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چكيده
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مقدمه
شرکت سهامي در شمار شرکتهاي سرمايه است که در آن سرمايه شرکت در قالب سهام درآمده
است .در ابتداي تشكيل شرکتهاي سهامي ،سهام معموالً شكل و حقوق يكساني داشت و از اصول
کلي مشارکت و تساوي سهامداران تبعيت مينمود ،اما غلبة ماهيت قراردادي حقوق ناظر به سهم
و همچنين الزامات مديريتي و اقتصادي مربوط به شرکتها ،سبب پديدآمدن انواع مختلفي از سهام
با حقوقي متفاوت شده است .يكي از اين انواع سهام ،سهام قابل بازخريد()Redeemable Share
است 1.بازخريد سهم در يک تعريف ساده عبارت است از اينكه ،شرکت بعد از فروش سهام خود
به ديگري ،در زماني مشخص در آينده اقدام به خريد دوباره آن مينمايد .بازخريد سهم ممكن
است با هدف کاهش اختياري سرمايه و براي کنترل سرعت تنزل قيمت سهام شرکت در بازار
منعقد شود .اگرچه شرکتها در بازخريد سهام اهداف مالي و مديريتي خود را دنبال ميکنند ،اما
نميتوان فرايند بازخريد سهام را از نگاه حقوقي مورد بررسي قرار نداد .اينكه بازخريد سهام چه
تأثيري بر حقوق سهامدار دارد؟ آيا سهم قابل بازخريد را ميتوان به واسطه شرط قابل بازخريد
بودن ،سهم ممتاز دانست؟ ماهيت حقوقي سهم پس از بازخريد آن چگونه است؟ آيا مانند ساير
سهام شرکت داراي کليه حقوق متعلق به سهم است يا اينكه مالكيت شرکت بر سهم پس از
بازخريد موجب تغيير حقوق ناظر به سهم ميشود؟
در نظام حقوقي انگلستان از سال  1981امكان بازخريد سهم وجود داشته است .در ايران نيز در
سال  1394به موجب قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي مالي کشور بازخريد سهام تا سقف
ده درصد براي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس امكانپذير است .بررسي سؤاالت مطرح شده با
توجه به رويكرد دو نظام حقوقي انگلستان و ايران ميتواند ماهيت حقوقي بازخريد سهام را به نحو
روشنتري تبيين نمايد.
 -1بازخريد سهام در حقوق انگلستان
امكان بازخريد سهام در نظام حقوقي انگلستان به دهه هشتاد ميالدي باز ميگردد .در اين قسمت
ابتدا ماهيت حقوقي سهام قابل بازخريد را با توجه به تفاوتهاي آن نسبت به ساير سهام شرکت در
 .1در اين مقاله ،افزون بر برر سي امكان بازخريد سهام عادي و و ضعيت حقوق ناظر به سهم پس از بازخريد ،سهام
قابل بازخريد که از انواع پيشبيني شدة سهام در نظام حقوقي انگل ستان ا ست (ماده  684قانون شرکتها ،)2006
مورد مطالعه قرار گرفته است.
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زمان صدور و حقوق دارنده چنين سهامي مورد بررسي قرار ميدهيم .سپس سوابق تاريخي اين
موضوع را با توجه به قانون انگلستان پيش از اصالحات اخير آن و برخي دعاوي مربوط به موضوع
مطالعه ميكنيم.
 -1-1ماهيت حقوقي سهام قابل بازخريد و پيشينة تاريتي بازخريد سهام

سهام قابل بازخريد به سهامي اطالق ميشود که ،در هنگام انتشار با اين پيششرط منتشر
ميشوند که در مدت مشخص (مثال پنج سال پس از تاريخ صدور) و قيمت مشخص ،از سوي
شرکت بازخريد شوند (Fabozzi & Pamela, 2003: 576) .شرايطي که سهام شرکت بايد در
آن بازخريد شود ،در اساسنامه مشخص ميشود و در صورتيکه در اساسنامه اشارهاي به اين
موضوع نشده باشد ،شرايط بازخريد بايد به موجب مصوبه مجمع عمومي تعيين شود .همچنين
پرداخت مبلغ سهم نبايد به تاريخي بعد از بازخريد به تعويق افتد .خريدار سهم با شرط بازخريد
پس از خريد سهم در شمار سهامداران شرکت قرار ميگيرد ،اما اين سهم نسبت به ساير سهام
شرکت متفاوت است .خريدار سهم با علم بر اينكه در زمان مقرر شده و يا پيش از آن ،شرکت اين
اختيار را خواهد داشت تا به شرط پرداخت کامل قيمت( )Fully paid upسهم نسبت به بازخريد
سهم اقدام کند ،اين سهم را خريداري ميکند(Wiemer & Diel, 2008: 298) .

در خصوص ماهيت سهام قابل بازخريد اختالف نظر وجود دارد .برخي سهام قابل بازخريد را از
انواع سهام ممتاز به حساب ميآورند؛ زيرا ،سهام عادي داراي هيچ شرط خارجي نيست و در نتيجه
هر شرطي که نسبت به يک سهم وارد شود ،هرچند در عمل به نفع مالک آن سهم نباشد و حتي
به نفع ساير سهامداران تلقي شود را موجب تغيير ماهيت سهم عادي به سهام ممتاز ميدانند .اما
بايد توجه داشت که شرکت در انتشار سهام قابل بازخريد و سهام ممتاز اهداف متفاوتي را دنبال
ميکند (Griffin, 2006: 165) .هدف اوليه بازخريد سهام توسط شرکت ،کاهش تعداد سهام
نسبت به تعداد قبلي است که تبعا موجب افزايش سود متعلق به هر سهم ميشود؛ به عبارت ديگر،
زمانيکه يک شرکت سهام خود را بازخريد ميکند ،تعداد سهامي که در دست سهامداران باقي
ميماند کاهش مييابد؛ اين کاهش در تعداد سهام باعث ميشود که حتي در صورت ثابت ماندن
سود شرکت ،سود تقسيمي هر سهم افزايش يابد و از اين طريق شرکت ميتواند قيمت سهام خود
را در بازار مديريت کرده و از افت قيمت سهم جلوگيري نمايد( .چگيني و حشمتي)3 :1394 ،
دومين دليلي که ميتوان براي بازخريد سهام ذکر نمود اين است که ،بازخريد سهام ابزار جايگزيني
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براي تقسيم سود است .بدين طريق ،شرکت ميتواند بدون پرداخت ماليات و عوارض دولتي و
غيره ،اقدام به تقسيم سود کند .بنابراين ،بايد اذعان داشت که سهام قابل بازخريد را اگرچه با کمي
اغماض بتوان به دليل شرط ضمن قرارداد فروش (شرط بازخريد سهام) از مجموع سهام عادي
شرکت متمايز دانست ،ليكن نميتوان آنرا سهام ممتاز محسوب کرد؛ زيرا ،در بازخريد سهام آنچه
که بيش از همه در نظر گرفته ميشود اهداف مالي و مديريتي شرکت است .دليل بازخريد سهام
بعضاً افزايش قيمت آتي سهام شرکت است؛ بنابراين ،به هيچ عنوان نميتوان آنرا به نفع سهامدار
مالک سهم قابل بازخريد دانست(Mads & Wooldridge, 2009: 171) .

در انگلستان ،پذيرش سهام قابل بازخريد سابقه قانوني چنداني نداشته است .در حقوق اين کشور،
شكلگيري سهام قابل بازخريد به عنوان يكي از انواع سهام ممتاز به سال  1929ميالدي و قانون
شرکتهاي اين سال باز ميگردد که بازخريد سهام به عنوان يک ويژگي سهام ممتاز مورد پذيرش
قرار گرفت (Bircher, 2013: 228) .در سال  1887در دعواي ترور و ديگري عليه ويت ورث و
ديگري 1مجلس اعيان انگلستان در خصوص بازخريد سهام و يا صدور سهام با شرط بازخريد اظهار
داشت که شرکتها حق بازخريد سهام خود را ندارند؛ زيرا ،اين امر به کاهش پنهان سرمايه
توسط شرکت منتهي ميشود (Ferran & Look, 2014: 182) .در برخي دعاوي ديگر نظير،
دعواي بريچ عليه کروپر 2نيز ميتوان تكيه دادگاههاي انگلستان بر اصل غيرقابل بازخريد بودن
سهام را مورد توجه قرارداد 3.به اعتقاد نيكالس بورن در اصالحات سال  1981قانون شرکتها و
1. Trevor & Another vs. Whitworth & another 1887.
2. Birch vs. Cropper 1889.

 .3يک تعهد عام نيز براي شرکتها در تغيير وضعيت سهام وجود دارد .در دعواي گروه روزنامههاي با مسئوليت محدود
کامبرين عليه شرکت چاپ و انتشارات هرالد وست مورلند و کامبرلند ،پس از ادغام روزنامه کامبرين در روزنامه هرالد،
سهامداران قبلي هرالد مالک  5درصد سهام ممتاز شدند؛ اما ،به استناد ماده  12اساسنامه شرکت روزنامه هرالد حقوق
ايشان در خصوص حق انتقال سهام بدون موافقت مديران و حق تقدم خريد سهام جديد محدود شد .همچنين ماداميکه
سهامداران بيش از  10درصد سهام شرکت را مالک نبودند ،حق اعمال رأي در موارد انتخاب مديران را هم نداشتند.
اين محدوديتها بعد از ادغام با توجه به اين واقعيت که رئيس روزنامه کامبرين مالک  10/6درصد سهام روزنامه هرالد
نيز بود ،موجب تحديد حقوق شناخته شده ايشان به صرف ادغام دو روزنامه ميشد .در اين دعوا ،خواهان معتقد بود،
شرط مربوط به ابتياع  10درصد سهام شرکت براي اعمال حقوق مديريتي سهامدار مغاير با اصول کلي حقوق سهامداران
است .ديوانعالي عدالت انگلستان و ولز ضمن بررسي ماهيت سهام شرکت مذکور رأي داد که حقوق مربوط به هر
سهم بايد در قالب همان سهم مشخص شده باشد .تفسير قابل ِاتّكا از رأي مذکور اين خواهد بودکه ،چنانچه قرار است
حقي و يا امتياز خاصي در خصوص يک سهم در نظرگرفته شود ،اين حق بايد در هنگام صدور آن سهم مشخص 
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بعدها در قانون شرکتهاي سال  1985بازخريد سهام و حق صدور سهام قابل بازخريد توسط شرکتها
در حقوق انگلستان مورد پذيرش قرار گرفته است (Bourne, 1998: 109) .بنابراين ،در انگلستان
اين نظريه مورد پذيرش قرار گرفت که در صورت محفوظ ماندن سرمايه شرکت ،دليلي براي
ممنوعيت بازخريد سهم عادي نيز وجود ندارد .بر اين اساس ،به همان ترتيب که شرکت سهامي
ميتوانست سهم موقت يا قابل بازخريد منتشر نمايد ،امكان بازخريد سهام عادي نيز مورد پذيرش
قرار گرفت( .باريكلو )29 :1385 ،در قانون شرکتهاي سال  ،1985نقض ممنوعيت بازخريد سهم
منجربه جريمه نقدي شرکت و نيز حبس و يا جريمه نقدي مقام معامله کننده ميشد؛ به عالوه
اينكه ،قرارداد بازخريد نيز باطل بود .اما موارد زير از شمول اصل ممنوعيت بازخريد سهام مندرج
در ماده  ،143خارج شده است:
 نخست اينكه ،در صورت هبه سهم به شرکت ،شرکت مالک آن ميشود و ممنوعيت مالكيتسهم شرکت توسط شرکت صادرکننده در اين مورد اعمال نخواهد شد.
 دوم اينكه ،طبق ماده  135همان قانون ،شرکت ميتواند به منظور کاهش سرمايه ،با رعايتمقررات مربوط به کاهش سرمايه (به موجب مصوبة مجمع مبني بر کاهش سرمايه به شرط
پيشبيني آن در اساسنامه شرکت) سهم خود را بازخريد نمايد.
 سومين مورد ،در خصوص حق بازخريد سهام شرکت مربوط به مواردي است که دادگاههايانگلستان شرکت را ملزم به خريد سهم خود مينمايند؛ در اين موارد نيز امكان بازخريد سهام توسط
شرکت وجود دارد.
 چهارم اينكه ،در مواردي که سهامدار وجه نقد ناشي از تعهدات پرداخت مبلغ اسمي سهم راکه در قرارداد پذيرهنويسي متعهد شده است ،پرداخت ننمايد شرکت ميتواند در قبال وجه پرداخت
نشده ،سهم وجه پرداخت شده را توقيف و مصادره نمايد.

شده باشد و در هنگام انتقال سهام به يک خريدار خاص نميتوان حق يا امتياز ديگري به سهم عادي اضافه نمود.
اين رأي ديوانعالي عدالت انگلستان در زمان صدور به موجب قانون سال  1985صادر شده و با آن تطابق دارد .دعواي
ادغام دو روزنامه مذکور که در قالب شرکت سهامي اداره ميشدند در حقوق انگلستان حائز اهميت تلقي ميشود .اگر
تنها اين دعوا مالک قرار بگيرد بازخريد سهم عادي شرکت به اين دليل که شرط بازخريد در ابتداي صدور آن درج
نشده است ،امكانپذير نخواهد بود؛ زيرا ،موجب تحميل يک تعهد بر سهامدار عادي خواهد شد و حق مالكيت وي را
بدون اطالع خود سهامدار نقض ميکند)Dignam, 2014: 178( .
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در قانون سال  2006انگلستان به استناد بند الف ماده  ،684امكان صدور سهام قابل بازخريد
مورد پذيرش قرار گرفته است .به استناد اين ماده شرکتهاي سهامي ميتوانند سهامي که قابل
بازخريد باشد يا با عنوان قابل بازخريد شناخته ميشود ،صادر نمايند .مطابق با تصريح ماده 685
اين قانون ،شرايط بازخريد سهام بايد در اساسنامه شرکت و يا مصوبه مجمع تعيين شود.
تغييرات قانون شرکتهاي انگلستان در سال  ،2006در خصوص سهام عادي و قابليت بازخريد
آننيز تحولي را ايجاد کرد .مطالعه ماده  659قانون سال  2006با عنوان معافيت از قواعد عمومي
که منظور از آن ممنوعيت اعمال شده در ماده قبلي براي بازخريد سهام عادي است ،اين واقعيت
را نشان مي دهد که قانونگذار انگلستان نيز متمايل به پذيرش امكان بازخريد سهام عادي شده
است .در حال حاضر ،به طورکلي ،موارد معافيت و امكان بازخريد سهام عادي توسط شرکت موارد
ذيل هستند:
الف -بازخريد سهام عادي به علت راهش سرمايه

اين مؤلفه در ماده  659قانون شرکتهاي انگلستان  2006و پس از اعالم ممنوعيت بازخريد سهام
عادي درج شده است؛ در حاليکه ،در قانون سال  1985امكان بازخريد سهام در موارد کاهش
سرمايه به صورت جداگانه و قبل از بيان مقررة ماده  143مبني بر ممنوعيت خريد سهام عادي
يک شرکت توسط خود آن شرکت در قانون آورده شده بود .بنابراين ،جايگاه ماده بيانگر اين است
که ،قانونگذار کاهش سرمايه از طريق بازخريد سهام عادي را نيز مورد پذيرش قرار داده است .در
پرونده ويژن اکسپرس عليه ويلسون 1در خصوص کاهش سرمايه ،اين اصل مورد تأکيد قرار گرفته
است که ،يک شرکت نميتواند سهام خود را به منظور کاهش سرمايه به گونهاي خريداري نمايد
که موجب خروج سهامداران جزء از شرکت شود .بنابراين ،در اين خصوص بايد توجه داشت که در
کاهش سرمايه نبايد به نحوي عمل نمود که حقوق سهامداران اقليت تحتالشعاع قرارگيرد؛ زيرا،
کاهش سرمايه همانطورکه از نام آن پيداست ،بايد در بخشي از سرمايه و به ميزان برابر از مجموع
سهام شرکت اعم از اينكه جزء سهامداران اقليت باشند و يا سهامداران اکثريت ،صورت پذيرد.

ب -بازخريد سهام به دستور دادگاه

بند دوم ماده  659قانون شرکتهاي انگلستان  ،2006امكان بازخريد تمام سهام عادي را به دستور
دادگاه در موارد خاص به صورت استثنايي و در موارد زير امكانپذير دانسته است:
1. Vision Express vs. Wilson 1995.
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 -1درخواست از دادگاه براي اعالم بياعتباري اعالميه ثبتي براي ثبت شرکت به عنوان يک
شرکت خصوصي؛
 -2در خصوص رأي دادگاه نسبت به لزوم کاهش سرمايه؛
 -3اقدام غيرقانوني شرکتهاي خصوصي در ايجاب عمومي فروش سهام؛ در واقع شرکتي که
اين کار را کرده است به دستور دادگاه ملزم به بازخريد تمام سهامش ميشود .اين مورد مربوط به
زماني است که شرکت سهامي خاص اقدام به فروش سهام خود ميکند که به دستور دادگاه براي
جلوگيري از تضييع حقوق کساني که اقدام به خريد سهام شرکت سهامي نموده اند ،شرکت ملزم
به بازخريد سهام از آنان ميشود.
ج -بازخريد سهام عادي در شرايط ويژه

سومين استثنايي که بر اصل غيرقابل خريد بودن سهام عادي در حقوق انگلستان وارد شده است،
مربوط به مواردي است که سهامدار تعهدات مربوط به قرارداد پذيرهنويسي را رعايت ننموده است
و به موجب بند ج ماده  659قانون شرکتها ،يكي ديگر از استثنائات مربوط به بازخريد سهام توسط
شرکت تلقي ميشود.
در خصوص اين شكل از خريداري حكم دادگاه چگونگي بازخريد را مشخص نخواهد کرد ،اما
اين نكته که شرکت موظف است ارزش تمام سهام بازخريد شده را به صورت کامل پرداخت کند،
قابل استنباط است؛ ) (Van Gerven, 2014: 943به عبارت ديگر ،شرکت نميتواند در خريداري
سهام مبلغ پرداخت شده از کل مبلغ پذيرهنويسي را پرداخت کند و سهامدار را اخراج کند ،بلكه
بايد مابهالتفاوت مبلغ تعهد شده از پرداخت شده را به عنوان سهام خزانه خريداري نمايد.

 -1-2روشهاي بازخريد سهام

بررسي روشهاي بازخريد سهام علياالصول در گستره دانش حسابداري قرار ميگيرد ،اما از
آنجاييکه هريک از اين روشها ميتواند تأثيرات مستقيمي بر حقوق سهامداران داشته باشد ،مطالعة
آنها و تأثيرات آن بر حقوق سهامداران ضروري مينمايد.
الف -خريد از بازار()Repurchase from Market

خريد از بازار اشاره به خريد سهام عادي دارد و نه سهام ممتاز با شرط بازخريد .براي خريد سهام
عادي شرکت ميتواند پيشنهاد خريد را به سهامداران در بازار بورس ارائه دهد .اين روش از آنجا
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که اراده سهامدار در فروش سهام در نظر گرفته ميشود ،مطلوب است؛ اما ،از آنجاييکه شرکت
ممكن است با اين روش و با استفاده از اطالعات پنهاني ،حقوق سهامداران را نقض نمايد ،انتقاداتي
بر روش خريد از بازار وارد شده است و ممكن است بتوان آنرا معامله مبتني بر اطالعات
نهاني( )Insider Dealingکه جرمانگاري هم شده است ،تلقي

نمود1.

در روش خريد از بازار اعالم بازخريد و در واقع ايجاب ،براي شرکت تعهدي ايجاد نميکند و
شرکت ميتواند با نقض رفتار مبتني بر حسننيت قبل از قطعي شدن فرايند بازخريد از ايجاب خود
صرفِنظر نمايد .البته بايد توجه داشت که اين تعهد عام براي شرکت وجود دارد که ،نبايد در
ايجابي که به منظور بازخريد اعالم ميکند ،به گونهاي رفتار کند که موجب دستکاري()Manipulation
قيمت و ارزش سهام شود؛ ( )Berk & others, 2013: 514مثالً ،شرکت با اين هدف از ايجاب
صرفِنظرکند تا قيمت سهام افت نموده و بتواند اين سهام را با قيمت کمتري خريداري نمايد و از
اين طريق خساراتي به دارنده سهام قابل بازخريد وارد آيد)Vermaelen, 2005: 7( .

خريد سهام هدفگذاري شده( )Targeted Share Repurchaseنيز ميتواند شكل ديگري از
 .1م عام لة متكي بر اطال عات ن هاني ،هن گامي رخ مي د هد که دار ندة اطال عات ن هاني ،با علم به اين مط لب که
اطالعات مذکور هنوز منتشـر نشـده و در دسـترس عموم قرار نگرفته و در صـورت انتشـار بر قيمت اوراق بهادار
شرکت تأثيرگذار خواهد بود ،اقدام به خريد و فروش اين اوراق نمايد .اين معامالت با هدف حمايت از حقوق ساير
ســهامداران و البته با هدف حفظ اعتماد اشــخاص به بازار ســرمايه ،عملي مجرمانه محســوب ميشــود .در نظام
حقوقي انگليس مطابق با ماده  55قانون عدالت کيفري ( )Criminal Justice Act1993ارتكاب جرم معامله
اوراق بهادار با استفاده از اطالعات محرمانه ،ضمانت اجراي کيفري زندان و جزاي نقدي پيشبيني شده است .در
ماده  61اين قانون مقرر شده است ،در صورتي که محاکمه مرتكب از محاکمات اقتصادي يعني بدون صدور کيفر
خواســت و بدون هيئت منصــفه بوده باشــد ،مجازات او حداکثر شــش ماه حبس يا جزاي نقدي حداکثر به ميزان
 5000پوند يا هر دو خواهد بود؛ اما ،در صورتيکه محاکمه با صدور کيفر خواست و در مقابل هيئت منصفه باشد،
دادگاه ميتواند مرتكب را به حداکثر هفت سال زندان يا جزاي نقدي به هر ميزان که بخواهد و يا هر دو مجازات
توأ مان محكوم ن ما يد .اخت يار داد گاه براي محكوم کردن مرت كب اين جرم به پردا خت جزاي ن قدي به م قدار
نامحدود از ديدگاه نظري به اين معنا اســـتکه ،قانونگذار در نظر داشـــته اســـت که جزاي نقدي را به ميزاني
معين نما يد که مطمئن شـــود مرتكب هيچ ســـودي نخواهد برد .مطابق با قانون ســـرويســـهاي مالي و بازار
) (Financial Service and Market Act 2000- FSMAکه رويكردي حقوقي به تخلفات بازار سرمايه از جمله
معامله اوراق بهادار با اســتفاده از اطالعات محرمانه دارد ،ميتوان عالوه بر امكان ضــمانت اجراي کيفري قانون
 1993مجازات مدني را نيز بر متخلفان اعمال نمود .در هر صورت متخلف بايد سودهايي را که از طريق اين نوع
معامله به دست آورده است ،مسترد و يا جبران نمايد( .بهشتي)101 :1387 ،
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خريد در بازار باشد .در اين روش شرکت سهام خود را از سهامداران عمده با پيشنهاد قيمتي که با
توجه به قيمت سهام در بازار تعيين شده است ،خريداري ميکند و پيشنهاد خود را از طريق تقاضاي
کتبي ارسال ميکند .اگرچه در اين روش ،شرکت براي تشويق سهامداران به فروش سهام قيمتي
معموالً باالتر از قيمت پايه يا قيمت بازار ارائه ميکند ،اما مبناي قيمتگذاري همان قيمت بازار
سهام است .همچنين روش ديگر براي تعيين قيمت خريد هدفگذاري شده ،پيشنهاد قيمت توسط
يک هيئت خاص است که توسط شرکت تشكيل شده است)Petri Manty, 2010: 513( .

ب -خريد خارج از بازار()Off-market Repurchase

خريد خارج از بازار هنگامي اتفاق ميافتد که شرکت سهامداران خود را براي مذاکره در خصوص
فروش سهام به يک جلسه دعوت ميکند و قيمتي را براي خريد سهام به آنان پيشنهاد ميدهد.
در صورت رضايت سهامدار ،شرکت سهام او را خريداري ميکند .در اين روش ،ميزان سهامي که
هر سهامدار به شرکت ميفروشد به نظر سهامدار و قراردادي که ميان شرکت و سهامدار منعقد
ميشود ،بستگي دارد .ضمن اينكه ممكن است ،شرکت اين پيشنهاد را بدهد که از هر سهامدار
تعداد مشخصي سهم خريداري نمايد و مثالً هر سهامدار تعداد صد سهم از سهام خود را به فروش
رساند (Berk & others, 2013: 516) .روش خريد خارج از بازار بر خالف روش هدفگذاري
شده هيچ قاعده خاصي را نميپذيرد و پيشنهاد خريد خارج از بازار ممكن است به هر سهامداري
با هر قيمتي ارائه شود (Gitman, 2008: 108) .روش خريد خارج از بازار همان امتيازات روش
خريد از بازار را دارد؛ يعني ،اراده و رضايت فروشنده سهام عادي براي انتقال سهامش به شرکت
مدنظر گرفته ميشود ،اما از آنجاييکه شرکت براي خريد جلسه خاصي تشكيل ميدهد و سهامدار
قبل از انعقاد جلسه حق دريافت اسناد حسابداراي و حسابرسي شرکت را دارد ،ميتوان اين روش
را براي سهامدار نسبت به روش خريد از بازار آزاد مناسبتر دانست.
در انگلستان به استناد بند يک ماده  694قانون شرکتهاي  ،2006مقرر شده است که يک شرکت
ممكن است تنها بر اساس يک قرارداد منعقد شده قبل از بازخريد ،اقدام به خريد خارج از بازار
سهام خود بنمايد .بر اين اساس ميتوان گفت که هرگاه خريد سهام در حقوق انگلستان خارج از
بازارهاي مربوط به مبادله سهام انجام پذيرد ،بدون توجه به چگونگي خريد ،آنرا از جمله خريدهاي
خارج از بازار به حساب ميآورند؛ ) (Griffin, 2006: 167از طرفي ،يک تعهد کلي براي شرکت
وجود دارد و طبق آن شرکت نميتواند تمام سهام خود را بازخريد نمايد(Bourne, 1998: 135) .
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اگر شرکت براي حفظ منافع عمومي تمام اعضا اقدام به بازخريد سهام نمايد تا از افت قيمت سهام
جلوگيري کند ،اين امر قابل پذيرش است؛ اما ،چنانچه اين بازخريد با اطالعاتي که برخي اعضا دارند و
پيشبيني قيمت واقعي سهام با توجه به اطالعات نهاني ايشان انجام شود و منتهي به حذف عدهاي از
سهامداران شود ،از ديدگاه حقوقي اجراي آن قابل جلوگيري خواهد بود.
ج -خريد مزايده()Fixed Price Tender Offer Repurchase

در اين روش ،شرکت قيمت پايه خريد را مشخص ميکند .اين قيمت معموالً بيشتر از قيمت
سهام در بازار است و به سهامداران فرصت چانهزني درخصوص قيمت فروش سهامشان را ميدهد.
اين روش به شكل بهتري حقوق سهامداران را تأمين مينمايد؛ زيرا ،به طور متوسط ،مبالغ بيشتري
براي بازخريد سهام در اين روش پرداخت ميشود (Baker, 2009: 254) .در روش مزايده،
سهامداران قبل از جلسه مزايده ميتوانند اسناد شرکت را مطالعه کنند و ضمن سنجيدن ارزش واقعي
سهامشان در هنگام فروش سهم با چانهزني قيمت تعيين شده را مشخص کرده و سهام خود را به
شرکت واگذار نمايند.
د -روش بازخريد هلندي()Dutch Auction

به لحاظ تاريخي ،روش هلندي از سال  1981در اياالت متحده آمريكا مورد استفاده قرار گرفت.
) (Brennan, 2001: 534روش هلندي را ميتوان برگرفته از روش مزايدهاي دانست؛ منتها،
ابتكار عمل سهامدار به تعيين قيمت سهام در اين روش ،در يک بازه قيمتي مشخص توسط شرکت
کنترل ميشود .برخالف روش مزايدهاي ،در اين روش قدرت چانهزني سهامدار در فروش سهامش
به شرکت ،در فاصله قيمت حداقل و حداکثر محدود شده است و بيش از آن کاربردي ندارد؛
) (Greg, 2008: 156به عبارت ديگر ،شرکت يک مؤلفه قيمتي در بازههاي مختلف را در اختيار
خريدار ميگذارد و سهامدار تنها ميتواند به شرکت اعالم کند که در هر قيمت حاضر است چه
مقدار سهام به شرکت بفروشد.
 -2بازخريد سهام در نظام حقوقي ايران
در بررسي نظام حقوقي ايران در خصوص موضوع بازخريد سهام ،در وهلة نخست ،ممنوعيت
ماده  198اليحه اصالحي قانون تجارت  1347به چشم ميخورد .اين ماده که به پيروي از مقررات
همان زمان حقوق فرانسه است ،خريد سهام توسط خود شرکت را ممنوع کرده است .براي اين
ممنوعيت داليل مختلفي ذکر شده است؛ مانند اينكه ،خريد سهام توسط همان شرکت سبب
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ميشود ،سرمايه شرکت تقليل يابد بدون اينكه اين کاهش سرمايه آگهي شود و اين امر قطعاً
حقوق طلبكاران شرکت را تحتالشعاع قرارخواهد داد( .عبادي )19 :1385 ،ذکر اين ممنوعيت ذيل
بخش هشتم اليحه اصالحي  1347که راجع به تغييرات سرمايه شرکت است ،دليل مطرح شده
را تقويت ميکند؛ زيرا ،سرمايه شرکت تنها تضمين طلب طلبكاران شرکت است؛ بنابراين ،هرگونه
تغيير در آن بر حقوق طلبكاران تأثير مستقيم خواهد داشت.
گاهي نيز شرکت اگر شرکت سهامي عام باشد ،ميتواند با خريد سهم خود در بورس اوراق
بهادار بر قيمت سهام مزبور در بازار بورس تأثير بگذارد و آنرا بيش از ارزش واقعي خود جلوه دهد.
با توجه به اين خطر ،قانونگذار خريد سهام شرکت توسط همان شرکت را ممنوع کرده است.
(اسكيني )68 :1381 ،همچنين ،يكي ديگر از داليل زيربنايي ممنوعيت مقرر در اين ماده،
عدم استفاده شرکت از اطالعات محرمانه در جريان بازخريد سهام و يا فروش مجدد آن است.
(نظام دوست)106 :1392 ،
با اين وجود ،به نظر ميرسد ،ممنوعيت مندرج در ماده  198اليحه اصالحي ،نميتواند نگراني
مقنن را در حفظ حقوق طلبكاران و ممنوعيت استفاده از اطالعات محرمانه درمعامالت سهام به
طور کامل پوشش دهد؛ زيرا ،سياق ماده  198اليحه اصالحي به نحوي است که خريد
سهام شرکت مادر توسط شرکتهاي وابسته که شخصيت حقوقي مستقلي دارند ،بالمانع است؛
(اسكيني )69 :1381 ،از طرفي ،معامالت سهام مبتني بر اطالعات محرمانه عمدتاً از سوي
دارندگان اين اطالعات که شامل اعضاي هيئت مديره ،سهامداران عمده و غيره است ،1واقع
ميشود .بنابراين ،صرف ممنوعيت شرکت از خريد سهام خود ،تأمينکنندة هدف قانونگذار در
حمايت از حقوق طلبكاران و ساير سهامداران نيست.

 .1مطابق تبصــره  1بند  4ماده  46قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اســالمي ايران  ،1384اشــخاص زير به عنوان
اشخاص داراي «اطالعات

نهاني» شرکت شناخته ميشوند:

الف -مديران شرکت شامل اعضاي هيئتمديره ،هيئتعامل ،مديرعامل و معاونان آنان؛ ب -بازرسان ،مشاوران،
حسابداران ،حسابرسان و وکالي شرکت؛ ج -سهامدارانيکه به تنهايي و يا به همراه افراد تحتتكفل خود ،بيشاز
ده درصد سهام شرکت را در اختيار دارند يا نمايندگان آنان؛ د -مديرعامل و اعضاي هيئتمديره و مديران ذيربط
يا نمايندگان شرکتهاي مادر (هلدينگ) که مالک حداقل ده درصد سهام يا داراي حداقل يک عضو در هيئتمديرة
شرکت سرمايهپذير باشند؛ هــــ -ساير اشخاصي که با توجه به وظايف ،اختيارات و يا موقعيت خود به «اطالعات
نهاني» دسترسي دارند.
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نكتة مهمي که در بررسي ماده  198اليحه نبايد از آن غافل ماند ،امكان بازخريد سهام توسط
شرکت به منظور استهالک آن است که در ماده  65اليحه اصالحي  1347به آن تصريح شده است.
استهالک سهام به وسيلة شرکت که قانونگذار آنرا به استهالک سرمايه تعبير کرده به جز در مواردي
که شرکت اوراق قرضه منتشر نموده ،کامالً مجاز و امكانپذير است( .اسكيني )69 :1381 ،بايد توجه
داشت که ماهيت بازخريد سهم و خريد سهم به منظور استهالک آن متفاوت است .بنابراين،
نميتوان خريد سهم به منظور استهالک را استثنائي بر ممنوعيت مقرر در ماده  198اليحه اصالحي
قانون تجارت  1347دانست؛ زيرا ،در استهالک سهم شرکت مبلغ اسمي سهم را به سهامدار
پرداخت ميکند ،اما او کماکان در شرکت به عنوان سهامدار باقي ميماند و کليه حقوق مالي و
مديريتي خود را نسبت به سهام داراست ،اما ديگر نسبت به مبلغ اسمي سهام از
شرکت طلبي نخواهد داشت؛ زيرا ،آنرا قبالً دريافت کرده است .به همين دليل ،اگر در زمان
انحالل و تصفيه دارايي شرکت ،قيمت واقعي سهام بيش از مبلغ اسمي آن باشد ،حق سهامدار
نسبت به اين مابهالتفاوت باقي است .اما در بازخريد سهام ،مالكيت سهام به شرکت منتقل ميشود
و شرکت به عنوان مالک سهام خود آنرا تحت عنوان سهام خزانه نگه ميدارد .شريكي که سهام
وي بازخريد شده است ،چنانچه سهام ديگري در شرکت نداشته باشد ،از شرکت خارج ميشود و
ديگر سهامدار شرکت نخواهد بود .شرکت به عنوان مالک سهام خزانه ميتواند در زماني ديگر
نسبت به فروش سهم خزانه اقدام نمايد و يا آنرا به طرحهاي تشويقي کارکنان مانند سهام
تشويقي( )Incentive Stock or Employee Shareاختصاص

دهد1.

بدون ترديد سهام خزانه داراي اهداف مالي و مديريتي متعددي است که از نظر اقتصادي و
مديريتي قابل توجه است؛ مانند ،زمانيکه شرکت داراي وجوه مازاد است و قيمت سهام در بازار از
مبلغ واقعي آن کمتر باشد و شرکت به منظور بهبود و ارتقاي قيمت سهام خود در بازار اقدام به
بازخريد سهام ميکند( .شهيدي و جعفري خسروآبادي)7 :1395 ،
خوشبختانه در سالهاي اخير ،قانونگذار با توجه به ضرورتهاي مالي و الزامات مديريتي ،امكان
بازخريد سهام توسط شرکت را در قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور

 .1سهام تشويقي ،سهامي است که به عنوان يک برنامه انگيزشي براي کارکنان برجسته ،مديران ارشد و مشاوران
کليدي شرکت در نظر گرفته مي شود و ح سب مورد طبق برنامه م صوب هيئتمديره يا مجمع عمومي به افراد
مذکور تعلق خواهد گرفت.
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مصوب  1394مورد پذيرش قرار داده است .در بند ب از تبصره  5ماده  28اين قانون مقرر شده
است که ،شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس و بازارهاي خارج از بورس ،ميتوانند براساس ميزان
سهام شناور خود در هريک از بازارهاي مذکور و براساسِ مقرراتي که با پيشنهاد سازمان بورس و
اوراق بهادار به تصويب شورايعالي بورس اوراق بهادار ميرسد ،تا سقف ده درصد از سهام خود
را خريداري و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداري

کنند1.

تعيين سقف حداکثر سهامي که ميتواند توسط شرکت بازخريد و تحت عنوان سهام خزانه
نگهداري شود ،تا حد زيادي ميتواند پاسخگوي نگراني قانونگذار در کاهش سرمايه شرکت به
دليل بازخريد سهام و ضرر رساندن به حقوق طلبكاران باشد .همچنين در حال حاضر در ماده 46
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب  1384به ممنوعيت معامالت اوراق بهادار
مبني بر اطالعات محرمانه با پيشبيني ضمانت اجراهاي کيفري و حقوقي تصريح شده است و
طبق ماده « 14دستورالعمل اجرايي خريد ،نگهداري و عرضه سهام خزانه» مصوب شورايعالي
بورس و اوراق بهادار  ،1394برنامه فروش سهام خزانه جزءِ معامالت مصاديق اطالعات محرمانه
قرارگرفته است .بنابراين ،با توجه به موارد فوقالذکر ،نهتنها نگراني مقنن در تقليل سرمايه شرکت
در اثر بازخريد سهام و استفاده شرکت از اطالعات محرمانه – به شرط اجراي صحيح قوانين
مذکور -مرتفع خواهد شد ،بلكه امكان بهرهمندي از مزاياي مكانسيم بازخريد سهام و سهام خزانه
نيز حداقل براي شرکتهاي مشمول بند ب از تبصره  5ماده  28قانون رفع موانع توليد رقابتپذير
و ارتقاي نظام مالي کشور فراهم خواهد بود.
 -3وضيعت حقوقي سهام پس از بازخريد آن توسط شررت
پس از بازخريد سهام توسط شرکت ،اين سهام تحت عنوان سهام خزانه شناخته ميشود .اين
تغيير صرفاً يک تغيير عنوان ساده نيست ،بلكه به طورکلي حقوق مالي و مديريتي متعلق به سهام
را تحث الشعاع قرار ميدهد .در کشورهاي مختلف بنا به سياستهاي اقتصادي که در خصوص بازار

 .1چنانچه اليحه جديد قانون تجارت با وضيعت فعلي آن تصويب شود ،در ماده  307اين اليحه مقرر شده است که:
« شرکت تجاري نميتواند به طور مستقيم يا به وسيله شرکتهاي تابع يا وابسته به خود سهام يا سهمالشرکه خود
را تملک کند؛ لكن ،شرکتهاي سهامي عام ،مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام ميتوانند به طور مستقيم و
از طريق شرکتهاي تابع وابسته مجموعاً  5درصد از سهام خود را در اختيار گيرند .اين سهام بايد بانام و تمام وجه
آن تأديه شده باشد .سهام مذکور فاقد سود ،حق تقدم و رأي است و در نصاب مجامع عمومي لحاظ نميشود».
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سهام و حقوق سهامداران اتخاذ نمودهاند ،اختالفنظر زيادي در خصوص پذيرش سهام خزانه وجود
دارد .در برخي کشورها براي خريد سهام خزانه سقف تعيين شده است و شرکت بيش از درصد
معين نميتواند سهام خزانه داشته باشد .در قوانين برخي کشورها به جاي تعيين سقف و ميزان
سهام قابل تملک تحت عنوان سهام خزانه ،حداکثر مدت زماني که شرکت ميتواند پس از بازخريد،
سهم را تحت عنوان سهام خزانه نگهداري نمايد ،مشخص شده است؛ به عنوان مثال ،در سوئيس
شرکت بعد از بازخريد سهم حداکثر به مدت  6سال ميتواند سهم را به عنوان سهام خزانه نگهداري
نمايد( .نظام دوست )107 :1392 ،نهايت اينكه ،نظامهاي حقوقي ديگري نيز نظير نظام حقوقي
آمريكا هيچ محدوديتي را بر خريد سهام توسط خود شرکت اعمال نميکنند؛ اما ،رويكرد مشترک
در کشورها در خصوص سهم خزانه اين است که ،آنرا جايگزين مناسبي براي مكانيزم سود
تقسيمي ميدانند و استفاده از اين ابزار را يكي از راهكارهاي مديريت سهام توسط شرکت و ابزاري
در راستاي تحقق اهداف مالي و مديريتي آن ميدانند( .سلوکي )1 :1395 ،در انگلستان به استناد
بند دوم ماده  124قانون شرکتهاي  ،2006تملک سهام خزانه توسط شرکت به رسميت شناخته
شده است .وقتي شرکت بخشي از سهام را به عنوان سهام خزانه تملک نموده است ،بايد نام خود
را به عنوان مالک آن سهام ثبت نمايد .شايد ظاهراً اينطور به نظر برسد که ماده  124هيچ
محدوديتي در تملک سهام قائل نشده باشد ،اما به استناد بند يک ماده  ،725چنانچه سهام شرکت
تقسيم به انواع مختلفي نشده است و تنها يک نوع سهام يعني سهام عادي وجود داشته باشد،
شرکت تنها حق تملک  10درصد آن سهام را دارد و به استناد بند دوم همين ماده چنانچه سهام
به انواع مختلفي تقسيم شده باشد ،شرکت حق دارد که  10درصد از هر نوع از سهام را تملک
نمايد .البته در عمل نيز بند دوم ماده  725نسبت به بند يک تفاوتي در حداکثر سهم قابل تملک
توسط شرکت پديد نميآورد؛ زيرا ،مجموع آن برابر با  10درصد کل سهام شرکت خواهد شد.
معموالً شرکتها سهام خود را براي استفاده در طرحهاي بازنشستگي ،جبران مزاياي خدمت
کارکنان ،جايگزين براي پرداخت سود نقدي ،اصالح ساختار سرمايه ،کسب مزيت مالياتي و افزايش
درآمد هر سهم از طريق کاهش تعداد سهام در دست سهامداران و غيره اقدام به بازخريد سهام
خود ميکنند( .عظيميدخت و ملكي مهابادي)45 :1394 ،
حال سؤالي که مطرح ميشود اين است که ،وضيعت حقوق ناظر به سهام اعم از مالي و مديريتي
در دورهاي که سهام تحت عنوان سهام خزانه است ،به چه صورت است؟ آيا صرف اطالق عنوان
سهام خزانه موجب سلب انواع حقوق متعلق به سهام ميشود يا اينكه شرکت به عنوان مالک سهام
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خزانه در کنار ساير سهامداران شرکت داراي حقوق متعلق به سهام اعم از مالي و مديريتي است؟
رويكرد کلي نظامهاي حقوقي بر اين است که ،به سهام خزانه هيچگونه حقي مانند حق رأي،
دريافت سود و سرمايه تعلق نميگيرد؛ (دهقاني )9 :1388 ،اما ،بررسي چرايي محروميت سهام
خزانه از حقوق متعلق به سهام براي تبيين ماهيت حقوقي اين نوع سهام ضروري است.
يكي از مهمترين ابهاماتي که در خصوص اين سهام وجود دارد ،تأثيرگذاري آن بر حقوق ساير
سهامداران است؛ مثالً اينكه ،آيا سهام خزانه تأثيري بر حق سهامداران ديگر نسبت به سود شرکت
دارد؟ آيا ميتواند حق تقدم آنها را در خريد سهام جديد شرکت تحت تأثير قرار بدهد؟ آيا شرکت
ميتواند به ميزان سهام خزانه که در مالكيت خود دارد در ميزان رأي مجامع مختلف شرکت
تأثيرگذار باشد؟ در خصوص سود بايد اذعان نمود که ،با تملک سهم توسط شرکت اين انتظار
ميرود که بخشي از سود قابل تقسيم شرکت دوباره به خود شرکت تعلق بگيرد و از دسترس
سهامداران خارج شود؛ زيرا ،حق دريافت سود از نتايج مترتب بر مالكيت سهم است .اما به نظر
ميرسد تعلق سود به سهام خزانه با منطق حقوقي بازخريد سهام در تعارض باشد .يكي از اهداف
بازخريد افزايش قيمت سهام شرکت است؛ به عبارت ديگر ،با بازخريد سهم سود متعلق به سهام
عادي افزايش مييابد و شرکت ميتواند با مديريت قيمت سهام خود در بازار از افت قيمت سهام
جلوگيري نمايد .بنابراين ،اگر قرار باشد که به نسبت سهام خزانه که در مالكيت شرکت است ،سود
قابل تقسيم بين سهامداران کاهش يابد ،نهتنها سبب نقض غرض شرکت از بازخريد سهام است،
بلكه ميتواند با تقليل سود ساير سهامداران منافع آنان را تهديد کند و بعضاً به عنوان ابزاري براي
سوءاستفاده شرکت باشد .در بند  3ماده  726قانون شرکتهاي انگلستان مقرر شده است که« :در
رابطه با سهام خزانه هيچ سودي تعلق نخواهد گرفت؛ عالوه بر اين ،هيچ تقسيم اضافهاي که
شامل تقسيم منافع نقدي يا غيرنقدي ميشود و يا منافعي که بعد از انحالل شرکت از اصل سرمايه
به سهامداران تعلق ميگيرد ،قابل پرداخت نيست ».عالوه بر اين ،به استناد بند  2ماده  731همين
قانون ،اگر از فروش سهام خزانه سودي نصيب شرکت شود ،اين سود ميتواند به عنوان سود قابل
تقسيم ميان ساير سهامداران تقسيم شود؛ نتيجه اينكه ،نسبت به سهام خزانه هيچ سودي تعلق
نخواهد گرفت و اگر از خريد و فروش و افزايش قيمت سهم در مدت تملک توسط شرکت ،سودي
نصيب آن شود ،شرکت موظف به تقسيم اين سود بين سهامداران است.
در نظام حقوقي ايران ،در قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور
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مصوب  ،1394به اختصاص يا عدم اختصاص سود به سهام خزانه تصريح نشده است؛ اما ،ماده 5
«آييننامه خريد ،نگهداري و عرضه سهام خزانه» مصوب شورايعالي بورس و اوراق بهادار 1394
با تصريح اينكه به سهام خزانه سودي تعلق نميگيرد ،سكوت قانونگذار را که به نظر از باب
مسامحه بوده است را جبران کرده است.
دومين ابهام موجود در خصوص سهام خزانه تأثير آن بر حق تقدم ساير سهامداران در خريد سهام
جديد است؛ به عبارت ديگر ،آيا وجود سهام خزانه در تملک شرکت دليل مناسبي است که حق
سهامداران ديگر نسبت به سهام جديد شرکت (حداقل نسبت به ده درصد سهام تملک شده)
محدود شود؟ در حقوق انگلستان دو ماده مشخص در خصوص تفكيک حقوق سهام خزانه و حق
تقدم سهامداران درج شده است؛ ماده  561قانون شرکتهاي انگلستان  2006در خصوص حق تقدم
سهامداران است و به استناد شق الف از بند  4اين ماده سهام نگهداري شده تحت عنوان سهام
خزانه ماهيتاً با سهام عادي شرکت متفاوت است و براي آن حق تقدم ايجاد نميشود .به اين
ترتيب ،سهام خزانه بر حق تقدم ساير خريداران نيز تأثير ندارد .در نظام حقوقي ايران نيز به استناد
ماده « 5آييننامه خريد ،نگهداري و عرضه سهام خزانه» مصوب  1394شورايعالي بورس و اوراق
بهادار نيز« :ناشر ...نسبت به سهام خرانه حق تقدم در خريد سهام جديد را ندارد».
اما موضوع قابل بحث ديگر اين است که ،سهام خزانه ممكن است دوباره توسط شرکت فروخته
شده و به صورت سهام عادي تحت تملک سايرين قرار بگيرد؛ حال سؤال اين است که ،آيا
سهامداران پيشين نسبت به خريد سهام مذکور حق تقدم دارند؟ در پاسخ بايد گفت :ماده 573
قانون شرکتهاي انگلستان  2006با عنوان محدوديت اعمال حق تقدم در خصوص فروش سهام
خزانه ،به اين پرسش پاسخ منفي داده است؛ يعني ،سهامداران قبلي در موارد فروش مجدد سهام
حق تقدم ندارند .از داليل اين امر ميتوان به اين مورد اشاره کرد که ممكن است شرکت با هدف
جذب سرمايهگذاران جديد امتيازات خاصي را براي سهم عرضه شده قائل شده باشد .در اين صورت
اعمال حق تقدم توسط سهامداران سابق ميتواند شرکت را در تحقق اين هدف ناکام کند؛ از طرف
ديگر ،با اعمال حق تقدم سهامداراني که مثالً قصد تملک سهام سايرين را دارند ،ميتوانند ساختار
مالكيت شرکت را برهم زده و سهم خود را با خريد سهام خزانه افزايش دهند .بنابراين ،قانونگذار
انگلستان از اين طريق خواسته است تا استفاده از سهام خزانه و به کارگيري آنرا به عنوان ابزاري
قانوني براي نقض حقوق مالكيتي سهامدارانِ جزء ،نفي نمايد؛ ازاينرو ،با محدود ساختن حق تقدم
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نسبت به سهام خزانه سهامداران اصلي نميتوانند از سهام مذکور براي افزايش سهم مالكيت خود
استفاده ابزاري نمايند.
در نظام حقوقي ايران ،بند ب تبصره  5ماده  28قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام
مالي کشور  ،1394موضوع حق تقدم را در خصوص فروش مجدد سهام خزانه مسكوت گذاشته
است .با توجه به اينكه در اين قانون بازخريد سهام تنها براي شرکت پذيرفته شده در بورس
امكانپذير است؛ بنابراين ،هريک از سهامداران که متمايل به خريد سهام عرضه شده باشند،
ميتوانند از طريق بورس اقدام به خريد سهام کنند؛ از طرفي ،فروش مجدد سهام خزانه افزايش
سرمايه تلقي نميشود که شرکت به استناد ماده  167اليحه اصالحي قانون تجارت  1347ملزم
به رعايت حق تقدم سهامداران پيشين باشد .البته به نظر ميرسد در نظام حقوقي ايران نيز ميتوان
با پذيرش داليل مطرح شده در نظام حقوقي انگلستان به محدوديت اعمال حق تقدم در خصوص
فروش سهام خزانه تصريح نمود .الزم به ذکر است که ،شورايعالي بورس و اوراق بهادار در ماده
 14دستورالعمل اجرايي خريد ،نگهداري و عرضه سهام خزانه  1394با رويكردي بسيار قابل تحسين
عالوه بر اينكه در ماده  8به ممنوعيت اعضاي هيئتمديره و مديران اجرايي شرکت در معامالت
مربوط به سهام خزانه تصريح کرده است ،به منظور پيشگيري از هرگونه سوءِاستفاده در جريان
فروش سهام خزانه توسط سهامداران پيشين شرکت (باالخص سهامداران عمده و کسانيکه به
اطالعات نهاني شرکت دسترسي دارند) ،برنامه فروش سهام خزانه را ازمصاديق اطالعات نهاني
دانسته است و دارندگان اطالعات را در اين خصوص ،مشمول ضوابط مقرر سازمان بورس و اوراق
بهادار ميداند.
در خصوص حق رأي سهام خزانه نيز قابل ذکر است ،بازخريد سهام حق رأي را از آن سهم سلب
مينمايد .ارکان تصميمگيرنده شرکت نميتوانند به استناد مالكيت شرکت بر سهام خزانه در ميزان
رأي مجامع عمومي شرکت تأثيرگذار باشند و از طرف شرکت رأي مجمع عمومي همان شرکت
را تحت تأثير قرار دهند .بند دوم ماده  726قانون شرکتهاي انگلستان  ،2006مقرر داشته است:
«براي شرکت هيچگونه حقي نسبت به سهامي که نگهداري ميکند ،ايجاد نميشود و هر ادعايي
مبني بر به کارگيري حقوق اين سهام باطل است» .در حقوق ايران نيز بند ب ماده  28قانون رفع
موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور مقرر تصريح کرده است ...« :ماداميکه اين سهام
در اختيار شرکت است ،فاقد حق رأي ميباشد ».ضمن اينكه در تبصره  1ماده « 5آييننامه خريد،
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نگهداري و عرضه سهام خزانه»  1394تصريح شده است« :سهام خزانه در حد نِصابهاي مربوط
به رسميت و رأيگيري مجامع عمومي ناشر محاسبه نميشود».
نتيجهگيري
در سالهاي اخير ،پيشرفت اقتصادي در کشورهاي مختلف دنيا منجربه نوآوري در استفاده از
ابزارهاي مالي گوناگون شده است .پيشبيني سهام قابل بازخريد و همچنين امكان بازخريد سهام
عادي شرکت با هدف کنترل قيمت سهام ،يا به عنوان مكانيزمي براي تقسيم سود و همچنين
نگهداري آن پس از بازخريد به عنوان سهم خزانه به منظور بازفروش آن در زمان مناسب و يا
اختصاص آن به طرحهاي تشويقي کارکنان مانند سهام تشويقي ،مؤيد تالش نظامهاي حقوقي
براي همگام شدن با الزامات مالي و مديريتي شرکتهاست .مقايسه مقررات مربوط به بازخريد
سهام در حقوق ايران و انگلستان مشخص ميسازد که اگرچه تصريح به بازخريد سهام شرکت
آن هم به صورت محدود ،در قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور با وجود
ممنوعيت مصرح در اليحه اصالحي قانون تجارت ،گامي روبهجلو محسوب ميشود ،اما عدم
پيشبيني شرايط ماهوي براي بازخريد سهام و انحصار آن صرفاً به شرکتهاي پذيرفته شده در
بورس ،اين امر را به ذهن متبادر ميسازد که قانونگذار با اقتباسي ناقص و تنها با شتابزدگي در
صدد جبران خأل موجود در اين زمينه بوده است؛ در حاليکه در حقوق انگلستان ،عالوه بر تعيين
سقف بازخريد سهام و پيشبيني شيوههاي مختلف بازخريد سهام ،قانونگذار با طرح استثنائات
عموم ًا ماهوي سعي کرده است شرايط بازخريد سهام توسط شرکت را به منظور جلوگيري از
تضييع حقوق سهامداران تعيين نمايد.
با توجه به اينكه مقررات مربوط به شرکتها ريشه فقهي ندارد ،پيشنهاد ميشود قانونگذار با
الگوبرداري صحيح از نظامهاي حقوقي پيشرو و ضرورتهاي مالي و مديريتي شرکتها و همچنين با
اصول حقوقي نظام داخلي ،قانوني جامعتر و کاراتر وضع نمايد.
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