تاریخ8088/81/81 :
شماره /3202 :الف88/

هب انم خدا
اطالعیه پذیرهنویسی سهام جدید ناشی از سلب حقتقدم در افزایش سرمایه
شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) به روش عرضه به قیمت ثابت
به اطالع میرساند؛ با توجه به پذیرش سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در تاریخ  1911/11/50توسط
هیأت محترم پذیرش اوراق بهادار در بازار دوم فرابورس ایران ،تعداد  1،991،555،555سهام جدید شرکت مذکور ناشی از سلب
حقتقدم در نماد معامالتی «تجلیح »1به شرح مشخصات مندرج در این اطالعیه ،پذیرهنویسی میشود.
مجوزها از مراجع ذیربط به شرح ذیل اخذ شده است:

الف) مجوز انتشار اعالمیه پذیرهنویسی ،به شماره مکانیزه  115595155151515941مورخ  1155/54/59از اداره ثبت شرکتها
و مؤسسات غیرتجاری تهران.
ب) مجوز پذیرهنویسی ،به شماره  551/111110-11مورخ  1155/50/50و شماره  550/111110-595مورخ  1155/51/14از
سازمان بورس و اوراق بهادار.
ج) مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در خصوص افزایش سرمایه،
مورخ  ،1155/50/14با حضور کلیه سهامداران.
مشخصات ناشر ،سهام جدید و شرایط پذیرهنویسی به شرح ذیل میباشد:

.1ناشر :شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)
 .2شماره و تاریخ ثبت ناشر :شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) تحت شماره  195451مورخ  1911/51/95در
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.
 .3مشخصات درج :مندرج در اطالعیه شماره /9501پ 55/مورخ  1155/50/11این شرکت.
 .4موضوع فعالیت شرکت :به شرح اساسنامه شرکت.
 .5مرکز اصلی شرکت :تهران ،میدان آرژانتین ،خیابان احمد قصیر ،خیابان  ،14پالک  ،1طبقه .0
 .6مدت شرکت :نامحدود.
 .7روزنامه کثیراالنتشار شرکت :روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیهها و آگهیهای ناشر در آن منتشر میشود ،روزنامه دنیای
اقتصاد میباشد .همچنین اعالمیه پذیرهنویسی در روزنامههای جهان صنعت و جهان اقتصاد (بر اساس مفاد ماده  111الیحه
اصالحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر گردیده است.

1

 .8اعضاء هیأت مدیره شرکت:
نام و نام خانوادگی

نماینده شخصیت حقوقی

سمت

سعید صادقی

سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

رئیس هیأت مدیره

سعید باقری

سرمایهگذاری پرتو تابان معادن و فلزات (سهامی خاص)

عضو هیأت مدیره

مرتضی علی اکبری

تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه (سهامی خاص)

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

جعفر صالح

توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (سهامی عام)

عضو هیأت مدیره

ایرج فکور

کارخانجات تولید شهید قندی (سهامی عام)

نائب رئیس هیأت مدیره

 .9سهامداران شرکت با تحقق افزایش سرمایه:
تعداد سهام تعهد شده

درصد مالکیت

ردیف

91،041،555،555

05.10%

1

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

15،015،555،555

11%

9

شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

15،015،555،555

11%

1

سهامداران جدید پس از پذیرهنویسی و عرضه عمومی

1،991،555،555

10.50%

00066606660666

166%

1

نام شخصیت
شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات و سایر
سهامداران فعلی

جمع

 .11سرمایه ثبت شده ناشر 15 :میلیارد ریال منقسم به  15میلیون سهم عادی  1،555ریالی تماماً پرداخت شده.
 .11سرمایه شرکت پس از افزایش سرمایه 01،555 :میلیارد ریال منقسم به  01،555میلیون سهم عادی  1،555ریالی.
 .12مبلغ افزایش سرمایه 01،115 :میلیارد ریال.
 .13موضوع افزایش سرمایه :به منظور جبران مخارج سرمایهای انجام شده و تکمیل طرحهای توسعهای شرکتهای سرمایهپذیر.
 .14نحوه تامین افزایش سرمایه :از محل مطالبات و آورده نقدی با سلب حقتقدم از سهامداران.
 .15قیمت هر سهم جدید در پذیرهنویسی 1،555 :ریال.
 .16نوع سهم جدید :سهام عادی با نام  1،555ریالی.
 .17نحوه برخورد با صرف سهام :شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در نظر دارد تا هر سهم خود را به قیمت
 1،555ریال به عموم عرضه نماید ،بنابراین صرف سهام ایجاد نخواهد شد.
 .18شبکه پذیرهنویسی :کل تعداد سهام قابل پذیرهنویسی ( 1،991،555،555سهام در دست انتشار) از طریق شبکه کارگزاران
فرابورس ایران پذیرهنویسی خواهد شد.
 .19زمان پذیرهنویسی :از روز سهشنبه مورخ  1155/51/51آغاز و تا پایان وقت اداری روز سهشنبه مورخ  1155/51/10به
مدت حداکثر  10روز ادامه خواهد داشت.
 .21نماد معامالتی برای پذیرهنویسی :تجلیح.1
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 .21روش پذیرهنویسی :روش عرضه به قیمت ثابت.
 .22دوره سفارشگیری :مطابق با پیام ناظر در زمان پذیرهنویسی.
 .23متعهد پذیرهنویسی و میزان تعهدات آن :شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) و به میزان کل سهام
پذیرهنویسی نشده حداکثر ظرف  0روز پایانی مهلت عرضه عمومی.
.24عامل :شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص).
 .25شرایط خریداران :خرید سهام از طریق کارگزاران عضو فرابورس ایران مستلزم وجود کد سهامداری فعال در سیستم شرکت
سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامیعام) است .خریدارانی که کد سهامداری ندارند ،میتوانند با مراجعه
به یکی از کارگزاریهای عضو فرابورس ایران در سراسر کشور نسبت به درخواست کد سهامداری اقدام نمایند.
 .26سقف خرید هر کد معامالتی :حداکثر تعداد سهام جدید قابل خریداری توسط هر کد معامالتی در تاریخ  ،1155/51/51تعداد
 15،555سهم میباشد .چنانچه تعداد کل سهام قابل پذیرهنویسی در تاریخ  1155/51/51به اتمام نرسد ،حداکثر تعداد سهام
قابل خریداری توسط هر کد معامالتی از تاریخ  1155/51/59تا پایان وقت اداری روز سهشنبه مورخ  ،1155/51/10تعداد
 01،555،555سهم میباشد.
.27محدودیتها:

 حداقل تعداد سهام جدید قابل خریداری توسط هر کد معامالتی  1سهم میباشد.
 خرید سهام مورد پذیرهنویسی با استفاده از کد خرید گروهی (ددد) ممنوع میباشد.
 واحد پایه هر سفارش  1سهم میباشد .به عبارتی حجم مورد درخواست میبایست مضربی از  1سهم باشد.
.28نحوه پذیرهنویسی :عالقهمندان به پذیرهنویسی میبایست در مهلت تعیین شده برای پذیرهنویسی با مراجعه به یکی از شعب
کارگزاریهای فعال در فرابورس ایران  ،مبلغ ( 1،555هزار) ریال در پذیرهنویسی عمومی به ازای هر سهم به تعداد سهامی که
مطابق با مندرجات این اطالعیه مایل به پذیرهنویسی آن هستند را به حساب کارگزار مربوط واریز نمایند.
 .29چگونگی تخصیص سهام به پذیرهنویسان:

 با توجه به اینکه پذیرهنویسی سهام شرکت از طریق سامانه معامالت فرابورس ایران انجام میشود ،لذا خرید سهام برای
متقاضیان پذیرهنویسی بر اساس اولویت تاریخ و ساعت ارائه سفارشات خرید از طریق شرکتهای کارگزاری عضو
فرابورس ایران در سامانه معامالتی و با لحاظ حداقل و حداکثر تعیین شده در این اطالعیه انجام خواهد شد .چنانچه
تعداد سهام سفارش داده شده از تعداد سهام عرضه شده بیشتر باشد ،سهام پذیرهنویسی شده صرفاً تا حد سهام عرضه
شده بر اساس اولویت تاریخ و ساعت پذیرهنویسی ،حسب مندرجات سامانه معامالت فرابورس ایران ،تخصیص خواهد
یافت .وجوه متعلق به پذیرهنویسانی که سهام به ایشان تخصیص داده نشود ،حداکثر ظرف مدت دو روز کاری توسط
شرکت کارگزاری مربوطه به آنان مسترد خواهد شد.
 با توجه به این موضوع که پذیرهنویسی سهام شرکت مذکور به روش عرضه به قیمت ثابت انجام میشود .توجه به مفاد
«دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» مصوب هیأتمدیره
محترم سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اطالع از جزییات نحوه سفارشگیری و انجام پذیرهنویسی اوراق بهادار و
سایر مقررات مربوطه ضروری است.
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 .31کارمزد خرید سهام در پذیرهنویسی :کارمزدهای پذیرهنویسی سهام توسط خریداران و بر اساس ضوابط سازمان بورس و
اوراق بهادار پرداخت خواهد شد .لذا خریداران عالوه بر مبلغ اسمی  1،555ریالی ،مبلغ کارمزد پذیرهنویسی را پرداخت
مینمایند.
 .31معامالت ثانویه :مطابق بند «ب» ماده  90قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ،معامالت اوراق بهادار ثبت شده در
سازمان فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معامالتی هر یک از آنها حسب مورد
امکانپذیر است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.
نکات مهم:

 مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیه پذیرهنویسی بر عهده ناشر است.
 ناشر ،شرکت تامین سرمایه ،حسابرس ،ارزشیابان و مشاوران حقوقی ناشر ،مسئول جبران خسارت وارده به
سرمایهگذارانی هستند که در اثر قصور ،تقصیر ،تخلف و یا به دلیل ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه اولیه
که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد ،متضرر گردیدهاند.
 ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات
سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطالعاتی بوده و به منزله تایید مزایا ،تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی
در مورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیباشد.
 پذیرهنویسان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از موارد یاد شده در اعالمیه پذیرهنویسی مراتب را کتباً به
سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نمایند.

اطالعات و مدارک پذیرهنویسی سهام جدید ناشی از سلب حقتقدم در افزایش سرمایه شرکت شرکت تجلی توسعه
معادن و فلزات (سهامی عام) در وب سایت رسمی کدال به نشانی  www.codal.irدر دسترس میباشد.

محسن اشعریزاد
مدیر عملیات بازار
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