بورس بر اساس مبالغ اعالمی ا  سوی را  کاال درج ذیرش و کارمزدهای  .1

درخواست هیئت  ذیرش و یها بهورس    امکان با دید ا  خطوط تولید و انبارهای شرکت را بنا به .2
 در هر  مان فراهم نمایند. 

ایهن   ارائهنسبت به  ، ماهحداکثر  رت مدت یک مدیران تغییر درصورتشود د میشرکت متعه .3
 با امضای مدیران جدید اقدام نماید.تعهدنامه 

ررات کلیه قوانین و مقه من در بورس  ذیرفته شده است،  کاالیو مدیران من، مادام که شرکت  .4
 رعایت نمایند.ا  جمله مفاد دستورالعمل  ذیرش  با ار اورا  بهادار

 

در و شهرکت  دات خویش هت و تعبا علم و مگاهی به الزاما اینجانبان  امضا کنندگان این تعهد نامه
هیئت مدیرۀ سا مان  22/22/1317)مصوب جلسه مورخ   ذیرشدستورالعمل مفاد خصوص رعایت 

در بورس،  کاالو شرایط مربوط به تداوم  ذیرش  (12/20/11اصالحیه مورخ  و بورس و اورا  بهادار
نسهبت بهه امضهای     ،کاالی ایهران  بورس شرکتسایر مقررات ها و نامهمقررات با ار اورا  بهادار، میین

 نماییم.دنامه اقدام میهاین تع
 
 
 
 
 

 نام و امضای صاحبان امضای مجاز 

 مهر شرکت و
 


