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 10774شمارۀ ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 
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 تذکر:
صوبات  صول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و م سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور ح ثبت اوراق بهادار نزد 

ها توصیه و سفارشی در مورد شرکتسازمان و شفافیت اطالعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا 
 باشد. های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمییا طرح

 بهادار اوراق و بورس سازمان

 F-SP-39 :کد



 سهامی عام سرمایه گذاری معیار صنعت پارسبیانیۀ ثبت سهام شرکت 

 

  
 

 

 میلیون ریال 1،450،000یک هزار ریالی به مبلغ  سهم 1،450.000.000د تعدا
 عادی بانام :سهامنوع 

 

 
شرکت  این بیانیه، به شار  ست انت سهام در د ضۀ  شار اطالعات مرتبط با عر صنعت پارسمنظور انت سرمایه گذاری معیار 

ها، اطالعات، اسههناد و مدارکی که در مرح ۀ ثبت به سههازمان بورس و اوراق بهادار مجموعۀ فرمسهههامی عام، بر اسههاس 
 است.  ، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیدهارائه شده

به  رسانی ناشران اوراق بهادارسامانه جامع اطالعبه توانند منظور دسترسی به اطالعات مالی شرکت میگذاران بهسرمایه
 مراجعه نمایند.  www.Codal.irآدرس

 منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید. طالعاتااز طریق روزنامۀ سرمایه گذاری معیار صنعت پارسهای شرکت آگهی
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 مشخصات ناشر .1
 

  شرکتتاریخچه فعالیت  .1.1
 

ــه هرآرـنمپگر   هرمه رام(هيهرشهاسر گرش همگري هر ـــ ـــ ــت سرمتيه گراري ترـــ ــ ررد رر10103044460شـ رر3ـه  ـ

د ريدي هرثبسرشت ت(هرآرينمسههرغيترـــــه ترـ(ــــــتيبر گرثبسر مي.هريمس رر271598ـحسرشمه هرر1385ختديديههر

متيه گر18/02/1387مپسر مـــــنصمرـ ميمريـمورشمنيهرانعريهپهدهرين  ر شت سر گر ص پسرنهار اري تريپيه ر

د ريدي هرثبسرشت ت(هرثبسرر15/07/1387ين  رر87/32ه/11032ـغييت هاتگرآريتيـمرـحسرشمه هررمه سام(هيهرشهاس

ــــه هررد رآ شمـ مـــــمهر شمه هرر08/08/1387ين  رر18545 آزنهيگر  مس رهمچ يهر منصمرنهيگر انيههراتد .هري

ـــمه هررن(هدههتريهههرآريدي هرنظه هر تر79968/121 ـــت هدرنهيگرش اتآ د هريههرر18ين  رر102176ص//420/621 هم

مهزيهبر ن سرآيآ يعر (هدي ،ري هرشت سرد ي. ترنظه هر تر هزي ريآهير1389 ـحــــسرر1389اتآ د هريههرر16ـه   رگر

نزدرمهزيهبر ن سرآيآ يعر (هدي رر گرثبسر مي.هرآريمهم هيگرص. .رشت سري طبقر"ن(هدريههه" گرش نيبر10774شمه هر

ــتيه گ ــت ت(هترم ــ هيگرش ــهم ــهزيهبر ــــــــــــن سرآريآ يعر (هدي رد ريـمورشمنيهرانعريهپ هريم هدهرين  راري ترم

ــي.هرر21/12/1389ين  رر89/32هر/43264ـ ــن مرآـحسرشــمه هرر07/12/1389 د يدي هرثبسرشــت ت(هر گرثبسر م

 هرد جرنهارشـــت سرد ر هزي رمه گرر1390ختديدريههر28يمـــس راـــم هر ميتگرشتاـــگراتي ن سري تيبرد رص ســـگرين  ر

ـــت سرد رـه   ر د ر هزي رمه گراتي ن سرر"يپيه "ـحسرنهارر1390يتديديههرر30اتي ن سرينياقسرآرنمهدريپهيالـهرش

 اشه شر هاتگريمس 

ريهر هش. ر10آيح.رر6طبقگرر100خيه هبرآهيپ ت،رخيه هبرشهطفهرغت ه،رمالکريت زريص هرشت سرآيقورد رـ(تيبر،ر

 
  شرکتموضوع فعالیت  .1.2

شت سر3يطه قريهدهر انعراپههيسر م هيگرين مه مسريز:ري شت گ،رآيح.ههتررشبه هري م(مريه م(ها،ر متيه گراري ترد ر

اري تر هرههترمتيه گينمسههر هرص .آعر،دي يترحقر يترشت ت(هرمتيه گراري ترص .آعرههر هرمه تريآ يعر (هدي 

ينمــســگر هرصــ .آعرره.فر ســمرينتفهعر گرطن تر گر گرـ (ه هر هر گرهمتيهريشــوهصرآي ســتگرخندر  تتتررشــت سر،

 مر تر يرد يختيه رنگتاتگر هرد ر برنفنذرقه لريالحظگرنيه . رمتيه گراري ترمتيه گ

ــــقر يترنيســسرآرـنينه هرينتوه ري. تر هررهمچ يه مــتيه گراري ترد رمــه تريآ يعر (هدي ر گر طن ريپمنتردي يترحـ

ر  تتترنهشتر ير گريههکريآ يعر (هدي رنمهرده. 
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 شرکتبازار سهام  .1.3

 شده است. پذیرفته فرابورس ایران در 30/05/1390سهامی عام، در تاریخ  پارسسرمایه گذاری معیار صنعت سهام شرکت 
 مورد معام ه قرار  پایه فرابورسو در بازار معیار  با نماد، سههرمایه گذاریبندی در صههنعت با طبقه شههرکتهم اکنون سهههام 

 گیرد.می
 

  ترکیب سهامداران .1.4

 

نوع  سهامداران

 شخصیت

 درصد سهام تعداد سهام

 43.66 21،833،948 حقوقی خاص( یارزش )سهام یالملل نیب یگذار هیگروه گسترش سرماشرکت 

 7.21 3،607،852 حقوقی خاص( ی)سهام زاریپارس گستر ن یصنعت یشرکت شهرک ها

 20.81 10.422.624 حقوقیحقیقی/ درصد 5تا  1سهامداران بین 

 28.32 14.135.576 حقیقی/حقوقی درصد 1سایر سهامداران کمتر از 

 100 50،000،000 - جمع
 

 

 مدیرهمشخصات اعضای هیئت .1.5

دند. مدیره انتخاب گردیاشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت 19/10/1400به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی ساالنه مورخ 
به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب  یمی پورظسید ع یرضا ع مدیره آقایهیئت 25/10/1400همچنین بر اساس مصوبه مورخ 

 .گردیده است

 نماینده سمت نام
 مدت ماموریت

 موظف/غیرموظف
 خاتمه شروع

 یگذار هیشرکت گروه گسترش سرما
 خاص( یارزش )سهام یالم   نیب

 21/10/1400 یصمد رضایع  هیأت مدیره سیرئ
 

 غیر موظف 19/10/1402

پارس  یصنعت یشرکت شهرک ها
 خاص( ی)سهام زاریگستر ن

رئیس هیأت مدیره و  بینا
 رعاملیمد

 یمیعظ رضایع  دیس
 پور

 موظف 19/10/1402 21/10/1400

 غیر موظف 19/10/1402 21/10/1400 یردیبهروز خالق و عضو هیأت مدیره خاص( یشرکت مادکوش )سهام

 غیر موظف 19/10/1402 21/10/1400 یارجمند یعباسع  عضو هیأت مدیره خاص( ی)سهام یمیشرکت ماد ش

 زارین نیشرکت فوالد پارس آر
 خاص( ی)سهام

 غیر موظف 19/10/1402 21/10/1400 یرزائیحجت اله م عضو هیأت مدیره

 

  شرکتقانونی بازرس و  مشخصات حسابرس .1.6

به عنوان حسابرس  رهیافت و همکارانموسسه حسابرسی  19/10/1400مورخ  به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی ساالنه
انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل موسسه  یکسالو بازرس قانونی برای مدت 
 بوده است.  حسابرسی رهیافت و همکاران
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 وضعیت سهام شرکت .1.7

 شد:باطی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می سرمایه گذاری معیار صنعت پارسوضعیت سهام شرکت 

 شرح

 سال جاری

 )تا تاریخ

31/06/1400) 

سال 

31/06/1399 

سال 

31/06/1398 

 50،000،000 50،000،000 50،000،000 تعداد کل سهام شرکت

 21.79 34.94 37.25 آزاد درصد سهام شناور

 18،014 29،887 50،838 آخرین قیمت )ریال(

 
 

 روند سودآوری و تقسیم سود  .1.8

 باشد:سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر میمیزان سود )زیان( خالص و 

 شرح
سال 

31/06/1400 

سال 

31/06/1399 

سال 

31/06/1398 

 (243) 22 211 سود )زیان( واقعی هر سهم شرکت اص ی )ریال(

 (97) 20 278 سود )زیان( واقعی هر سهم گروه )ریال(

 0 0 0 سود نقدی هر سهم )ریال(

 50،000 50،000 50،000 )می یون ریال(سرمایه 
 

 
 

 هاگذاریترکیب سرمایه .1.9

 :باشدهای مالی حسابرسی شده به شرح جدول زیر میهای شرکت براساس آخرین صورتگذاریترکیب سرمایه .1.9.1

 مبلغ )میلیون ریال( شرح
درصد از کل 

 هادارایی

 کوتاه مدت

 54.83 169.867 فرابورس /پذیرفته شده در بورس سهام

   پذیرفته نشده

   فرابورس /پذیرفته شده در بورس اوراق مشارکت

   پذیرفته نشده

   سپردة بانکی

 بلند مدت

 0.43 1،344 فرابورس /پذیرفته شده در بورس سهام

 19.30 59.777 پذیرفته نشده

   فرابورس /پذیرفته شده در بورس اوراق مشارکت

   پذیرفته نشده

   بانکیسپرده 

   سایر

 74.56 230.988 جمع
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 به شرح جدول زیر است: صنعتبه تفکیک  ی شرکتهاگذاریترکیب سرمایه .1.9.2

 صنعت ردیف

مبلغ 

)میلیون 

 ریال(

درصد از کل 

 هادارایی

 0 5 استخراج زغال سنگ 1

 3.63 11،237 استخراج کانه های ف زی 2

 2.65 8،214 فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 3

 5.32 16،469 شرکتهای چند رشته ای صنعتی 4

 1.54 4،758 انبوه سازی، امالک و مستغالت 5

 0.96 2،979 بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 6

 1.97 6،090 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 7

 12.28 38،046 تجارت عمده فروشی به جز وسایل نق یه موتور 8

 1.35 4،192 اطالعات و ارتباطات 9

 2.93 9،076 بانکها و موسسات اعتباری 10

 3.97 12،290 سرمایه گذاریها 11

 4.45 13،792 محصوالت شیمیایی 12

 0.84 2،609 محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 13

 2.22 6،870 مواد و محصوالت دارویی 14

 3.62 11،224 ف زات اساسی 15

 1.05 3،250 ساخت محصوالت ف زی 16

 10.79 33،418 خودرو و ساخت قطعات 17

 0.38 1،184 حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 18

 14.62 45،285 سایر فعالیتها 19

 74.56 230،988 جمع

 
 

 زیر است:های مدیریتی و غیرمدیریتی به شرح جدول گذاریبه تفکیک سرمایه ی شرکتهاگذاریترکیب سرمایه .1.9.3
 هادرصد از کل دارایی مبلغ )میلیون ریال( گذاریشرح سرمایه

 سهام مدیریتی
   فرابورس /پذیرفته شده در بورس

  59.777 پذیرفته نشده

 سهام غیر مدیریتی
  171.211 فرابورس /پذیرفته شده در بورس

   پذیرفته نشده

  230.988 جمع
. 

 (:NAVهای هر سهم )ارزش خالص دارایی .1.10
 ریال می باشد. 855، مب غ 29/12/1400ارزش خالص دارایی های هر سهم با توجه به آخرین صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 

می یون  – جمع دارایی ها
 ریال

می یون  – جمع بدهی ها
 ریال

 – خالص ارزش دارایی ها
 می یون ریال

خالص ارزش دارایی های  تعداد سهام
 ریال - هر سهم

309.814 267.047 42.767 50.000.000 855 
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 نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه .2
شرکت از مب غ  سرمایۀ قب ی  شده و می یون ریال و از محل  50،000می یون ریال به مب غ  10،000افزایش  مطالبات حال 

ساختار مالیمنظور  بوده که به آورده نقدی صالح  سرمایۀ مزبور که طی  ا صل از افزایش  ست. نتایج حا صورت گرفته ا
ها نزد مرجع ثبت شرکت 17/11/1390تصویب شده و در تاریخ  04/05/1390العادة مورخ تصمیمات مجمع عمومی فوق

 است. ثبت رسیدهبه
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 تشریح طرح افزایش سرمایه .3
 

 هدف از انجام افزایش سرمایه .3.1

صنعت پارسشرکت هدف  شرح زیر  سرمایه گذاری معیار  ضوع این بیانیۀ ثبت، به  سرمایۀ مو سهامی عام، از افزایش 
 باشد. می

 هرـنصگر گريمتتيـژتر گرح.ي ثتر مهن.برثتآهرم(هي.ي يب،رهيئسري. تهرشت سر گردال لرز ترطتحرينـهاريازي شر

رمتيه گر يرد ردمتن ر ه رخندرقتي رديدهريمسر:

  ن سرآرحفظر قه سرمر تت متيه گرين.کرشت سرنسبسر گرمه ترشت ت(هتر هزي ر 1/1/3

رآ آدر گرشتصگرههترص. .رمتيه گراري ترآرـنمپگرمتـفنتر گري ظن رمند آ ترد رمهترههتر ـه ر2/1/3

رميشرايتتريزرختآجرآصگرنق.ر ر3/1/3
 بورسسرمایه اندک شرکت نسبت به سایر شرکتهای سرمایه گذاری بازار  . 1/1/3

مهتر متيه گراري ترد رختديدر انعر متيه گرر1385شت سراپههيسرخندر ير هرين يي ينبر  هتر غهزرنمندهرآرر5آر هر

يي ينبر  هتريازي شر هاتگريمس ر ت مهر آن.رر50.000 گررر5مسريزرچ(ه ريتح گريازي شرمتيه گ،رمتيه گرشت سريزر

سگر ه متيه گرشت سرد ريقه  شهبريهرده.ر گر ش.ر سيه رمه يهر ندهرآر گررمهترههترارشتگرن مه ترشت ت(هتر هزي ر 

ههترمر تاتگرشــ.هرد ر هزي رمــتيه گرآرشــت سررمــتيه گراري تريپيه رهميهري ظن رمــتيه گرآري زبر هزي رشــت س

راتددر:شتحرص.آترذ لري يئگريه گرر29/12/1400ـه   ررد ص پسرمه سر
ري قهار گريي ينبر  هترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ر29/12/1400رشتح

ر62.002.358ر ن سمتيه گراري ترمر تاتگرش.هرد رههترمتيه گرشت سييهنگيهر

ر50.000ريپيه رص پسرمه سمتيه گراري ترمتيه گرشت سر

 0.08%رنسبسرمتيه گريپيه رص پسر گرييهنگيهرمتيه گرشت سرههترمتيه گراري تر

 87.419.575رههترمتيه گراري ترد ر ن سشت سي زبر هزي رييهنگيهر

ر2.425.000ري زبر هزي ريپيه رص پسرمه س

ر2.7%ريپيه ر گرييهنگيهري زبر هزي رشت سرههترمتيه گراري تنسبسري زبر هزي ر

ر

شت س متيه گر ص پسر گرييهنگيهر شت سريپيه ر متيه گر سبسر مسرن شوصري متيه گراري ترهمهنطن ر گري ههتر

ش.هرد ر ن سرـقت بهًرر ص پسر گرييهنگيهرر0.08مر تاتگر متيه گراري تريپيه ر سبسري زبر هزي ر د ص.رآرهمچ يهرن

د ص.ريمس ر هرـنصگر گري  کگر گراپههيسرر2.7ههترمتيه گراري ترمر تاتگرش.هرد ر هزي ر ن سرت سي زبر هزي رش
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متيه گ م هيگر مه ص پسرطبقري شت سريپيه ر ص هر م(هارشت سي متيه گريهاري ترد ر ش.رييهريش.يدرآرههرآر هزي ر  ه

ندهريمس ررهمچ يهرنسبسرمتيه گرده.رصه گههرشت سرآر ش.ر بريت هممر هر هزي رمتيه گرنبي قهارير ن رنشهبريه

ده.ر گريدييگري هر آن.ري ـتر گر متترشــ.بري هرشــت سر گر هزي ،ريثترخندر يرد ري زبر هزي رشــت سرنيزرنشــهبريه

ههتر ن مهرخنيه.رش.؛ر  ه تي هرينـهاريازي شرم(مرشت سريزر هزي رمتيه گرآرصهيهن.برد رشتصگر قه سر هرشت س

ره رنهمر تر گرنظتريهر م. متيه گرشت سرييتترالزارآريصت 

شت س مه تر ص پسر هر شت سريپيه ر متيه گرآري زبر هزي ر سگر صفحگر پ.،ريقه  متيه گراري ترطبقرص.آتر ههتر

ر68ياريزر يهرر68،رنشهبرده .هري هريمسر گرمتيه گرشت سرين.کريمسرآرد ريقهار29/12/1400 ن مهرد رـه   ر

د صــ.ريزري زبر هزي ريـمنعرر0.04زي ر هرد ريختيه رديشــتهرشــت سررقتي راتاتگريمــس رهمچ يهريزرحيزري زبر ه

 قتي ردي د ررر61اري تر ن مهرد ر ـبگرههترمتيه گشت س

 

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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 شرکتهای سرمایه گذاری بورسی جدول مقایسه سرمایه و ارزش بازار شرکت معیار صنعت پارس با سایر

 ي قهار گريي ينبر  هتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 
 

 

 

ارزش روزسرمایهنام شرکتردیف
 نسبت سرمایه به 

مجموع - درصد

نسبت ارزش روز 

به مجموع - درصد

912,180,000393,149,58021.966.61شرکت س استان کردستان1

350,018,000253,763,0508.434.27س.سهام عدالت استان خراسان رضوي2

263,762,000271,674,8606.354.57شرکت س استان فارس3

231,250,000168,581,2505.572.84شرکت س استان اصفهان4

204,748,00087,836,8924.931.48شرکت س استان آذربایجان شرقي5

188,572,000182,914,8404.543.08س.سهام عدالت استان مازندران6

158,220,000120,247,2003.812.02شرکت س استان سيستان وبلوچستان7

149,513,00064,739,1293.601.09شرکت س استان گيالن8

125,754,00053,948,4663.030.91شرکت س استان آذربایجان غربي9

119,891,00088,719,3402.891.49شرکت س استان گلستان10
......

470,0001,331,5100.010.02سرمایه گذاري جامي50

400,0001,687,6000.010.03گسترش سرمایه گذاري ایرانيان51

300,000654,6000.010.01سرمایه گذاري هامون صبا52

250,0001,297,5000.010.02سرمایه گذاري وثوق امين53

1,400,000886,2000.030.01شرکت س استان خوزستان54

1,100,0001,100,0000.030.02سرمایه گذاري اقتصاد شهر طوبي55

700,0001,782,2000.020.03سرمایه گذاري افتخار سهام56

2,750,00048,427,5000.070.81سرمایه گذاري بهمن57

2,750,00036,630,0000.070.62سرمایه گذاري کشاورزي کوثر58

2,700,0008,966,7000.060.15گروه صنایع بهشهرایران 59

2,500,00023,200,0000.060.39مدیریت سرمایه گذاري کوثر بهمن60

2,300,0008,289,2000.060.14سرمایه گذاري پردیس61

2,050,0008,019,6000.050.13سرمایه گذاري اعتالء البرز62

2,000,0006,176,0000.050.10سرمایه گذاري مسکن پردیس63

1,800,0004,512,6000.040.08سرمایه گذاري اعتبار ایران64

1,500,0004,702,5000.040.08سرمایه گذاري ساختمان نوین65

905,0003,147,5900.020.05سرمایه گذاري لقمان66

500,0006,300,0000.010.11سرمایه گذاري ارس صبا67

50,0002,425,0000.000.04سرمایه گذاري معيار صنعت پارس68

4,154,208,000  5,944,531,077100100 جمع
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 ورود به عرصه های جدید سرمایه گذاری و توسعه پرتفوی به منظور سودآوری در سال های آتی .2/1/3

 هزي رمتيه گرد رحهتراستتبريمسرآرشت سرمتيه گراري تريپيه رص پسرمه سر تيترهمسنرش.برآر ش.ر هر هزي ر

. .ردي د رآ آدر گرمــتيه گرآرهمچ يهرـ نعر وشــهرمتـفنترخند،رنيهزر گريازي شرمــتيه گرآرصر رمــتيه گرههترص

ـنين.ري ـتر گري ـهدريز سر قه تهر تيترشت سرش.هرآرد ر   .ري.هرشتصگرههترص. .رآر گر ه ر ستهرخالقيسريه

ي هاوريحسنمهر ير تيترم(هي.ي يبر گرآصندرخنيه.ر آ د رشت سرمتيه گراري تريپيه رص پسرمه سرد ر يمتهتر

ر ردمتن ر ه رقتي رديدهريمس يه.يفر يهبتدترخند،رآ آدر گر هزي ههترص. .ر يرد

 پیش گیری از خروج وجه نقد  .3/1/3

 هرـنصگر گريح.آد سري ه وريهههرشــت سرص(سرينـهاريپهيالهر هرمــتيه گراري ترههترص. .رآريح.آد سر هزي ر

شن ،رهتاننگرختآجري ه ورر متيه گراري ترآرـن ارينصندرد ريقت هدر  شت سرههتر س(يالهر گر منترد ريشطهترـ

متديخسر .ههرهه،رهز  گرههترصه ترشت سرآرـقسيمرمندر هشزرخنيه.رش.رـهرشت سرد رمهترههتر ـهر هريشمريزر

متيه گراري ترآرحتهريوه جرصه ترينيصگراتددرآر . هرـتـيمر صسرههتر متفهدهريزرات  مبندرنق.  گهرص(سري

ــ. ر  ه تي هر هرـنصگر ــهترههتر ـهر هر آن.رنزآههرينيصگرخنيه.رش ــت سرد رم ــندر آ ترش ــپگريترم  گريه.يفرـنم

شت س،ريازي شرمتيه گرآرحفظرنق.  گهر م ظن رـ.يآاراپههيسرآر ش.رمند آ ت،رييتترحيهـهريحسن رخنيه.ر

رش. 
 

 گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آنسرمایه .3.2

ن به می یون ریال و منابع تأمین آ 1،450،000 های یاد شههدة فوقگذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامهمب غ کل سههرمایه
 باشد. شرح جدول زیر می

 ارقام به می یون ریال

 شرح
 آخرین برآورد

 05/06/1401 در تاریخ

 برآورد قبلی

 در تاریخ.............

تغییرات در 

 برآورد

دالیل تغییرات 

 در برآورد

بع
منا

 

و  حال شده سهامداران مطالبات
 آورده نقدی

1،450،000    

     

     

    1،450،000 جمع منابع

ف
ار

ص
م

 

    1،450،000 سرمایه گذاری در سهام

     

     

    1،450،000 جمع مصارف
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 مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادی و محل تأمین آن .3.3

 50،000 در نظر دارد سههرمایۀ خود را از مب غسههرمایه گذاری معیار صههنعت پارس  با توجه به برنامۀ ارائه شههده، شههرکت
به شرح زیر افزایش  مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدیمی یون ریال، از محل  1،500،000می یون ریال به مب غ 

 دهد.
 1،450،000  مطالبات و آورده نقدیدرصد( از محل  2.900می یون ریال )معادل 

 
 مطالبات سهامداران  .3.4

 باشد:شرح ذیل میجزئیات مطالبات سهامداران عمدة شرکت و منشاء ایجاد آن در تاریخ تهیۀ بیانیۀ ثبت به 
 ارقام به می یون ریال

 سهامدار
درصد 

 سهامداری

مبلغ 

مطالبات 

ناشی از سود 

 سهام

مبلغ سایر 

 مطالبات

جمع مطالبات 

 سهامدار

سهم از 

افزایش 

 سرمایه

 633.070 89.746 89.746 0 43.66 خاص( یارزش )سهام یالم   نیب یگذار هیشرکت گروه گسترش سرما

 104.545 172.698 172.698 0 7.21 خاص( ی)سهام زاریپارس گستر ن یصنعت یشرکت شهرک ها

 737.615 262.444 262.444  50.87 جمع
 

شرکت ایجاد گردیده )پرتفوی سهام( اص ی جهت انجام عم یات توسط سهامداران بابت تامین مالی  فوق الذکرمطالبات 
 است.
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 اصالح ساختار مالی  .3.5

 

 صورت وضعیت مالی  .3.5.1

 
ر

رريهر هش . رآرحسه رمتديخت هرمتيه گر،حسه رههترمتيه گراري تقالارـحسرـهثيتريازي شرمتيه گرير
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ش سراپفرمهخته ريهههري ـهدرش.هرد رم نيهرارشتگرش.اراپههيسريهههرآرشم يهـهرشت سر ندهريمسر گر هر

ـهييهريهههررامهرشت سرن.يدي هرشت سر ير پ(.هراتاتگرير1400ص. .ر گريزري(تريههرمهترريبم(هي.ي حضن ر

پگرمتيه گراري ترههترخندر يرق .رينـهاريازي شرمتيه گرآرـنمر،ـه  نبآري ـهدرمتـفنترم(هارـنمطرم(هي.ي يبر

رد ر   .هردچه راپفرد راپههيسرشم يهـهرآرمهخته ريهههرنگتدد ردي درـهرامهريازي شري هاورم(هي.ي يب،

مند آ ترآرحفظري هاورم(هي.ي يبر،رـنينه هرشت سرص(سرينـهاراپههيسر،د رصن هرينـهاريازي شرمتيه گ

امتديخسر .ههر گرم(هي.ي يبسرص نايتترخنيه.رش. رييهرد رد رصن هرش.اريازي شر هاتگرآريزرختآجرآصگرنق.ر

 گر هشزرشت سريـبن ر گرمتديخسر .ههر گرم(هي.ي يبريزريحلردي ي هرههترينصندر ندهريازي شرمتيه گرينـهار

رـضپيفرشت سرآرز هبردهرش.بر برد رمهترههتر ـهرخنيه.رش. 
 

 های مالینسبت .3.5.2
 

 

 

31/06/1398  31/06/1399  31/06/1400  طبقه بندی نسبت مالی شاخص 

نسبت های  نسبت جاری عدد 1.2 0.24 0.65
 نسبت آنی عدد 1.2 0.24 0.60 نقدینگی

(32) نسبت های  بازده حقوق صاحبان سهام درصد 21 3 
(22) سودآوری  بازده دارایی ها درصد 11 2 

حقوق صاحبان سهامنسبت کل بدهی به  عدد 0.94 0.30 0.48  
های اهرمینسبت   

 نسبت مالکانه عدد 0.51 0.76 0.67

 

 

 

 های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه برنامه .4
شه  م(هي.ي يبامهري متيه گ،رق. هرنق.  گهرمه يهرآر .ههر گر تخهر مسريزررشت سر،هر گرش.ار فه سر نهاز تري

ــ(هارين.ک ــندرم ــ(هاريحلرم ــهريزرمتـفنترم ص(سرـهييهرهز  گرآرمتديخسررد  هاتهرآرهمچ يهراهههًراتآبر وش

متفهده .ههرههر شت سراپههيسريهههرآررآررنمه .ري ش. رآرهمچ يهشم يهـهر بريپطنفر گريدي هر امهرز هبررخنيه.ر

 رييکهبريازي شرثتآهرآري هاورم(هي.ي يبرآصندرنونيه.رديشس ردهرش.برشت سرد رمهترههتر ـه

 

مدیره تغییرات ایجاد شده در اطالعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت .5
 در خصوص افزایش سرمایه

  رـغييتيهر هريهميتهرد ريطالشههرشـــت سرمسريزرـ(يگرازي برـنصي(هرهيههري. تهرـهرزيهبري مـــهتر يهنيگرثبسر

ريمس رن.يده

ر
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ر

 های مرتبطانداز شرکت و ریسکچشم .6
 هزي رمتيه گرد رحهتراستتبريمسرآرشت سرمتيه گراري تريپيه رص پسرمه سر تيترچشم انداز شرکت :  -1/6

ـ نعر وشهرمتـفنترخند،رنيهزر گريازي شرمتيه گرآرصر ررـنمپگرآرهمسنرش.برآر ش.ر هر هزي رمتيه گرآرهمچ يه

 ـهدريز سرـنين.ري ـتر گرييهنيزرمـــتيه گرههترص. .ردي د رآ آدر گرشتصـــگرههترص. .رآر گر ه ر ســـتهرخالقيسر

ــ(هي.ي يبر گرآصندرخنيه.ر آ د ر ــهر ير تيترم ــنم ــ.هرآرد ر   .ري.هري هاوريحس ــت سرش هريري هر قه تهر تيترش

 يرد ردمتن ر ه رريازي شرمتيه گ،رـنمپگرآرآ آدر گرشتصگرههترص. .د ر يمتهتريه.يفر يهبتدترخند،ررشت س

رقتي رديدهريمس 

شرکت:  -2/6 سک های  متيه گرمتيه گراري ترد رطتحرری ش (هدترآراپههيسرشت سر متيه گرمي ينانعريازي شر

اري تريپيه رص پسرمه سرام(هيهرشهاس،ر هر  سکرههتريت.يآههرهمتيهريمسر گرمتيه گراري يبرميشريزرـ ميمر

ش.هر يري.نظترقتي رده .؛ر تخهريزر سسرشنييلريطتحر شت س،ريهر ه  متيه گراري ترد ري هر ايتترد رخ نصر

ر درذ لريهر هش.ر:ي هرشنييلر گرشتحريني

ر  سکر هزي ر-1/2/6

شت سرد ريپتضر  سکرـغييتيهرد رنت ر (ته،ري زرآرقيمسريآ يعر (هدي رقتي ردي درآر گري ظن ري. ت سر تدبر

ر ميمرمر تتريزري هراننگر  سکرههريني درز تر ير گر ه ريهرايتدر:

 ـشکيلرمتـفن هريزرمتيه گراري ترههر هر هزدهرنق.تر هال  -

 ه ور ز گر ن مهرهمچنبرص ه وريتـبطر هرا زيهريمهمه ـمت زر ترص  -

 يخت هصر وشهريزرمتيه گراري ترههر گرص ه ور .آبر  سک  -

 ـمت زر ترشت سرههترصهد يهريحن ر گري ظن ر  تتتر  سکرنت ري ز  -

 ـمت زر ترم(هارشت سرهه هر گريزرنق.رشنن.اهر هال هر تخن دي رهست .  -

  آ .يدرههرآريخبه رص ه وريوت فر گري ظن رمه شرمن هترمتـفنت ر ص.ريستمتر هزي ههرآرــز گرآرـح يل -

ر  سکريشتبه تر-2/2/6

 هرـنصگر گري  کگراپههيسرشت سرد رزيهبرخت .رآراتآبرم(هاريزرطت قر ه ازي ترههريهر هش.،رشت سراهق.ر

ر  سکريشتبه ترد ر ي طگر هراتآبرنسيگر گريشتت هبريهر هش. 
ر

ر  سکرنق.  گهر-3/2/6

کرنق.  گهر يريزرطت قرنگ(.ي ترمپتدهرآرص .آعرههترمتيه گراري تر هرد  ي.رثه سر گرق. هرشت سر  س

نق.رشنن.اهر هال هردي ن.،رنظه هريستمتر ترصت هبرههترنق.ترميشر ي هرش.هرآرآيقپهرآرهمچ يهريزرطت قرـطبيقر

ريقهطورمت مي.ردي ي هرههرآر .ههرههتريههه،ري. ت سرخنيه.ر تد 
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 تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه نحوۀ عمل ناشر در صورت وجود حق .1/7

سرمایه گذاری معیار شرکت نویسی نشده( ناشی از افزایش سرمایه، تقدم استفاده نشده )سهام پذیرهدر صورت وجود حق
 نماید.اقدام  فرابورس ایران موظف است نسبت به عرضۀ عمومی آن از طریقصنعت پارس 

 
 نویسمشخصات متعهد/متعهدان پذیره .2/7

سرمایه و به صورت عدم تکمیل مب غ افزایش  صول اطمینان از تکمیل پذیره در  سهام در نظر منظور ح سی تمامی  نوی
و شرکت ماد  خاص( یارزش )سهام یالم   نیب یگذار هیگروه گسترش سرما گرفته شده جهت عرضۀ عمومی، شرکت

ستفاده نشده )سهام پذیرهتقدمتا نسبت به خرید کل حق متعهد گردیدهکوش)سهامی خاص( نویسی نشده( حداکثر های ا
 : باشدنویسی به شرح جدول زیر میروز پایانی مه ت عرضۀ عمومی اقدام نماید. مشخصات متعهد پذیره 5ظرف مدت 

 )می یون ریال(                                                                                                                                                     

 میزان تعهدات موضوع فعالیت شخصیت حقوقی نام متعهد

 سهم 1.450.000 سرمایه گذاری خاص( ی)سهام ارزش  یالم   نیب یگذار هیگروه گسترش سرما

فعالیت در حوزه فوالد، مواد  خاص( ی)سهام شرکت مادکوش)سهامی خاص(
 معدنی و صنایع وابسته

 سهم 1ر450ر000

 کارمزدی دریافت نمی کنند. شرکت های نامبرده، *بر اساس قراردادهای منعقده با متعهدان پذیره نویس، 
نویسی نشده در عرضه عمومی برای شرکت مادکوش)سهامی خاص( ، معادل نیم درصد از  کارمزد خرید سهام پذیره *

شده بابت خرید حق تقدم های  شامل مجموع مبالغ پرداخت  سی  سط متعهد پذیره نوی شده تو سهام خریداری  ارزش 
 ده نشده و ارزش اسمی سهام مربوطه است.استفا

 استفاده نشده تقدمحقنحوۀ عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش  .3/7

های استفاده نشده تقدمحقموظف است وجوه حاصل از فروش  ،سرمایه گذاری معیار صنعت پارس )سهامی عام(شرکت 
سهام پذیره سر هزینه) سرمایه را پس از ک شی از افزایش  سهام نا شده( و پاره  سی ن و کارمزد فروش  ی مربوطههانوی

ستوراتقدمحق شده )مطابق د ساب دارندگان حقهای یاد  سرمایه(، به ح شده تقدملعمل مراحل زمانی افزایش  های یاد 
  منظور نماید.

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 


