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  تعالیبسمه 

 
  {شماره} 

 {تاریخ}  

 {پیوست}

در سنوات گذشته، جهت  یلذا از سهامداران محترم تقاضا می گردد در صورت عدم اعالم شماره حساب بانک

اقدام و سپس فرم  یرفراگ ياز شعب بانکها یکیدر بانکی حساب  اعالمدر پرداخت سود سـهام نسبت به  یعتسر

 یا... طالقان یتآ یابانهران، خت: یبه نشان  یشتازپست پ یاو  021-88383000نمابر  یقو از طر یلرا تکم یلذ

شرکت بورس  مرکزيساختمان  - 351پالك  - یبندرانزل ابانیخ نبش - (عج) یعصرولخیابان بعد از تقاطع 

  ارسال نمایند. 15936-49313کد پستی امور سهام  -  چهارمطبقه  -  یرانا يکاال

 نمایم سود سهام متعلقه، بحساب بانکی اعالم شده بشرح ذیل واریز گردد: اینجانب                                             درخواست می

اشخاص حقوقی اشخاص حقیقی 

تاریخ ثبت:                       نام سهامدار:          نام و نام خانوادگی:                         نام پدر:           

محل ثبت:                       شماره ثبت:  شماره شناسنامه:                           تاریخ تولد:

شماره اقتصادي:                       شناسه ملی:  محل صدور:                                کدملی:        

 	نام مدیرعامل:  	

 اطالعات ارتباطی

تلفن همراه:                       تلفن ثابت:                                                 نمابر:

 پستی ده رقمی:                     کد                    ایمیل: 

 	 	 نشانی کامل پستی:

 مشخصات حساب بانکی متعلق به سهامدار

 	شماره حساب: نام بانک:                                         نام / کد شعبه:          

 	 	شماره شبا: 

تذکر مهم: الزم است حساب بانکی بنام شخص سهامدار باشد و سو

همچنین امضا اشخاص حقوقی حتما باید به مهر شرکت ممهورگردد.

گردد.  د سهام مربوطه فقط از طریق حساب شبا سهامدار واریز می

 

 نام و نام خانوادگی:                                                                  تاریخ و امضاء:


