
 

 

 

 افزایش سرمایهنمونه آگهی 

 

 

 

 

 1نمونه متن 

 سهامی خاص ---------آگهی حق تقدم شرکت 

 ----------و شناسه ملی  ------سهامی خاص ثبت شده به شماره  --------آگهی حق تقدم  شرکت 

 باطالع کلیه سهامداران شرکت می رساند. 

و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات  --------که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

 -------ریال  منقسم به  ------ریال  به مبلغ   ---------مدیره نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ  

الیحه اصالحی قانون تجارت ( افزایش یابد از کلیه  ١٥٨ریالی   با نام از طریق)آورده نقدی مندرج در ماده  -------سهم 

روز از حق تقدم خود نسبت به خرید سهم  ٦٠سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 

 ----شعبه   ------شرکت نزد بانک         ----------اره  استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب شم

--------------------------------------------واریز ، فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در   ----کد  

      تسلیم نمایند . ضمنأ هر سهامدار به نسبت سهم خود )هر یک سهم ----------------کد پستی  -----------

ریال( حق تقدم در افزایش سرمایه دارد . بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر ، هیات مدیره می تواند سهام  ---------

 باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.  

 -----------رکت هیات مدیره ش                                                                                              

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2 نمونه متن

 

 

 -----وشناسه ملی  ------)سهام خاص( به شماره ثبت  --------------شرکت  آگهی حق تقدم

باستناد   --------وشناسه ملی  -----)سهام خاص( به شماره ثبت ---------------شرکت  آگهی حق تقدم

 -------شرکت مقرر گردیده است سرمایه شرکت طی یک مرحله از مبلغ  -----مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

ریال از طریق صدور سهام با نام    -------------ریالی تا مبلغ     -----سهم بانام    ---------ریال منقسم به 

 جدید و به مبلغ اسمی سهام وفق شرایط ذیل افزایش یابد.

 یال ر  ------------میزان افزایش سرمایه :  

 سهم بانام  ---------------- تعداد سهام جدید ناشی از ازدیاد سرمایه : 

سهم بانام جدید دارا می  -----میزان حق تقدم : هر سهامدار به ازای دارا بودن هریک سهم بانام حق تقدمی به میزان 

 باشد.

 مورد از هر محل یا هر دو محل مذکورمحل ازدیاد سرمایه: آورده نقدی و مطالبات نقدی حال شده صاحبان سهام حسب 

 ---  کد -----شعبه  --- بانک   ----------------- نحوه واریز نقدی: واریز به حساب شماره

 روز از تاریخ نشر این آگهی می باشد. ٦٠مهلت استفاده از حق تقدم: 

طالع کلیه سهامداران اعالم و از آنان الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت جهت ا ١٦9و  ١٦٦مراتب مذکور در رعایت مواد 

درخواست می گردد در مهلت تعیین شده قانونی فوق نسبت به استفاده از حق تقدم متعلقه خود اقدام و در صورت استفاده 

قانون تجارت و  ١٨٥از حق تقدم متعلقه از محل مطالبات نقدی حال شده نسبت به تعیین میزان و تایید آن در رعایت ماده 

م آن به شرکت و اخذ ورقه خرید تعهد سهام و تکمیل آن و حسب مورد استفاده از نحوه ازدیاد سرمایه به ارائه و یا اعال

ارسال تصویر فیش واریز نقدی و ورقه خرید سهام تکمیل شده و یا تاییدیه مربوط تخصیص مطالبات نقدی حال شده خود به 

ایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر قانونی هیئت مدیره در رعایت سهام با نام جدید به شرکت و اخذ رسید اقدام نم

نسبت به ثبت افزایش سرمایه تا سقفی که محقق گردیده اقدام -----------مورخ مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 

 خواهد نمود.

 هیئت مدیره

 

 

 

 

 



 

 

 

 3 نمونه متن

 تقدم خرید سهام  درخصوص افزایش سرمایه حق استفاده از آگهی مرحله اول

 ) سهامی خاص( --------------------------------------شرکت 

 -------و شناسه ملی  ----ثبت شده بشماره 

 ریال -------به مبلغ   ----------از مبلغ 

مجمع عمومی فوق العاده و در اجرای مصوبه  ----در روزنامه   -------مورخ  -----پیرو آگهی منتشره به شماره  

و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه شرکت  ------صاحبان سهام مورخ 

ریالی عادی با نام از طریق مطالبات حال شده ---------ریال  منقسم به ----------به مبلغ   ---------از مبلغ 

مدت یک سال و در یک یا چند مرحله، و با عنایت مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهامداران و آورده نقدی طی 

مبنی بر تمدید مدت اختیار هیات مدیره جهت عملی نمودن افزایش سرمایه مذکور به مدت دو سال  -------سهام مورخ 

هیات مدیره شرکت مبنی بر  ------در یک یا چند مرحله و با توجه به مصوبه هیات مدیره مورخ --------از تاریخ 

 ---------ریال منقسم به  ---------به مبلغ  ----------موافقت با افزایش سرمایه شرکت در مرحله اول از مبلغ 

درصد از طریق مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، لذا در اجرای  -----ریالی عادی با نام به میزان  ---سهم 

 ٦٠شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت رت بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست میقانون تجا ١٦9ماده 

از طریق موافقت با تبدیل مطالبات حال  -----------روز از حق تقدم خرید سهام خود به نسبت هر سهم به تعـداد 

افقت با تبدیل مطالبات حال شده به سهام و واریز شده به سهام )در صورت وجود( و یا واریز نقدی و یا توامان از طریق مو

----نقدی اقدام و اصل موافقت نامه تبدیل مطالبات حال شده به سهام و اصل فیش وجه واریزی را به دفتر شرکت واقع در 

 ارسال و یا شخصاَ تسلیم نمایند.  --------------------------------------------

تواند پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه لت مقرر، هیات مدیره وفق اختیارات تفویض شده میبدیهی است پس از انقضاء مه

های استفاده نشده را  به سایر اشخاص واگذار و یا نسبت به ثبت افزایش سرمایه به میزان تحقق یافته اقدام تقدمو حق

 نماید.

 

 ------------------------هیأت مدیره شرکت                                                                  

 () سهامی خاص                                                                                                    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 **پذیرش آگهی روزنامه های کثیر االنتشار**

 

اسالمی،اطالعات،ابرار اقتصادی،روزنامه ابرار،جمهوری   

 دنیای اقتصاد،همشهری،ایران،جام جم،کیهان،رسالت و ...

فوق العاده و آگهی مناقصه ومزایده شرکتها، دعوت به مجمع عمومی  

  ...پذیره نویسی،فراخوان، استخدام و
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