آیا اطالعیه های مالی شرکت برای سهامداران قابل دسترس می باشد ؟
کلیه اطالعیه های مالی و سهام شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با نماد میدکو
در سامانه اطالع رسانی ناشران (کدال) برای سهامداران محترم قابل دسترس می باشد.
از چه طریقی میتوان اقدام به فروش سهام کرد؟

سهام شما در بازار بورس بصورت آنالین قابل معامله میباشد.
درصورتی که دارای کد بورسی هستید:
برگ سهام خود را ازسامانه ذینفعان بازار سرمایه دریافت نموده و آن را به کارگزار بورس خود ارائه نموده و در
کارگزاری مربوطه درخواست تغییر کارگزار ناظر را ثبت نمایید.
در اینصورت میتوانید سهام خود را بصورت آنالین بفروش برسانید.
جهت انتقال سهام متوفی چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

مراحل فروش سهام شخص فوت شده به شرح زیر است:
 -1برگه انحصار وراثت وراثت بگیرید.
 -2بر اساس برگه سهام شخص فوت شده برگه واریز مالیات بر ارث دریافت نمایید.
 -3اداره دارایی یک نامه برای شرکت میدکو تنظیم نموده و تحویل شما میدهند.
 -4نامهای که اداره دارایی در اختیاره شما قرار داده را به شرکت میدکو ارسال نمایید.
 -5شرکت میدکو نامهای مبنی بر اطالعات درخواستی اداره دارایی در اختیار نماینده آنها قرار میدهد.
 -6وراث می توانند با در دست داشتن نامه به دفاتر کارگزاری و یا دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کرده و سهام مورد
بحث را در میان وراث تقسیم نمایند.
*الزم به ذکر است تمامی وراث میبایست در سجام احراز هویت شده باشند.
کد معامالتی یا کد سهامداری چیست؟

کد مع امالتی شما همان کدی است که پس از افتتاح حساب در یک کارگزاری ،به شما ارائه شده است و معموال شامل 3
حرف اول نامخانوادگی به همراه  5عدد میباشد .این کد مانند شماره ملی منحصر به فرد بوده و در تمام کارگزاریها
یکسان میباشد.
بهعالوه برای انجام معامالت به صورت آنالین میبایست از طریق کارگزار اقدام به دریافت کد آنالین معامالتی مربوط به
آن کارگزاری نمود.

سود شرکتها چه زمانی پرداخت میشود؟

طبق قانون تجارت ،مصوبه مجمع سالیانه ،شرکت موظف است حداکثر ظرف  8ماه از تاریخ تصویب ،سود نقدی را به
سهامداران پرداخت کند
سود نقدی هر سهم شرکت به چه سهامدارانی تعلق میگیرد؟

سود هرسهم به سهامداری تعلق میگیرد که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت ،مالک آن سهم
باشد .بنابراین زمان خرید یا فروش سهام مالک نیست .شما حتی اگر دو روز قبل از برگزاری مجمع ،سهام
شرکت را بخرید و در زمان برگزاری مجمع ،سهامدار شرکت باشید ،سود نقدی به شما تعلق میگیرد (حتی
اگر آنرا فورا پس از بازگشایی سهم بفروشید.
به چه صورت میتوان سود نقدی سهام شرکت را دریافت نمود؟

مطابق قانون قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه  ،زمانبندی پرداخت سود و نحوه دریافت آن در
سایت کدال اعالم میشود و سهامداران میتوانند طبق دستورالعمل آن اقدام به دریافت سود نمایند
سهامداران اطالعات حساب بانکی خود را ( براساس جزئیات اعالم شده ذیل) از طریق فکس (-22119802
 ) 021یا شماره واتساپ  09397034170اعالم فرمایند.
جزئیات اطالعات ارسالی:
 -1مشخصات حساب بانکی در سراسرکشور ،شامل شماره شبا ،شماره حساب ،نوع حساب ،نام شعبه ،کد شعبه،
شهرستان محل شعبه (ترجیحا "بانک پاسارگاد")
 -2مشخصات سهامدار :شامل نام و نام خانوادگی ،شماره شناسنامه ،نام پدر ،تاریخ تولد ،شماره سریال شناسنامه،
شماره ملی
آدرس پستی کامل ،کد پستی و شماره تماس سهامدار
نحوه پرداخت سود نقدی سنوات قبلی چگونه می باشد ؟
پرداخت سود نقدی از طریق واریز به شماره حساب اعالم شده توسط صاحب سهم می باشد .اما چنانچه سهامدار
شماره حساب اعالم نکرده باشد می بایست ،با همراه داشتن کارت ملی و شماره شناسایی به شعب بانک پاسارگاد
مراجعه نماید .
چه سهامدارانی مشمول افزایش سرمایه می شوند؟
افزایش سرمایه به سهامداری تعلق میگیرد که در زمان برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده مبنی بر افزایش سرمایه،
مالک سهام شرکت باشد و یا اگر قسمتی از مبلغ افزایش سرمایه بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در اختیار
هیات مدیره شرکت باشد  ،پس از تصویب در هیات مدیره و اعالم شرکت از طریق سامانه کدال و بسته شدن نماد ،
سهامدار می بایست قبل از تاریخ برگزاری جلسه هیات مدیره مالک شرکت باشد.

حق تقدم سهام چیست؟
همانطور که می دانید هنگامی که یک شرکت افزایش سرمایه می دهد ،به نسبت درصد افزایش سرمایه تعداد سهام
آن نیز افزایش پیدا می کند .حال به دلیل اینکه سهامداران یک شرکت خواهان حفظ حقوق و منافع خود در شرکت
هستند ،این انتظار را دارند که بعد از افزایش سر مایه شرکت ،درصد مالکیت خود در شرکت را نسبت به قبل از افزایش
سرمایه حفظ بکنند.
به همین دلیل براساس قانون تجارت این حق برای سهامداران شرکت در نظر گرفته می شود .بر این اساس ،درصورتی
که یک شرکت سهام جدیدی برای فروش منتشر کند ،سهامداران فعلی در خرید این سهام جدید اولویت دارند .به این
اولویت در خرید سهام نسبت به سهامداران جدید ،حق تقدم خرید سهام گفته می شود.
نحوه استفاده از حق تقدم سهام ؟
فقط زمانی که شرکت سهام جدید برای فروش منتشر کند ،این قضیه صادق است؛ یعنی در افزایش سرمایه از محل
آورده نقدی و مطالبات  .ولی مثال در افزایش سرمایه از محل سود انباشته ،سودی که متعلق به سهامداران شرکت
است تبدیل به سهام می شود .اینجا دیگر حق تقدم سهام معنی ندارد .بعد از اینکه این افزایش شرکت در مجمع
تصویب شد ،یک فرم برای سهامداران ارسال می شود که به آن گواهی حق تقدم خرید سهام گفته می شود.
در این فرم اطالعات افزایش سرمایه شرکت مشخص شده است؛ اگر شما تمایل داشته باشید که درصد مالکیت خود در
شرکت را حفظ کنید و در افزایش سرمایه شرکت کنید ،باید این فرم را طی مهلتی که شرکت مقرر کرده ،پر کرده و
برای شرکت ارسال کنید .در صورتی که این کار را انجام ندهید ،از نظر شرکت شما تمایلی به شرکت در افزایش
سرمایه ندارید و سهام پذیره نویسی نشده به عموم عرضه و مبلغ حاصل شده پس از کسر هزینههای مربوطه به
حساب سهامدار منظور خواهد شد.
نماد میدکو ح به چه معناست ؟
این نماد حق تقدم می باشد  ،ا ز آنجایی که برخی از سهامداران ممکن است تمایلی نداشته باشند که در افزایش
سرمایه شرکت کنند ،باید امکانی برای عدم شرکت آنها در افزایش سرمایه نیز در نظر گرفته بشود .به همین دلیل بعد
از برگزاری مجمع شرکت یک نماد حق تقدم نیز در بازار برای آن شرکت تعریف می شود تا سهامداران بتوانند از طریق
آن نماد ،حق های خود را به فروش برسانند؛ مثال اگر شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی
خاورمیانه با نماد میدکو افزایش سرمایه بدهد ،نماد حق تقدم آن میدکوح خواهد بود.

