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هزار تا سی هزار ریال مدیران شرکت منتشر کند به جزاي نقدي از ده یا
  محکوم خواهد شد.

خرید اوراق  هرکس با سوء نیت براي تشویق مردم به تعهد -249ماده 
نویسـی سـهام یـا اطالعیـه     بهادار شرکت سهامی به صدور اعالمیه پذیره

اوراق قرضه که متضمن اطالعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت انتشار
ر اعالمیـه یـا اطالعیـه مزبـو     نماید و یـا از روي سـوء نیـت جهـت تهیـه     

ناقص داده باشد به مجازات شروع به کالهبـرداري  اطالعات نادرست یا
محکوم خواهد شد و هرگاه اثري بر ایـن اقـدامات مترتـب شـده باشـد      

  به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.مرتکب در حکم کالهبردار بوده و
ام کـه  رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شـرکت سـهامی عـ    -250ماده 

م ال تماقبل از تأدیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضاء دو س
ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسـط مجمـع عمـومی    از تاریخ

تـا   مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند به جزاي نقدي از بیسـت هـزار  
  .محکوم خواهند شددویست هزار ریال

ام کـه  ه هر شـرکت سـهامی عـ   رئیس و اعضاء هیأت مدیر -251ماده 
رضه این قانون مبادرت به صدور اوراق ق 56بدون رعایت مقررات ماده 

ار حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و جزاي نقدي از بیست هزبنمایند به
  ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

  

رکت شـ رئیس و اعضاء هیـأت مـدیره و مـدیر عامـل هـر       -252ماده 
 ایـن قـانون را در اوراق   60ومی کـه نکـات منـدرج در مـاده     سهامی عم

به جزاي نقدي از بیست هـزار ریـال تـا دویسـت هـزار      قرضه قید ننمایند
  ریال محکوم خواهند شد.
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تیـار بازرسـان قـرار ندهنـد بـه      وظایف آنها الزم است در اخ براي انجام
حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزاي نقدي از بیست هزار ریـال  

  هر دو مجازات محکوم خواهند شد. تا دویست هزار ریال یا به
کت سـهامی  رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هـر شـر   - 261ماده 

ــا در صــورتی    ــزایش ســرمایه ی ــت رســیدن اف ــه ثب ــل از ب ــت  کــه قب ــه ثب ک
سرمایه مزورانه یا بـدون رعایـت تشـریفات الزم انجـام گرفتـه باشـد       افزایش

ا تـ هزار  سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزاي نقدي از ده
از پرداخـت   ریال محکوم خواهنـد شـد. و در صـورتی کـه قبـل     یکصد هزار

ات د یـا قطعـ  مبادرت به صدور و انتشـار سـهام جدیـ    تمامی مبلغ اسمی سهام
ز اي نقدي به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و به جزا سهام جدید بنمایند

  بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
شـرکت   رئیس و اعضاء هیأت مـدیره و مـدیر عامـل هـر      -262ماده 

یال سهامی که مرتکب جرائم زیر بشوند به جزاي نقدي از بیست هزار ر
  ار ریال محکوم خواهند شد:هزتا دویست

در موقع افزایش سرمایه شرکت به استثناي مواردي که در  در صورتی که - 1
بینـی شـده اسـت حـق تقـدم صـاحبان سـهام را نسـبت         این قـانون پـیش  

نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیرهبه
  .ه صاحبان سهام ندهندید باید در نظر گرفته شود بنویسی سهام جدپذیره

در صورتی که شرکت قبالً اوراق قرضـه قابـل تعـویض بـا سـهم منتشـر        - 2
کرده باشد حقوق دارندگان این گونه اوراق قرضه را نسبت به تعـویض  

آنها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضاء مدتی که طـی  اوراق
اسـت اوراق  آن این قبیل اوراق قرضه قابـل تعـویض بـا سـهام شـرکت      

تعویض یا قابل تبدیل به سـهام منتشـر کننـد یـا قبـل از      قرضه جدید قابل
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تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آنها سرمایه شـرکت را  
طریق بازخرید سهام کاهش دهند یا اقدام بـه  مستهلک سازند یا آن را از

  هند.تقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بد
کت سـهامی  رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هـر شـر   - 263ماده 

نویسـی  که عالماً براي سـلب حـق تقـدم از صـاحبان سـهام نسـبت بـه پـذیره        
جدید به مجمع عمومی اطالعات نادرست بدهند یا اطالعات نادرسـت  سهام

را تصدیق کنند به حـبس از شـش مـاه تـا سـه سـال یـا بـه جـزاي نقـدي از           
  .ریال تا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شداریکصدهز

ه در رئیس و اعضاء هیأت مـدیره هـر شـرکت سـهامی کـ      -264ماده 
قـدي  نمورد کاهش سرمایه عالماً مقررات زیر را رعایت نکنند به جزاي 

  هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد:از بیست
  اوي حقوق صاحبان سهام.رعایت تس در صورت عدم -1
رمایه حـداقل چهـل و پـنج    که پیشنهاد راجع به کاهش سدر صورتی -2

العـاده بـه بـازرس شـرکت     روز قبل از تشکیل مجمع عمـومی فـوق  
  باشد.تسلیم نشده

سرمایه و  که تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب کاهشدر صورتی -3
راالنتشـاري  ط آن در روزنامـه رسـمی و روزنامـه کثی   ایمهلت و شـر 

  گردد آگهی نشده باشد.اعالنات مربوط به شرکت در آن نشر میکه
رئیس و اعضاء هیأت مـدیره هـر شـرکت سـهامی کـه در       -265ماده 

هاي وارده صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان
العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند دو ماه مجمع عمومی فوقحداکثر تا

موضوع انحالل یا بقاء شرکت مورد شور و رأي واقع شود و حداکثر تا  تا
به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقـدام ننماینـد بـه     یک ماه نسبت


