گردش كار :خانم «ع» وكيل خانم «ن» به موجب درخواست مورخ  82/8/22دعوايي عليه شركت كارگزاري «ب»
(خوانده) نزد هيئت داوري بورس مطرح و طي آن اعالم مينمايد كه اعتراض بر فروش تعداد  200سهم سيمان
سپاهان به نام دخترم (ل .ن) كه وكالتا از جانب ايشان در تاريخ  81/9/5خريداري كرده بودم ،دارم چون اين
كارگزاري بدون اجازه اينجانب در تاريخ  81/9/19سهام مزبور را فروخته است .ضمنا خواهان در جلسه مورخه
 85/9/8تقاضا نموده ،چون مدت مديدي است كه پرونده در جريان رسيدگي است و در حال حاضر قيمت سهام
تنزل پيدا كرده از جهت رعايت عدل و انصاف مطالبه قيمت سهام به مبلغ پنجاه ميليون ريال و خسارات وارده و
هزينه دادرسي را دارد .هيئت با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور راي
مينمايد:
راي هيئت داوري
خانم «ع» به وكالت از طرف خانم «ن» در مقام مطالبه  200سهم سيمان سپاهان به طرفيت شركت كارگزاري «ت»
برآمده كه با توجه به محتويات پرونده نظر به درخواست خواهان و با توجه به دو فقره گزارشهاي بازرسي سازمان
بورس كه بالصراحه اعالم داشتهاند كارگزار در هنگام تسويه حساب با خانم «ل» فراموش كرده بدهكاري وي را به
حساب مشاراليها منظور دارد و اضافه كرده با توجه به تاريخ خروج شاكي از كشور ،كارگزار هشت روز وقت داشته كه
شاكي را از اشتباه خود آگاه نمايد و با عنايت به اظهارات نماينده شركت كارگزاري «ت» كه تلويحا اقرار به اشتباه
كارگزاري كردهاند و اينكه دفاع شركت كارگزاري مبني بر واريز بعدي وجه حاصل از فروش به حساب ايشان
(بستانكار كردن حساب) جهت جبران اشتباه موجه نيست .لذا دعوي خواهان فقط در مطالبه سهام خود محرز بوده و
با توجه به طول مدت جريان رسيدگي ،هيئت در زمان صدور راي ،خواهان را با توجه به افزايش سرمايه در سه
مرحله مستحق دريافت خسارت ناشي از بيع فضولي  200سهم سيمان سپاهان كه اكنون به  1600سهم افزايش
پيدا كرده ،دانسته و با توجه به ميانگين قيمت سهام از تاريخ مطالبه ( )82/8/22تا تاريخ صدور راي ( )85/9/8و
افزايش سرمايههاي صورت گرفته و سودهاي نقدي متعلقه و كسر مبلغ اسمي سه مرحله افزايش سرمايه ،شركت
كارگزاري «ب» را به پرداخت مبلغ  15/239/000ريال بابت اصل خواسته و مبلغ نهصد و پنجاه هزار ريال هزينه
داوري در حق خواهان محكوم مينمايد .ضمنا خواهان بايستي مبلغ  1/904/875ريال مربوط به خريد  200سهم
سيمان سپاهان را به قيمت ميانگين به شركت كارگزاري «ب» مسترد دارد .راي صادره برابر تبصره  5ذيل ماده 37
قانون بازار اوراق بهادار قطعي بوده و دايره اجراي ثبت اسناد و امالك تهران مكلف به اجراي آن است.

