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ا   ر أن ذه   ......  .................أق ي ه واردة ف ات ال ة و    أن المعلوم ة حقيقي ائق المرفق ا الوث ا فيه تمارة بم االس

ى       . صحيحة ومحدثة ذه المعلومات حت ديالت له ة تع ورًا بأي وأتكفل بإبالغ هيئة األوراق واألسواق المالية السورية ف

  .موعد استالمي لقرار الهيئة على هذا الطلب

  . ن ردي على الهيئة نيابة عنهاآما أتكفل بإعالم الشرآة عن أي متطلبات أخرى يمكن أن تطلبها الهيئة وع

  .وأن أتأآد شخصيا من حقيقة وصحة وحداثة المعلومات اإلضافية التي يقدمها إلى الهيئة فيما يخص هذا الطلب

  .وإنني لم ولن أخفي أية تفاصيل جوهرية يمكن أن تكون لها عالقة بقرار الهيئة بخصوص هذه االستمارة
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  ستمارة الوثائق المطلوب إرفاقها مع اال
 

  .محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي أقرت فيه الموافقة على تعديل القيمة األسمية للسهم −
ارة − رار وزارة االقتصاد والتج ديل    ق ة بتع ر العادي ة غي ة العام رار الهيئ ى ق المتضمن المصادقة عل

  .القيمة األسمية للسهم
 .القيمة األسمية قبل تعديلشهادة تسجيل أسهم الشرآة لدى الهيئة  −
يس مجلس اإلدارة    − ة         /تفويض من رئ ديل القيم ة إجراءات تع ذي للشخص المخول بمتابع دير التفي الم

  .اإلسمية لألسهم
  

  


