کد فرم :
شماره سریال ............................................ :
تاریخ ........................................................... :

فرم درخواست تغییر کارگزار ناظر
(برای اشخاص حقیقی)

شرکت کارگزاری سینا (سهامی خاص)

اینجانب  ...............................................................................................با مشخصات مندرج در این فرم تقاضای تعیین شرکت کارگزاری سینا به عنوان کارگزار ناظر
دارایی اوراق بهادار خود به را دارم و تعهد می نمایم نزد هیچ کارگزاری دیگ ری درخواست فروش دارایی مذکور را ننموده و به هیچ شرکتی از بابت نقل و
انتقال این اوراق بدهکار نمی باشم و مسئولیت این موارد و عواقب احتمالی ناشی از آن را می پذیرم .
مشخصات شناسایی متقاضی :
به طورکامل و مطابق با مدارک شناسایی تکمیل شود و همچنین ارائه مشخصات تماس جهت تماس های ضروری الزامی می باشد  ( .به درخواست های ناقص و ناخوانا ترتیب
اثر داده نخواهد شد ) .

نام  ............................ :نام خانوادگی  .................................................. :نام پدر  ......................... :شماره ملی :
شماره شناسنامه  ................................... :محل صدور شناسنامه  ........................................... :تاریخ تولد  ............../........./............. :کد سهامداری .............................. :
-

آدرس  .................................................................................................................................................... :کدپستی :

آدرس پست الکترونیکی  ......................................@....................................... :تلفن ثابت (کد شهر)  ).........( -.............................. :تلفن همراه ....................................... :
مشخصات دارایی اوراق بهادار :
برای جلوگیری از تشابه اسمی نام کامل شرکت ناشر اوراق بهادار را درج نمایید .

ردیف

نام  /نماد شرکت ناشر اوراق بهادار

ردیف

نام  /نماد شرکت ناشر اوراق بهادار

ردیف
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نام  /نماد شرکت ناشر اوراق بهادار

نام و امضاء متقاضی :

توضیحات :

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
...............
این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می گردد :
تأیید شرکت کارگزار ناظر  :نظر به اینکه سهامدار متقاضی در سامانه پس از معامالت دارای یک کد سهامداری فعال می باشد این کارگزار ضمن تأیید هویت متقاضی
درخواست تغییر کارگزار ناظر متقاضی را به شرح فوق دارد .

برگ سهم دریافت شد .

تغییر کارگزار ناظر انجام شد .

تاریخ و ساعت .................... : ..................... :

برگ سهم نزد کارگزاری می باشد .

تغییر کارگزار ناظر انجام نشد .

علت ............................................................... :

برگ سهم دریافت نشد .

علت ............................................... :

نام و نام خانوادگی متصدی درج در سیستم تغییر کارگزار ناظر ........................................... :

نام ونام خانوادگی متصدی پذیرش .......................................................................... :

تاریخ و امضاء :

تاریخ و امضاء :

