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جناب آقای مصطفی رضایی
مدیرعامل محترم شركت كارگزاری ارزش آفرین الوند(سهامی خاص)

با احترام؛
بازگشت به درخواست آن شرکت کارگزاری در سامانه ستان به شماره پیگیری  999699999969موور
 6090/39/30آن کارگزاری ،مبنیبر درخواست مجوز مشاوره عرضۀ اوراق بهادار ،به استحضار میرساند؛ با
صوودور مجوووز مشوواور عرضووۀ اوراق بهووادار بوورای آن شوورکت کووارگزاری بووه موودپ پوونل سووا  ،از تووار
 6090/39/39تا تار

 6098/39/39با رعا ت کلیۀ قوانین و مقرراپ مربوطه موافقت شد.

الزم به توضیح است؛ آن شرکت کارگزاری موظف است ضمن رعا ت ابالغیوه شوماره  66303309بوا
عنوان دستورالعمل استفاده از خدماپ مشاوران عرضۀ اوراق بهادار ،هرگونه تغییر در شرا ط در افوت مجووز
مشاور عرضۀ اوراق بهادار را در اسرع وقت به سازمان بوور

و اوراق بهوادار اعوالم نما ود و در صوورپ از

دست دادن شرا ط الزمۀ در افت مجوزهای مزبوور ،هرهوه سور عتر ن وبت بوه رفو آن اقودام نما ود .لورا در
صورپ عدم اعالم تغییراپ در شرا ط در افت مجوزها به سازمان بوور

و اوراق بهوادار وا محورز شودن از

دست دادن شرا ط در افت مجوز در هر زمان ،مجوز مربوطه لغو میگردد.
شا ان ذکر است پس از انقضای مجوز ،عملكرد شرکت کارگزاری در خصوص ارائۀ خودماپ مشواور
عرضۀ اوراق بهادار مورد بررسی قرار خواهد گرفت و هنانچه عملكرد آن شورکت کوارگزاری موورد تد یود
سازمان قرارگیرد ،مجوز مزبور در هارهوب مقرراپ قابل تمد د خواهد بود.
مراتب جهت اطالع واقداماپ مقتضی ارسا میگردد.
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رونوشت :


مدیر محترم نظارت بر كارگزاران



رییس محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایهای



رییس محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی



مدیرمحترم امور اعضاء شركت بورس اوراق بهادار تهران ،با احترام؛ نماینده مشاور عرضۀ شركت كارگزاری ارزش آفررین الونرد
خانم فاطمه صحرایی می باشد .خواهشمند است در صورت داشتن مجوز ورود به سالن و انجام معامله ،مجوز مربوطه را لغو نمایید
و این مدیریت را از نتیجه امر مطلع فرمائید.



دبیركل محترم كانون كارگزاران بورس اوراق بهادار



رئیس محترم اداره بازرسی كارگزاران
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