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چکیده 

حق تقدم در پذیره نویسى سهام جدید شرکت همان حق اولویت سهام داران قبلى در  
پذیره نویسى سهام جدید است که واجد ماهیت حقوقى خاص بوده و به سهام داران قبلى تعلق داران قبلى تعلق 
مى گیرد. مبنا و منبع حق تقدم در نظام حقوقى ایران، قانون است. حق تقدم در زمره ى حقوق 
مالى به شمار مى رود و قابل نقل و انتقال است. انتقال این حق ممکن است در بورس یا خارج 
از آن صورت گیرد. انتقال حق تقدم تابع محدودیت هاى سهام داران در انتقال سهم خود است 

بنابراین در شرکت هاى سهام عام، انتقال سهام نمى تواند مقید یا مشروط باشد.  
حق تقدم مشابه اموال منقول نزد ثالث بازداشت مى گردد و مطابق ماده 66 قانون اجراى احکام  قانون اجراى احکام 
مدنى بدون تشریفات توقیف و مزایده فوراً و با تصویب دادگاه به فروش مى رسد تا از محل 
فروش آن هم طلب طلبکار اجرایى وصول گردد و هم خریدار فرصت کافى براى اعمال این 
حق را داشته باشد. حق تقدم از حقوق غیر قابل الغاى شرکاى سابق است و مطابق اساسنامه 
نمى توان آنان را از این حق محروم کرد بلکه سلب حق تقدم تنها در اختیار و صالحیت مجمع 
عمومى فوق العاده مى باشد که مى بایست مستدل و موجه و از موارد حادث و غیر قابل پیش 
بینى از قبل باشد و در گزارش هیأت مدیره و بازرسان شرکت علل و جهات اتخاذ تصمیم 
منعکس شود. چنانچه سلب حق تقدم ناشى از اطالعات نادرست مدیران به مجمع عمومى فوق منعکس شود. چنانچه سلب حق تقدم ناشى از اطالعات نادرست مدیران به مجمع عمومى فوق 
العاده باشد عالوه بر مسؤولیّت کیفرى، مسؤولیّت مدنى جبران خسارت وارده به سهام داران 

قبلى را نیز در پى خواهد داشت. 
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درآمد 
امروزه رشد و گسترش فعالیت هاى اقتصادى بویژه از طریق گسترش و توسعه شرکت  هاى هاى اقتصادى بویژه از طریق گسترش و توسعه شرکت  هاى 
تجارى و تعامالت این شرکت ها با اشخاص حقوقى و حقیقى، نقش انکارناپذیرى در پیشرفت 
همه جانبۀ کشورها داراست. در همین راستاست که اکنون در زمینه هاى اقتصاد، از مباحث 
مختلفى از قبیل خصوصى سازى و کاهش حجم تصدى گرى دولت و واگذارکردن فعالیت
 هاى بازرگانى و اقتصادى و دیگر امور به بخش خصوصى با هدف تقویت بازار رقابتى و 
شکوفایى اقتصاد سخن رانده مى شود. یکى از شرکت هاى تجارى که در این زمینه نقش 
مهمى ایفا مى کند شرکت هاى سهامى هستند که سهام  داران آنها عالوه بر حق دریافت سود 
سهام و حق رأى دادن، حق دیگرى به نام حق تقّدم در پذیره نویسى سهام جدید شرکت را نویسى سهام جدید شرکت را 
دارند که هدف از إعطاى این حق در ابتدا، حفظ درصد مالکیت سهام داران در شرکت و 
کنترل سهام داران موجود بر اداره شرکت و همچنین حفظ حقوق آنها در مقابل مدیران و 
کاهش بهاى اسمى در نتیجه انتشار سهام جدید است. این حق، همه سهام  داران شرکت را 
مجاز مى نماید تا نسبت به مالکیت در سهام و پذیره نویسى آن اقدام نمایند. سهام منتشره قبل 
از عرضه براى عموم مردم به سهام داران شرکت عرضه مى شود تا در صورت تمایل از حق 
اولویت خود استفاده کنند. امروزه حق تقدم مورد توجه اغلب قانونگذاران قرار گرفته و 
صورت قانونى پیدا کرده است به طورى که در قوانین بیشتر کشورها صریحاً پیش بینى شده صورت قانونى پیدا کرده است به طورى که در قوانین بیشتر کشورها صریحاً پیش بینى شده 
است لذا با توجه به اهمیت موضوع و با عنایت به محجور ماندن مباحث علمى و نظرى حق 
تقدم ما را برآن داشت تا در خصوص ماهیت حقوقى و خصوصیات این حق در شرکت هاى 

سهامى بحث و تحلیل نمائیم. 
فصل اول: شناخت حق تقدم در پذیره نویسى سهام جدید شرکت 

بررسى خصوصیات و ویژگى هاى حقّ تقدّم متفرّع بر شناسایى مفهوم و ماهیت حقوقى این 
حق است و همچنین در مبنا و منبع این حق در نظام حقوقى ایران که آیا قانون، عرف، بناى 
عقال، اساسنامه، تصمیم مجمع عمومى فوق العاده و یا ترکیبى از آنها است اتفاق نظر وجود 

ندارد. 

2. "الحق وقوع الشیء فی موضعه الذي هو له."

3.مفهوم در لغت به معناى دانسته شده، به دل دریافته شده و شناخته شده آمده است که از نظر اصطالح .مفهوم در لغت به معناى دانسته شده، به دل دریافته شده و شناخته شده آمده است که از نظر اصطالح 

منطقیان عبارتست از «مجموعه صفات مشترکى است که معنى کلى از آنها مستفاد مى گردد مانند جسم 

نامى، حساس و ناطق که روى هم رفته مفهوم انسان را در بر مى گیرند» (دهخدا،1373:17792). 

 این کلمه در علم اصول فقه به دو معناى (عبارت گوینده و هر معنایى که متفرع بر منطوق باشد)آمده 

است و منطوق نیز عبارت است از معنایى که بى تالش ذهن و در نخستین برخورد ذهن به عبارت دانسته 

مى شود (جعفرى لنگرودى،1387:3456).  
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 مبحث اول: مفهوم حقّ تقدّم در پذیره نویسى سهام جدید شرکت 
ریشه لغوى حق به معناى ثبوت است (دهخدا،1373، 9142). یعنى حقِ ثابت براى ذوالحق ). یعنى حقِ ثابت براى ذوالحق 
است  و منظور اختیارى است که قانون براى فرد شناخته تا بتواند عملى را انجام و یا آنرا 
ترك نماید (امامى، 1374، 5). آنچه در این مبحث از آن سخن به میان مى آید همان معناى 
منطقى مفهوم  حق تقدم است یعنى کلیّه ى صفات و مشخصات مادى و غیرمادى اى که در 
معنى حق تقدم وجود داشته و به آنها موصوف و منتسب مى باشد. حق تقدم در پذیره نویسى 
سهام جدید شرکت همان حق اولویت سهامداران قبلى در پذیره نویسى سهام جدید است 
که ماده 166 الیحه قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت  آن را به رسمیت شناخته است 
که از جمله حقوق مالى وابسته به سهم بوده و داراى خصوصیات و ویژگى هایى است که که از جمله حقوق مالى وابسته به سهم بوده و داراى خصوصیات و ویژگى هایى است که 

در فصل دوم به آن خواهیم پرداخت.  
به طور کلى سه نوع حق تقدم وجود دارد 1- حق تقدم براى خرید سهام عادى جدید 

(اضافى): رایج ترین شکل حق تقدم از نوع حق خرید سهام عادى جدید است.  
از دیدگاه بالك این گونه سهام عادى که به نسبت مالکیت براى سهام داران فروخته مى
 شود معادل با سهم جایزه است. 2- حق تقدم براى خرید اوراق بهادار، قابل تبدیل به سهام: 
حق تقدم، براى خرید اوراق قرضه و هر نوع اوراق بهادار به غیر از سهام عادى قابل تبدیل 
به سهام عادى نوعى دیگر، از حق تقدم است که شرکتها مى توانند منتشر کنند. 3- حق تقدم 
براى خرید سایر اوراق بهادار یا دارایى ها: این حق تقدم ها براى خرید اوراقِ قرضه سهام 
ممتاز، سهام شرکت هاى فرعى و غیره با تقسیم سود یا توزیع سرمایه در مقایسه با حق تقدم 
براى خرید سهام عادى ارتباط نزدیکى دارد؛ و اعالمیه ى حق تقدم نیز اطالعیه اى است که 
براى سهام داران فعلى یک واحد اقتصادى فرستاده مى شود و طى آن اختیار خرید از سهام داران فعلى یک واحد اقتصادى فرستاده مى شود و طى آن اختیار خرید از سهام 
جدیداالنتشار را متذکر مى گردند. گیرنده این اطالعیه چنانچه خود مایل به خرید سهام 

جدید نباشد، این اطالعیه را به دیگران واگذار مى کند (اهللا یارى، 1379، 11-9). 
مبحث دوم: ماهیت حقوقى حقّ تقدّم در پذیره نویسى سهام جدید شرکت 
تعیین ماهیت حقوقى حق تقدم در پذیره نویسى سهام جدیدِ شرکت از حیث اینکه در دستهنویسى سهام جدیدِ شرکت از حیث اینکه در دسته
 بندى اصطالحات حقوقى جزء کدام دسته قرار مى گیرد و آیا در زمره حقوق مالى یا غیر 
مالى است و در صورت قرار گرفتن در دسته حقوق مالى، ماهیت حقوقى دینى یا عینى 

دارد، یا اینکه واجد ماهیت حقوقى خاص مى باشد، حائز اهمیت است.  

4. مادة 166 الیحه مقرر مى دارد: «در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که  الیحه مقرر مى دارد: «در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که 

مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی که طی آن سهام داران می توانند حق 

تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزي که براي پذیره- 

نویسی تعیین می گردد شروع می شود». 
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حقوق مالى در یک تقسیم بندى سنتى به حق عینى و حق دینى تقسیم مى گردند. «حق عینى، 
حقى است که شخص به طور مستقیم و بى واسطه نسبت به چیزى پیدا مى کند و مى تواند از 
آن استفاده کند» (کاتوزیان، 1374، 16). از طرفى «حق دینى حقى است که شخص نسبت به 
دیگرى پیدا مى کند و به موجب آن مى تواند انجام دادن کارى را از او بخواهد، صاحب این 
حق را طلبکار و کسى را که ملزم است مدیون یا بدهکار گویند» (همان،18). «موضوع حق 
عینى، یک شى مادى است و باید در خارج معین باشد ولى حق دینى ممکن است ناظر بر انجام 
دادن کار یا برخوردارى از آن نیز باشد و اختصاص به اشیاء ندارد» (امامى، 1374، 5).  

با توجه به تعریف و ویژگى هاى حقوق عینى و دینى و مقایسه آن دو حق با حق تقدم در  هاى حقوق عینى و دینى و مقایسه آن دو حق با حق تقدم در  
پذیره نویسى سهام جدید شرکت به نظر ماهیت حق تقدم با هیچکدام از حقوق عینى و دینى نویسى سهام جدید شرکت به نظر ماهیت حق تقدم با هیچکدام از حقوق عینى و دینى 
منطبق نیست زیرا حق تقدم به صورت وجه نقد نبوده لذا یک مال معنوى محسوب شده که 
قابل نقل و انتقال میباشد و در إزاى آن وجه نقد قرار مى گیرد. لذا مسلماً مانند منافع متعلق به 
سهام، حق دینى تلقى نمى شود. چون حق دینى از ناحیه مدیون قابل سلب نیست در حالى که 
حق تقدم ممکن است توسط مجمع عمومى فوق العاده سلب شود. البته در خصوص منافع 
متعلق به سهام نیز؛ سهام دار، طلبکارِ به معناى خاصِ کلمه نیست و فى الواقع شریک شرکت 
است. هم چنین با توجه به اینکه موضوع حق عینى یک شى مادى است و باید در خارج معین 
باشد، حق تقّدم در زمرة حقوق عینى نیز قرار نمى گیرد چرا که این حق مال معنوى بوده و در باشد، حق تقّدم در زمرة حقوق عینى نیز قرار نمى گیرد چرا که این حق مال معنوى بوده و در 
خارج معیّن نمى باشد از طرفى حق عینى نیز قابل سلب نبوده و اگر نسبت به مالى حق عینى 
براى شخصى ایجادگردید قابل سلب کردن نیست در حالى که حق تقّدم توسط مجمع عمومى 

فوق العاده قابل سلب است.  
لذا به نظر حق تقّدم در پذیره نویسى سهام جدید شرکت مانند خود سهم حق خاصى است که 

به سهام داران قبلى شرکت تعلق مى گیرد. 
مبحث سوم: مبنا و منبع حق تقدّم در پذیره نویسى سهام جدید شرکت 

مبنا و منبع حق تقدم؛ در پذیره نویسى سهام جدیدِ شرکت، در کشورهاى مختلف متفاوت 
است، قانون، عرف، اساسنامه و تصمیم مجمع عمومى منبع حق مزبور است. اولین کشورى که 
حق تقدم را پیش بینى نمود، کشور آلمان است و سپس در قوانین سایر کشورها وارد شده 
است، در برخى کشورها مانند هلند تصمیم مجمع عمومى، منبع اصلى حق مزبور است به این 
ترتیب که مجمع عمومى ضمن اجازه افزایش سرمایه، تعیین تکلیف مى کند (اعظمى،1353، 
194) و در کشور ایران به نظر مى رسد مبنا و منبع این حق، قانون باشد چرا که مقنن صراحتاً 
در ماده 166 الیحه قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت حق تقّدم را به عنوان یکى از حقوق 
مالى وابسته به سهام به رسمیّت شناخته است و اگر مقنن چنین تصریحى نداشت نمى توانستیم مالى وابسته به سهام به رسمیّت شناخته است و اگر مقنن چنین تصریحى نداشت نمى توانستیم 
چنین حقى را براى سهام دار قائل باشم و سلب این حق به وسیلۀ مجمع عمومى فوق العاده نیز 
به لحاظ تجویز قانونگذار است و اگر مقنن سلب آن را تجویز نمى کرد مجمع عمومى فوق العاده 

چنین اختیارى نداشت. 
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مبحث اول: مالى بودن حقّ تقدّم در پذیره نویسى سهام جدید شرکت 
در یک تقسیم بندى کلى حق را به مالى و غیر مالى تقسیم مى کنند. حق غیر مالى امتیازى 
است که هدف از آن رفع نیازهاى عاطفى و اخالقى انسان است (کاتوزیان، 1374، 13).  
موضوع این حق روابط غیرمالى اشخاص است و ارزش داد و ستد نداشته و قابل ارزیابى با 
پول نیست (جعفرى لنگرودى،1380، 101)؛ مانند حق بنوت و حق زوجیت؛ اما حق مالى، 
امتیازى است که نظام حقوقى هر کشور به منظور تأمین نیازهاى مادى اشخاصى به آنها  
مى دهد (کاتوزیان، 1374، 15). این دسته از حقوق قابل مبادله و تقویم به پول هستند ). این دسته از حقوق قابل مبادله و تقویم به پول هستند 
(جعفرى لنگرودى،1380، 101). قابلیت مبادله حقوق مالى با پول سبب مى شود که حق 
مالى اصوالً قابل انتقال بوده و طلبکاران بتوانند با توقیف و فروش حق بدهکار به طلب خود 
برسند. بى شک حق تقدم در پذیره نویسى سهام جدید شرکت جزء حقوق مالى به شمار  

مى آید، چون قابل مبادله با پول بوده و بر اساس آن ارزیابى مى گردد. 
مبحث دوم: قابل نقل و انتقال بودن حقّ تقدّم در پذیره نویسى سهام جدید شرکت  

اصل قابلیتِ نقل و انتقالِ حق تقّدم، در ماده 166 الیحه قانونى اصالح قسمتى از قانون  الیحه قانونى اصالح قسمتى از قانون 
تجارت بیان گردیده لذا انتقال حق تقدم وقتى صورت مى پذیرد که صاحبان حق مزبور 
براى پذیره نویسى جدید سرمایه کافى ندارند یا اصوالً به خرید سهام جدید تمایلى نشان 
نمى دهند (افتخارى، 1384، 168). قانونگذار در خصوص نحوه انتقال این حق مطلبى بیان 
نکرده است. لذا الزم نیست انتقال آن در قالب یکى از عقود معین مانند صلح باشد؛ بنابراین 
ممکن است در قالب قرارداد موضوع ماده 10 قانون مدنى صورت پذیرد. انتقال حق تقدم 
ممکن است در بورس (اسکینى، 1385، 211) یا خارج ازآن صورت گیرد، در صورتى که 
انتقال در بورس انجام گیرد، روش انتقال حق تقدم سهام داران مانند روش انتقال سهام است داران مانند روش انتقال سهام است 
و از این جهت شکل خاصى براى انتقال آن در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین در این مورد 
نیز فرم هاى خرید و فروش به همراه وکالت نامه تنظیم مى گردد و به کارگزار تحویل  
مى شودخرید سهام جدید فقط با ارائه گواهینامه ى حق خرید سهام و ارائه ى آن به مسؤولین 
بانکى که باید تأدیه مبلغ سهام جدید در آنها به عمل آید، امکان پذیر مى باشد لذا براى 
تعیین اینگونه سهام داران و ارائه گواهینامه ى خرید سهام جدید به آنها در اطالعیه ى پذیره
 نویسى باید به این گونه سهام داران اطالع داده شود که ظرف مدت حداقل 20 روز به 
شرکت مراجعه و گواهینامه ى خرید سهام جدید را از مسؤولین شرکت دریافت دارند  

فصل دوم: خصوصیات حقّ تقدّم در پذیره نویسى سهام جدید شرکت 
حق تقدم در پذیره نویسى سهام جدید شرکت با توجه به دارا بودن ماهیت خاص، داراى 
خصوصیاتِ متعدّدى است که بر بعضى از این خصایص از نظر حقوقى، آثار مهمى مترتّب 
است که بررسى آنها ضرورى است لذا در این نوشتار از چهار خصوصیت حقّ تقدّم صحبت 
به میان مى آید؛ بنابراین؛ مالى بودن، انتقال پذیر بودن، قابلیتِ بازداشت داشتن و قابل سلب 

بودن از ویژگى هاى بارز حق تقدّم مى باشد که مورد بررسى قرار خواهیم داد. 
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(فروحى،1372، 127). براى صاحبان سهام بانام، گواهینامه ى خرید باید توسط پست سفارشى 
ارسال گردد (حسنى، 1378،183). نکته ى قابل توجه در واگذارى حق تقدم این که در این 
مورد بورس اوراق بهادار مبادرت به صدور گواهى نقل و انتقال و سپرده سهام نمى نماید، بلکه 

شرکت خود نسبت به صدور ورقه سهام جدید به نام خریدار اقدام مى کند. 
صدور سهام جدید ممکن است چند ماه طول بکشد؛ زیرا بدواً شرکت مى بایست افزایش صدور سهام جدید ممکن است چند ماه طول بکشد؛ زیرا بدواً شرکت مى بایست افزایش 
سرمایه داده و آن را ثبت کند و سپس مبادرت به صدور اوراق سهام جدید نماید. شیوه معمول 
این است که بعد از صدور سهام جدید در مورد انتقال حق تقدم، خریدار خود، باید به شرکت 
مراجعه و سهام را دریافت دارد و شایان ذکر است، وجود ماده 40  الیحه قانونى اصالح 
قسمتى از قانون تجارت که مقرّر مى دارد: «مادام که انتقال با شرایط آن در دفتر ثبت سهام 
شرکت به ثبت نرسیده انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث معتبر نیست»، باعث مى شود که 
معامله بر روى گواهى نقل و انتقال و سپرده سهام قبل از نقل و انتقال قانونى آن عمالً غیر 
ممکن گردد. فلذا معموالً سهام داران، قبل از ثبت آن در دفتر سهام مبادرت به انتقال مجدد آن داران، قبل از ثبت آن در دفتر سهام مبادرت به انتقال مجدد آن 

نمى نمایند. گرچه اگر معامله اى نیز صورت یافته باشد در روابط طرفین اعتبار دارد.  
در این وضعیت و مثالً موقعى که گواهى مزبور پنج مرتبه بدون ثبت انتقال موضوع معامله قرار  
مى گیرد، اداره پایاپاى وجوه و سهام، کلیه سوابق را از کارگزاران مربوطه در هر مورد تحویل مى گیرد، اداره پایاپاى وجوه و سهام، کلیه سوابق را از کارگزاران مربوطه در هر مورد تحویل 
گرفته و نسبت به تهاتر معامالتِ واسطه اقدام مى نماید؛ بنابراین معامله واقع شده، بین خریدار 
دوم، سوم و چهارم تهاتر مى شود و تنها فروشنده اولى سهم، تعهّد تسلیم گواهى و حق دریافت 
وجه آن را خواهد داشت و آخرین خریدار نیز متعهد به پرداخت ثمن معامله مى باشد 
(صادقى،1377، 123). بدیهى است اشخاصِ واسطه به همان مقدار که سهم خریده اند به همان 
مقدار هم فروخته اند ولى لزوماً جهتِ خرید و فروش آنها یکسان نیست. لذا درست است که 
گواهى نقل و انتقال و سپرده سهم را ردّ و بدل نمى کند ولى وجوه پرداختى و دریافتى آنها 
مشمول مابه التفاوت است که بنا به مورد باید دریافت یا پرداخت کنند. در مورد مالیات انتقال مشمول مابه التفاوت است که بنا به مورد باید دریافت یا پرداخت کنند. در مورد مالیات انتقال 
سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار؛ دولت معموالً با إعمال معافیت هایى درصدد 
جلب مردم به سمت بورس اوراق بهادار مى باشد. اعمال این معافیت ها صرفاً در مورد خریدار 
و فروشنده سهام نبوده بلکه شرکت هاى پذیرفته شده در بورس نیز از معافیت هاى مالیاتى در 
این خصوص برخوردار مى باشند (زرنگ، 1377، 120). انتقال حق تقدم تابع محدودیت هاى 
صاحبان سهم در انتقال سهم خود است (عرفانى،1371، 115)؛ بنابراین در شرکت هاى سهامى 
عام، انتقال سهم نمى تواند مقیّد یا شروط باشد و به طور مطلق آزاد است. لذا حق تقدم نیز مانند 
سهم، على االطالق قابل نقل و انتقال مى باشد؛ اما در مورد شرکت هاى سهامى خاص، نقل و سهم، على االطالق قابل نقل و انتقال مى باشد؛ اما در مورد شرکت هاى سهامى خاص، نقل و 
انتقال سهم ممکن است مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومى باشد در نتیجه نقل و 
انتقال حق تقدم نیز تابع قیودى است که براى انتقال سهم مقرر گردیده است (صفى نیا،1381، 
142) و اگر چنین نباشد فلسفه وجودى شرایط و محدودیت هاى نقل و انتقال سهام در 
 شرکت هاى سهامى خاص در زمان افزایش سرمایه شرکت خود به خود منتفى مى گردد. 
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فایده دیگر قابلیت انتقال حق تقدم این است که به شرکایى که تعداد الزم سهم براى  
پذیره نویسى سهام جدید شرکت ندارند امکان مى دهد تا حق تقدم خود را به دیگرى 
واگذار کنند و یا تعداد الزم حق تقدم براى پذیره نویسى سهام جدید ابتیاع کنند 

(اعظمى،1353، 197). 
شایسته است؛ متذکر گردیم در خصوص نحوه محاسبه ى بهاى حق تقدم، قانونگذار ساکت ى بهاى حق تقدم، قانونگذار ساکت 
است اما برخى از حقوق دانان عقیده دارند میزان حق تقدم از طریق مقایسه مبلغ سرمایه و 
سهام اولیه با مبلغ افزایش سرمایه و سهام جدید و باالخره تعداد سهام هر سهام دار محاسبه 
مى شود؛ مثالً اگر شرکتى داراى 20/000/000 ریال سرمایه شامل 20/000 سهم 1/000 
ریالى باشد و بخواهد مبلغ 10/000/000 ریال از طریق انتشار 10/000 سهم جدید 1/000 
ریالى افزایش سرمایه بدهد، میزان حق تقدم هر سهام دار در پذیره نویسى عبارت است از 
یک سهم جدید در قبال دو سهم قدیم. به عبارتى سهام دار قدیم در ازاى دارا بودن دو سهم 
که سابقاً داشته، مى تواند یک سهم جدید با قیمت رسمى 1000 ریال بدون پرداخت مبلغ  ریال بدون پرداخت مبلغ 
اضافه (اضافه ارزش سهم) پذیره نویسى نماید که در این صورت بهاى حق تقدم برابر نصف 

اضافه ارزش سهام است (اسکینى،1385، 211). 

شایان ذکر است؛ تفاوت بین ارزش واقعى سهم و ارزش رسمى سهم، اضافه ارزش سهام 
نامیده مى شود. (همان) امّا برخى دیگر بر این عقیده اند که بهاى حق تقدم تابع قانون عرضه 
و تقاضا است و این خود تابع عواملى از قبیل قیمت سهام منتشره جدید و ارزش سهم به طور 
کلى پس از عملى شدن افزایش سرمایه است و هر قدر بین قیمت تجارى سهم و ارزش 
انتشار سهام جدید اختالف وجود داشته باشد به همان نسبت نیز بر ارزش حق تقدم اضافه 
مى گردد (اعظمى،1353، 197). از میان این دو عقیده به نظر مى رسد که نظر اول نزدیک تر 
به صواب بوده و در راستاى حفظ حقوق سهام داران قدیمى است چون در محاسبه آن، 

ارزش واقعى سهم مدّ نظر قرار مى گیرد. ارزش واقعى سهم مدّ نظر قرار مى گیرد. 
الزم است متذکر گردیم در نظام حقوقى ایران، نوع سهام منتشره جدید و همچنین نوع سهام 
سابق در استفاده از حق تقدم صاحبان سهام بى تأثیر است. صاحبان سهام عادى و ممتاز در 
استفاده از حق مذکور، از حقوق مساوى و برابر برخوردارند همچنین نوعِ سهام جدید در 
استفاده از حق مذکور دخالت ندارند و در نتیجه سهام جدید خواه عادى یا ممتاز باشند، 
شرکاى سابق اعم از صاحبان سهام عادى و ممتاز حق تقدم دارند. براى دیدن نظر موافق ر: ك 

(اعظمى، 1353، 202). 

10000
تعداد سهام جدید = = میزان حق تقدم 20000

تعداد سهام قدیم 
 =21

10000000
مبلغ افزایش سرمایه = = میزان حق تقدم 20000000

 موجود سرمایه مبلغ 
 =21



13
92
ان 
بست
و تا
ار 
 به
، 9
 و 
ه 8
مار
، ش

40

مبحث سوم: قابل بازداشت بودن حق تقدّم در پذیرنویسى سهام جدید شرکت  
حق تقدم در زمره حقوق مالى وابسته به سهام جاى داشته و قابل نقل و انتقال است به گونه اى اى 
که ما به عوض مالى دارد و سهام دار مى تواند آنرا به غیر منتقل کند ولى إعمال این حق 
موکول به مهلت زمانى خواهد بود از این رو سهام دار در این مهلت که کمتر از شصت روز 
نخواهد بود مى بایست نسبت به إعمال آن اقدام کند مقنّن در خصوص بازداشت این حق مالى 
راه سکوت را در پیش گرفته و دکترین و رویه قضایى نیز این خالء را جبران ننموده اند لذا با 
این وجود مى خواهیم ببینیم که آیاحق تقدم در پذیره نویسى سهام جدید شرکت قابلیت 

بازداشت را داشته و نحوة بازداشت آن چگونه است؟ 
حقوق مالى که قابل نقل و انتقال ارادى باشند در قبال طلب طلبکار اجرایى قابل بازداشت حقوق مالى که قابل نقل و انتقال ارادى باشند در قبال طلب طلبکار اجرایى قابل بازداشت 
 مى باشند و حق تقدم نیز از این قاعده مستثنى نیست زیرا در زمره حقوق مالى قابل نقل و انتقال باشند و حق تقدم نیز از این قاعده مستثنى نیست زیرا در زمره حقوق مالى قابل نقل و انتقال 
قرار گرفته و شرایط مالِ قابل بازداشت را داراست، ماده 87 قانون اجراى احکام مدنى نیز مؤیّد 
این نظر است هر چند ماده مزبور به صراحت قابلیت بازداشت حق تقدم را بیان ننموده اما کلیّۀ 
اموال متعلّق به محکوم علیه نزد ثالث را قابل بازداشت دانسته که حق تقدم یکى از مصادیق آن 
است (اسدى آقبالغى،1381، 97)؛ اما در خصوص نحوة بازداشت این حق به نظر مى رسد 
مقررات حاکم بر نحوة بازداشت اموال منقول نزد ثالث بر آن جارى خواهد بود چه آنکه این 
حق مانند اموال منقول مادى نبوده که نزد مدیون باقى باشد بلکه یک مال معنوى است که 
سهام دار باید براى إعمال آن به ناچار از طریق شرکت اقدام کند؛ بنابراین در صورتى که دار باید براى إعمال آن به ناچار از طریق شرکت اقدام کند؛ بنابراین در صورتى که 
محکوم له تقاضاى بازداشت حق تقدم را نمود، دایرة اجرا مطابق مادة 87 قانون اجراى احکام 
مدنى اخطارى در خصوص بازداشت حق مزبور به همراه یک برگ اجرائیه به شرکت ارسال 
مى دارد و از شرکت مى خواهد در قبال محکوم به و هزینه هاى اجرایى حق تقدم را بازداشت 
و مراتب را به دایره اجرا اعالم کند شرکت نیز پس از وصول اخطاریه مطابق دستور مدیر اجرا 
حق مزبور را بازداشت و مراتب را به دایرة اجرا اعالم مى کند. شایان ذکر است که آیین نامه 
اجراء مفاد اسناد رسمى الزم االجرا و طرز رسیدگى به شکایت از عملیات اجرایى مصوب 
1387/6/11 رئیس قوه قضائیه، چگونگى بازداشتِ حق تقدم را بیان نکرده و نظرى از دکترین  رئیس قوه قضائیه، چگونگى بازداشتِ حق تقدم را بیان نکرده و نظرى از دکترین 
نیز در این رابطه وجود ندارد؛ اما باید گفت شیوه بازداشت حق تقدم همانند بازداشت اموال 
منقول نزد ثالث (شرکت) خواهد بود بدین ترتیب بازداشت نامه به درخواست طلبکار اجرایى 
تهیه و پس از امضا مسؤول دایرة اجرا، جهت ابالغ به مأمور اجرا تسلیم و وى پس از مراجعه 
به مرکز اصلى شرکت یک برگ بازداشت نامه را به رؤیت مدیر عامل خواهد رساند و یک 
برگ نیز به مدیون ابالغ مى کند، مدیر عامل به میزان بدهى و هزینه هاى اجرایى که اعالم شده 

حق تقدم را بازداشت و به دایره اجرا اعالم خواهد نمود (اسدى آقبالغى،1381، 98). 
شایان ذکر است؛ در توقیف حق تقدم در پذیره نویسى سهام جدید هر چند صرف توقیف، نویسى سهام جدید هر چند صرف توقیف، 
موجبِ خروج مال از مایملک مدیون نخواهد شد لیکن دایرة استیالى مدیون بر اموال خود را 
تحت نظام خاصى قرار مى دهد و مدیون نخواهد توانست در مال، تصرفاتى که مضرّ به حقوق 
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طلبکار اجرایى باشد بنماید. بارزترین این محدودیت ها، ممنوعیت در نقل و انتقال است 
زیرا نقل و انتقال قطعاً مضرّ به حقوق طلبکار اجرایى بوده و با این کار طلبکار نخواهد 
توانست از محل مال توقیف شده به طلب خود برسد لذا مقنن براى حمایت از طلبکار چنین 
انتقالى را غیر نافذ دانسته است؛ خواه بازداشت در دایره اجراى دادگسترى یا ثبت اسناد و 

امالك بعمل آمده باشد. 
حق تقدم در پذیره نویسى سهام جدید شرکت مقید به زمان است به عبارت دیگر جزء آن نویسى سهام جدید شرکت مقید به زمان است به عبارت دیگر جزء آن 
نوع حقوق مالى است که اگر سهام دار در مدت تعیین شده آنرا اعمال یا منتقل نکند پس از 
انقضاى مدت مالیت خود را از دست داده و ارزش اقتصادى نخواهد داشت؛ زیرا هدف از 
وضع چنین حقى رعایت عدالت بین سهام داران قبلى و جدید شرکت است و از طرفى این 
حق هنگامى متصور است که شرکت قصد ترمیم سرمایه خود را داشته باشد؛ لذا اگر  
سهام داران قبلى تمایلى جهت ترمیم سرمایه از خود نشان ندهند سرمایه مورد نظر باید داران قبلى تمایلى جهت ترمیم سرمایه از خود نشان ندهند سرمایه مورد نظر باید 
توسط سهام داران جدید تأمین گردد و در صورتى که اعمال حق مزبور نامحدود باشد و 
سهام داران قبلى قصد انتقال حق خود را نداشته باشند شرکت به هدف خود نائل نمى گردد 
و چه بسا موجبات اضرار و حتى انحالل شرکت فراهم گردد؛ بنابراین اعمال این حق باید 
مقیّد به زمان باشد تا چنانچه در مهلت معینه سهام داران قبلى حق خود را اعمال نکردند 
شرکت بتواند توسط سهام داران جدید سرمایه خود را ترمیم کند. حال مسئله اى که مطرح 
مى گردد این است؛ آیا مى توان بر پایه این خصوصیات حق تقدم را زمرة مال ضایع شدنى 
یا مالى که ادامه توقیف آن موجبات کسر فاحش قیمت است دانست و آن را پس از ارزیابى یا مالى که ادامه توقیف آن موجبات کسر فاحش قیمت است دانست و آن را پس از ارزیابى 
و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات بازداشت و مزایده به فروش رساند و طلبّ 
طلبکار اجرایى را وصول نمود؟ در پاسخ باید گفت چون پس از انقضاى مهلت، حق تقدم 
فاقد ارزش و مالیت خواهد شد و از طرفى مهلت مقیّد و محدود بوده و ممکن است انجام 
تشریفات توقیف و مزایده به طول بیانجامد و چه بسا قبل از انقضاى مهلت امکان مزایده 
فراهم نگردد به نظر مى رسد بتوان این حق را در حکم مالى دانست که ادامۀ توقیف و انجام 
تشریفات بازداشت و مزایده نه تنها باعث کسر فاحش قیمت بلکه موجب از بین رفتن ارزش 
آن مى شود؛ بنابراین این حق مشمول ماده 66 قانون اجراى احکام مدنى بوده و باید بدون  قانون اجراى احکام مدنى بوده و باید بدون 
تشریفات توقیف و مزایده، با تصویب دادگاه فوراً به فروش برسد تا از محل فروش آن هم 
طلب طلبکار اجرایى وصول گردد و هم خریدار فرصت کافى براى اعمال این حق را داشته 

باشد (اسدى آقبالغى،1381، 124). 
شایان ذکر است؛ بازداشتِ حق تقدم در پذیره نویسى سهام جدید شرکت مستلزم توقیف نویسى سهام جدید شرکت مستلزم توقیف 
سهام نیست و سهام دار مى تواند هر نوع تصرفاتى در سهام خود بنماید لیکن انتقال سهام 
مستلزم انتقال حقوق وابسته به آن نیز مى باشد این انتقال خللى به حقوق طلبکار اجرایى وارد 
نخواهد آورد؛ اما سهام دار باید هنگام انتقال سهام، خریدار را از بازداشت بدون حق تقدّم 
مطّلع کند و گرنه خریدار در صورت عدم اطالع، خواهد توانست معامله را فسخ کند این 
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را کاهش مى دهد. وقتى سهام داران حقّ تقدّم خود را إعمال نکنند و آن را انتقال دهند این 
کاهش به زیان آنها خواهد بود اما اگر سهام داران از حق خرید خود استفاده کنند زیانى از 
این بابت به آنها تحمیل نمى شود به همین علت این حق در کلیه کشورها براى شرکاى سابق 

شناخته شده است. 
مثالً؛ در نظام حقوقى لبنان (دویدار، 1995، 789؛ الحمصى، 2003، 121) و اردن (العکیلى، 

2002، 258) سهام داران قبلى در خرید سهام جدید حق اولویت و تقدم دارند.  
دخالت سهام داران جدید در شرکت به ضرر سهام داران قدیمى است زیرا در صورت داران قدیمى است زیرا در صورت 
افزایش سهام میزان سودى که به سهامِ سهام داران قدیمى تعلق مى گیرد، کاهش مى یابد و 
از جهت دیگر ممکن است دخالت سهام داران جدید، اکثریت در مجامع عمومى را 
دستخوش تغییر نماید، به همین دلیل قانون براى سهام داران قدیمى در خرید سهام به نسبت 
سهام شان حق اولویت مقرر نموده است؛ بنابراین سلب این حق موقعى جایز است که علل 
و جهاتى، آن را اقتضا کند؛ مثالً اگر یکى از طلبکاران مهم شرکت قبول کند که طلبش به 
سهام تبدیل شود یا گروه با نفوذى بپذیرد که به شرکت وارد شود (اسکینى،1385، 212)، 
یا سهام جدید شرکت به شخصى که داراى تخّصص و تجربۀ کافى بوده و از شریک شدن یا سهام جدید شرکت به شخصى که داراى تخّصص و تجربۀ کافى بوده و از شریک شدن 
وى استفاده زیادى عاید شرکت شود یا اگر سرمایه گذاران بزرگ و عمده براى خرید سهام 
به قیمتى بیش از قیمت پذیره نویسى مایل باشند عرضۀ حق تقدم چنین فرصتى را از دست 
شرکت خارج مى کند زیرا سهام جدید بایستى با قیمت پذیره نویسى به سهام داران معیّنى 
عرضه شود. این جهات باید از جهات حادث و غیر قابل پیش بینى از قبل باشد؛ لذا این حق 
را طبق مندرجات اساسنامه نمى توان از صاحبان سهام سلب کرد و یا به نفع بعضى از آنان 
ایجاد کرد (اعظمى،1353، 114). سلب حق تقدم در پذیره نویسى باید درباره ى تمام 
صاحبان سهام یکسان و بدون تبعیض باشد چنانچه حق تقدم در پذیره نویسى سهام جدید از نویسى سهام جدید از 
بعضى سهام داران به نفع بعض دیگر سلب شود سهام دارانى که سهام جدید به آنها 
اختصاص داده شده است در اخذ رأى مربوط به سلب حق تقدم سایر صاحبان سهام حق 
شرکت ندارند (ستوده تهرانى، 1378، 232). بنابراین؛ مطابق مواد 166 به بعد الیحه قانونى 
اصالح قسمتى از قانون تجارت نظر مقنن بر این است که حق تقدم از حقوق غیر قابل الغاى 
شرکاى سابق است و مطابق اساسنامه نمى توان آنان را از این حق محروم کرد بلکه سلب 
حق تقدم تنها در اختیار و صالحیت مجمع عمومى فوق العاده مى باشد که علت سلب این 
حق باید مستدّل و موّجه باشد و در گزارش هیأت مدیره و بازرسان شرکت علل و جهات حق باید مستدّل و موّجه باشد و در گزارش هیأت مدیره و بازرسان شرکت علل و جهات 
اتّخاذ این تصمیم منعکس شود (فروحى،1372، 121). قانون در مورد محتواى توجیه هیأت 
مدیره ساکت است اما برخى از نویسندگان معتقدند که این توجیه باید در رابطه با عملیات 
مالى شرکت باشد مثالً طلبکاران حائز اهمیت شرکت مى خواهند به عوض مطالبات خود از 
سهام جدید شرکت، پذیره نویسى نمایند، ولى تمایل ندارند اضافه ارزش سهام جدید را به 

شرکت پرداخت کنند (عرفانى،1371، 130). 
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شایان ذکر است؛ مطابق ماده 263 الیحه قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت دادن اطالعات 
نادرست به مجمع عمومى از جانب هیأت مدیره براى سلب حق تقدم صاحبان سهام متضمن 
مسؤولیت کیفرى آنان نیز خواهد بود؛ اما خصوص مسؤولیّت مدنى هیئت مدیره قانونگذار 
ساکت است حال مسئله اى که مطرح مى گردد اینکه آیا در این صورت مدیران، در قبال سهام 
داران قبلى که حق ّتقدّم آنان سلب شده مسؤولیّت مدنى دارند؟ به نظر مى رسد هر چند که 
مقنن مسؤولیت مدنى مدیران را بیان نکرده اما با عنایت به اینکه مدیران بایست مطابق مواد 
167 و 263 الیحه قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت اطالعات درست در توجیه سلب حق 
تقدم به مجمع عمومى فوق العاده بدهند وفى الواقع متعهد به دادن اطالعات صحیح هستند. الواقع متعهد به دادن اطالعات صحیح هستند. 
در صورت تخلف، تعهد قانونى خود را نقض نموده اند؛ لذا مطابق ماده 273 الیحه قانونى  الیحه قانونى 
اصالح قسمتى از قانون تجارت و مواد 221 و 227 قانون مدنى ملزم به جبران خسارت وارده 
به سهام داران قبلى هستند. سوال دیگرى که به ذهن متبادر مى گردد این است که آیا سهام داران 
قبلى مى توانند از دادگاه صالح، بطالن مصوّبه مجمع عمومى فوق العاده در خصوص سلب حق 
تقدم را بخواهند؟ ماده 270 الیحه قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت مقرر نموده: «هر گاه 
مقررات قانونى در مورد تشکیل شرکت سهامى یا عملیات آن یا تصمیماتى که توسط هر یک 
از ارکان شرکت اتخاذ مى گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا بر درخواست هر ذى نفع 
بطالن ... تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعالن خواهد شد، لیکن صاحبانِ سهامِ شرکت بطالن ... تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعالن خواهد شد، لیکن صاحبانِ سهامِ شرکت 
نمى توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطالن استناد نمایند». با توجه به اینکه سلب حق تقدم 
در فرض سوال بر خالف قانون و حق قانونى سهام داران قبلى بوده لذا مطابق ماده مزبور  
سهام داران قبلى مى توانند از دادگاه صالح بطالن مصوبه مجمع عمومى فوق العاده را بخواهند العاده را بخواهند 
اما اگر عملیات پذیره نویسى سهام جدید تمام شده و اشخاص جدید سهام را پذیره نویسى 
نموده باشند با توجه به اینکه اشخاص ثالث اصوالً از تصمیمات شرکت بى اطالع هستند این 
بطالن تأثیرى در پذیره نویسى آنان نداشته و سهام دار جدید شرکت محسوب مى شوند و 
همانطور که بیان شد سهام داران قبلى حق مراجعه به مدیران جهت دریافت خسارت را خواهند 

داشت. 
قانونگذار ایران مطابق تبصره ماده 167 الیحه قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت اجازه  الیحه قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت اجازه 
سلب حق تقدم سهام داران به نفع اشخاص غیر معین را نداده است خواه شرکت در بورس 
حضور داشته باشد خواه نداشته باشدمدت سلب حق تقدم صاحبان سهام به مدتى بستگى دارد 
که مجمع عمومى براى افزایش سرمایه شرکت معیّن کرده است به موجب ماده 164 الیحه 
قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت مدت مزبور نباید از پنج سال از تاریخ تصمیم مجمع 
عمومى تجاوز کند به همین دلیل سلب حق تقدم تا مدت مزبور مجاز است ولى هر گاه این 
مدت منقضى شود هم افزایش سرمایه باید دوباره در مجمع عمومى تصویب شود و هم سلب 

حق تقدم صاحبان سهم (اسکینى، 1385، 213-214).  213-214).  
شایان ذکر است؛ سهام دار، نسبت به شرکتِ سهامى تعهداتى را دارد که مى بایست مطابق مواد 
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35 الى 38 الیحه قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت انجام دهد اگر در مهلتى که براى 
تأدیه مبلغ اسمى سهام معین گردیده، تعهد را انجام داد صاحب سهم، وظیفه و تکلیف 
دیگرى ندارد و از کلیه حقوق وابسته به سهم بهره مند مى شود اما اگر موعد منقضى گردید 
و صاحب سهم به تعهد خود عمل نکرد، ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است و پس 
از اخطار از طرف شرکت و گذشتن یک ماه از تاریخ اخطار اگر مبلغ مورد مطالبه و 
خسارت تأخیر تماماً تأدیه نشود شرکت مى تواند با رعایت تشریفات مقرر اینگونه سهام را 

در بورس یا در مزایده به معرض فروش بگذارد. 
پس از انتشار آگهى فروش هر گاه قبل از تاریخى که براى فروش معیّن شده است کلیۀ پس از انتشار آگهى فروش هر گاه قبل از تاریخى که براى فروش معیّن شده است کلیۀ 
بدهى هاى مربوط به سهم خود را پرداخت کند شرکت از فروش سهم او خوددارى مى کند. 
صاحب سهمى که در مهلت مقرر بقیّۀ مبلغ اسمى سهام را پرداخت نکند حق حضور و رأى 
در مجامع عمومى را از دست مى دهد همچنین حق دریافت سهام جدید شرکت نسبت به 
این گونه سهام معلّق خواهد ماند و ممکن است تعلیق حق تقدم موجب گردد که مهلت 

استفادة از حق مزبور به حدى کم شود که احتمال خروج از مالیّت برود. 
بنابراین با توجه به ماده 66 قانون اجراى احکام مدنى و مواد 35 تا 38 الیحه قانونى اصالح  الیحه قانونى اصالح 
قسمتى از قانون تجارت شرکت بدون رعایت تشریفات مزایده مى تواند حق تقدم را از 
طریق بورس یا مزایده واگذار و بقیه مبلغ اسمى سهام را از محل انتقال این حق برداشت 

کند. 
برآمد 

حق تقدم در پذیره نویسى سهام جدید شرکت همان حق اولویت سهام داران قبلى در پذیره 
نویسى سهام جدید است که بر اثر افزایش سرمایه ى شرکت بوجود مى آید، ازآنجا که  
سهام داران یک شرکت خواهان حفظ حقوق وموقعیت خود در شرکت هستند، انتظار دارند داران یک شرکت خواهان حفظ حقوق وموقعیت خود در شرکت هستند، انتظار دارند 
در هنگام افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید از سوى شرکت، نسبت به سایر خریداران 
اولویت داشته باشند به همین دلیل، ابتدا شرکت به سهام داران قبلى خود سهام جدید را براى 
پذیره نویسى عرضه مى کند. آنها نیز در استفاده و یا صرف نظر کردن از این حق، مختارند؛ 
اما ازآنجا که مبلغ پذیره نویسى سهام جدید شرکت، با مبلغ واقعى سهام متفاوت است،  
سهام داران معموالً ازاین حق تقدم استفاده مى کنند. مطابق الیحه ى قانونى قسمتى از قانون ى قانونى قسمتى از قانون 
تجارت، حق تقدم براى صاحبان سهام قدیمى پیش بینى شده و صاحبان سهام به نسبت 
سهامى که مالک اند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال مى باشد. مهلتى که طى آن 
سهام داران مى توانند حق تقدم مذکور را استفاده کنند کمتر از 60 روز نخواهد بود این 
مهلت از روزى که براى پذیره نویسى تعیین مى گردد، شروع مى شود. وجود چنین حقى به 
سهام داران شرکت این امکان را مى دهد که درصدِ مالکیت خود را در مقایسه با وضعیت 

قبل از افزایش سرمایه ثابت نگه دارند.  
مبنا و منبع حق تقدم در نظام حقوقى ایران، قانون بوده و نیز در زمره ى حقوق مالى به شمار ى حقوق مالى به شمار 
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مى رود وحق تقدم قابل نقل و انتقال بوده که تابع محدودیت هاى سهام داران در انتقال سهم 
خود است بنابراین در شرکت هاى سهامى عام، انتقال سهام نمى تواند مقید یا مشروط باشد. 
حق تقدم مشابه اموال منقول نزد ثالث بازداشت مى گردد هم چنین حق تقدم از حقوق غیر 
قابل الغا شرکاى سابق است و مطابق اساسنامه نمى توان آنان را از این حق محروم کرد بلکه 
سلب حق تقدم تنها در اختیار و صالحیت مجمع عمومى فوق العاده مى باشد که مى بایست 
مستدل و موجه و از موارد حادث و غیر قابل پیش بینى از قبل باشد و در گزارش هیأت مدیره 
و بازرسان شرکت علل و جهات اتخاذ تصمیم منعکس شود. چنانچه سلب حق تقدم ناشى از 
اطالعات نادرست مدیران به مجمع عمومى فوق العاده باشد عالوه بر مسؤولیّت کیفرى، العاده باشد عالوه بر مسؤولیّت کیفرى، 

مسؤولیّت مدنى جبران خسارت وارده به سهام داران قبلى را نیز در پى خواهد داشت. 
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