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  در این مقاله می آموزیم:
ü (قسمت دوم) حقوق سهامداران 
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٢ 

  حقوق سهامداران
  ان در بورس دو نوع حقوق دارند:گذارسرمایهدر قسمت قبل گفتیم که 

ü حقوق مالی 

ü حقوق غیر مالی 

  شامل دو نوع است:و گفتیم حقوق مالی سهامداران 

ü حق دریافت سود نقدي 

ü حق تقدم در افزایش سرمایه 

  ان را بررسی کنیم:گذارسرمایهحال می خواهیم حقوق غیر مادي 

 حق فروش سهام
هر زمان که خواست بتواند سهام خود  سهامداراین است که  سهامداراولین و بدیهی ترین حق 

 گذارسرمایهرا بفروشد و پول حاصل از فروش سهام را چهار روز بعد دریافت کند. البته اگر 
قصد داشته باشد با مبلغ فروش سهام اقدام به خرید سهام دیگر کند می تواند همان روز این کار 

 ید سهم دیگر صبر کند. نکته قابل توجهروز براي گرفتن مبلغ و خر 4را انجام دهد و نیاز نیست 
این که سهام به شرطی قابل فروش است که نماد مورد نظر به دالیل قانونی مثل برگزاري مجمع 

  شرکت  متوقف نشده باشد.

 حق رأي در خصوص تصمیمات کلیدي شرکت
 همان طور که قبال توضیح دادیم سهامداران یک شرکت به نسبت میزان سهامی که در اختیار

دارند مالک شرکت محسوب می شوند و بنابراین حق دارند در تصمیم گیري هاي اساسی 
شرکت مشارکت کنند به این حق، حق رأي گویند. مثال سهامداران حق دارند با حضور در 

 مجمع عمومی سالیانه شرکت یا مجمع فوق العاده شرکت به این موارد رأي بدهند:
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  رکتشرایط و نحوه انتخاب مدیران ش -1

  میزان پاداش و مزایاي پرداختی به اعضا هیئت مدیره -2 

  تصویب یا عدم تصویب صورت هاي مالی شرکت -3

  افزایش یا کاهش سرمایه و یا انحالل شرکت -4

  تصویب بازرس قانونی شرکت  -5

  میزان سود نقدي قابل پرداخت به سهامداران -6

  

 حق اطالع
آنچه که در شرکت می گذارد با خبر باشند.  به همین دلیل یعنی سهامداران شرکت حق دارند از 

شرکت هاي پذیرفته شده در بورس یا فرابورس موظف هستند بر اساس قوانین مربوط اطالعات 
  مورد نیاز سهامداران را منتشر کنند. مهم ترین مواردي که سهامداران حق دارند از آنها مطلع باشند:
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۴ 

ü کت و اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی حق اطالع از وضعیت صورت مالی شر
 شرکت در خصوص صورت هاي مالی

ü  حق اطالع از زمان و مکان برگزاري مجامع عادي و فوق العاده شرکت 

ü حق اطالع از دستور جلسه مجامع 

ü حق اطالع از امور مربوط به انحالل و یا تسویه شرکت 

 

  حق شرکت در مجمع
سهامداران شرکت حتی اگر تنها یک برگ از سهام شرکت را داشته باشد حق شرکت در مجمع را 

نتواند شرکت کند می توانند فردي را به عنوان وکیل یا قائم مقام  سهامداردارد. حتی اگر خود 
  قانونی خود براي شرکت در مجمع معرفی کند. 

  

  باشید! :) هاي بعددر قسمت همراه ما

 

 

  

  

     فاطمه نمازي                            محسن تقی نژاد نگارنده:
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