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 مقدمه
 آنها، بازارهاي مختلفي را براي پذيرش ها شركتشرايط، اهداف و نيازهاي هاي اوراق بهادار با توجه به  بورس

هاي اوراق بهادار،  . در برخي از بورسهستندخود  ويژه معيارهايكنند. هر يك از بازارها داراي الزامات و  ايجاد مي
شده در اين بازار، جزو مهمترين و بزرگترين  هاي پذيرفته شركتبازاري تحت عنوان بازار برتر ايجاد شده است كه 

روند. معيارهاي پذيرش در اين بازار نسبت به ساير بازارهاي ايجاد شده در  هاي آن بورس به شمار مي شركت
تر بوده و در برخي موارد اين بازار داراي معيارهاي اضافي براي پذيرش  گيرانه هاي اوراق بهادار سخت بورس

هاي اوراق بهادار  ها در بازار برتر برخي از بورس در اين گزارش به بررسي شرايط پذيرش شركتها است.  كتشر
 هاي وين، لندن، ژاپن و استانبول پرداخته شده است.  همچون بورس
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 1ها در بازار برتر بورس اوراق بهادار وين شرايط پذيرش شركت -1
ها با رعايت  است كه هر يك از شركت 3و بازار سوم 2تحت عنوان بازار رسميبورس اوراق بهادار وين شامل دو بازار 

طور كه  توانند در اين بازارها پذيرفته شوند. همان مياتريش  شده در قانون بورس اوراق بهادار تعريف الزامات پذيرش
 5و بازار استاندارد 4ازار برتردر شكل زير نشان داده شده است بازار رسمي بورس اوراق بهادار وين به دو بازار شامل ب

كند  عمل مي 6معامالت چندجانبهي  سامانهاوراق بهادار وين كه به عنوان  شود. همچنين بازار سوم بورس تقسيم مي
 شود.  تقسيم مي 9فراگيرو بازار  8، بازار مستقيم7ممتازنيز به سه بازار شامل بازار مستقيم 

 يندر بورس اوراق بهادار و هابازار يبند طبقه: 1شكل 

 
هاي اوراق بهادار است بنابراين فقط به  ها در بازار برتر بورس با توجه به هدف اين گزارش كه شرايط پذيرش شركت

ر ها براي پذيرش در بازار برت پردازيم. شركت ها در بازار برتر بورس اوراق بهادار وين مي بررسي الزامات پذيرش شركت
 دهي را رعايت كنند. اي و الزامات گزارش بورس اوراق بهادار وين بايد سه نوع الزام يعني الزامات كلي، الزامات پايه

                                                      
١. Vienna Stock Exchange 
٢. Official Market: 

 هاي عضو اين بازار بايد الزامات وضع شده توسط اتحاديه اروپا را رعايت كنند. بازاري است كه تحت قوانين اتحاديه اروپا است و شركت
٣. Third Market: 

 بهادر وين هستند.هاي عضو آن تحت قوانين و الزامات وضع شده توسط خود بورس اوراق  بازاري است كه شركت
۴  .  Prime Market 

۵  .  Standard Market 

۶ . Multilateral Trading Facility (MTF) 
٧  .  Direct Market Plus 

٨  .  Direct Market 

٩  .  Global Market 
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 ها در بازار برتر بورس اوراق بهادار وين الزامات كلي براي پذيرش شركت -1-1

 بازار رسمي اين بورس بايد در در بازار برتر بورس اوراق بهادار وين  براي پذيرش سهام خود ها شركت
تحت قوانين و الزامات وضع . الزم به ذكر است كه بازار رسمي بورس اوراق بهادار وين ه باشندپذيرفته شد

  ؛كند فعاليت ميشده توسط اتحاديه اروپا با بيشترين الزامات شفافيت اطالعاتي 
 ش شوند؛توانند در بازار برتر پذير بزرگ يا متوسط ميبا اندازه  هاي شركت تنها 
  وانند در بازار برتر معامله شوند. ت ) مي1رسيد سپرده جهانيمانند هاي سهام ( سهام عادي و گواهيتنها

 شوند. دهند در اين بازار پذيرش نمي سهامي كه به دارنده آن بيش از يك حق رأي مي
  ،به صورت حراج د آنها بايمعامالت براي كل دوره زماني كه سهام شركت در بازار برتر پذيرش شده است

 د؛نپيوسته انجام شو
 .وجود بازارگردان در معامالت اوراق بهادار در بازار برتر اجباري است 

آورده شده  ريزجدول در  نيبورس اوراق بهادار ومختلف  يها در بازارها شركت رشيپذ يبراكلي خالصه الزامات 
 است:

 ها در بازارهاي مختلف بورس اوراق بهادار وين پذيرش شركت: الزامات كلي براي 1جدول 
 بازار مستقيم ممتازبازار مستقيم بازار استانداردبازار برتر معيار

هاي بزرگ و  شركت اندازه شركت
 متوسط

هاي بزرگ و  شركت
 متوسط

هاي كوچك و در  شركت
 حال رشد

هاي كوچك و در  شركت
 حال رشد

 بازار سوم بازار سوم بازار رسمي بازار رسمي بخش مورد پذيرش

انواع اوراق بهادار 
 معامله قابل

  يو گواه يسهام عاد
 سهام

راق و ساير او يسهام عاد
بهادار از قبيل گواهي 

و ها  تقدم حق ،مشاركت
 غيره

 سهام يو گواه يسهام عاد سهام  يو گواه يسهام عاد

حراج پيوسته يا حراج  حراج پيوسته روش معامالتي
 قيمتي تك

حراج پيوسته يا حراج 
 قيمتي تك

حراج پيوسته يا حراج 
 قيمتي تك

 اجباري وجود بازارگردان
در حراج پيوسته اجباري 

قيمتي  اما در حراج تك
 .اختياري است

در حراج پيوسته اجباري 
قيمتي  اما در حراج تك

 اختياري است

در حراج پيوسته اجباري 
قيمتي  اما در حراج تك

 اختياري است

 ها در بازار برتر بورس اوراق بهادار وين اي براي پذيرش شركت الزامات پايه -1-2

 تواند وجود داشته باشد). به عبارت ديگر  سال باشد (استثنا مي 3شركت بايد حداقل  پيشينه فعاليت
هاي  صورتساله فعاليت كرده و  3شركت در زمان ورود به بازار برتر، بايد حداقل براي يك دوره زماني 

 سال مالي كامل قبل از پذيرش در بازار برتر منتشر كرده باشد؛ 3مالي خود را براي 
 سرمايه شركت بايد حداقل يك ميليون يورو باشد؛ 

                                                      
١ . Global Depository Receipt (GDR) 
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  تواند هريك از موارد زير باشد: مينرخ سهام شناور آزاد 

 درصد كل ارزش اسمي سهام يا  25الف) 

 شركت يا سهام كل درصد تعداد  25ب) 

 .سهامدار مختلف 50درصد سهام توسط حداقل  10كم  الكيت دستمج) 
  بايد حداقل  1درصد باشد، ارزش بازاري سهام شناور آزاد 25در صورتي كه نرخ سهام شناور آزاد بيشتر از

درصد باشد، ارزش بازاري سهام شناور  25ميليون يورو باشد. اما اگر نرخ سهام شناور آزاد كمتر از  20
 ميليون يورو باشد. 40اقل بايد حدآزاد 

 المللي ( دهي مالي بين هاي مالي بايد براساس استانداردهاي گزارش صورتIFRS يا استانداردهاي (
 (به عنوان مثال، اصول حسابداري اياالت متحده آمريكا، 2شده رسميت شناخته الملليِ به حسابداري بين

 يها صورتتوانند  مي ي كشور ثالثها شركت نيهمچنباشد. تهيه شده ) جنوبي ژاپن، كانادا، چين و كره
 .كنند هيتهكشور خود  3يمل حسابداري ياستانداردها براساس را خود يمال

 زبان آلماني و انگليسي باشد؛هر دو هاي مالي توسط شركت بايد به  انتشار گزارش 
 پذيرش  ي انتشار اميدنامهها مطابق با قانون بورس اوراق بهادار و قانون بازار سرمايه متعهد به  شركت

و داده خود قرار تارنماي و به منظور دسترسي عموم به اين اميدنامه، شركت بايد آن را در  هستند
 در تارنماي شركت وجود داشته باشد.حداقل تا يك سال بعد از پايان دوره عرضه بايد 

آورده شده  ريزجدول در  نياوراق بهادار وبورس مختلف  يها در بازارها شركت رشيپذ يبرااي  پايهخالصه الزامات 
 است:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
١  . Market capitalization of the Free Float 

٢  . Internationally‐Recognized Accounting Standards 
٣. National Accounting Standards 
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 ها در بازارهاي مختلف بورس اوراق بهادار وين براي پذيرش شركت اي پايه: الزامات 2جدول 

 بازار استاندارد بازار برتر معيار
بازار مستقيم 

 ممتاز
 بازار مستقيم

سال (استثنا  3حداقل  فعاليت  نه يپيش
 )پذير است امكان

سال (استثنا  3حداقل 
 )پذير است امكان

 - يك سال

 يورو هزار 70حداقل  يورو  هزار 70حداقل  حداقل يك ميليون يورو حداقل يك ميليون يورو سرمايه

خ سهام شناور رن
 آزاد

درصد كل ارزش  25الف) 
  ايسهام  ياسم
كل درصد تعداد  25) ب

  ايشركت سهام 
 10 كم مالكيت دست) ج

درصد سهام توسط حداقل 
 سهامدار مختلف. 50

درصد كل ارزش  25الف) 
  ايسهام  ياسم
كل درصد تعداد  25) ب

  ايشركت سهام 
 10 كم مالكيت دست) ج

درصد سهام توسط حداقل 
 سهامدار مختلف. 50

تعداد كافي سهامدار 
 مختلف

تعداد كافي سهامدار 
 مختلف

 سهامارزش بازاري 
 آزاد شناور

ميليون يورو  20حداقل 
براي نرخ سهام شناور آزاد 

درصد يا  25بيشتر از 
ميليون يورو  40حداقل 

براي نرخ سهام شناور آزاد 
 درصد 25كمتر از 

- - - 

استانداردهاي 
 حسابداري

 يده گزارش يستانداردهاا
 اي) IFRS( يالملل نيب يمال

 يحسابدار ياستانداردها
 تيرسم به يِالملل نيب

 شده شناخته

 يده گزارش يستانداردهاا
 اي) IFRS( يالملل نيب يمال

 يحسابدار ياستانداردها
 تيرسم به يِالملل نيب

 شده شناخته

 يستانداردهاا
 يمال يده گزارش

) IFRS( يالملل نيب
 ياستانداردها اي

 ملي يحسابدار

- 

 - يسيو انگل يآلمان يآلمان يسيو انگل يآلمان زبان انتشار گزارش
انتشار اميدنامه 

 پذيرش
 ي دنامهيمتعهد به انتشار ام

 رشيپذ
 ي دنامهيمتعهد به انتشار ام

 رشيپذ
انتشار فقط در حالت 

 عرضه عمومي
انتشار فقط در حالت 

 عرضه عمومي

 ها در بازار برتر بورس اوراق بهادار وين دهي براي پذيرش شركت الزامات گزارش -1-3

  را خود شده و گزارش مديريت  هاي مالي حسابرسي از جمله صورتشركت بايد گزارش مالي ساالنه
مطابق با قوانين بورس اوراق بهادار و براساس استانداردهاي  ماليماه بعد از اتمام دوره  4حداكثر طي 

همان زمان، شركت ) منتشر كند و آن را به بورس وين ارسال كند. در IFRSالمللي ( دهي مالي بين گزارش
 خود قرار دهد؛تارنماي موم بر روي بايد گزارش مالي ساالنه را به منظور استفاده ع
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 ماه بعد از اتمام  2را حداكثر طي ماهه  هاي مالي شش صورتاز جمله ماهه  شركت بايد گزارش مالي شش
المللي  دهي مالي بين ارشمطابق با قوانين بورس اوراق بهادار و براساس استانداردهاي گز ماليدوره  نيم

)IFRSماهه  ) منتشر كند و آن را به بورس وين ارسال كند. در همان زمان، شركت بايد گزارش مالي شش
 خود قرار دهد؛تارنماي موم بر روي را به منظور استفاده ع

 ؛اختياري است ميالدي به بعد 2019سال هاي مالي فصلي توسط شركت از  انتشار گزارش 
  شركتي  راهبريها در بازار برتر، اعالم تعهد شركت به رعايت قوانين  پذيرش سهام شركتاز الزامات

خود افشا  تارنماياتريش را در  راهبري شركتياتريش است. شركت بايد اعالميه تعهد به رعايت قوانين 
ثالث،  اند با توجه به معيارهاي پذيرش كشور هايي كه خارج از كشور اتريش ثبت شده (براي شركت .كند

شركتي، شركت بايد آن  راهبريبرخي استثنائات وجود دارد) در صورت هرگونه انحراف شركت از قوانين 
 ؛خود منتشر كند تارنمايرا از طريق 

  را ) يمال عيوقا ميتقو(شركت بايد دو ماه قبل از شروع سال مالي مربوطه، جدول زماني اقدامات شركتي
اين جدول زماني شامل مواردي همچون زمان برگزاري مجمع عمومي خود منتشر كند.  تارنمايبر روي 

 ؛ماه است هاي شش ساالنه، زمان پرداخت سود و زمان انتشار گزارش
  مالكيتسهام خود كند و در نتيجه آن، ميزان سهام در  فروشخريد يا در صورتي كه شركت اقدام به 

دو حداكثر اي درصد مالكيت سهام خود طي شركت از آستانه تعيين شده عبور كند، شركت ملزم به افش
  ؛روز معامالتي بعد از خريد يا فروش سهام است

 روز معامالتي بعد از انجام و مطابق با قوانين  3بايد حداكثر  1شده توسط مديران شركت معامالت انجام
 افشا شوند؛ 2سوءاستفاده از بازار

 اشخاص فهرست بق با قوانين سوءاستفاده از بازار، طاشركت بايد م ،در راستاي جلوگيري از معامالت نهاني
 ؛داري كند رساني كرده و آنها را نزد خود نگهروز بهو  را تهيه 3ينهانداراي اطالعات 

 يكيالكترون سامانهبا موظف است كه اتصال شركت  ي،در راستاي افشاي معامالت نهان Ad hoc4 حفظ  را
، در اختيار عموم قرار گيرددر اسرع وقت بايد كه نهاني انتشار هرگونه اطالعات  يبرا سامانه نياز ا وكرده 

 كند.استفاده 
آورده  ريزجدول در  نيبورس اوراق بهادار ومختلف  يها در بازارها شركت رشيپذ يبرادهي  گزارشخالصه الزامات 

 شده است:
 

                                                      
١  .  Directors' Dealings 
٢  .  Market Abuse Regulation 

٣  .  Insider List 
۴  .  Electronic Ad Hoc System: 

 يك سيستم مورد استفاده براي انتشار سريع اطالعات است.
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 ها در بازارهاي مختلف بورس اوراق بهادار وين براي پذيرش شركت دهي گزارش: الزامات 3جدول 
 بازار مستقيم ممتازبازار مستقيم بازار استانداردبازار برتر معيار

هاي  انتشار گزارش
 مالي ساالنه

انتشار گزارش مالي ساالنه 
هاي مالي  از جمله صورت

 4شده حداكثر  حسابرسي
 سال ماليماه بعد از اتمام 

گزارش مالي ساالنه انتشار 
هاي مالي  از جمله صورت

 4شده حداكثر  حسابرسي
 سال ماليماه بعد از اتمام 

انتشار گزارش مالي ساالنه 
هاي مالي  از جمله صورت

 5شده حداكثر  حسابرسي
 سال ماليماه بعد از اتمام 

- 

هاي  انتشار گزارش
 ماهه مالي شش

انتشار گزارش مالي 
ماهه از جمله  شش

ماهه  مالي شش هاي صورت
ماه بعد از اتمام  2حداكثر 

 دهي دوره گزارش

انتشار گزارش مالي 
ماهه از جمله  شش

ماهه  هاي مالي شش صورت
ماه بعد از اتمام  3حداكثر 

 دهي دوره گزارش

 يحداكثر طگزارش موقت 
ماه بعد از اتمام دوره  3

 يده گزارش
- 

هاي  انتشار گزارش
 مالي فصلي

به بعد  2019از سال 
 اختياري است.

- - - 

رعايت قوانين 
 راهبري شركتي

اعالم تعهد شركت به 
راهبري  نيقوان تيرعا

 شركتي

اگر اين قوانين اعمال 
نشوند نياز به توضيحات 

 دارد

- - 

انتشار تقويم وقايع 
 مالي

دو ماه قبل از شروع سال 
 مربوطه يمال

- 
دو ماه قبل از شروع سال 

 مربوطه يمال
- 

افشاي درصد 
مالكيت شركت بر 

 سهام خود
 - - اجباري اجباري

افشاي معامالت 
 مديران

دهي اين معامالت  گزارش
مطابق با قوانين 
 سوءاستفاده از بازار

دهي اين معامالت  گزارش
مطابق با قوانين 
 سوءاستفاده از بازار

دهي اين معامالت  گزارش
مطابق با قوانين 
 سوءاستفاده از بازار

معامالت دهي اين  گزارش
مطابق با قوانين 
 سوءاستفاده از بازار

اقدامات براي 
جلوگيري از 

دارندگان معامالت 
 نهانياطالعات 

 فهرستروزرساني  تهيه و به
معامالت نهاني مطابق با 
 قوانين سوءاستفاده از بازار

 فهرستروزرساني  تهيه و به
معامالت نهاني مطابق با 
 قوانين سوءاستفاده از بازار

 فهرستروزرساني  تهيه و به
معامالت نهاني مطابق با 
 قوانين سوءاستفاده از بازار

روزرساني  تهيه و به
معامالت نهاني  فهرست

مطابق با قوانين 
 سوءاستفاده از بازار

افشا از طريق 
 Ad hoc سامانه

افشاي اطالعات نهاني از 
الكترونيكي  سامانه طريق

Ad hoc

افشاي اطالعات نهاني از 
الكترونيكي  سامانه طريق

Ad hoc

افشاي اطالعات نهاني از 
الكترونيكي  سامانه طريق

Ad hoc  

افشاي اطالعات نهاني از 
الكترونيكي  سامانه طريق

Ad hoc  
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 ها در بازار برتر بورس اوراق بهادار لندن شرايط پذيرش شركت -2
سه بازار ها را در  اهداف و نيازهاي تأمين مالي شركترشد، بورس اوراق بهادار لندن با توجه به اندازه شركت، 

هاي  . شركتكند تقسيم مي 3اي و بازار اوراق بهادار حرفه 2گذاري جايگزين ، بازار سرمايه1مختلف يعني بازار اصلي
هاي سراسر دنيا در بازار اصلي بورس لندن پذيرش  و بسياري از بزرگترين و مشهورترين شركت سابقهبزرگ و با

 5، بازار استاندارد، بخش رشد باال 4برترشوند. بازار اصلي بورس اوراق بهادار لندن به چهار بخش فرعي شامل بازار  مي
 .ستا در جدول زير آورده شدهتوضيحات آن شود كه  تقسيم مي 6و بخش تأمين مالي ويژه

 بازار اصلي بورس اوراق بهادار لندن مختلفهاي  : بخش4جدول 
 تعريف بازار

 برتربازار 
گذاري با  و نهادهاي سرمايه 7تجاريهاي  سهام منتشر شده توسط شركت تنهادر اين بازار 

ملزم به رعايت قوانين  برترها با پذيرش در بازار  شوند. شركت معامله مي 8سرمايه ثابت و متغير
 لندن هستند كه بيش از الزامات وضع شده توسط اتحاديه اروپا است. بورس پيشرفته 

 بازار استاندارد
)، اوراق بدهي و GDRsبازار استاندارد بازاري براي معامالت سهام، رسيدهاي سپرده جهاني (

ابزارهاي مشتقه مبتني بر اوراق بهادار است كه بايد با حداقل الزامات وضع شده توسط اتحاديه 
 نطباق داشته باشند. اروپا ا

 بخش رشد باال

هاي اروپايي و انگليسي با اندازه متوسط كه نيازمند  اين بخش از بازار براي كمك به شركت
شده  هاي پذيرفته دسترسي به سرمايه براي ادامه رشد خود هستند، طراحي شده است. شركت

در بازار رشد باال مشمول حداقل استانداردهاي اتحاديه اروپا و همچنين استانداردهاي افشا و 
گيرند. در اين بخش از بورس اوراق بهادار لندن به طور  پذيرش بورس اوراق بهادار لندن قرار مي

 توجهي دارند و در طول شود كه توانايي كسب رشد قابل هايي معامله مي خاص، سهام شركت
 هستند. برترزمان در حال تالش براي پيوستن به بازار 

 بخش تأمين مالي ويژه

گذاران نهادي،  سرمايهقصد دارند بسيار تخصصي كه گذاري  براي نهادهاي سرمايهاين بازار 
 از يگذار هيسرما رانيمد از يمختلف انواع .استاي و آگاه را هدف قرار دهند، طراحي شده  حرفه
 به كه بزرگ يخصوص يگذار هيسرما يها صندوق و سكير پوشش يها صندوق رانيمد جمله
 .كنند تيفعالتوانند در اين بخش  مي هستند لندن يعموم يبازارها در رشيپذ دنبال

                                                      
١ . Main Market 
٢ . Alternative Investment Market (AIM): 

هاي كوچك و درحال رشد است كه به آنها فرصت افزايش سرمايه از طريق اين  المللي بورس اوراق بهادار لندن براي شركت گذاري جايگزين، بازار بين بازار سرمايه
 اند. شركت از سراسر جهان در آن پذيرش شده 3600حاضر بالغ بر ترين بازار رشد در سراسر جهان بوده و در حال  دهد. اين بازار موفق بورس را مي

٣ . Professional Securities Market: 
ها امكان افزايش سرمايه از طريق  ها طراحي شده است. اين بازار به شركت اي يك بازار خاص و نوآورانه است كه براي نيازهاي خاص شركت بازار اوراق بهادار حرفه

 دهد. اي را مي گذاران حرفه ادار ويژه همچون اوراق بدهي و رسيد سپرده براي سرمايهانتشار اوراق به
۴ . Premium Market 
۵  .  High Growth Segment (HGS) 

۶ . Specialist Fund Segment (SFS) 
٧  .  Trading Companies 

٨  .  Closed and Open‐ended Investment Entities 
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هاي اوراق بهادار است بنابراين فقط به  ها در بازار برتر بورس با توجه به هدف اين گزارش كه شرايط پذيرش شركت
 پردازيم.  مي برترها در بازار برتر بورس اوراق بهادار لندن يعني بازار  بررسي الزامات پذيرش شركت

تقسيم  2و تعهدات مداوم 1پذيرشبورس اوراق بهادار لندن به دو دسته الزامات  برترها در بازار  الزامات پذيرش شركت
 شوند.  مي

 ها در بازار برتر بورس لندن  الزامات پذيرش سهام شركت -2-1

 ؛استدرصد  25حداقل  برترها در بازار  نرخ سهام شناور آزاد براي پذيرش شركت 
  3ي خود را حداقل براي  شده بايد اطالعات مالي تاريخي حسابرسي برتريك شركت براي پذيرش در بازار 

سال مالي آخر منتشر كرده باشد. عالوه بر اين شركت بايد تأييديه كتبي مبني بر انطباق اين اطالعات با 
 هاي مستقل حسابرسي و حسابداري مربوطه را از حسابرسان دريافت كند؛ دستورالعمل

  را در سه سال گذشته ارايه وكار خود  درصد از كسب 75حداقل ربوط به اطالعات درآمدي مشركت بايد
 ؛دهد

 وكار  در كسبزماني حداقل سه ساله در كنترل داشته و   هاي خود را براي يك دوره شركت بايد اكثر دارايي
 3؛خود استقالل داشته باشد

  ماه  12كافي براي حداقل  است بايد داراي سرمايه در گردش برتريك شركت كه متقاضي پذيرش در بازار
 آينده باشد؛

 به خود  4حاميتأمين سرمايه را به عنوان را دارند بايد يك شركت  برتركه قصد پذيرش در بازار  يهاي شركت
مناسب بودن شركت براي عرضه اوليه عمومي را مورد ارزيابي قرار  ،بورس معرفي كنند. شركت حامي

دهد و درباره قوانين پذيرش و قوانين اميدنامه به شركت متقاضيِ پذيرش مشورت داده و تأييديه انطباق  مي
 كند.  مي ارايه 5آنها با قوانين و مقررات مربوطه را به نهاد پذيرش انگلستان

هاي مختلف بازار اصلي بورس اوراق بهادار لندن در جدول زير آورده  ها در بخش ركتشسهام خالصه الزامات پذيرش 
 شده است: 

 
 

 

 

                                                      
١  .  Eligibility Criteria 
٢  .  Continuing Obligations 

هاي شركت و كسب و كار آن نبايد تحت تأثير و در كنترل سهامداران عمده باشد و شركت بايد از استقالل مناسبي در برابر سهامداران عمده  دارايي. 3
   اي ميان شركت و سهامداران عمده آن محقق شود.  نامه تواند با انعقاد توافق برخوردار باشد. اين امر مي

۴  .  Sponsor 
۵ . United Kingdom Listing Authority (UKLA) 



 هاي اوراق بهادار ها در بازار برتر بورس شرايط پذيرش شركت

10 

 هاي مختلف بازار اصلي بورس لندن ها در بخش شركتسهام : الزامات پذيرش 5جدول 

برتربازار معيارها
 (سهام)

 بازار استاندارد 
 سهام)براي معامالت (

 استانداردبازار 
 )يسپرده جهان ديرسبراي معامالت ( 

 درصد 25حداقل  درصد 25حداقل  درصد 25حداقل نرخ سهام شناور آزاد

حداقل سه سال  اطالعات مالي تاريخي حسابرسي شده
 مالي آخر

سه سال مالي آخر 
يا دوره زماني 

 تر كوتاه

سه سال مالي آخر يا دوره زماني 
 تر كوتاه

درآمد و سود خالص سهارايه سوابق 
 حداقل سال اخير توسط شركت براي

 وكار خود  درصد از كسب 75
 - - موردنياز است

هايبر روي اكثر داراييشركت كنترل 
 - - موردنياز است خود به مدت حداقل سه سال

ي درالزامات براي وضعيت سرمايه
 - - موردنياز است گردش كافي

 - - موردنياز استحاميشركت 

 ها در بازار برتر بورس لندن تعهدات مداوم براي پذيرش سهام شركت -2-2

  ؛استدرصد  25حداقل  برترها در بازار  شركت تداوم حضورنرخ سهام شناور آزاد براي 
  هاي ساالنه طي  بورس اوراق بهادار لندن ملزم به انتشار گزارش برتريك شركت متقاضي پذيرش در بازار

هاي مالي تلفيقي  حداكثر چهار ماه بعد از پايان سال مالي است. گزارش ساالنه بايد شامل صورت
)، گزارش مديريت (از جمله IFRSالمللي ( دهي مالي بين شده براساس استانداردهاي گزارش حسابرسي
گيرد)  بيانيه جوابگويي (كه در آن صحت اطالعات گزارش مورد تأييد قرار مي ) و1راهبري شركتيوضعيت 

 سال در دسترس عموم باشد؛  5باشد. گزارش مالي ساالنه شركت بايد به مدت حداقل 

  ماهه  هاي شش بورس اوراق بهادار لندن ملزم به انتشار گزارش برتريك شركت متقاضي پذيرش در بازار
 ماهه نيازي به حسابرسي ندارند؛ است. اطالعات مالي شش سال مالي نيمپايان حداكثر دو ماه بعد از 

 ماهه اقدام به انتشار بيانيه موقت  هاي مالي ساالنه و شش يك شركت بايد دو بار در سال بين گزارش
مديريت كند. شركت ملزم به انتشار تمام اطالعات مالي در اين بيانيه نيست اما اين بيانيه بايد شامل 

 وكار شركت و همچنين وضعيت مالي شركت در دوره زماني مربوطه باشد؛ روز از كسب طالعات بها

 شده (به غير از برخي استثناهاي خاص) و براساس استانداردهاي  بايد حسابرسي اطالعات مالي شركت
 ه شوند؛ يتهUS GAAP معادل آن همچون استاندارد  هاي) يا استانداردIFRSالمللي ( دهي مالي بين گزارش

                                                      
 تيريمدنحوه  و همچنين كند تياز آن تبع ديكه شركت با راهبري شركتي نيقوان يافشادر گزارش وضعيت راهبري شركتي، مواردي همچون .  1

 شوند. آورده مي شركت يداخل يها و كنترل سكير
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  راهبري شركتيبورس اوراق بهادار لندن است بايد با قوانين  برترشركتي كه متقاضي پذيرش در بازار 
انگلستان انطباق داشته باشد در غير اين صورت بايد در گزارش ساالنه خود، داليل عدم انطباق با قوانين 

 را توضيح دهد؛ راهبري شركتي

  را ملزم به انطباق با  1هاي مديريتي بايد تمام اشخاص داراي مسئوليت برتريك شركت پذيرفته شده در بازار
كه در قانون پذيرش به آن اشاره شده است، زمان و  Modelقوانين معامالت اوراق بهادار كند. قانون 
شود را  هاي مديريتي قادر به معامله در اوراق بهادار شركت مي شرايطي كه يك شخص داراي مسئوليت

 2كند؛ د و تعهدات معيني را بر اين شخص و اشخاص وابسته به آن وضع ميكن تعيين مي

  است به جز   تقدم ملزم به انتشار سهام جديد از طريق حق برتربه طور كلي شركت پذيرفته شده در بازار
ر يا قوانين ملي معادل، مورد استفاده قرا 3ها مطابق با قوانين تجارت انگلستان تقدم مواردي كه انتشار حق

 گيرد؛ نمي

  4هاي كالسي بايد معامالت مهم و خاص خود را براساس آزمون برتريك شركت متقاضي پذيرش در بازار 
هاي معين شركت مندرج در  بندي كند كه اين آزمون منجر به ايجاد نسبت اندازه معامله به شاخص طبقه

به دست آمده، معامالت در سه  شود. براساس نسبت قانون پذيرش (به عنوان مثال ارزش بازاري شركت) مي
بندي ندارند.  گيرند. الزم به ذكر است كه تمام معامالت نياز به طبقه كالس اول، دوم و سوم قرار مي

رساني  به بازار اطالع 5گيرند بايد از طريق خدمات اطالعات قانوني معامالتي كه در كالس دوم و سوم قرار مي
روند و براي انجام آن بايد  گيرند جزو معامالت مهم به شمار مي ميشوند. معامالتي كه در كالس اول قرار 

نامه كالس اول براي سهامداران منتشر شده و تأييديه سهامداران براي اين معامله دريافت شود. اين  بخش
نامه كه شامل اطالعات مهم و مشخص در ارتباط با معامالت پيشنهادشده و اثرگذاري موردانتظار آن  بخش
 باشد، بايد توسط نهاد پذيرش انگلستان نيز تأييد شود؛ كت ميبر شر

  شود نياز به انتشار  انجام مي 6و اشخاص مرتبط برترمعامالت خاصي كه بين شركت پذيرفته شده در بازار
نامه بايد توسط نهاد پذيرش انگلستان مورد تأييد  نامه سهامداران و تأييديه سهامداران دارد. اين بخش بخش
رفته و يك مشاور مستقل نيز بايد پيشنهاد خود را در رابطه با منصفانه و معقول بودن اين معامالت قرار گ
 بدهد؛

  را لغو كند بايد در مجمع عمومي،  برتردر صورتي كه شركت بخواهد پذيرش اوراق بهادار خود در بازار
 درصد سهامداران را دريافت كرده باشد.  75تأييديه حداقل 

                                                      
١  .  Persons Discharging Managerial Responsibilities (PDMRs) 

(مثالً چند هفته قبل از  مشخصيهاي  هاي مديريتي را از انجام معامالت طي دوره ، اشخاص داراي مسئوليتModel. در حالت خاص قانون  2
 كند.  ، محدود ميهستنداني شركت داراي اطالعات نهمديران هاي زماني كه  ماهه) يا دوره هاي ساالنه و شش گزارش

٣. UK Companies Act 
۴  .  Class Tests 
۵ . Regulatory Information Service (RIS) 

درصد سهام شركت را در اختيار  10ماه گذشته از سهامداران عمده (به طور كلي يك سهامدار كه حداقل  12. شخص مرتبط، فردي است كه طي  6
 توجهي بر شركت دارد يا يك شخص وابسته به اين افراد بوده باشد. ر از اعضاي گروه، شخصي كه تأثير قابلدارد)، مديران شركت يا يكي ديگ
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هاي مختلف بازار اصلي بورس اوراق بهادار لندن در جدول زير  ها در بخش مداوم براي پذيرش شركتخالصه تعهدات 
 آورده شده است:

 لندن اوراق بهادار هاي مختلف بازار اصلي بورس ها در بخش براي پذيرش شركتمداوم  تعهدات: 6جدول 

 معيارها
برتربازار

 (سهام)
 بازار استاندارد 

 سهام)براي معامالت (
 بازار استاندارد

 )يسپرده جهان ديرسبراي معامالت ( 
 درصد 25حداقل  درصد 25حداقل  درصد 25حداقل  نرخ سهام شناور آزاد

 موردنياز است موردنياز است موردنياز استگزارش مالي ساالنهانتشار
 - موردنياز است موردنياز استماهه گزارش مالي ششانتشار
 - موردنياز است موردنياز استهاي موقت مديريت بيانيهانتشار

ياIFRSدهي براساس گزارش
 استانداردهاي معادل

 موردنياز است موردنياز است موردنياز است

يا مربوطه انطباق با قوانين   راهبري شركتيقوانين انطباق با 
 آنداليل عدم انطباق توضيح 

- - 

برايمربوطه قوانين اعمال
اشخاص محدود كردن معامالت 

 هاي مديريتي داراي مسئوليت
 - - شود اعمال مي مربوطهقوانين 

انتشار سهام جديد از طريق
  تقدم حق

 - موردنياز است موردنياز است

 - - شود ميانجام قوانين مطابق  معامالت مهمانتشار 
 - - شود ميانجام قوانين مطابق معامالت اشخاص مرتبطانتشار

درصد سهامداران  75تأييديه  پذيرش اوراق بهادار لغو
 موردنياز است

نيازي به تأييديه 
 سهامداران نيست

نيازي به تأييديه سهامداران 
 نيست
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  1ها در بازار برتر بورس سهام توكيو شرايط پذيرش شركت -3
ميالدي از  2016طوري كه تا پايان دسامبر سال  هاي دنيا است به بورس سهام توكيو يكي از معتبرترين بورس

لحاظ ارزش بازاري، رتبه سوم دنيا و رتبه اول آسيا را به خود اختصاص داده است. معامالت در بورس سهام توكيو در 
ار و باز 6، بازار پيشرفته توكيو5، بازار جاسدك4، بازار مادرز3، بازار بخش دوم2بازارهاي مختلفي شامل بازار بخش اول

شود كه در شكل زير نشان داده شده است. در بازار بخش اول و بازار بخش دوم  انجام مي 7پيشرفته اوراق قرضه توكيو
هاي ژاپني و خارجي با اندازه بزرگ و متوسط  كه تابلوهاي بازار اصلي بورس سهام توكيو هستند، به ترتيب شركت

ي  از لحاظ اندازه و نقدشوندگي به عنوان يكي از بازارها با رتبهشوند. بازار بخش اول بورس سهام توكيو  پذيرفته مي
اي از معامالت سهام خود را در اين بازار  گذاران خارجي بخش عمده شود به طوري كه سرمايه باال در دنيا شناخته مي

 پردازيم. ها در اين بازار مي دهند كه در ادامه به بررسي شرايط پذيرش شركت انجام مي

 بازارهاي مختلف بورس سهام توكيو: 2شكل 

 
و الزامات  8سهم خود در بورس سهام توكيو، بايد دو نوع الزام (الزامات رسميفته شدن هر شركتي براي پذير

ها در بازار  شركت فته شدنبه تشريح معيارهاي پذيرتنها ) را رعايت كند كه با توجه به هدف اين گزارش، 9پذيرش
 پردازيم.  برتر بورس سهام توكيو يعني بازار بخش اول مي

                                                      
١ . Tokyo Stock Exchange: 

ميالدي از ادغام بورس سهام توكيو با بورس اوراق بهادار اوزاكا ايجاد  2013) در اول ژانويه سال Japan Exchange Groupگروه بورس ژاپن (
ميالدي، بازارهاي مشتقه  2014مارس سال  24ميالدي، بازارهاي نقدي سهام را در بورس سهام توكيو و در  2013جوالي  16گروه بورس ژاپن در شد. 

  را در بورس اوزاكا يكپارچه كرد.
٢ . First Section Market 
٣ . Second Section Market 
۴ . Mothers Market 
۵ . JASDAQ 
۶ . Tokyo Pro Market 
٧ . Tokyo Pro‐Bond Market 
٨ . Formal Requirements 
٩ . Eligibility Requirement 



 هاي اوراق بهادار ها در بازار برتر بورس شرايط پذيرش شركت

14 

 ها در بازار برتر (بازار بخش اول) بورس سهام توكيو الزامات رسمي براي پذيرش سهام شركت -3-1

د ها در بورس سهام توكيو، داشتن حداقلي از تعدا شده براي پذيرش شركت از جمله الزامات رسمي در نظر گرفته
(درصد سهام شناور آزاد)، تعداد سهام  1ي هر شركت شده سهامداران، نسبت سهام معامله شده به سهام پذيرفته

معامله و حقوق  شده، ارزش بازاري سهام قابل (تعداد سهام شناور آزاد)، ارزش بازاري سهام پذيرفته 2معامله قابل
 صاحبان سهام هستند. 

 در بازار بخش اول بورس سهام توكيو به صورت زير هستند:ها  الزامات رسمي براي پذيرش شركت
 سهامدار داشته باشند؛ 2200هاي حاضر در بازار بخش اول بايد حداقل  هر يك از شركت 

 باشد؛ 3واحد 20,000هام شناور آزاد) در بازار بخش اول بايد حداقل معامله (تعداد س ام قابلتعداد سه 

 معامله (ارزش بازاري سهام شناور آزاد) در بازار بخش اول بايد حداقل يك ميليارد  ارزش بازاري سهام قابل
 ) باشد؛كايآمر دالر ونيليم 10يا ژاپن (ين 

 ي هر شركت (درصد سهام شناور آزاد) در بازار بخش اول  معامله به سهام پذيرفته شده نسبت سهام قابل
 درصد باشد؛ 35بايد حداقل 

 ميليون دالر آمريكا)  250ميليارد ين ژاپن ( 25شركت بايد حداقل   ارزش بازاري سهام پذيرفته شده
 باشد؛

 سال باشد؛ 3وكار شركت بايد حداقل  هاي متوالي انجام كسب تعداد سال 

 ؛) باشدكايآمر دالر ونيليم 10يا بايد حداقل يك ميليارد ين ژاپن (  حقوق صاحبان سهام شركت 
 برقرار باشد: زيررد يكي از موا 

ميليون  5ميليون ين ژاپن ( 500مقدار كل سود شركت در دو سال مالي آخر بايد حداقل  الف)
 دالر آمريكا) باشد يا 

ميليون دالر  500ميليارد ين ژاپن ( 50شركت بايد حداقل   ارزش بازاري سهام پذيرفته شده ب)
 100ميليارد ين ژاپن ( 10از  بيشترمقدار فروش شركت در سال آخر كه  به شرط آنآمريكا) باشد 

 ميليون دالر آمريكا) بوده باشد؛
ها در هر يك از بازارهاي بورس سهام توكيو (بازار بخش اول، بازار بخش  الزامات رسمي براي پذيرش سهام شركت

 ه است.بازار جاسدك) به طور خالصه در جدول زير آورده شد و دوم، بازار مادرز

 
 

 

                                                      
١ . Ratio Of Tradable Shares To Listed Shares 
٢ . Number Of Tradable Shares 

 .سهم باشد 100رود هر واحد سهام شامل  كه انتظار مي . يك واحد سهام به معني حداقل تعداد سهامي است كه براي يك حق رأي الزم است 3
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 ها در بورس سهام توكيو : الزامات رسمي براي پذيرش سهام شركت7جدول 

 معيار
بازار اصلي

 مادرز
 جاسدك

 رشد استانداربازار بخش دومبازار بخش اول
 نفر 200حداقل  نفر 200حداقل  نفر 800حداقل  نفر 2200حداقل  تعداد سهامداران

تعداد سهام 
 معامله قابل

 - واحد 2,000 واحد 4,000 واحد 20,000

ارزش بازاري 
 معامله سهام قابل

حداقل يك ميليارد 
 10ين ژاپن (

 ميليون دالر آمريكا)

 ين ميليارد يك حداقل
 دالر ميليون 10( ژاپن

 )آمريكا

ميليون ين  500حداقل 
ميليون دالر  5ژاپن (

 آمريكا)

 ميليون ين ژاپن 500حداقل 
 ميليون دالر آمريكا) 5(

نسبت سهام 
معامله به  قابل

سهام پذيرفته 
 ي هر شركت شده

 - درصد 25حداقل  درصد 30حداقل  درصد 35حداقل 

ارزش بازاري 
 شده سهام پذيرفته

ميليارد  25حداقل 
 250ين ژاپن (

 ميليون دالر آمريكا)

ميليارد ين  2حداقل 
ميليون دالر  20ژاپن (

 آمريكا)

ميليارد ين حداقل يك 
ميليون دالر  10ژاپن (

 آمريكا)
- 

هاي  تعداد سال
متوالي انجام 

 وكار كسب
 - - حداقل يك سال سال 3حداقل 

حقوق صاحبان 
 سهام

 حداقل يك ميليارد ين ژاپن
 ميليون دالر آمريكا) 10(

- 
يليون م 200حداقل 

ميليون  2ين ژاپن (
 دالر آمريكا)

 منفي نباشد

مقدار سود يا 
 بازاريارزش 

 500خر حداقل آمقدار سود در دو سال مالي 
باشد يا ميليون دالر آمريكا)  5ميليون ين ژاپن (

 50حداقل  سهام پذيرفته شده ارزش بازاري
 باشد ميليون دالر آمريكا) 500ميليارد ين ژاپن (

آخر مالي فروش شركت در سال  كه به شرط آن
دالر ميليون  100ميليارد ين ژاپن ( 10از  بيشتر

 آمريكا) بوده باشد.

- 

حداقل  سودمقدار 
ميليون ين ژاپن  100

(يك ميليون دالر 
ارزش باشد يا  آمريكا)
 5حداقل   بازاري

 50ميليارد ين ژاپن (
 ميليون دالر آمريكا)

 باشد.

- 
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 ها در بازار برتر (بازار بخش اول) بورس سهام توكيو شركتيرفته شدن براي پذ پذيرشالزامات  -3-2

 ها در بازار بخش اول بورس سهام توكيو در جدول زير آورده شده است: براي پذيرش سهام شركت پذيرشالزامات 

 بورس سهام توكيوبازار بخش اول ها در  براي پذيرش سهام شركت: الزامات واجدشرايط بودن 8جدول 
 بازار بخش اولمعيار

 يداردرآمد پامبناي و فعاليت كرده به طور مداوم شركت  شركت يتداوم و سودآور
 وجود دارد.براي شركت 

 شود. يمنصفانه و صادقانه انجام مبه طور شركت وكار  كسب صحت و درستي مديريت شركت

 يبه درستشركت  يداخل يريتمد سامانهو  راهبري شركتي شركت يداخل يريتمد سامانهو  راهبري شركتي ياثربخش
 كنند. يكار مو تهيه شده 

اطالعات  ياست كه افشا يتيدر وضعپذيرش  يمتقاض اطالعات شركت يافشابودن ناسب م
 مناسب انجام شود. يا يوهبه شتواند  ميشركت 

 از تيحما اي عموم منافع يراستا در كه يالزامات ريسا
 توسط شركت متقاضي رعايت الزامات مربوطه شوند يم يتلق مهم بورس توسط گذار، هيسرما
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 ها در بازار برتر بورس استانبول  شرايط پذيرش شركت -4
بازار اصلي شامل بازار سهام، بازار اوراق بدهي، بازار مشتقه و بازار الماس و فلزات گرانبها  چهاربورس استانبول از 

نشان داده شده  1كه در شكل  است زيربخشهر يك از بازارهاي بورس استانبول داراي چندين  .تشكيل شده است
شامل بازار زيربخش طور كه در اين شكل آورده شده است، بازار سهام بورس استانبول داراي هفت  هماناست. 

، بازار محصوالت ساختاريافته و 4تحت نظرهاي  ، بازار شركت3هاي نوظهور ، بازار شركت2اصلي، بازار 1ستارگان
 . هستند 7فرم معامالتي آزاد فرم معامالتي بازار فرعي يا پلت ، پلت6اي حرفهران گذا ، بازار سهام براي سرمايه5تجمعي

 : ساختار بورس استانبول3شكل 

 

                                                      
١ . BIST STARS 
٢ . BIST MAIN 
٣ . BIST Emerging Companies Market  
۴ . WATCHLIST Company Market Or Close Watch Company 
۵ . Collective And Structured Products Market 
۶ . Equity Market For Qualified Investors 
٧ . Pre‐Market Trading Platform (PTP) Or Free Trade Platform (FTP) 
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معامله  ستارگان هايي در بازار سهام شركتشود.  به عنوان بازار برتر بورس استانبول شناخته مي ستارگانبازار 
ميليون  100قرار داشته يا ارزش بازاري سهام شناور آزاد آنها برابر يا بيشتر از  BIST 1001شوند كه در شاخص  مي

هاي  بار در ماه هاي موجود در اين بازار هر شش ماه يك لير تركيه باشد. ميانگين ارزش بازاري سهام شناور آزاد شركت
منتقل  اصلي باشد، به بازار  بازار ستارگانات گيرد. اگر شركت فاقد حداقل الزام قرار مي بازبينيژانويه و جوالي مورد 

ها در بازارهاي فرعيِ بازار سهام بورس استانبول آورده شده  اي از شرايط پذيرش شركت در جدول زير خالصه شود. مي
 است.

 ها در اين بازارها : بازارهاي فرعي بازار سهام استانبول و شرايط پذيرش شركت9جدول 

 تعريف بازار

 100ارزش بازاري سهام شناور آزاد آنها برابر يا بيشتر از هاي است كه  شامل شركت بازار ستارگان
 قرار داشته باشد. BIST 1002ميليون لير تركيه بوده يا در شاخص 

ميليون لير  100ارزش بازاري سهام شناور آزاد آنها كمتر از هاي است كه  شامل شركت بازار اصلي
 ميليون لير تركيه باشد. 25تركيه و بيشتر از 

 هاي نوظهور  بازار شركت
ميليون لير  25ارزش بازاري سهام شناور آزاد آنها كمتر از هاي است كه  شامل شركت

 تركيه باشد.

هايي است كه با توجه به ساختار مالي آنها مورد نظارت و  شامل سهام شركت تحت نظرهاي  بازار شركت
 گيرند. هاي ويژه قرار مي بازرسي

بازار محصوالت 
 ساختاريافته و تجمعي

 ها است. ها و گواهي معامله در بورس، وارانت هاي قابل شامل صندوق

بازار سهام براي 
 اي حرفهگذاران  سرمايه

گذاران خاص و واجد  هاي است كه سهام آنها به طور مستقيم به سرمايه شامل شركت
 شود. ميشرايط عرضه 

 فرم معامالتي آزاد پلت

ي ارزيابي وضعيت مالي و ساختار  هاي عمومي كه در نتيجه شركتسهام برخي از 
بورس قابليت معامله در ، آنها توسط هيأت بازار سرمايه تركيه (نهاد ناظر)مالكيت 
ها نزد هيأت بازار سرمايه تركيه  را ندارند، در صورت ثبت سهام اين شركتاستانبول 

 .فرم معامالتي آزاد معامله شوند توانند در پلت مي
 

                                                      
معامله شده در   يها سهام شركت نيسهم انتخاب شده از ب 100بازار سهام بورس استانبول است كه شامل  يشاخص اصل ،BIST 100شاخص .  1

معامله شده در بازار  زيآم مخاطره يگذار هيسرما يها امالك و مستغالت و سهام تراست يگذار هيسرما يها و سهام تراست ستارگان و اصلي يبازارها
 . باشد يم يو تجمع افتهيساختار محصوالت

معامله شده در   يها سهام شركت نيسهم انتخاب شده از ب 100بازار سهام بورس استانبول است كه شامل  يشاخص اصل ،BIST 100شاخص .  2
معامله شده در بازار  زيآم مخاطره يگذار هيسرما يها امالك و مستغالت و سهام تراست يگذار هيسرما يها و سهام تراستاصلي  ستارگان و يبازارها

 . باشد يم يو تجمع افتهيساختار محصوالت
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شوند كه الزامات پذيرش در هر  بندي مي طبقه 2و دوم 1اولدو گروه به  هاي پذيرفته شده در بازار ستارگان شركت
 ها به طور خالصه در جدول زير آورده شده است: يك از گروه

 ستارگاندر بازار  ها شركت : الزامات پذيرش10جدول 

 ستارگانبازار  معيارها
 گروه اول

 ستارگانبازار 
 گروه دوم

 ميليون لير تركيه 100حداقل  ميليون لير تركيه 250حداقل ارزش بازاري سهام شناور آزاد
 ميليون لير تركيه 400حداقل  حداقل يك ميليارد لير تركيهكل ارزش بازاري سهام پذيرفته شده

هايمطابق با صورت 3خالصسود ايجاد
مالي ساالنه و حسابرسي شده توسط 

 هاي گذشته حسابرسان مستقل در سال

مالي  دو سال آخرشركت بايد طي 
 داراي سود خالص باشد

مالي  دو سال آخرشركت بايد طي 
 داراي سود خالص باشد

 درصد 10 درصد 5حداقل نرخ سهام شناور آزاد
4هيسرمابهسهام صاحبان حقوقنسبت

هاي مالي اخير حسابرسي شده  در صورت
 توسط حسابرسان مستقل

 1بيشتر از  75/0بيشتر از 

  

                                                      
١. BIST STARS group 1 
٢  . BIST STARS group 2 
٣  .  Net Profit 
۴  .  Shareholders' Equity/Capital Ratio 



 هاي اوراق بهادار ها در بازار برتر بورس شرايط پذيرش شركت

20 

 گيري بندي و نتيجه جمع
ها با توجه به اندازه و  ها هستند و شركت هاي اوراق بهادار داراي بازارهاي مختلفي براي پذيرش شركت بورس

توانند در اين بازارها پذيرفته شوند. مطالعات انجام شده  اهداف خود و با رعايت الزامات پذيرش هر يك از بازارها مي
نسبت به ساير بازارهاي ايجاد شده، داراي الزامات پذيرش هاي اوراق بهادار  دهد كه بازار برتر بورس نشان مي

 لياز قب ييارهايبه مع توان ياوراق بهادار م يها در بازار برتر در بورس رشياز جمله الزامات پذتري است.  گيرانه سخت
 يزش بازارحداقل نرخ سهام شناور آزاد، حداقل ار شده، رفتهيسهام پذ يحداقل تعداد سهامداران شركت، ارزش بازار

شركت  تيفعال يماندوره ز ،يروش معامالت ،ماهه و فصلي) (ساالنه، شش يا دوره يها سهام شناور آزاد، انتشار گزارش
دهي مالي  گزارشبايد براساس استانداردهاي شده  حسابرسيهاي مالي  صورتهمچنين و وجود بازارگردان اشاره كرد. 

 .تهيه شوندشده  رسميت شناخته الملليِ به اري بينيا استانداردهاي حسابد )IFRS(المللي  بين
اند. به  در بازار برتر خود در نظر گرفته رشيپذ يبرا زيرا ن يگريداضافي  يارهاي، معاوراق بهادار يها از بورس يبرخ

خود به مدت حداقل سه  يها ييكنترل شركت بر اكثر دارامعيارهايي از قبيل بورس اوراق بهادار لندن عنوان مثال در 
همچنين  .وجود دارند يشركت حام كيبودن  يو دارا ندهيماه آ 12 يبرا يدر گردش كاف ي هيسال، دارا بودن سرما

 است.اطالعات  يمناسب بودن افشابورس سهام توكيو داراي معيارهاي ديگري همچون تداوم سودآوري شركت و 
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