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٢ 

  حقوق سهامداران
ان در بورس از دو نوع حقوق مالی و غیر مالی برخوردارند، گذارسرمایهدر قسمت قبل گفتیم که 

و  سهامداران. هم چنین حقوق مالی کندمیدر بورس کمک  هاآنکه این حقوق به حفظ منافع 
  را توضیح دادیم. سهامدارانحقوق غیر مالی 

خواهیم حق نظارت بر شرکت و حق شکایت را به عنوان حقوق غیرمالی قسمت هم میدر این 
  توضیح دهیم: سهامداران

  حق نظارت بر شرکت
زمره شرکت نظارت کنند و در صورت اطمینان از حق دارند در امور و فعالیت هاي رو سهامداران 

بروز تخلف از سوي مدیران شرکت براي جلوگیري از بروز تخلف اقدام کنند. براي مثال در 
می توانند ابطال معامالت را از  سهامداران امالت غیر قانونی انجام شده باشد،صورتی که برخی مع

کت لطمه شر سهامدارانت غیر قانونی به منافع دادگاه درخواست کنند. طبیعتا اگر براساس معامال
  ئت مدیره شرکت مسئول هستند.هیوارد شود مدیرعامل و اعضاء 

  حق شکایت

یک شرکت حق دارند با توجه به نوع تخلفات احتمالی مدیران شرکت به مراجع قانونی  سهامداران
  سه نوع حق شکایت دارند: سهامدارانشکایت کنند. در مجموع 

: شکایت کیفري به آن دسته از اقدامات مربوط می شود که بر اساس  یت کیفريحق شکا -الف
  : کندمیقانون جرم است. براي مثال قانون گذار این اقدامات را جرم محسوب 

 داري از ارائه اطالعات مهم شرکت به بورسخود -

 سواستفاده مدیران شرکت از اطالعات نهانی -

 نهانیخرید و فروش سهام براساس اطالعات  -

 افشا و انتشار اطالعات با اهمیت، به صورت غیر قانونی -

http://www.mtaghinejad.ir


 داراي لینک هستند دارزیرخطآبی رنگ و مطالب            )ومس(قسمت  حقوق سهامداران  – 56 قسمت
 

 کاري قیمت سهامدست -

  بنابراین شکایت کیفري به طور مشخص مربوط به ارتکاب جرایم توسط مدیران شرکت است.

  
: در صورتی که مدیران شرکت از پرداخت سود نقدي به سهامداران حق شکایت حقوقی -ب

آن شرکت  گزاري مجمع سالیانه خودداري کنند. سهامدارانماه پس از بر 8در مدت مشخص 
  از شرکت شکایت کنند.وانند تمی

  بنابراین شکایت حقوقی مربوط به خودداري شرکت به پرداخت سود نقدي سهامداران است.

: سهامداران در صورت مشاهده نقض قوانین و مقررات مربوط می حق شکایت انضباطی -ج
نضباطی کنند. به عنوان مثال یکی از تخلفات انضباطی عدم افشاي فوري توانند اقدام به شکایت ا

اطالعات شرکت است. در صورتی که سهام داري با این مسئله مواجه شود می تواند شکایت خود 
 وراقمطرح کند. بر اساس قانون بازار ا   www.shekayat.seo.ir را از طریق پایگاه اینترنتی

رسیدگی  اتهیبهادار هیئت مدیره شرکت بورس،  وراقبهادار کمیته رسیدگی به تخلفات بورس و ا
مدیره سازمان به تخلفات انضباطی شرکت رسیدگی  هیاتبه تخلفات سازمان بورس و در نهایت 

  کنند:نبیه میانضباطی تکرده و در صورت اثبات تخلف مدیران شرکت را با این موارد 
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۴ 

  تذکر و اخطار شفاهی و کتبی -

  تعلیق موقت یا لغو دائم مجوز فعالیت -

  سلب صالحیت مدیر تخلف -

  توقف نماد معامالت و یا لغو دائم پذیرش شرکت در بورس یا فرابورس -

  اعالم عمومی آراي انضباطی صادر شده -

رکت متخلف و مدیران آن را به پرداخت جریمه تواند شچنین میبهادار هم وراقسازمان بورس و ا
 نقدي از یک میلیون تا صد میلیون تومان محکوم کند که این راي قطعی و الزم االجرا است.    

  

  باشید! :) هاي بعددر قسمت همراه ما
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