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

با احترام؛
بازگشت به درخواست آن شركت كارگزاري مندرج در سامانه ستان طي كدهاي پيگيري  444949994995و
 494666888545مورخ  4646/56/49و 4646/56/44مبني بر درخواست صدور مجوز مشاور پذیرش به استحضار
ميرساند؛ با صدور مجوز مشاور پذیرش براي آن شركت كارگزاري به مدت پنج سال ،از تاریخ  4646/54/54تا
تاریخ  4646/54/54با رعایت كلية قوانين و مقررات مربوطه موافقت شد.
الزم به توضيح است آن شركت كارگزاري موظف است ضمن رعایت دستورالعمل صدور مجوز فعاليت مشاور
پذیرش كه طي نامة شمارۀ  444/89444موورخ  4664/44/44بوه كليوه كوارگزاران ابورد گردیود ،هرگونوه تيييور در
شرایط دریافت مجوز مشاورپذیرش را در اسرع وقت به سازمان بورس و اوراق بهوادار اعورم نمایود و در صوورت از
دست دادن شرایط الزمة دریافت مجوز مشاور پذیرش ،هرچه سریع تر نسبت به رفع آن اقدام نمایود .لوذا در صوورت
عدم اعرم تيييرات در شرایط دریافت مجوز مشاور پذیرش به سازمان بورس و اوراق بهادار یا محرز شودن از دسوت
دادن شرایط دریافت مجوز مشاور پذیرش در هر زمان ،مجوز مشاور پذیرش آن شركت كارگزاري ليو ميگردد.
شایان ذكر است پس از انقضاي مجوز ،عملكرد شركت كارگزاري در خصوص ارائوه خودمات مشواور پوذیرش
مورد بررسي قرار خواهد گرفت و چنانچه عملكرد آن شركت كوارگزاري موورد تيیيود سوازمان قورار گيورد ،مجووز
مزبور در چارچوب مقررات قابل تمدید خواهد بود.
مراتب جهت اطرع واقدامات مقتضي ارسال ميگردد.
مهین فرهادی

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.



مدیرعامل محترم شركت بورس اوراق بهادار تهران.
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مدیرعامل محترم شركت فرابورس ایران.



مدیرعامل محترم شركت بورس كاال.



مدیر عامل محترم بورس انرژی.



مدیر محترم امور اعضاء شركت بورس اوراق بهادار تهران  ،با احترام؛ نمایندده مشداور یدشیرش شدركت كدارگزاری ارزش آفدرین
الوند(سهامی خاص) خانم فاطمه صحرایی میباشند.



مدیر محتر م امور اعضاء شركت فرابورس ایران ،با احترام؛ نماینده مشاور یشیرش شدركت كدارگزاری ارزش آفدرین الوند(سدهامی
خاص) خانم فاطمه صحرایی میباشند



مدیر محترم امور اعضاء شركت بورس كاال ،با احترام؛ نماینده مشاور یشیرش در بدورس اوراق بهدادار شدركت كدارگزاری ارزش
آفرین الوند(سهامی خاص) خانم فاطمه صحرایی میباشند.



مدیر محترم امور اعضاء شركت بورس انرژی ،با احترام؛ نماینده مشداور یدشیرش شدركت كدارگزاری ارزش آفدرین الوند(سدهامی
خاص) خانم فاطمه صحرایی میباشند



دبیر كل محترم كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار.



رئیس محترم اداره بازرسی كارگزاران.



اداره امور كارگزاران (بر اساس موافقت مدیر محترم نظارت بر كارگزاران در سامانه ستان با كدهاي پيگيوري 444949994995
و  494666888545مورخ  4646/56/49و .)4646/56/44
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