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  در این مقاله می آموزیم:
ü (قسمت اول) حقوق سهامداران 

  

  



 

                www.mtaghinejad.ir 
 

٢ 

  حقوق سهامداران
ز گذار اقانوندر بورس حمایت  گذاريسرمایههاي قبل گفتیم که یکی از مزایاي در قسمت

در بورس از حقوق مشخصی برخوردار  گذاريسرمایهگذار است. به بیان دیگر افراد در سرمایه
در این قسمت می خواهیم درباره حقوق  کند.میکه این حقوق منافع آنها را تضمین  شوندمی

  ان صحبت کنیم.گذارسرمایه

  : شوندمیان از دو نوع حقوق برخوردار گذارسرمایهبندي کلی در یک طبقه

  حقوق مالی الف) 

  ب) حقوق غیر مالی

ی ترین حقوق مالمهم است که جنبه مالی دارد. گذارسرمایهمنظور از حقوق مالی آن دسته از حقوق 
  تند از:در بورس از آنها برخوردارند عباران گذارسرمایهکه 

  

ü حق دریافت سود نقدي 

ن سال شود در پایامییی که سهامشان در بورس یا فرابورس معامله هاشرکتهمان طور که گفتیم 
. نندکمیگیري مختلفی از جمله تقسیم سود تصمیم مجمع برگزار کرده و درباره مواردمالی، 
ماه پس از تشکیل مجمع سالیانه سودي را که در مجمع تصویب   8موظف هستند حداکثر  هاشرکت

را پرداخت نکند شده را به سهامداران بدهند. اگر شرکت در مهلت تعیین شده سود سهامداران 
  یت دارند. سهامداران حق شکا

ها عضو کانون نهادهاي ننحوه شکایت به این صورت است که سهامدارانی که شرکت آ
سهام عدالت باشد به کانون هاي مذکور مراجعه  گذاريسرمایهي هاتشرکیا  گذاريسرمایه

بهادار مراجعه و شکایت  وراقو سایر سهامداران هم به کانون هاي کارگزاران بورس و ا کنندمی
. اگر با پیگیري کانون هاي مذکور شرکت باز از پرداخت سود ممانعت کند کنندمیخود را مطرح 
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  www.Davao.seo.ir شکایت خود را از طریق سایت اینترنتی سهامداران شرکت می توانند

بهادار مطرح کنند و از این طریق موضوع را مورد بررسی و پیگیري قرار  وراقبه دبیرخانه بورس و ا
دهند. هیئت داوري سازمان بورس که متشکل از یک قاضی منصوب توسط ریاست قوه قضائیه و 

ایت سهامداران رسیدگی کرده و در صورت احراز حقوق دو متخصص مالی و اقتصادي است به شک
الزم به ذکر است که  .کندمیآنها شرکت را به پرداخت اصل سود و خسارت هاي وارده محکوم 

  جرا است. ي سازمان بورس قطعی و الزم االئت داورآراي صادره از سوي هی

  
 

ü حق تقدم نسبت به سهامداران قبلی در افزایش سرمایه 
ی گاهی مواقع براي تأمین منابع مال شود،مییی که سهامشان در بورس یا فرابورس معامله هاشرکت

د. نها سرمایه خود را افزایش می دهکنند و از طریق فروش آنمیمورد نیازشان سهام جدید عرضه 
سهامداران فعلی شرکت به نسبت سهام خود در اولویت خرید  هاشرکتدر جریان افزایش سرمایه 

یعنی سهام جدید شرکت ابتدا باید به سهامداران فعلی همان شرکت عرضه شود و  ؛قرار دارندسهام 
در صورت عدم تمایل آن ها براي خرید این سهام به سایرین واگذار شود. در این شرایط شرکت 

بتوانند سهام جدید را  وراقحق تقدم می دهد تا با استفاده از این ا وراقبه سهامداران فعلی خود ا
  خریداري کنند. 
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۴ 

  حق تقدم سهام وراقدو نکته درباره ا
روز  60سهامداران فعلی شرکت در صورت عدم مشارکت در افزایش سرمایه حداقل  :نکته اول

 راقوحق تقدم خود را در بورس یا فرابورس بفروشند و از سود فروش این ا وراقمهلت دارند تا ا
 مابه التفاوت قیمت فعلی سهم در بورس بورس معموالحق تقدم سهام در  وراقمند شوند. قیمت ابهره

  تومان برابر است. 100و ارزش اسمی سهم یعنی 

مهلت  ه آندر صورتی که سهامداران فعلی شرکت در مهلت تعیین شده که اصطالحا ب :نکته دوم
 یا د را در بورسحق تقدم خو وراقسهام جدید را خریداري نکنند و ا شود،مینویسی گفته پذیره

باز هم حق آنها محفوظ است زیرا شرکت بعد از پایان مهلت تعیین شده سهام  فرابورس نفروشند،
باقیمانده را در بورس و فرابورس می فروشد و مبلغ حاصل از فروش را پس از حذف ارزش اسمی 

  . کندمیداران واریز هاي مربوط به حساب سهامو هزینه

  کنیم. حبت میان صگذاریهسرمادر قسمت بعد درباره حقوق غیرمادي 

  

  باشید! :) هاي بعددر قسمت همراه ما

  

  

     فاطمه نمازي                            محسن تقی نژاد نگارنده:
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