مدارک الزم جهت صدور کد بورسی و انجام معامله مشتریان حقیقی:

 .1اصل شناسنامه
 .2اصل کارت ملی
 .3اصل یکی از آخرین قبوض آب ،برق  ،تلفن یا اجاره نامه یا سند مالکیت جهت تأیید آدرس محل
سکونت
 .4تکمیل فرم اطالعات پایه به صورت کامل به همراه امضا و اثرانگشت (پرکردن تمامی فیلدها الزامی
است).
 .5ارائه ی کپی مدرک تحصیلی برای مشتریانی که قصد دریافت کدآنالین دارند الزامی می باشد.
 .6ارائه ی وکالتنامه محضری به همراه نامه ی تأییدیه ی بورس و کارت ملی وشناسنامه ی وکیل(
درصورت داشتن وکیل)
*ارائه ی نامه ی استمرار وکالتنامه درصورتیکه تاریخ وکالتنامه منقضی شده باشد الزامی است.
 .7تکمیل فرم تغییر کارگزار ناظر به همراه ارائه ی آخرین برگه سهام در صورتیکه مشتری قصد
فروش سهمی را دارد که از کارگزاری دیگری خریداری کرده است.
 .8ارائه ی برگه حق تقدم در صورت فروش حق تقدم
 مشتری می بایست تا هرگونه تغییر در آدرس محل سکونت ،تلفن ،شماره حساب بانکی ،تغییر
وکیل را به شرکت کارگزاری اعالم نماید.

مدارک الزم جهت دریافت کد معامالتی مشتریان حقوقی:

 .1تکمیل فرم اطالعات پایه مشتریان حقوقی به همراه نام و امضای تمامی اعضای هیأت مدیره به
صورت کامل( پرکردن تمامی فیلدها الزامی است).
 .2ارائه ی کپی کارت ملی و شناسنامه برابر اصل شده محضری تمام اعضای هیئت مدیره
 .3روزنامه رسمی آگهی تأسیس
 .4روزنامه رسمی تمامی آخرین آگهی تغییرات ( افزایش سرمایه ،تغییر اعضای هیأت مدیره ،تغییر نام
شرکت ،تغییر محل شرکت ،تغییر اساسنامه و موارد با اهمیت دیگر)
 .5کپی اساسنامه شرکت با امضای کلیه ی اعضای هیئت مدیره
 .6معرفی نامه برای نماینده شرکت جهت معرفی به کارگزاری به همراه کارت ملی
 .7شرکت مذکور نامه ای جهت درخواست کد معامالتی برای شرکت کارگزاری ارسال نماید.
 .8تکمیل فرم تغییر کارگزار ناظر به همراه ارائه ی آخرین برگه سهام درصورتیکه مشتری قصد فروش
سهمی را دارد که از کارگزاری دیگری خریداری کرده است.
 .9ارائه ی برگه حق تقدم در صورت فروش حق تقدم
 مشتری گرامی می بایست تا بعد از هرگونه تغییر مهم ،آگهی رسمی تغییرات جدید خود را
برای شرکت کارگزاری ارسال نماید.

