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معرفی شرکت متقاضی پذيرش کاال
 -1مشخصات متقاضی پذيرش
نام شرکت
شماره ثبت

تاريخ ثبت

نوع شخصیت حقوقی
محل ثبت

شناسه ملی

موضوع فعالیت (مطابق
اساسنامه)

 -2مشخصات سهامداران
(اسامی سهامداران دارای بیش از  11درصد سهام شرکت ذکر شود)
رديف

تعداد سهام

نام سهامدار

 -3اعضاء هیئت مديره
نام و نام خانوادگی
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سمت

به نمايندگی از

درصد مالکیت

 -4اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت
سمت

نام و نام خانوادگی

 -5نحوه ارتباط با مديران شرکت
شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل:

شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی واحد بازاريابی و فروش:

شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :

 -6آدرس
کشور

استان

شهر

خیابان /کوچه

پالك

کد پستی

قانونی(دفتر مرکزی)
پست الکترونیکی

شماره تلفن (کد شهر ذکر شود)

شماره فکس

وب سايت
کشور

استان

شهر

خیابان /کوچه

پالك

کد پستی

فعالیت شرکت تولیدکننده کاال
شماره تلفن (کد شهر ذکر شود)
وب سايت
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شماره فکس

پست الکترونیکی

 -7تاريخچه فعالیت شرکت
شرح مختصری از سابقه فعالیت شرکت
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معرفی کاال
 -8نام کاال
التین

فارسی
نام تولید کننده کاال:
نوع واحد و سوخت مصرفی (فقط برای کاالی برق) :
بازده (راندمان) تولید (فقط برای کاالی برق) :
تعداد خطوط /واحدهای تولیدی:

 -9مشخصات کیفی کاال
مشخصات کیفی بر اساس پارامترهای موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت

گواهی کیفیت يا استاندارد مرتبط با کاال

قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه
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مرجع صدور

دوره اعتبار

 -11سابقه تولید در  3سال گذشته
شرح
ظرفیت اسمی

سال گذشته

دو سال گذشته

میزان تولید خالص
محدوديتهای فنی ،قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولید کاال

 -11نحوه تعیین قیمت پايه پس از پذيرش کاال در بورس

ضمائم
(در صورت نیاز)
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سه سال گذشته

* این قسمت از امید نامه پس از پذیرش کاال توسط بورس تکمیل میگردد.

پذيرش در بورس

 -12فرآيند پذيرش کاال در بورس
شماره و تاريخ درخواست پذيرش
تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش
شرايط پذيرش
درصد تعهد عرضه کاال
حداقل خريد جهت کشف نرخ

میزان تعهد عرضه کاال
خطای مجاز تحويل

تناوب عرضه

ساير
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نام مشاور پذيرش
تاريخ تايید توسط کمیته عرضه

تأيیديه
 -13تأيیديه شرکت مشاور پذيرش
مندرجات این فرم از جنبه مطابقت با مستندات فنی ارائه شده و استانداردهای کاال ،بررسی شده و هیچگونه مغایرتی در اطالعات ارائه
شده در این فرم و مستندات فوق مالحظه نشده است.
نام شرکت مشاور پذیرش.................................................................... :
آدرس و تلفن شرکت مشاور پذیرش............................................................................ ....................:
تاریخ :
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امضاي مدیر عامل مهر شرکت :

