
  

  مراحل افزایش سرمایه
  :مراحل افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد 

  مهلت مقرر جهت افزایش سرمایه       -1
عدم رعایت این مهلت موجب مسئولیت کیفري رئیس و اعضاي   .سال می باشد  5این مدت در اختیار مجمع عمومی است و حداکثر آن  

  .هیئت مدیره و مدیرعامل خواهد شد 
  پذیره نویسی سهام جدید       -2

  .اعراض از حق تقدم و یا سلب آن سهام، به عموم عرضه خواهد شد ابتدا صاحبان حق تقدم، خرید خواهند کرد، در صورت 
  کافی نبودن پذیره نویسی        -3

بر اساس مفاد قانون تجارت می توان چنین برداشت کرد که تا پذیره نویسی به طور کامل صورت نگیرد افزایش سرمایه تحقق پیدا نکرده 
  .است 

  نحوه تعهد سهام        -4
  است کل مبلغ تعهد شده را هنگام تسلیم ورقه تعهد سهام به بانک بپردازدپذیره نویس مکلف 

  ثبت افزایش سرمایه        -5
هیات مدیره شرکت سهامی عام، تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعالم و جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکتها اطالع  

  :کند  شرکتهاي سهامی خاص تسلیم اظهارنامه به انضمام مدارك ذیل کفایت میبراي ثبت افزایش سرمایه در   .خواهد داد 
            صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه راتصویب نموده ویااجازه آن رابه هیئت مدیره داده است ودرصورت

  . اخیرصورت جلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه راموردتصویب قرارداده است
            این قانون درآن نشرگردیده است196یک نسخه ازروزنامه اي که آگهی مذکوردرماده .  
             اظهارنامه مشعربرفروش کلیه سهام جدیدودرصورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشدبایدبه شرح امتیازات وموجبات آن

  .دراظهارنامه قیدشود
            این قانون 82ازافزایش سرمایه بصورت غیرنقدباشدباید تمام قسمت غیرنقدتحویل گردیده وبارعایت ماده درصورتی که قسمتی

به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشدمجمع عمومی فوق العاده دراین موردباحضور صاحبان سهام شرکت وپذیره 
انون درآن قسمت که به آورده غیرنقدمربوط می شود این ق81  لغایت77نویسان سهام جدیدتشکیل شده ورعایت مقررات مواد

  .الزامی خواهدبودویک نسخه ازصورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده باید اظهارنامه مذکوردراین ماده ضمیمه شود
   



  
  بررسی آورده هاي غیر نقدي        -6

در ارزیابی آورده غیر نقدي جلب نظر   .استتادیه مبلغ اسمی سهام به صورت غیر نقدي فقط در شرکت هاي سهامی خاص ممکن   
  .کارشناس رسمی دادگستري ضرورت دارد 

  اصالح اساسنامه       -7
شود تا پس از  در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت، توسط هیات مدیره صورت گرفته و به مرجع ثبت شرکت ها د اده می

  .ثبت، جهت اطالع عموم آگهی شود 
  یش سرمایه بدون مراجعه به عمومافزا        -8
  باال بردن مبلغ اسمی سرمایه       -9

تواند از هزار  براي اجراي این گونه افزایش سرمایه در شرکت هاي سهامی عام باید این نکته را در نظر داشت که، مبلغ اسمی سهام نمی
شود که بدون رضایت کلیه سهامداران ممکن  حبان سهام میبعالوه باال بردن مبلغ اسمی سهام موجب افزایش تعهد صا  .ریال بیشتر شود 

  .نیست
  :انتقال بعضی از طلبهاي شرکاي به سهام شرکت    -10
آید و با  سود تقسیم نشده و یا اندوخته، یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید؛ جزو طلبهاي شرکاي شرکت، ازشرکت بحساب می     -11

باید توجه داشت که تمایل طلبکاران در . بابت این طلبها به صاحبان آنها سهام جدید داده خواهد شدتصویب مجمع عمومی فوق العاده 
  .باشد  تبدیل مطالبات آنها به سهام جدید الزامی می

   

  راههاي افزایش سرمایه
  :محل هاي افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد 

  افزایش سرمایه از محل آورده نقدي سهامداران       -1
  افزایش سرمایه از محل عرضه سهام جدید       -2
  افزایش سرمایه از محل از محل سود انباشته       -3
  افزایش سرمایه از محل از محل مطالبات سهامداران        -4

   

  

  



  

  الزامات قانونی افزایش سرمایه
  تغییرات درسرمایه شرکت سهامی: افزایش سرمایه 

  .ازطریق صدور سهام جدیدو یا ازطریق باالبردن مبلغ اسمی سهام موجودافزایش دادسرمایه شرکت رامی توان :  157ماده 

  : تادیه مبلغ اسمی سهام جدیدبه یکی ازطریق زیرامکان پذیر است:  158ماده 

  .پرداخت مبلغ اسمی به نقد       -1

  .تبدیل مطالبات نقدي حاصل شده اشخاص ازشرکت به سهام جدید       -2

  . سودتقسیم نشده یااندوخته یاعوایدحاصله ازاضافه ارزش سهام جدیدبه سرمایه شرکتانتقال        -3

  . تبدیل اوراق قرضه به سهام        -4

  . فقط درشرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدیدبه غیر نقدنیزمجازاست - 1تبصره 

  . انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است-2تبصره 

افزایش سرمایه ازطریق باالبردن مبلغ اسمی سهام موجوددر صورتی که براي صاحبان سهام ایجادتعهدکندممکن نخواهدبودمگرآنکه :  159ماده 
  .کلیه صاحبان سهام باآن موافق باشند

زش سهم ازخریداران شرکت می تواندسهام جدیدرابرابرمبلغ اسمی بفروشدیااین که مبلغی عالوه برمبلغ اسمی سهم بعنوان اضافه ار:  160ماده 
شرکت می تواندعوایدحاصله ازاضافه ارزش سهم فروخته شده رابه اندوخته منتقل سازدیانقدابین صاحبان سهام سابق تقسیم .دریافت کند

  .کندیادرازاءآن سهام جدیدبه صاحبان سهام سابق بدهد

ش بازرس یابازرسان شرکت درموردافزایش سرمایه شرکت مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهادهیئت مدیره پس از قرائت گزار:  161ماده 
  .اتخاذتصمیم می کند

مجمع عمومی فوق العاده که درموردافزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می کندشرایط مربوطبه فروش سهام جدیدوتادیه قیمت آن راتعیین یا  -1تبصره 
  .اختیارتعیین آن رابه هیئت مدیره واگذارخواهدکرد

هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه بایدمتضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه ونیزشامل گزارشی درباره امورشرکت ازبدوسال پیشنهاد -2تبصره 
مالی درجریان واگرتاآن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهاي سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشدحاکی ازوضع شرکت ازابتداي سال مالی قبل 

  .ازرسان بایدشامل اظهارنظردرباره پیشنهادهیئت مدیره باشدباشدگزارش گزارش بازرس یاب

مجمع عمومی فوق العاده می تواندبه هیئت مدیره اجازه دهدکه ظرف مدت معینی که نبایدازپنج سال تجاوزکندسرمایه شرکت :  162ماده 
  .راتامیزان مبلغ معینی به یکی ازطرق مذکوردراین قانون افزایش دهد



  
ره درهرحال مکلف است درهرنوبت پس ازعملی ساختن افزایش سرمایه حداکثرظرف یکماه مراتب راضمن اصالح اساسنامه هیئت مدی:  163ماده 

  .در قسمت مربوط به مقدارسرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکتهااعالم کندتاپس ازثبت جهت اطالع عموم آگهی شود

  .ایش سرمایه براي هیئت مدیره باشداساسنامه شرکت نمی تواندمتضمن اختیارافز:  164ماده 

  .مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماتادیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجازنخواهدبود:  165ماده 

طی آن درخریدسهام جدیدصاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکندحق تقدم دارندواین حق قابل نقل وانتقال است مهلتی که :  166ماده 
این مهلت ازروزي که براي پذیره نویسی تعیین می گرددشروع .سهامداران می توانندحق تقدم مذکوررااعمال کنندکمترازشصت روزنخواهد بود

  .می شود

 مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه راازطریق فروش سهام جدیدتصویب می کندیااجازه آن رابه هیئت مدیره می دهدمی:  167ماده 
 تواندحق تقدم صاحبان سهام رانسبت به پذیره نویسی تمام یاقسمتی ازسهام جدیدازآنان سلب کندبه شرط آنکه چنین تصمیمی پس ازقرائت گزارش

  .هیئت مدیره و گزارش بازرس یابازرسان شرکت اتخاذگرددوگرنه باطل خواهدبود

لزوم افزایش سرمایه وسلب حق تقدم ازسهامداران ومعرفی شخص یااشخاصی گزارش هیئت مدیره مذکوردراین ماده بایدمشتمل برتوجیه  -تبصره 
که سهام جدیدبراي تخصیص به آنهادرنظرگرفته شده است وتعدادوقیمت این گونه سهام وعواملی که درتعیین قیمت درنظرگرفته شده است 

  . ت مدیره ذکرشده استگزارش بازرس یابازرسان بایدحاکی ازتاییدعوامل وجهاتی باشدکه درگزارش هیئ.باشد

چنانچه سلب حق تقدم درپذیره نویسی سهام جدیدازبعضی ازصاحبان سهام به نفع بعض دیگرانجام می 167درموردماده :  168ماده 
گیردسهامدارانی که سهام جدیدبراي تخصیص به آنهادرنظرگرفته شده است حق ندارنددراخذراي در باره سلب حق تقدم سایرسهامداران شرکت 

دراحتساب حدنصاب رسمیت جلسه واکثریت الزم جهت معتبربودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدیدبراي تخصیص به .ندکن
  .آنهادرنظرگرفته شده است به حساب نخواهدآمد

راتب ازطریق نشرآگهی درروزنامه درشرکتهاي سهامی خاص پس ازاتخاذتصمیم راجع به افزایش سرمایه ازطریق انتشارسهام جدیدبایدم:  169ماده 
کثیراالنتشاري که آگهی هاي مربوط به شرکت درآن نشرمی گرددبه اطالع صاحبان سهام برسددراین آگهی بایداطالعات مربوط به مبلغ افزایش 

قدم سرمایه ومبلغ اسمی سهام جدیدوحسب موردمبلغ اضافه ارزش سهم وتعدادسهامی که هرصاحب سهم نسبت به سهام خودحق ت
درصورتی که براي سهام جدیدشرایط خاصی درنظرگرفته شده باشدچگونگی این .درخریدآنهاراداردومهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکرشود

  .شرایط درآگهی قیدخواهدشد

منتشر 169مذکوردرماده درشرکتهاي سهامی عام پس ازاتخاذتصمیم راجع به افزایش سرمایه ازطریق انتشارسهام جدیدبایدآگهی به نحو:  170ماده 
ودرآن قیدشودکه صاحبان سهام بی نام براي دریافت گواهینامه حق خریدسهامی که حق تقدم درخریدآن رادارندظرف مدت معین که 

ق براي صاحبان سهام بانام گواهینامه هاي ح.نبایدکمترازبیست روزباشد به مراکزي که ازطرف شرکت تعیین ودرآگهی قیدشده است مراجعه کنند
  .خریدبایدتوسط پست سفارشی ارسال گردد

  : گواهینامه حق خریدسهم مذکوردرماده فوق بایدمشتمل بر نکات زیرباشد:  171ماده 

  . نام وشماره ثبت ومرکزاصلی شرکت       -1



  
  . مبلغ سرمایه فعلی وهمچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت       -2

  . گواهینامه حق خریدآن راداردباذکر مبلغ اسمی سهم وحسب موردمبلغ اضافه ارزش آنتعدادونوع سهامی که دارنده        -3

  .نام بانک ومشخصات حساب سپرده اي که وجوه الزم بایددرآن پرداخته شود        -4

  .مهلتی که طی آن دارنده گواهینامه می تواندازحق خریدمندرج در گواهینامه استفاده کند        -5

  .شرایط دیگري که براي پذیره نویسی مقررشده باشدهرگوته         -6

  گواهینامه حق خریدسهم بایدبه همان ترتیبی که براي امضاي اوراق سهام شرکت مقرراست به امضاءبرسد: تبصره 

هلت درصورتی که حق تقدم درپذیره نویسی سهام جدیدازصاحبان سهام سلب شده باشدیاصاحبان سهام ازحق تقدم خودظرف م:  172ماده 
  .مقرراستفاده نکنندحسب موردتمام یاباقیمانده سهام جدیدعرضه وبه متقاضیان فروخته خواهدشد

شرکتهاي سهامی عام بایدقبل ازعرضه کردن سهام جدیدبراي پذیره نویسی عمومی ابتداطرح اعالمیه پذیره نویسی سهام جدیدرابه :  173ماده 
  .مرجع ثبت شرکتهاتسلیم ورسیددریافت کنند

  : بایدبه امضاي دارندگان امضاي مجازشرکت رسیده ومشتمل برنکات زیرباشد173طرح اعالمیه پذیره نویسی مذکوردرماده :  174 ماده

  . نام وشماره ثبت شرکت       -1

  . موضوع شرکت ونوع فعالیتهاي آن       -2

  مرکزاصلی شرکت ودرصورتی که شرکت شعبی داشته باشدنشانی شعب آن       -3

  . درصورتی که شرکت براي مدت محدودتشکیل شده باشدتاریخ انقضاء مدت آن        -4

  . مبلغ سرمایه شرکت قبل ازافزایش سرمایه        -5

  . اگرسهام ممتازمنتشرشده باشدتعدادوامتیازات آن        -6

  . هویت کامل اعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت       -7

  . صاحبان سهام درمجامع عمومیشرایط حضوروحق راي         -8

  . مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سودوتشکیل اندوخته وتقسیم دارائی       -9

  . مبلغ وتعداداوراق قرضه قابل تبدیل به سهم که شرکت منتشرکرده است ومهلت وشرایط تبدیل اوراق قرضه به سهم    -10

  . اي که شرکت منتشر کرده است وتضمینات مربوط به آن مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگراوراق قرضه    -11



  
  . مبلغ دیون شرکت وهمچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است    -12

  . مبلغ افزایش سرمایه    -13

  .تعدادونوع سهام جدیدي که صاحبان سهام بااستفاده ازحق تقدم خود تعهدکرده اند    -14

  . وخاتمه مهلت پذیره نویسی تاریخ شروع    -15

  . مبلغ اسمی ونوع سهامی که بایدتعهدشودوحسب موردمبلغ اضافه ارزش سهم    -16

  .حداقل تعدادسهامی که هنگام پذیره نویسی بایدتعهدشود    -17

  .نام بانک ومشخصات حساب سپرده اي که وجوه الزم بایددرآن پرداخته شود    -18

  .کثیراالنتشاري که اطالعیه هاوآگهی هاي شرکت در آن نشرمی شودذکرنام روزنامه     -19

آخرین ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است بایدضمیمه طرح اعالمیه پذیره نویسی سهام جدیدبه :  175ماده 
سودوزیان تنظیم نکرده باشداین نکته بایددرطرح اعالمیه پذیره مرجع ثبت شرکتهاتسلیم گرددودرصورتی که شرکت تاآن موقع ترازنامه وحساب 

  .نویسی قید شود

مرجع ثبت شرکتهاپس ازوصول طرح اعالمیه پذیره نویسی و ضمائم آن وتطبیق مندرجات آنهابامقررات قانونی اجازه انتشاراعالمیه :  176ماده 
  .پذیره نویسی سهام جدیدراصادرخواهدنمود

پذیره نویسی سهام جدیدبایدعالوه برروزنامه کثیراالنتشاري که آگهی هاي شرکت درآن نشرمی گردداقالدردوروزنامه اعالمیه :  177ماده 
دراعالمیه پذیره نویسی .کثیراالنتشاردیگرآگهی شودونیزدربانکی که تعهدسهام درنزدآن بعمل می آید درمعرض دیدعالقمندان قرارداده شود

حساب سودوزیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است درنزدمرجع ثبت شرکتهاودرمرکزشرکت براي بایدقیدشود که آخرین ترازنامه و
  . مراجعه عالقمندان آماده است

خریداران ظرف مهلتی که دراعالمیه پذیره نویسی سهام جدید معین شده است ونبایدازدوماه کمترباشدبه بانک مراجعه وورقه :  178ماده 
پذیره نویسی سهام جدیدبه موجب ورقه :  179ماده . کرده ومبلغی راکه بایدپرداخته شودتادیه ورسیددریافت خواهندکردتعهدسهام را امضاء

  : تعهدخریدسهم که باید شامل نکات زیرباشدبعمل خواهدآمد

  . نام وموضوع ومرکزاصلی وشماره ثبت شرکت       -1

  . سرمایه شرکت قبل ازافزایش سرمایه       -2

  . مبلغ افزایش سرمایه       -3

  . شماره وتاریخ اجازه انتشاراعالمیه پذیره نویسی سهام جدیدومرجع صدورآن        -4



  
  . تعدادونوع سهامی که موردتعهدواقع می شودومبلغ اسمی آن        -5

  .نام بانک وشماره حسابی که بهاي سهم درآن پرداخته می شود        -6

  . نویسهویت ونشانی کامل پذیره        -7

  . این قانون درموردتعهدخریدسهم جدید نیزحاکم است15و14مقررات مواد:  180ماده 

پس ازگذشتن مهلتی که براي پذیره نویسی معین شده است ودر صورت تمدیدبعدازانقضاي مدت تمدیدشده هیئت مدیره حداکثرتایکماه :  181ماده 
ازتعهدکنندگان را تعیین واعالم ومراتب راجهت ثبت وآگهی به مرجع ثبت شرکتهااطالع  به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده وتعدادسهام هریک

  .خواهد داد

هرگاه پس ازرسیدگی به اوراق پذیره نویسی مقدارسهام خریداري شده بیش ازمیزان افزایش سرمایه باشدهیئت مدیره مکلف است ضمن تعیین 
  .خریداري شده رابه بانک مربوط بدهدتعداد سهام هرخریداردستوراستردادوجه سهام اضافه 

به مرجع ثبت شرکتهابه ثبت نرسدبه 174هرگاه افزایش سرمایه شرکت تانه ماه ازتاریخ تسلیم طرح اعالمیه پذیره نویسی مذکوردرماده   :182ماده 
گواهینامه اي حاکی ازعدم ثبت درخواست هریک ازپذیره نویسان سهام جدیدمرجع ثبت شرکت که طرح اعالمیه نویسی به آن تسلیم شده است 

 افزایش سرمایه شرکت صادرو به بانکی که تعهدسهام وتادیه وجوه درآن بعمل آمده است ارسال می داردتا اشخاصی که سهام جدیدراپذیره نویسی
شرکت پرداخت یاتعهدشده دراین صورت هرگونه هزینه اي که براي افزایش سرمایه .کرده اندبه بانک مراجعه ووجوه پرداختی خودرامسترددارند

  .باشدبه عهده شرکت قرارمی گیرد

  .براي ثبت افزایش سرمایه شرکتهاي سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارك زیربه مرجع ثبت شرکتهاکافی خواهدبود:  183ماده 

ن رابه هیئت مدیره داده است ودرصورت صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه راتصویب نموده ویااجازه آ       -1
  . اخیرصورت جلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه راموردتصویب قرارداده است

  . این قانون درآن نشرگردیده است196یک نسخه ازروزنامه اي که آگهی مذکوردرماده        -2

امتیازاتی داشته باشدبایدبه شرح امتیازات وموجبات آن اظهارنامه مشعربرفروش کلیه سهام جدیدودرصورتی که سهام جدید        -3
  .دراظهارنامه قیدشود

این قانون به 82درصورتی که قسمتی ازافزایش سرمایه بصورت غیرنقدباشدباید تمام قسمت غیرنقدتحویل گردیده وبارعایت ماده         -4
ن موردباحضور صاحبان سهام شرکت وپذیره نویسان سهام تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشدمجمع عمومی فوق العاده درای

این قانون درآن قسمت که به آورده غیرنقدمربوط می شود الزامی خواهدبودویک 81لغایت 77جدیدتشکیل شده ورعایت مقررات مواد
  .نسخه ازصورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده باید اظهارنامه مذکوردراین ماده ضمیمه شود

  .امه هاي مذکوردراین ماده بایدبه امضاءکلیه اعضاء هیئت مدیره رسیده باشداظهارن -تبصره 

وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شودبایددر حساب سپرده مخصوصی نگاهداري شودتامین وتوقیف وانتقال وجوه مزبوربه :  184ماده 
  .شرکت حساب هاي شرکت ممکن نیست مگرپس ازبه ثبت رسیدن افزایش سرمایه 



  
درصورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت راازطریق تبدیل مطالبات نقدي حال شده اشخاص :  185ماده 

ازشرکت تصویب کرده باشدسهام جدیدي که درنتیجه اینگونه افزایش سرمایه صادر خواهدشدباامضاءورقه خریدسهم توسط طلبکارانی که مایل به 
  .یسی سهام جدیدباشندانجام می گیردپذیره نو

  .بایدقیدشود179ماده 8و7و5و3و2و1نکات مندرج دربندهاي 185درورقه خریدسهم مذکوردرماده :  186ماده 

پس ازانجام پذیره نویسی بایددرموقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه درمرجع ثبت شرکتهاصورت کاملی ازمطالبات 185درموردماده :  187ماده 
حال شده ،بستانکاران پذیره نویس راکه به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسنادومدارك حاکی ازتصفیه آنگونه مطالبات که نقدي 

بازرسان شرکت صحت آن راتاییدکرده باشندهمراه باصورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده واظهارنامه هیئت مدیره مشعربراینکه کلیه این سهام 
  .ده وبهاي آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم شودخریداري ش

درموردي که افزایش سرمایه ازطریق باالبردن مبلغ اسمی سهام موجودصورت می گیردکلیه افزایش سرمایه بایدنقداپرداخت :  188ماده 
  .الپرداخت یاتهاترشودشودونیزسهام جدیدي که درقبال افزایش سرمایه صادرمی شودهنگام پذیره نویسی برحسب مورد ک

مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواندبه پیشنهادهیئت مدیره درموردکاهش 141عالوه برکاهش اجباري سرمایه مذکوردرماده :  189ماده 
یه شرکت سرمایه شرکت بطوراختیاري اتخاذتصمیم کندمشروط برآنکه براثرکاهش سرمایه به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه اي واردنشودوسرما

  .این قانون کمترنگردد5ازحداقل مقرردرماده 

کاهش اجباري سرمایه ازطریق کاهش تعدادیامبلغ اسمی سهام صورت میگیردوکاهش اختیاري سرمایه ازطریق کاهش بهاي اسمی سهام به  -تبصره 
  .نسبت متساوي وردمبلغ کاهش یافته هرسهم به صاحب آن انجام می گیرد

ئت مدیره راجع به کاهش سرمایه بایدحداقل چهل وپنج روزقبل ازتشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یابازرسان پیشنهاد هی:  190ماده 
  .شرکت تسلیم گردد

پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه وهمچنین شامل گزارش درباره امورشرکت ازبدوسال مالی درجریان واگرتاآن موقع مجمع 
  .به حسابهاي سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشدحاکی ازوضع شرکت از ابتداي سال مالی قبل باشدعمومی نسبت 

بازرس یابازرسان شرکت پیشنهادهیئت مدیره رامورد رسیدگی قرارداده ونظرخودراطی گزارش به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم :  191ماده 
  . یم خواهدگرفتخواهدنمودومجمع عمومی پس ازاستماع گزارش بازرس تصم

هیئت مدیره قبل ازاقدام به کاهش اختیاري سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی رادرباره کاهش حداکثرظرف یک ماه درروزنامه :  192ماده 
  .کثیراالنتشاري که آگهی هاي مربوط به شرکت درآن نشرمی گرددآگهی کند

ن اوراق قرضه ویابستانکارانی که منشاءطلب آنهاقبل ازتاریخ نشرآخرین آگهی درموردکاهش اختیاري سرمایه شرکت هریک ازدارندگا:  193ماده 
  .باشدمی توانندظرف دوماه ازتاریخ نشرآخرین آگهی اعتراض خودرانسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کنند192مذکوردرماده 

یص شودوشرکت جهت تامین پرداخت طلب معترض وثیقه اي که درصورتی که بنظردادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه واردتشخ:  194ماده 
  .بنظر دادگاه کافی باشدنسپارددراین صورت آن دین حال شده ودادگاه به پرداخت آن خواهدداد



  
وهمچنین درصورتی که اعتراضی شده باشدتاخاتمه اجراي حکم قطعی دادگاه شرکت ازکاهش 193درمهلت دوماه مذکوردرماده :  195ماده 
  . ه ممنوع استسرمای

براي کاهش بهاي اسمی سهام شرکت وردمبلغ کاهش یافته هر سهم هیئت مدیره شرکت بایدمراتب راطی اطالعیه اي به اطالع کلیه :  196ماده 
ان اطالعیه شرکت بایددرروزنامه کثیراالنتشاري که آگهی هاي مربوط به شرکت درآن نشرمی گرددمنتشرشودوبراي صاحب.صاحبان سهام برساند

  .سهام بانام توسط پست سفارشی ارسال گردد

  : بایدمشتمل برنکات زیرباشد196اطالعیه مذکوردرماده :  197ماده 

  . نام ونشانی مرکزاصلی شرکت       -1

  . مبلغ سرمایه شرکت قبل ازاتخاذتصمیم درموردکاهش سرمایه       -2

  . اسمی هرسهم پس از کاهشمبلغی که هرسهم به آن میزان کاهش می یابدیابهاي        -3

نحوه پرداخت ومهلتی که براي بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هرسهم درنظرگرفته شده ومحلی که درآن این بازپرداخت انجام می         -4
  .گیرد

  . خریدسهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است:  198ماده 
 


