بسمه تعالي
تاريخ :
شماره :

آگهی ابالغ دادنامه هیأت داوری بازار اوراق بهادار
در خصوص پرونده های شماره  9700207و  ،9800044دعوی شرکت کارگزاری
بانک انصار به طرفیت خانم الهه امین لو و آقای رضا امین لو ،خواهان خانم الهه
امین لو را به عنوان خوانده ردیف اول و مشتری خود معرفی و اعالم کرده که در
نتیجه انجام معامالت سهام طی معامالت اعتباری به نام خوانده طلبکار شده و
خوانده از پرداخت آن امتناع می نماید لیکن با تقدیم دادخواست جلب ثالث آقای
رضا امین لو را به عنوان خوانده ردیف دوم در دادخواست جلب ثالث نامبرده را پدر
و ولی قهری خوانده ردیف اول معرفی و نسبت به مطالبه وجه از نامبردگان اقدام
کرده است نظر به اینکه محتویات پرونده به شرح گردشکار به ویژه فرم مشخصات
مشتریان حقیقی ،یک فقره قرارداد معامالت الکترونیکی (اینترنتی) ،دو فقره قرارداد
خرید اعتباری و گزارش حساب مشتری نزد کارگزار حاکی از بدهکاری مشتری و
بقاء دین نامبرده بوده و به دلیل عدم حضور خواندگان مستندات ابرازی خواهان
مصون از تعرض مانده است لذا هیأت خواسته خواهان را وارد و ثابت دانسته و
مستنداً به مواد  518 ،515 ،198و  522قانون آیین دادسی مدنی خواندگان الهه
امین لو را با والیت قهری آقای رضا امین لو به پرداخت مبلغ  349.508.267ریال
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بسمه تعالي
تاريخ :
شماره :

بابت اصل خواسته ،پرداخت مبلغ  31.652.476ریال بابت هزینه دادرسی هر دو
کالسه در کمیته سازش و هیأت داوری برابر با فیشهای واریزی مضبوط در پرونده
و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر با تعرفه قانونی و همچنین پرداخت خسارت
تأخیر تأدیه با مأخذ همان مبلغ از تاریخ تقدیم درخواست سازش به کمیته مربوط
(مورخ  )94/11/12بر اساس شاخص تغییر قیمت ،اعالمی از سوی بانک مرکزی
محکوم می نماید .رأی صادره نسبت به محکوم علیه غیابی و با استناد به ماده
 306قانون آیین دادرسی مدنی ظرف  20روز از تاریخ ابالغ به نامبرده قابل
واخواهی در این هیأت و پس از سپری شدن مهلت مذکور مستندا به تبصره ()5
ماده  37قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران قطعی و الزم االجرا است
و از طریق دوایر اجرای ثبت قابل اجرا میباشد.
محمدصادق شبانی
دبیر هیأت داوری
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