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اداره امور کارگزاران
جناب آقای سید عبدالرحیم رستمکالیی
مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری آیندهنگر خوارزمی (سهامی خاص)

با احترام؛

بازگشت به درخواست آن شرکت کارگزاری مندرج در سامانه ستان طی کد پیگیرری 458817875520
مورخ  ،1394/03/25مبنی بر درخواست صدور مجوز انجام فعالیت در معامالت برق ،نفت و محصرو ت نفتری
در بورس انرژی به استحضار میرساند؛ با صدور مجوز فعالیت در معامالت بررق ،نفرت و محصرو ت نفتری در
بورس انرژی آن شرکت کارگزاری به مدت  10سال از تاریخ  1394/04/01تا تاریخ  1404/04/01با رعایرت
کلیۀ قوانین و مقررات مربوطه موافقت شد.
با توجه به اینکه مجروز مزبرور طبرخ باشرنامه "شررای صردور مجروز فعالیرت در برورس انررژی بررای
شرکتهای کارگزاری" که طی نامرۀ شررار  121/203901مرورخ  1391/09/27بره کلیره کرارگزاران ابرالغ
گردیده ،صادر شده است؛ لذا حفظ حداقل امتیاز زم توس کارگزاری ،بررای ادامرۀ فعالیرت در آن برورس
ضروری می باشد .هرچنین اجرای تعهدات ارائه شده در خصرو

تریمین نیرروی انیرانی واجرد شررای طبرخ

باشنامه مزبور و استفاده از نرم افزار مورد تییید سازمان برای امرور مربروب بره برورس انررژی در موعرد مقررر
جهت ادامه فعالیت در بورس انرژی ضروری است .زم به ذکر است؛ درصورت عدم اعالم هرگونه تغییررات
در شرای اعطای مجوز بورس انرژی در اسرع وقت به سازمان بورس و اوراق بهادار ،یا محرز شدن از دسرت
دادن شرای اعطای مجوز مزبور در هر زمان ،مجوز فعالیت در معامالت برق ،نفرت و فررآوردههرای نفتری در
بورس انرژی آن شرکت کارگزاری لغو میشود.
مراتب جهت اطالع و اقدامات مقتضی ارسال میگردد.
مهین فرهادی
رونوشت:


معاون محترم نظارت بر نهادهای مالی.



دبیر کل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار.



رئیس محترم اداره بازرسی کارگزاران.
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