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 هب انم خدا 

 در افزایش سرمایه  تقدمنویسی سهام جدید ناشی از سلب حقاطالعیه پذیره

 )سهامی عام( به روش عرضه به قیمت ثابت توسعه معادن و فلزات یتجل شرکت

 

توسط  50/11/1911در تاریخ  (عام یسهامتوسعه معادن و فلزات ) یشرکت تجلبا توجه به پذیرش سهام رساند؛ به اطالع می

از سلب  ناشی شرکت مذکور جدید سهام 1،991،555،555تعداد  ،هیأت محترم پذیرش اوراق بهادار در بازار دوم فرابورس ایران

 شود. نویسی میپذیره ،به شرح مشخصات مندرج در این اطالعیه «1حیتجل» یدر نماد معامالت تقدمحق

 

 مجوزها از مراجع ذیربط به شرح ذیل اخذ شده است:

 هااز اداره ثبت شرکت 59/54/1155مورخ  115595155151515941نویسی، به شماره مکانیزه الف( مجوز انتشار اعالمیه پذیره

 .سسات غیرتجاری تهرانؤو م

از  14/51/1155مورخ  111110/550-595و شماره  50/50/1155مورخ  111110/551-11نویسی، به شماره ب( مجوز پذیره

 .سازمان بورس و اوراق بهادار

در خصوص افزایش سرمایه،  عام( یتوسعه معادن و فلزات )سهام یتجلالعاده صاحبان سهام شرکت ج( مصوبه مجمع عمومی فوق

 .، با حضور کلیه سهامداران14/50/1155مورخ 

 

 باشد:شرح ذیل میه نویسی بمشخصات ناشر، سهام جدید و شرایط پذیره

 عام( یتوسعه معادن و فلزات )سهام یتجلشرکت  ناشر: .1

در  95/51/1911مورخ  195451تحت شماره  عام( یتوسعه معادن و فلزات )سهام یتجلشرکت شماره و تاریخ ثبت ناشر:  .2

 .ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده استثبت شرکتاداره 

 این شرکت. 11/50/1155مورخ  55/پ/9501مندرج در اطالعیه شماره  :مشخصات درج .3

 .شرکت به شرح اساسنامه ت شرکت:موضوع فعالی .4

 .0، طبقه 1، پالک 14احمد قصیر، خیابان تهران، میدان آرژانتین، خیابان  شرکت: یمرکز اصل .5

  نامحدود. شرکت: مدت .6

ای شود، روزنامه دنیهای ناشر در آن منتشر میها و آگهیی که اطالعیهاالنتشارکثیر روزنامه روزنامه کثیراالنتشار شرکت: .7

الیحه  111)بر اساس مفاد ماده های جهان صنعت و جهان اقتصاد نویسی در روزنامههمچنین اعالمیه پذیرهباشد. اقتصاد می

 .اصالحی قسمتی از قانون تجارت( نیز منتشر گردیده است

 

 81/81/8088تاریخ:   
 88الف/ /3202شماره: 
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 اعضاء هیأت مدیره شرکت: .8

 سمت نماینده شخصیت حقوقی نام و نام خانوادگی

 رئیس هیأت مدیره فلزات )سهامی عام( وگذاری توسعه معادن سرمایه سعید صادقی

 عضو هیأت مدیره معادن و فلزات )سهامی خاص(گذاری پرتو تابان سرمایه سعید باقری

 مدیرعامل و عضو هیأت مدیره تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه )سهامی خاص( مرتضی علی اکبری

 عضو هیأت مدیره توسعه معدنی و صنعتی صبا نور )سهامی عام( جعفر صالح

 هیأت مدیره ب رئیسئنا کارخانجات تولید شهید قندی )سهامی عام( ایرج فکور

 

 :با تحقق افزایش سرمایه سهامداران شرکت .9

 درصد مالکیت تعداد سهام تعهد شده نام شخصیت ردیف

1 
گذاری توسعه معادن و فلزات و سایر شرکت سرمایه

 سهامداران فعلی
91،041،555،555 %05.10 

 11% 15،015،555،555 شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 1

 11% 15،015،555،555 گهرو صنعتی گلشرکت معدنی  9

 10.50% 1،991،555،555 نویسی و عرضه عمومیسهامداران جدید پس از پذیره 1

 166% 00066606660666 جمع

 

 .ریالی تماماً پرداخت شده 1،555میلیون سهم عادی  15میلیارد ریال منقسم به  15 سرمایه ثبت شده ناشر: .11

 .ریالی 1،555میلیون سهم عادی  01،555میلیارد ریال منقسم به  01،555 سرمایه:سرمایه شرکت پس از افزایش  .11

 د ریال.میلیار 01،115 مبلغ افزایش سرمایه: .12

 .پذیرهای سرمایهای شرکتهای توسعهای انجام شده و تکمیل طرحبه منظور جبران مخارج سرمایه موضوع افزایش سرمایه: .13

 .تقدم از سهامدارانسلب حق مطالبات و آورده نقدی با از محل نحوه تامین افزایش سرمایه: .14

 .ریال 1،555 نویسی:قیمت هر سهم جدید در پذیره .15

 .یریال 1،555سهام عادی با نام  نوع سهم جدید: .16

( در نظر دارد تا هر سهم خود را به قیمت عام یتوسعه معادن و فلزات )سهام یشرکت تجل نحوه برخورد با صرف سهام: .17

 .عموم عرضه نماید، بنابراین صرف سهام ایجاد نخواهد شد ریال به 1،555

شبکه کارگزاران  قی( از طرسهام در دست انتشار 1،991،555،555) یسنویرهیکل تعداد سهام قابل پذ نویسی:شبکه پذیره .18

 .خواهد شد یسنویرهیپذ رانیفرابورس ا

به  10/51/1155شنبه مورخ پایان وقت اداری روز سهآغاز و تا  51/51/1155مورخ  شنبهسهاز روز  نویسی:زمان پذیره .19

 .داشتادامه خواهد  روز 10مدت حداکثر 

 .1تجلیح :نویسیبرای پذیره نماد معامالتی .21
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 .روش عرضه به قیمت ثابت نویسی:روش پذیره .21

 نویسی.زمان پذیرهمطابق با پیام ناظر در  گیری:دوره سفارش .22

هام کل س زانیبه مو  عام( ی)سهام توسعه معادن و فلزات یگذارهیشرکت سرما نویسی و میزان تعهدات آن:متعهد پذیره .23

 .یعرضه عموممهلت  یانیروز پا 0نشده حداکثر ظرف  یسینورهیپذ

 .شرکت کارگزاری حافظ )سهامی خاص( امل:ع .24

ت در سیستم شرک خرید سهام از طریق کارگزاران عضو فرابورس ایران مستلزم وجود کد سهامداری فعال شرایط خریداران: .25

توانند با مراجعه عام( است. خریدارانی که کد سهامداری ندارند، میگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سهامیسپرده

 های عضو فرابورس ایران در سراسر کشور نسبت به درخواست کد سهامداری اقدام نمایند.به یکی از کارگزاری

، تعداد 51/51/1155ثر تعداد سهام جدید قابل خریداری توسط هر کد معامالتی در تاریخ حداک  سقف خرید هر کد معامالتی: .26

به اتمام نرسد، حداکثر تعداد سهام  51/51/1155نویسی در تاریخ چنانچه تعداد کل سهام قابل پذیره باشد.سهم می 15،555

، تعداد 10/51/1155شنبه مورخ اداری روز سهتا پایان وقت  59/51/1155قابل خریداری توسط هر کد معامالتی از تاریخ 

 باشد.سهم می 01،555،555

 ها:محدودیت .27

  باشد.سهم می 1حداقل تعداد سهام جدید قابل خریداری توسط هر کد معامالتی 

 باشدیممنوع م (ددد) یگروه دیبا استفاده از کد خر یسینورهیسهام مورد پذ دیخر. 

 سهم باشد. 1از  یمضرب ستیبایحجم مورد درخواست م یبه عبارت .باشدیسهم م 1هر سفارش  هیپا واحد 

از شعب  یکیبا مراجعه به  یسینورهیپذ یشده برا نییدر مهلت تع ستیبایم یسینورهیبه پذ مندانعالقه :یسینورهینحوه پذ .28

که  یهر سهم به تعداد سهام یبه ازا یعموم یسینورهی)هزار( ریال در پذ 1،555، مبلغ  رانیفعال در فرابورس ا یهایکارگزار

 .ندینما زیآن هستند را به حساب کارگزار مربوط وار یسینورهیبه پذ لیمامطابق با مندرجات این اطالعیه 

 نویسان:چگونگی تخصیص سهام به پذیره .29

 یام براسه دیلذا خر شود،یانجام م رانیسامانه معامالت فرابورس ا قیسهام شرکت از طر یسینورهیپذ نکهیتوجه به ا با 

ضو ع یکارگزار یهاشرکت قیاز طر دیو ساعت ارائه سفارشات خر خیتار تیبر اساس اولو یسینورهیپذ انیمتقاض

انجام خواهد شد. چنانچه تعیین شده در این اطالعیه و با لحاظ حداقل و حداکثر  یدر سامانه معامالت رانیفرابورس ا

رضه حد سهام ع اشده صرفاً ت یسینورهیباشد، سهام پذ شتریاد سهام عرضه شده بتعداد سهام سفارش داده شده از تعد

واهد خ صیتخص ران،یحسب مندرجات سامانه معامالت فرابورس ا ،یسینورهیو ساعت پذ خیتار تیشده بر اساس اولو

وسط ت یداده نشود، حداکثر ظرف مدت دو روز کار صیتخص شانیکه سهام به ا یسانینورهی. وجوه متعلق به پذافتی

 مسترد خواهد شد.  آنانمربوطه به  یشرکت کارگزار

 جه به مفاد تو .شودیانجام م عرضه به قیمت ثابتبه روش سهام شرکت مذکور  یسنویرهیموضوع که پذ نیتوجه به ا با

 رهمدیأتیمصوب ه «رانیاوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ا هیو عرضه اول یسینورهیدستورالعمل پذ»

اوراق بهادار و  یسنویرهیو انجام پذ یریگسفارش حوهن اتییاطالع از جز جهت محترم سازمان بورس و اوراق بهادار

 .است یمقررات مربوطه ضرور ریسا
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و بر اساس ضوابط سازمان بورس و  خریدارانسهام توسط  یسنویرهیپذی کارمزدها :نویسیخرید سهام در پذیره کارمزد .31

را پرداخت  نویسیی، مبلغ کارمزد پذیرهریال 1،555 یمبلغ اسم عالوه بر دارانیلذا خراوراق بهادار پرداخت خواهد شد. 

 .ندینمایم

معامالت اوراق بهادار ثبت شده در های توسعه کشور، قانون احکام دائمی برنامه 90ماده  «ب»مطابق بند معامالت ثانویه:  .31

ها حسب مورد ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معامالتی هر یک از آنسازمان فقط در بورس

  پذیر است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.امکان

 

 نکات مهم:

  بر عهده ناشر است نویسیپذیرهعات اعالمیه اتکای اطالمسئولیت صحت و قابلیت. 

 سارت وارده به خیابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس، ارزش

 اولیه عرضه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع درسرمایه

 .اندها باشد، متضرر گردیدهاشی از فعل یا ترک فعل آنکه ن

  ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات

فارشی سبه منزله تایید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و و  سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطالعاتی بوده

 .باشدهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیها یا طرحدر مورد شرکت

 ه مراتب را کتباً ب نویسیپذیرهشده در اعالمیه د ورت مشاهده هرگونه تخلف از موارد یاصتوانند در ان مینویسپذیره

 .ارسال نمایند سازمان بورس و اوراق بهادار

 

عه توس یتجلتقدم در افزایش سرمایه شرکت شرکت نویسی سهام جدید ناشی از سلب حقپذیره مدارکاطالعات و 

 باشد.در دسترس می www.codal.ir به نشانی کدال ( در وب سایت رسمیعام یمعادن و فلزات )سهام

 

 
 

 
 

 
 
 

  

 

 
 

 زاد محسن اشعری

 مدیر عملیات بازار 
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