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م ناشی از افزایش سرمایههای سهامی عابیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار شرکت  
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 727111ران، محل ثبت تهران و شماره ثبت محل اقامت ته
 

 نشانی دفتر مرکزی شرکت تهران،سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نبش خیابان بیست و چهارم شرقی

 31722588122 تلفن تماس:
 7881282885  کدپستی:

 

 

 11701شمارۀ ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 
 

 1533/ 10/ 11ثبت شده در 
 
 
 

 تذکر:
بهادار نزد سااممان بورس و اوراق بهادار، ب  منوور صواوا ایمینان ام ریا ت مرررات قانونی و موااوبات  ثبت اوراق

ها سااممان و شافافیت ایلایاتی بوده و ب  منز ت تی ید مزا ا، تیمین سودآوری و  ا توهی  و سفارشی در مورد شرکت
 باشد. های مرتبط با اوراق بهادار توسط ساممان نمی ا یرح

 بهادار اوراق و بورس ساممان

 F-SP-39 :کد
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 گذاری خوارزمی )سهامی عام(شرکت سرمایه

 ریال 575311511151115111معادل  سهم 57531151115111تعداد 

 سهام عادی با نام در دست انتشار

 

 
، بر (امسهامی یگذاری خوارممی )سرما   منوور انتشاار ایلایات مرتبط با یرۀات ساهام در دست انتشار شرکتا ن بیانی ، ب 

، توسط ناشر ها، ایلایات، اساناد و مدارکی ک  در مرصلت ثبت ب  ساممان بورس و اوراق بهادار اراه  شدهاسااس مممویت فرم

 است.  تهی  و اراه  گرد ده

رساانی ناشران اوراق بهادار ب  ب  ساامان  اام  ایلا توانند منوور دساترسای ب  ایلایات ما ی شارکت میگذاران ب سارما  
 مرااع  نما ند.  www.Codal.irآدرس

منتشر و ب  یموم ایلایات و دنیای اقتوااد  هایام یر ق رومنام  گذاری خوارممی )ساهامی یام(سارما   های شارکتآگهی

 اراه  خواهد گرد د.
 
 

 

 

 

  

http://www.codal.ir/
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 مشخصات ناشر .1
 

 شرکتتاریخچه فعالیت  1.1

 727111تحت شماره  31/38/7218در تار خ  73737153721  ملی با شناسگذاری خوارممی )سهامی یام( شرکت سرما  
. نشانی مرکز اهلی شرکت تهران،سعادت آباد، بلوار ه استری تهران ب  ثبت رسیدها و موسسات تمادر اداره ثبت شرکت

 فرهنگ، نبش خیابان بیست و چهارم شرقی، واق  شده است.
 

 شرکتموضوع فعالیت  1.2

 اساسنام  یبارت است ام: 2 موۀو  فعا یت شرکت یبق ماده
ها  ا سااا ر اوراق بهادار دارای صق رای گذاری هااندوقگذاری در سااهام، سااهش ا شاارک ، واصدهای ساارما  ساارما   -ا ف

گذاری با هدف کسب انتفا  ب  یوری ک  ب  تنها ی  ا ب  همراه اشخاص وابست  های سرما  ها، موسسات  ا هندوقشارکت
 پذ ر را در اختیار نگرفت   ا در آن نفوذ قابل ملاصو  نیابد. های سرما     ا شرکتخود، کنترا شرکت، موسس

گذاری در سا ر اوراق بهادار ک  ب  یور معموا دارای صق رای نیست و توانا ی انتخاب مد ر  ا کنترا ناشر را ب  سارما   -ب
 دهد.ما ک اوراق بهادار نمی

ات ها و موسسگذاری نزد بانکهای سرما  ان بها، گواهی سپرده بانوی و سپردهگذاری در مساووکات، فلزات گرسارما   -ج
 ما ی ایتباری ممام.

ها، ها  ا سا ر اوراق بهادار دارای صق رای شرکتگذاری هندوقگذاری در ساهام، سهش ا شرک ، واصدهای سرما  سارما   -د
وری ک  ب  تنها ی  ا ب  همراه اشاخاص وابست  خود، گذاری با هدف کساب انتفا  ب  یهای سارما  موساساات  ا هاندوق

 پذ ر را در اختیار گرفت   ا در آن نفوذ قابل ملاصو  بیابد.های سرما  کنترا شرکت، موسس   ا هندوق
های سااختمانی با هدف کسب های تو یدی و پروژههای فیز وی، پروژهها ام امل  دارا یگذاری در ساا ر دارا یسارما   -ه

 ا .انتف
گذاری، تامین ما ی بامارگردانی های ساارما  اراه  خدمات مرتبط با بامار اوراق بهادار ام امل  پذ رش ساامت در هااندوق -و

 اوراق بهادار، مشارکت در تعهد پذ ره نو سی اوراق بهادار، تیمین نرد شوندگی، اهل  ا صداقل سود اوراق بهادار.
آن  های فرییشرکت گذاری در بامار سرما   و فعا یتشارکت اهالی، سرما   ۀامنا در یی سااا ما ی مورد گزارش فعا یت

هره برداری و بدارو، یملیات اکتشافی و فروش ، خدمات بامار سارما  ، تو ید یسااختمان فعا یتهایبرق، و فروش یمدتا تو ید 
 است. بوده فعا یتهای بامرگانی معادن و ام 

 

 شرکتبازار سهام  1.5

در ساممان بورس اوراق بهادار ب   73183با شماره  73/38/7222در تار خ ذاری خوارممی )سهامی یام( گساهام شارکت سرما  
ام بامار دوم بورس  71/71/7288. در تار خ نماد گرد ددر بامار اوا فرابورس ا ران درج  18/77/7228ار خ در تو  ثبات رسااایده

نماد  با "هاگذاریسرما  "نون ساهام شرکت با یبر  بندی در هنعت ب  بامار اوا منترل شاده اسات. هش اک تهراناوراق بهادار 
 گیرد.در تابلوی اهلی بامار اوا بورس اوراق بهادار تهران مورد معامل  قرار می "وخارمم"
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 ترکیب سهامداران  1.1

 باشد:ب  شرح م ر می 23/38/7288گذاری خوارممی، در تار خ ترکیب سهامداران شرکت سرما  
 درصد سهام تعداد سهام نوع شخصیت سهامداران

 %13.78 1،512،188،111 حقوقی  موسسه توسعه همیاری سپهر

 %8.55 7،782،828،223 حقوقی گذاری گروه مالی سپهر صادراتشرکت سرمایه

 %2.87 7،318،818،127 حقوقی )سهامی خاص( شرکت آرمان اندیشان رستاک

 %8.31 152،522،182 قیحقو (عام)سهامی  شرکت گروه مالی بانک مسکن

 %7.27 118،758،587 حقوقی گذاری تامین آتیه مسکنشرکت سرمایه

 %7.38 723،821،211 حقوقی گذاری با درآمد ثابت کاردانصندوق سرمایه

 %51.12 8،587،387،828 - سایر سهامداران

 - 12531151115111 111 
 

 

 مدیرهمشخصات اعضای هیئت 1.3

، اییای هیئت مد ره انتخاب گرد دند. همچنین بر اساس مووب  12/31/7281می یادی مورخ  ب  مواب مووب  ممم  یمو
گذاری خوارممی هیئت مد ره، آقای سیدرۀا موسوی ب  ینوان مد ر یامل و ییو هیئت مد ره شرکت سرما   73/31/7282

 انتخاب گرد ده است.
 

 موظف/غیرموظف سمت نام

 موظف ئت مد رهرهیس هی اواد فرشباف ماهر ان

 غیر موظف نا ب رهیس هییت مد ره دار وش یویمی سمادی

 غیر موظف ییو هیئت مد ره امیرمهدی امینیان

 غیر موظف ییو هیات مد ره غلامرۀا د شادی بزدی

 موظف ییو هیئت مد ره و مد ریامل سیدرۀا موسوی

 
 

  شرکتقانونی بازرس و  مشخصات حسابرس 1.0

مؤسس  صسابرسی رامدار ب  ینوان صسابرس مسترل و  18/31/7288می یادی سا ان  مورخ ب  مواب مووب  ممم  یمو
بامرس قانونی اهلی شرکت برای مدت  ک ساا انتخاب گرد ده است. صسابرس و بامرس قانونی شرکت در ساا ما ی قبل 

 نیز مؤسس  صسابرسی رامدار بوده است.
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 وضعیت سهام شرکت 1.7

 باشد:ااری و دو ساا اخیر ب  شرح م ر می دورهیی  ی خوارممی )سهامی یام(گذارسرما  وۀعیت سهام شرکت 

 51/15/1503 51/15/1500 51/10/1500 شرح

 71،533،333،333 71،533،333،333 71،533،333،333 تعداد کل سهام شرکت

 53% %51 %52 آماد درهد سهام شناور

 7،257 72،723 73،183 آخر ن قیمت )ر اا(
 

 وری و تقسیم سودروند سودآ  1.3

 باشد:میزان سود )م ان( خا ص و سود ترسیش شده شرکت یی س  ساا ما ی اخیر ب  شرح م ر می
 

 شرح
مالی منتهی به سال 

51/15/1500 

مالی منتهی به سال 

51/15/1503 

مالی منتهی به سال 

51/15/1507 
 88 773 851 سود واقعی هر سهش شرکت اهلی )ر اا(

 12 751 278 روه )ر اا(سود واقعی هر سهش گ

 53 83 53 سود نردی هر سهش )ر اا(

 71،533،333 71،533،333 71،533،333 سرما   )میلیون ر اا(
 

 

 هاگذاریترکیب سرمایه 1.0

 خ اراه  شده شرکت در تار های ما ی صسابرسی شدههای شرکت براساس آخر ن هورتگذاریترکیب سرما   7.8.7
 :باشدب  شرح ادوا م ر می  27/32/7288

 

 هادرصد از کل دارایی بهای تمام شده )میلیون ریال( شرح

 سهام کوتاه مدت
 %17 8،877،523 پذیرفته شده در بورس/ فرابورس

 %8 121،313 غیربورسی

 بلندمدت

 سهام

 پذیرفته شده در بورس/فرابورس

78،218،227 15% 
 غیربورسی

 %3 17،118 گذاریصندوق سرمایه

 %733 17،188،152 جمع
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 خ اراه  شده شرکت در تار یهورت ما  ن بر اساس آخر های شرکت ب  تفویک هنعتگذاریترکیب سرما   7.8.1
 ب  شرح ادوا م ر است:  27/32/7288

 

 ها یگذار هیسرمادرصد از کل  مبلغ )میلیون ریال( صنعت ردیف

 %8.81 1،388،332 بانکداری 7

 %8.21 881،225 دارو 1

 %2.18 218،885 رایانه 2

 %2.12 7،235،838 شیمیایی 8

 %7.28 877،888 چند رشته صنعتی 5

 %77.38 1،877،871 انبوه سازی 8

 %72.38 2،821،813 برق و انرژی 1

 %11.13 8،228،518 گری مالیواسطه 2

 %1.27 7،582،111 معادن و صنایع معدنی 8

 %1.82 512،878 بازرگانی 73

 %77.13 1،883،233 سایر صنایع 77

 %111 2157015733 جمع

 

هورت  ن بر اساس آخرهای مد ر تی و غیرمد ر تی گذاریهای شرکت ب  تفویک سرما  گذاریترکیب سرما   7.8.2
 م ر است: ب  شرح ادوا 27/32/7288 خ اراه  شده شرکت در تار یما 

 

 ها یگذار هیسرمادرصد از کل  مبلغ )میلیون ریال( گذاریشرح سرمایه

 مد ر تیسهام 
 77.88 1،882،318 پذ رفت  شده در بورس/ فرابورس

 21.21 2،722،813 غیربورسی

 سهام غیر مد ر تی
 81.18 8،275،835 پذ رفت  شده در بورس/ فرابورس

 2.53 7،251،758 غیربورسی

 733 17،188،152 ام 
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 (:NAVهای هر سهم )ارزش داراییخالص  1.11

منتهی ب   صسابرسی شده ساا ما ی بر اساس هورت های ما ی 27/32/7288خ  تاردر  ارمش خا ص دارا ی های شرکت

 ب  شرح ادوا ذ ل می باشد؛ 27/32/7288
 

غ )میلیون ریال(لمب شرح  

 773،887،815 های بورسی و غیربورسیگذاریارمش بامار سرما  

5217،188،1 های بورسی و غیربورسیگذاریشود: بهای تمام شده سرما  کسر می  

 22،288،871 * هاگذاریارمش افزوده سرما  

 11،251،158 شود: صروق هاصبان سهاماۀاف  می

 778،188،712 هاخا ص ارمش دارا ی

 71،533،333،333 تعداد سهام

 8،283 ر اا –های هر سهش ارمش دارا یخا ص 

 

فزوده ها هرفاً ناشی ام ارمش اگذاری  شده است،  ذا، ارمش افزوده سرما  غیر بورسی برابر با ارمش دفتری آن در نور گرفت یارمش بامار پرتفو* 

کاران  و بدون  حاظ ماماد ارمش قابل محاسب  برآورد خا ص ارمش دارا ی هر سهش ب  شرح ادوا فوق بوورت محافو  پرتفوی بورسی است.

ژی سپهر، گروه خدمات بامارسرما   ا گور تش، تیمین سرما   سپهر، های توسع  برق و انرپذ ر غیربورسی امامل  شرکتهای سرما  برای شرکت

 باشد. ها میتوسع  مد ر ت سرما   خوارممی و سا ر شرکت
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 نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه .2
 

صاا ام محل مطا بات  میلیون ر اا و 71،533،333میلیون ر اا ب  مبلغ  73،333،333افزا ش سرما ت قبلی شرکت ام مبلغ 
 میلیون ر اا 7،333،333 مبلغ یا  و ام محل اندوخت  سرما میلیون ر اا 7،533،333 مبلغ  یشده سهامداران و آورده نرد

 میلیون ر اا 1،533،333مبلغ ب   پذ رهای سرما  ابران مخارج بابت مشارکت در افزا ش سرما   شرکتمنوور بوده ک  ب 

 13/77/7281 ا عادۀ مورخفوق ش سرما ت مزبور ک  یی تومیمات ممم  یمومی هورت گرفت  است. نتا ج صاهل ام افزا
   ثبت رسیده، در ادوا ذ ل منعوس شده است.ها ب نزد مرا  ثبت شرکت 37/38/7288توو ب شده و در تار خ 

 
 ارقام ب  میلیون ر اا

 شرح

برآورد انجام شده مطابق 

بیانه ثبت در تاریخ 

10/12/1501 

 اطلاعات براساس

صوتجلسه هیئت مدیره 

 21/12/1501مورخ 

اطلاعات واقعی در 

 27/11/1500تاریخ 
 مبلغ مغایرت

م
ع

ناب
 

 - 101110111 101110111 101110111  مطا بات و آورده نردی
 - 101110111 101110111 101110111 ایاندوخت  سرما  

 - - - - مناب  داخلی

  101110111 101110111 101110111 جمع منابع

ف
ار

ص
م

 

جبببران مبخبارب ببابببت 

مشبببارکبت در افببزایش 

های سببرمبایبه شببرکبت

 پذیرسرمایه

101110111 101110111 101110111 - 

های گذاریانجام سببرمایه

 جدید
1110111 - - - 

 - - - 101110111 ایجبران مخارب سرمایه

 - 101110111 101110111 101110111 جمع مصارف
 

 اردیلیم 75،333ب  مبلغ  اا ر اردیلیم 73،333ام مبلغ  )سهامی یام( یخوارمم یگذار  شرکت سرما یلقب   سرما ش مموم افزا
ام محل  اا ر اردیلیم 7،533و مبلغ  اا ر اردیلیم 2،533و مطا بات صاا شده سهامداران ب  مبلغ  یو ام محل آورده نرد اا ر

بر اساس  ون،یبورس و اوراق بهادار اخذ شده است.   اممانم سا 78/31/7288 خ در تار، ظرف دو ساا یا  سرمااندوخت  
 71،533ب  مبلغ  اا ر اردیلیم 73،333ام مبلغ    سرما ش با افزا ره مد ئتی، ه13/31/7288 خ در تار ره مد ئتیمووب  ه

 است. دهی  ثبت رسها بنزد مرا  شرکت 37/38/7288 خ مذکور در تار   سرما ش افزا نیموافرت نمود. همچن اا ر اردیلیم
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 تشریح طرح افزایش سرمایه .5
 

 هدف از انجام افزایش سرمایه 5.1

 باشد. ، ام افزا ش سرما ت موۀو  ا ن بیانیت ثبت، ب  شرح م ر می(سهامی یام) گذاری خوارممیسرما   شرکتهدف 
 گذاری های انمام شده، ابران مخارج انمام شده بابت سرما   (7

 پذ ر،های سرما  ر ار ان شرکتمشارکت در افزا ش سرما   د (1

 گذاری در بامار سرما   با هدف افزا ش سودآوری.سرما   (3

 

 گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آنسرمایه 5.2

میلیون ر اا و مناب  تیمین آن ب  شرح  21،533،333 های  اد شدۀ فوقگذاری مورد نیام اهت اارای برنام مبلغ کل سارما  
 باشد. ادوا م ر می

 ام ب  میلیون ر ااارق

 شرح
 آخر ن برآورد

 7288ساا در 

ع
ناب

م
 

 11،215،333 ایسود انباشت  و اندوخت  سرما  

 8،815،333 مطا بات صاا شده سهامداران و آورده نردی

 5753115111 جمع منابع

ف
ار

ص
م

 

 77،822،333 گذاری های انمام شدهابران مخارج انمام شده بابت سرما  

 12،128،333 پذ رهای سرما  فزا ش سرما   در ار ان شرکتمشارکت در ا

 1،312،333 گذاری در بامار سرما   با هدف افزا ش سودآوریسرما  

 5753115111 جمع مصارف
 

 

 مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادی و محل تأمین آن 5.5

میلیارد ر اا ب  مبلغ  71،533ا   خود را ام مبلغ گذاری خوارممی در نور دارد سرمبا توا  ب  برنام  اراه  شده، شرکت سرما  
 دهد:درهد(، ب  شرح م ر افزا ش  233میلیارد ر اا )معادا  21،533میلیارد ر اا ب  میزان  53،333

 ای،درهد( ام محل سود انباشت  و اندوخت  سرما   2/18میلیارد ر اا )معادا  11،215مبلغ 

 درهد( ام محل مطا بات صاا شده سهامداران و آورده نردی. 1/15میلیارد ر اا )معادا  8،815مبلغ 
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 مطالبات سهامداران  5.1

 باشد:شرح ذ ل میتار خ تهیت بیانیت ثبت ب  یمدۀ شرکت و منشاء ا ماد آن درازهیات مطا بات سهامداران 
 ارقام ب  میلیون ر اا

 سهامدار
به  درصد مالکیت

مجمع مورخ تاریخ 

20/17/1500 

بات ناشی مبلغ مطال

از سود سهام مربوط 

به مجمع مورخ 

20/17/1500 

مبلغ سایر 

 * مطالبات

جمع مطالبات 

 سهامدار

سهم از افزایش 

 سرمایه

  718،722   718،722  3 718،721 11.11 موسس  توسع  همیاری سپهر

  58،822   58،822  3 58،821 1.11 گذاری گروه ما ی سپهر هادراتشرکت سرما  

 52،271 52،271 3 52،271 1.11 ن اند شان رستاکشرکت آرما

 21،821 21،821 3 21،821 1.11 شرکت گروه ما ی بانک مسون

 77،153 77،153 3 77،153 1.1 گذاری تامین آتی  مسونشرکت سرما  

 228،715 581،715  187،333 228،715 11.11 سا ر

 815،333 228،333  187،333 815،333 011 جمع
 

سود سهام  افت باشد ک  تاکنون اهت در یم یریساهامداران، ساود سهامداران صر ر گذشات  ساا های ام ساااساود ساه*

 .اند مرااع  نورده
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 تشریح جزییات طرح .1
 :باشداز یات یرح موۀو  افزا ش سرما   پیشنهادی ب  شرح م ر می

 ای جدیدهگذاریپذیر و تحصیل سرمایههای سرمایهمشارکت در افزایش سرمایۀ شرکت 1.1
 

 هاگذاریاطلاعات سرمایه 1.1.1

ام مناب  صاهل ام افزا ش سرما ت پیشنهادی را ب  شرح  بخشایقواد دارد  سارما   گذاری خوارممی)ساهامی یام( شارکت

 پذ ر نما د:های سرما  ادوا م ر هرف مشارکت در افزا ش سرما   شرکت

 ااارقام ب  میلیون ر 

 

 :پذیرهای سرمایهافزایش سرمایۀ شرکت
 

 :شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم افزایش سرمایۀ

 تاریخچه فعالیت

 هااورتب   73732537151 ملی شااناساا  با ا رانیان سااپهر نگر آتی گروه خدمات بامار ساارما   ا گور تش ابتدا با نام شاارکت
 ثبت ب  تهران هاانعتی ما ویت و هاشاارکت ثبت اداره در 71/38/7228مورخ  238175 شااماره یی خاص سااهامی شاارکت
 سپهر نگر آتی گذاریشرکت سرما   شرکت ب  نام 11/73/7283 مورخ ا عادهفوق یمومی ممم  مووب  اسات. یبق رسایده
 فهرست شرکت در نام بهادار اوراق و بورس ساممان 77338 شاماره مموم یبق 71/77/7283 تار خ در و  افت تغییر ا رانیان

گذاری خوارممی ب  ینوان اندام شرکت سرما  در ادام  و منطبق بر چشش گرد د. درج ساممان آن نزد شاده نهادهای ما ی ثبت

ی یهای شرکت آغام شد. ب  همین منوور شرکت ما ک ا ن شارکت، اقدامات در راساتای افزا ش سرما   و گسترش فعا یت
های خود کارگزاری میلیارد ر اا رساانده و برای توسع  فعا یت 1333میلیارد ر اا ب   53سا  مرصل ، سارما   ثبتی خود را ام 

ممان با ا ن اقدامات، فرآ ند کساب ممومهای  امم اهت تاسیس سبدگردان ا گور تش نگر خوارممی را خر داری نمود. هشآ نده

 نام شرکت

 افزایش سرمایه
مبلغ 

افزایش 

 رمایهس

 محل افزایش سرمایه

تاریخ 

 تصویب

 مرحله

افزایش 

 سرمایه 

درصد 

مالکیت 

 شرکت

درصد 

سهم 

 مشارکت

سهم 

شرکت از 

افزایش 

سرمایه 

 )مطالبات(

سهم شرکت 

از افزایش 

سرمایه )آوردۀ 

 نقدی(
 به از

مطالبات و 

 ینقد ۀآورد

-اندوخته

سود 

 انباشته

گروه خدمات 

بازار سرمایه 

 الگوریتم

1،333،333 71،333،333 75،333،333 75،333،333 -  
در مرصل  

اظهار نور 
 بامرس

%88.88 88.88% 77،282،852 2،823،581 

توسعه برق و 

 انرژی سپهر
2،333،333 8،333،333 8،333،333 8،333،333 -  

در مرصل  

اظهار نور 
 بامرس

28% 28.33% 5،283،333 3 

توسعه 

ساختمان 

 خوارزمی

در مرصل   7288/73/11 - 8،333،333 8،333،333 5،333،333 7،333،333

 ثبت
55% 55.33% 7،853،333 553،333 

توسعه معادن 

 صدر جهان
7،333،333 2،533،333 1،533،333 1،533،333 -  

در مرصل  
اظهار نور 

 بامرس

53% 53.33% 23،333 7،713،333 

 5،253،581 72،822،852 های خارب از بورس و فرابورسجمع شرکت

 5،253،581 72،822،852 جمع کل مشارکت
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هر گذاری آتی نگر سپا ران، شرکت سرما   بورس و اوراق بهادار یدات  امم ام ساممان بورسنیز یی شاد. سارانمام با اخذ تا 
گروه خدمات بامار سرما    صاۀر، صاا ب  گروه خدمات بامار سرما   ا گور تش تغییر نام داد. در 13/31/7282ا رانیان در تار خ 

   است.( یام سهامی) یخوارمم گذاریسرما   شرکت تماری فریی واصدهای ازء ا گور تش
 

 موضوع فعالیت

 اساسنام  یبارت است ام:  2موۀو  فعا یت اهلی شرکت مطابق با ماده 
 های اهلی:ا ف( موۀو  فعا یت

گذاری  ا سا ر اوراق بهادار دارای صق رای نهادهای ما ی ا شرک ، واصدهای سرما  گذاری در سهام، سهشسرما   -7

ر، با هدف کسب انتفا  ب  یوری ک  ب  تنها ی  ا ب  همراه اشخاِص تحت کنترا  ا اشخاص موۀو  قانون بامار اوراق بهادا

پذ ر را در اختیار گرفت   ا در آن نفوذ قابل ملاصو   ابد و شرکت  ا تحت کنترا واصد، کنترا شرکت  ا هندوق سرما  

 فعا یت کند: های م رپذ ر) ایش ام ا رانی  ا خارای( در ممین   ا ممین هندوق سرما  

اق نو سی و تعهد خر د اورنو سی و تعهد پذ رهگذاری، مشاوره یرۀ  و مشاوره پذ رش، پذ رهسابدگردانی، مشااوره سارما  
 بندی ایتباری و پذ رش ایلایات ما ی.گری، رتب بهادار  ا مشارکت در ا ن امور، کارگزاری، کارگزاری/معامل 

 فوق: 7پذ ر بند اشخاص سرما   های م ر در ارتباط باانمام فعا یت -1

 پذ ر؛آ ات برای اشخاص صروقی سرما  خدمات اارا ی در تهی  و خر د مواد او ی  و ماشین-1-7
 پذ ر؛ها برای اشخاص صروقی سرما  خدمات یراصی و مهندسی اهو ی و تیمین پروژه-1-1

توسااط  برداریبامرگانی و اقتوااادی برای بهرههای تونو وژ وی، فنی، یلمی، انمام مطا عات، تحریرات و بررساای-1-2
 پذ ر؛اشخاص صروقی سرما  

پذ ر ام مناب  داخلی شرکت  ا ام یر ق سا ر مناب  ام امل  اخذ تسهیلات تامین مناب  ما ی اشخاص صروقی سرما  -1-8
ا بدون تامین ق شرکت  پذ ر  ا تامین وثیر   ا تیمین بامپرداخت ام یر بانوی ب  نام شارکت  ا شاخص صروقی سرما  

 وثیر   ا تیمین بامپرداخت؛
 پذ ر؛های کلی و راهبردی و مد ر تی اشخاص صروقی سرما  تدو ن سیاست-1-5
فوق ب  منوور معرفی ب  اشخاص  7های مذکور در بند های فعا یتهای سرما   گذاری در ممین شاناسا ی فرهت-1-8

 پذ ر؛صروقی سرما  
 پذ ر؛فنی، مد ر تی، اارا ی و ما ی ب  اشخاص صروقی سرما   اراه  سا ر خدمات-1-1
 صمل و نرل، انبارداری، بامار ابی، توم   و فروش محوو ات و خدمات.-1-2

 های فریی:ب( موۀو  فعا یت
ا و هگذاری نزد بانکهای سارما  ی بانوی و ساپردهبها، گواهی ساپردهگذاری در مساووکات، فلزات گرانسارما   -7

 ما ی ایتباری ممام؛ موسسات
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ها، گذاری  ا سا ر سا ر اوراق بهادار دارای صق رای شرکتا شرک ، واصدهای سرما  گذاری در سهام، سهشسرما   -1

گذاری با هدف کسب انتفا  ب  یوری ک  ب  تنها ی  ا ب  همراه اشخاص تحت کنترا و های سرما  موسسات  ا هندوق

نفوذ  در اختیار نگرفت   ا در آنرا پذ ر گذاری سرما  ت، موسس   ا هندوق سرما  اشخاص تحت کنترا واصد، کنترا شرک

ۀویات غیر پذ ر در موقابل ملاصو  نیابد؛  ا در هورت در اختیار گرفتن کنترا  ا نفوذ قابل ملاصو ، شخص صروقی سرما  

 ما د.ندر دستورا عمل مربوی  فعا یت ن قسمت ا ف ا ن ماده با ریا ت صدود مررر 1و  7ام موۀویات مذکور در بندهای 

گذاری در سا ر اوراق بهادار ک  ب  یور معموا دارای صق رای نیست و توانا ی انتخاب مد ر  ا کنترا ناشر سرما   -2

 دهد.را ب  ما ک اوراق بهادار نمی

های ساختمانی با هدف های تو یدی و پروژههای فیز وی، پروژهها ام امل  دارا یگذاری در سا ر دارا یسرما   -8

 کسب انتفا ؛

 اراه  خدمات مرتبط با بامار اوراق بهادار ام امل : -5

 گذاری؛های سرما  پذ رش سمت در هندوق-5-7
 تامین ما ی بامار گردانی اوراق بهادار؛-5-1
 نو سی اوراق بهادار؛مشارکت در تعهد پذ ره-5-2
 ادار؛تیمین نردشوندگی، اهل  ا صداقل سود اوراق به-5-8

تواند در راستای اارای موۀو  فعا یت خود، در صدود مرررات و مفاد اساسنام  اقدام ب  اخذ تسهیلات ما ی شرکت می -8

 ا تحویل دارا ی نما د  ا اسناد ایتباری بانوی افتتاح کند و ب  واردات  ا هادرات کا ا بپردامد و امور گمرکی مربوی  را انمام 

ها های شرکت ۀرورت داشت  باشند و انمام آنورتی ممام است ک  در راستای اارای فعا یتدهد. ا ن اقدامات فرط در ه

 در مرررات من  نشده باشند.

 

 هدف از انجام افزایش سرمایه

د ره ماهداف شرکت گروه خدمات بامار سرما   ا گور تش )سهامی خاص( ام افزا ش سرما   بر اساس گزارش توایهی هیئت 
 ب  شرح م ر است:

 ایهای توسع اارا و ب  سرانمام رساندن برنام  -7

 افزا ش نرد نگی و کفا ت سرما   شرکت با هدف اراه  خدمات تامین ما ی  -1

 ایابران مخارج سرما   -2

 گذاری در بامار سرما   با هدف افزا ش سودآوریسرما   -8
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  منابع و مصارف افزایش سرمایه پیشنهادی

 مد ره ب  شرح م ر است:شنهادی بر اساس گزارش توایهی هیئت مناب  و موارف افزا ش سرما   پی
 

 مبالغ به میلیارد ریال -منابع و مصارف افزایش سرمایه شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم
 درصد از کل آخرین برآورد  شرح

 %111 110111 آورده نردی و مطا بات صاا شده سهامداران

 %011 030111 ام  مناب 
 1/%1 10111 های م رممموی ش سرما   شرکتافزا 

 1/%1 111 ایسرما   مخارج ابران

 1/%1 111 بامارگردانی ص.س. دارا ا گور تش )ام یر ق ص.س. کوشا ا گور تش(

افزا ش نرد نگی و کفا ت سرما   شرکت با هدف اراه  خدمات تامین 
 نو سی و بامارگردانی اوراقما ی شامل تعهد پذ ره

110111 1%/11 

 1/%1 10111 گذاری در بامار سرما   با هدف افزا ش سودآوریسرما  
 %011 030111 جمع مصارف

 

میلیارد  71،333میلیارد ر اا ب   1،333ام مبلغ شرکت سرما    با توا  ب  برنام  اراه  شاده، هیات مد ره پیشنهاد نموده است،
درهدی  88.88. همچنین با توا  ب  ساهش ا شرک   ابداران افزا ش ر اا ام محل آورده نردی و مطا بات صاا شاده ساهامد

 میلیارد ر اا بابت افزا ش سرما   ا ن شرکت پرداخت می شود. 78،888گذاری خوارممی مبلغ شرکت سرما  
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 وضعیت مالی شرکت به طور خلاصه

ب     ا گور تش )سهامی خاص( گروه خدمات بامار سرما  هورت وۀعیت ما ی و هورت سود و م ان مرا س  ای شرکت

 باشد.ب  شرح م ر می 7282تا  7285هورت مرا س  ای یی ساا 
 

 (1503-1503)شرکت  صورت سود و زیان
 

 
هب مالی منتهیسال    

 
هب مالی منتهیسال  هب مالی منتهیسال    هب مالی منتهیسال     

  1503/12/20  1507/12/20  1500/12/20  1503/12/51 
 میلیون ر اا  میلیون ر اا  میلیون ر اا  میلیون ر اا  
         عملیات در حال تداوم :

         دهای عملیاتیدرآم

  88،322   178،288   227،815  588،285  درآمد سود سهام
 (777،821)   11،827   158،888  73،113  هاگذاریسود )م ان( فروش سرما  

 271،112 هاگذرایدرآمد سود تیمین شده و سا ر سرما  

 
 17،158   83،518   77،518  

 (11،788)   11،788  ---  ---  ریگذابام افت)کاهش( ارمش سرما  
 871،282  ام  درآمدهای یملیاتی

 

 852،323   235،788   (12،578) 

         های عملیاتیهزینه

 (11.111)  (12،231)  (21،125)  (28،233)  های صروق و دستمزد و مزا اهز ن 
 (7،885)  (7،888)  (7،887)  (7،825)  هز ن  استهلاک

 ---  ---  ---  (281)  ههز ن  ااار
 (78،538)  (75،811)  (75،881)  (71،283)  هاسا ر هز ن 

 (110111)  (85،782)  (58،782)  (82،881)  های یملیاتیام  هز ن 
 (110111)   158،857   832،281  282،137  سود یملیاتی 

  1،533  ---   713  717  سا ر درآمدها و هز ن  های غیریملیاتی
  717  713   ---  1،533  

 282،211  سود یملیات در صاا تداوم قبل ام ما یات

 

 832،821   158،857   (110111) 
         ما یات بر درآمد: هز ن 

 ---  ---  ---  ---  ساا ااری
 ---  ---  (857)  (215)  های قبلساا

 (340637)   2305031   0155351  282،881  سود خالص

 

  



 گذاری خوارزمی )سهامی عام(سرمایه بیانیۀ ثبت سهام شرکت

 
 

 53از  17صفحۀ 

 

 (1503-1503صورت وضعیت مالی شرکت )

 

  1503/12/20  1507/12/20  1500/12/20  1503/12/51 

 میلیون ر اا  میلیون ر اا  میلیون ر اا  میلیون ر اا  
         ها دارایی
         های غیرجاری دارایی

 23،387  18،211  18،382   18،727  های ثابت مشهوددارا ی
 17  11  771   11  نامشهود های دارا ی

 217،188  7،338،255  7،311،752   7،728،752  های بلندمدت گذاریسرما  
 ---  ---  7،288   7،788  های بلندمدتدر افتنی

 5315101  151505710  151375000   152105351  جمع دارایی های غیر جاری 
         دارایی های جاری

 833  153  7،281   1,838  پیش پرداخت ها 
 88،185  873،821  128،151   7،381،572  در افتنی های تماری و سا ر در افتنی ها 

 881،553  127،123  252،821   7،382،813  سرما   گذاری های کوتاه مدت
 8،137  1،581  7،218   111  مواودی نرد

 151005300  151315230  153005017   251135700  جمع دارایی های جاری
 151135537  251305003  250315270   555535200  جمع دارایی ها 

         حقوق مالکانه و بدهی ها 
         حقوق مالکانه 

 533،333  533،333  1،333،333  1،333،333  سرما   
 288،858  ---  ---  ---  افزا ش سرما   درار ان

 78،525  18،833  55،311         82،888  اندوخت  قانونی
 (51،851)  788،828  583،122  7.385.272  سود انباشت 

 155015350  7215351  250135503    551055312  جمع حقوق مالکانه 
         بدهی ها 

         بدهی های غیرجاری
 8،233  5،812     8،723   5،228   ذخیره مزا ای پا ان خدمت کارکنان

 15511  35075  15151  35330   مع بدهی های غیر جاری ج
         بدهی های جاری 

 51،172  7،852،217  8.127  582.725  پرداختنی های تماری و سا ر پرداختنی ها 
 ---  283  ---  ---  ما یات پرداختنی

 325213  151305101  15731  1535303  جمع بدهی های جاری
 305313  151035151  35011  1115131  جمع بدهی ها 

 151135537  251305003  250315270  5.553.200  جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 
 

  



 گذاری خوارزمی )سهامی عام(سرمایه بیانیۀ ثبت سهام شرکت

 
 

 53از  13صفحۀ 

 

 شرکت توسعه برق و انرژی سپهر افزایش سرمایه
 تاریخچه فعالیت

 و شاااناسااا  ملی 827337تحت شااماره  32/32/7287شاارکت توساااع  برق و انرژی سااپهر )ساااهامی خاص( در تار خ 
ها و انتراا توسااط بانک هااادرات ا ران ب  منوور مد ر ت، نگهداری و راهبری تیساایسااات و ساااختمان 73213211812

ها و موساساات غیر تماری تهران ب  ثبت رسیده است. در تار خ های نیروگاه شاهید منتور قاهش در اداره ثبت شارکتدارا ی
ها و امواا نیروگاه شاااهید منتور لاوه بر وظیف  اداره نیروگاه، دارا یبا توا  ب  واگذاری نیروگاه ب  شااارکت، ی 12/71/7281

قاهش توساط کارشاناساان رسامی دادگستری ارم ابی شده و توسط بانک هادرات ا ران ب  شرکت توسع  برق و انرژی سپهر 
مموم شااماره  و 38/38/7288ا عاده مورخ )ساهامی خاص( منترل گرد ده اساات. ب  اساتناد هااورتملسا  ممم  یمومی فوق

سااممان بورس و اوراق بهادار، شاخویت صروقی شرکت ام سهامی خاص ب  سهامی یام  11/38/7288مورخ  717،217371
آگهی شده است. در صاا صاۀر ا ن شرکت ازء  72/35/7288مورخ  13532تبد ل و مراتب در رومنام  رسامی تحت شماره 

شود. )ساهامی یام( اسات ک  واصد تماری نها ی گروه محسوب میگذاری خوارممی های تماری فریی شارت سارما  واصد
و محل  15نشااانی مرکز اهاالی شاارکت: تهران، خیابان ملاهاادرا، خیابان شاایرام انوبی، ابتدای خیابان برم ل غربی، پلاک 

 ااده ملارد واق  است. 1فعا یت اهلی آن در استان ا برم، شهرستان کرج، کیلومتر 
 

 موضوع فعالیت

 اساسنام  یبارت است ام: 1های اهلی ب  مواب ماده موۀو  فعا یت
 های انرژی ب  اشخاص صریری وهای فسایلی و تمد دپذ ر و خر د و فروش سا ر صاملتو ید و فروش انرژی برق ام نیروگاه

و فروش برق در  صروقی، خر د ساااوخت مورد نیام نیروگاه، خر د و فروش یمده و خرده برق ام داخل و خارج کشاااور، خر د

های مرتبط با بامرگانی برق و سااا ر بورس انرژی و سااواس سااوخت و برق، انمام معاملات ساالف برق، انمام کلی  فعا یت
گذاری و مشارکت در تو ید، خر د و فروش گذاری در تیسیسات تو ید و توم   برق و انرژی، سرما  های انرژی، سارما  صامل

های ر ات، خر د و اصدا  انوا  نیروگاه تو ید برق و مریاس کوچک، مشاااارکت در اارای یرحانادامی، ماد انرژی برق، راه
سامی برداری، تعمیر و نگهداری، توساع  و بهین پذ ر )ایش ام بهرهساپاری یملیات اارا ی رقابتها، برونساامی نیروگاهبهین 

د د پذ ر ام قبیل برق آبی، بادی، خورشیدی و ...، پیش های تمگذاری، اصدا  و مشارکت در ممین  انرژیتیسایسات(، سرما  
فروش انرژی برق و اخذ وام و تساهیلات ما ی و ایتباری ام مناب  داخلی و خارای، انتشاار انوا  اوراق بهادار، اوراق مشارکت، 

مورفی مورد نیام در ها، تهی  و تیمین ابزار، ماشین آ ات و تمهیزات و مواد گذاری در ساهام شارکتاوراق هاووک، سارما  
ها و موسسات در اهت تحرق موۀو  فعا یت شرکت، مبادرت ب  ممین  فعا یت شارکت، همواری و مشاارکت با سا ر شرکت

ها و مناقوات ها ی ک  مستریش با موۀو  فعا یت شرکت )تو ید نیروی برق( مرتبط باشد. شرکت در کلی  مزا دهساا ر فعا یت
رای. فعا یت اهلی شرکت در یی دوره ما ی ااری تو ید برق ام نیروگاه شهید منتور قاهش و دو تی، خواوهای و داخلی و خا

 فروش برق ب  شرکت مد ر ت شبو  برق ا ران بوده است.
 



 گذاری خوارزمی )سهامی عام(سرمایه بیانیۀ ثبت سهام شرکت

 
 

 53از  10صفحۀ 

 

 هدف از انجام افزایش سرمایه

 ادگی اهتشارکت توساع  برق و انرژی ساپهر در نور دارد ب  منوور اهلاح ساختار ما ی و الوگیری ام خروج وا  نرد و آم

میلیارد ر اا ام محل  8،333میلیارد ر اا ب  مبلغ  2،333پذ رش سااهام شااارکت در بامار سااارما  ، سااارما   خود را ام مبلغ 
 مطا بات سهامداران افزا ش دهد.

 
  منابع و مصارف افزایش سرمایه پیشنهادی

 
 یارد ریالمبالغ به میل -منابع و مصارف افزایش سرمایه شرکت توسعه برق و انرژی سپهر

 درصد از کل آخرین برآورد شرح

 %111 10111 مطالبات حال شده سهامداران

 %011 40111 جمع منابع

 %111 10111 اصلاح ساختار مالی

 %011 40111 جمع مصارف

 
 اا ام محل میلیارد ر 8،333میلیارد ر اا ب   2،333با توا  ب  برنام  اراه  شااده شاارکت در نور دارد ساارما   خود را ام مبلغ 

گذاری خوارممی درهدی شرکت سرما   28مطا بات صاا شاده ساهامداران افزا ش دهد. همچنین با توا  ب  ساهش ا شرک  

  میلیارد ر اا بابت افزا ش سرما   ام محل مطا بات صاا شده شرکت می نما د. 5،283مبلغ 



 گذاری خوارزمی )سهامی عام(سرمایه بیانیۀ ثبت سهام شرکت

 
 

 53از  21صفحۀ 

 

 وضعیت مالی شرکت به طور خلاصه

ب  شرح  27/38/7288تا  7288ن مرا س  ای شرکت ب  هورت مرا س  ای یی ساا هورت وۀعیت ما ی و هورت سود و م ا

 باشد.م ر می
 

 (1500-1500ورت سود و زیان شرکت توسعه برق و انرژی سپهر )ص

 
 

 

 

 شش ماهه منتهی

 51/10/1500به 
 

 به ماهه منتهی نه

1503/12/20 
 

 هب منتهییکساله 

1503/15/51 
 

 هب منتهییکساله 

1507/15/51 
 

به منتهییکساله   

1500/15/51 

 میلیون ریال  میلیون ریال  میلیون ریال  میلیون ریال  میلیون ریال  

           عملیات در حال تداوم :
 5،372،188  8،883،278  8،812،281  1،555،271  1،785،188  درآمدهای عملیاتی

 1،215،838  (2،313،377)  (2،711،813)  (7،287،728)  (7،388،335)  های عملیاتیبهای تمام شده درآمد

 251125502  150215513  151335077  151015173  151215211  سود ناخالص

(7،388،335)  های فروش5 اداری و عمومیهزینه   (83،887)  (88،518)  (81،581)  (738،888) 

 1،325،288  7،211،182  7،258،832  (7،312،171)  7،313،832  سود عملیاتی

(7،251،238)  های مالیهزینه   (5،518،828)  (7،878،231)  (7،382،311)  (7،125،357) 

 788،288  22،121  11،883  21،818  2،821،512  های غیرعملیاتیها و هزینهسایر درآمد

 818،783  7،378،183  7،528،281  (8،285،588)  2،755،211  سود )زیان( قبل از مالیات

 133،318  (788،828)  -  3  3  ت بر درآمدمالیا

 7075131  0135330  (1705001)  (155035300)  351335577  سود )زیان( خالص

           سود )زیان( پایه هر سهم:

 538  851  228  182  283  ریال -عملیاتی 

 (152)  (157)  (288)  (7،112)  1،212  ریال -غیرعملیاتی 

(15133)  25713  ریال -ایه هر سهم سود ) زیان( پ   (01)  210  230 



 
  گذاری خوارزمی )سهامی عام(سرمایه بیانیۀ ثبت سهام شرکت

 53از  21صفحۀ 

 

 (1500-1500صورت وضعیت مالی شرکت توسعه برق و انرژی سپهر ) 
 

 

 

51/10/1500به    1503/12/20  1503/15/51  1507/15/51  1500/15/51 

 میلیون ریال  میلیون ریال  میلیون ریال  میلیون ریال  میلیون ریال  

           ها دارایی

           های غیرجاری دارایی

 13،352،282  78،878،888  78،388،712  72،131،258  72،271،187  های ثابت مشهوددارا ی

 88،828  88،838  88،531  88،825  82،321  های نامشهود دارا ی

 55،288  55،288  55،288  55،282  55،282  های بلندمدت گذاریسرما  

 2152135722  1057715007  1051035321  1353335137  1351715221  جمع دارایی های غیر جاری 

           دارایی های جاری

 171،812  782،721  132،553  132،123  131،271  پیش پرداخت ها 

 73،328،817  72،528،181  8،881،187  5،188،133  5،881،835  ی های تماری و سا ر در افتنی ها در افتن

 258،131  ---  ---  ---  11  سرما   گذاری های کوتاه مدت

 73،158  88،177  883،211  881،182  88،818  مواودی نرد

 113،882  133،385  711،835  781،285  785،528  مواودی مواد و کا ا

 1153505731  1550775131  353135103  053155133  051125137  جمع دارایی های جاری

 5151125175  2557105117  2351155302  2350035273  2153755073  جمع دارایی ها 

           حقوق مالکانه و بدهی ها 

           حقوق مالکانه 

 2،333،333  2،333،333  2،333،333  2،333،333  2،333،333  سرما   

 13،885  737،818  737،818  737،818  737،818  اندوخت  قانونی

 811،188  538،823  (785،328)  (8،523،823)  2،818،181  سود )م ان( انباشت 

 557125701  550115531  250505501  (151205210)  057205171  جمع حقوق مالکانه 



 
  گذاری خوارزمی )سهامی عام(سرمایه بیانیۀ ثبت سهام شرکت

 53از  22صفحۀ 

 

 1500/15/51  1507/15/51  1503/15/51  1503/12/20  51/10/1500  بدهی ها 

           بدهی های غیرجاری

 5،522  1،217  71،258    78،271  ذخیره مزا ای پا ان خدمت کارکنان

 71،381،212  ---  ---  ---  8،811،175  های بلندمدتپرداختنی

 ---  72،187،111  71،177،518  73،121،281  73،213،288  تسهیلات ما ی بلند مدت

 1251135501  1357005115  1257255053  115235550  1755015301  جمع بدهی های غیر جاری 

           بدهی های جاری 

 75،178،818  5،227،578  7،231،381  857،182  153،882  پرداختنی های تماری و سا ر پرداختنی ها 

 28،817  738،888  758،728  28،882  28،882  سود سهام پرداختنی

 ---  ---  ---  ---  ---  ما یات پرداختنی

 ---  5،211،521  1،221،328  78،783،138  ---  تسهیلات ما ی

 1352315513  1155035721  055355207  1053705112  7335010  جمع بدهی های جاری

 2752005710  5151575705  2251775212  2751275131  1351175317  جمع بدهی ها 

 5151125175  5557105117  2351155302  2350035273  2153755073  جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 

 
 



 
  گذاری خوارزمی )سهامی عام(سرمایه بیانیۀ ثبت سهام شرکت

 53از  25صفحۀ 

 

 )سهامی خاص( شرکت توسعه ساختمان خوارزمیافزایش سرمایه 

 
 ریخچه فعالیتتا

در تار خ  185722یی شااماره  73732212583شاارکت توسااع  ساااختمان خوارممی )سااهامی خاص( ب  شااناساا  ملی 
ب  هاوت شارکت ساهامی خاص ب  ثبت رساایده است. و ما ویت هانعتی تهران ها در اداره ثبت شارکت 77/31/7228

باشد. گذاری خوارممی )سهامی یام( می های تماری فریی شارکت سرما شارکت توساع  سااختمان خوارممی ازء واصد
واق  شده  2، یبر  728مرکز اهالی شارکت در تهران، خیابان آمادی، بین اساوندری و نواب، انب بانک تمارت، پلاک 

 است.
 

 موضوع فعالیت

انی ها و خدمات مربوط ب  امور ساختماسااسانام  یبارت است ام انمام کلی  فعا یت 1موۀاو  فعا یت شارکت یبق ماده 
 شامل:

های ساااختمانی ( تهی  ممین ایش ام خر د  ا اااره  ا تملک  ا ام یر ق ادارات ممین شااهری و غیره اهت اارای پروژه7
 برای شرکت.

های شاهرساامی و ساختمانی ایش ام: مسوونی، اداری، تماری، تیسیساتی و ها و پروژه( مطا ع  و یراصی و اارای یرح1

... 
 یع  کاری ایش ام ا نو  شرکت کارفرما باشد  ا پیمانوار.های مرا( انمام کار2
 های ساختمانی ب  هورت پیمانواری  ا امانی.ها و پروژه( قبوا مشاوره، نوارت، ااراء و انمام کار8
( تهی  و تو ید مواا   و کلی   وامم ماشااین آ ات سااختمانی چ  ب  هااورت ا ماد کارخان  و  ا خر د ام داخل  ا خارج ب  5
 ها.نوور استفاده و  ا فروش آنم
( مشااوره در اهت خر د، وارد نمودن ماشاین آ ات مورد نیام، موا   ساختمانی و سا ر وساهل و مواد و  واممی ک  برای 8

 انمام موارد فوق  امم باشد.
نی ساختما هایهای اشخاص صریری و صروقی و مشارکت مدنی در ا ماد، ساخت، توسع  و تومیل پروژه( اذب سرما  1

 ها.و تیسیساتی و هنا   مرتبط با آن
 ( انمام کلی  اموری ک  در ارتباط با موۀو  شرکت  امم است.2

 ها، و تیسیسات اصداثی متعلق ب  شرکت ب  هورت فروش.ها، ساختمان( واگذاری واصد8
ر ها و سااا مدنی با بانک( در افت و کسااب ایتبار  ا هرگون  تسااهیلات ما ی ام یر ق اخذ تسااهیلات  ا مشااارکت 73

 های تیمین کننده مناب  ما ی  ا پیش فروش مستحدثات.ساممان
و  گذاری مستریش  ا خر دگذاری و مشارکت صروقی با اشخاص صریری  ا صروقی ممام ایش ام سرما  ( هرگون  سرما  77

 فروش سهام، چ  در داخل و  ا خارج ام کشور برای شرکت.
 

 سرمایههدف از انجام افزایش 

 ساخت(، )پروان  مموم اخذ سارما  ، خر د املاک، افزا ش ام خاص(، خوارممی )ساهامی سااختمان توساع  شارکت هدف
 ب  هورت میلیارد ر اا 7،333مبلغ  ب  نرش  توهیفی تهی  و ساخت در مشارکت هماکیدم، کاربری )بارگذاری( ملک تغییر
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 ام. باشد می شاده صاا مطا بات محل ام میلیارد ر اا  2،333مبلغ  ب  گردش در سارما   و ما ی سااختار اهالاح و نردی
 افزا ش است، گرد ده تمارت قانون اهالاصی  787 ماده مشاموا وارده م ان های بر اثر شارکت ا نو  ب  توا  با یرفی

 .نما د می خارج اخیرا ذکر ماده قانونی شموا ام را شرکت سرما  
 

  هادیمنابع و مصارف افزایش سرمایه پیشن

 
 مبالغ به میلیارد ریال -منابع و مصارف افزایش سرمایه شرکت توسعه ساختمان خوارزمی

 درصد از کل آخرین برآورد  شرح

 %11 10111 آورده نردی

 %11 10111 مطا بات صاا شده سهامداران

 %011 60111 ام  مناب 

 %11 10111 کت های در دست اار او اد د در راستای موۀو  فعا یت شراارای پروژه

 %11 10111 اهلاح ساختار ما ی

 %011 60111 ام  موارف

میلیارد ر اا ام محل  5،333میلیارد ر اا ب   7،333با توا  ب  برنام  اراه  شده شرکت در نور دارد سرما   خود را ام مبلغ 
درهدی شرکت  55شرک  آورده نردی و مطا بات صاا شده سهامداران افزا ش دهد. همچنین با توا  ب  سهش ا 

ش افزا  میلیارد ر اا بابت افزا ش سرما   ام محل های فوق ا ذکر شرکت می نما د. 1،133گذاری خوارممی مبلغ سرما  
 مرصل  انمام مردمات ثبت،توو ب شده و در  11/73/7288ا عادۀ مورخ فوقسرما ت مزبور یی تومیمات ممم  یمومی 

   ها است.نزد مرا  ثبت شرکت
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 وضعیت مالی شرکت به طور خلاصه

ب  هورت   خاص(، خوارممی )سهامی ساختمان توسع  هورت وۀعیت ما ی و هورت سود و م ان مرا س  ای شرکت
 باشد.ب  شرح م ر می 27/38/7288تا  7288مرا س  ای یی ساا 

 

 (1500-1500صورت سود و زیان شرکت توسعه ساختمان خوارزمی)

 
 

 

 اهه منتهیشش م

51/10/1500 
 

 هب منتهییکساله 

20/12/1503 
 

 هب منتهییکساله 

20/12/1507 
 

 به منتهییکساله 

20/12/1500 

 

 

 میلیون ر اا  میلیون ر اا  میلیون ر اا  میلیون ر اا 

         عملیات در حال تداوم :

 ---  73،258  1،532،318  52،733  درآمدهای یملیاتی

 ---  (8،111)  (7،827،182)  (8،238)  های یملیاتیدرآمدبهای تمام شده 

 ---  05152  3705773  315201  سود ناخالص

 (21،872)  (27،321)  (88،738)  (17،122)   های فروش، اداری و یمومیهز ن 

 (122،212)  ---  ---  ---  هاسا ر هز ن 

 (3215701)  (215031)  3515071  205315  عملیاتی)زیان( سود 

 (887،583)  (181،117)  (813،888)  (732،382)  هز ن  ما ی

 (57)  252  5،321  (131)  های غیریملیاتیها و هز ن سا ر درآمد

 (151325152)  (3215313)  (315015)  (755702)  سود )م ان( قبل ام ما یات

 ---  (5،522)  (121)  ---  ما یات بر درآمد

 (151325152)  (3275531)  (335031)  (755702)   ص یملیاتسود )م ان( خا

 (151325152)  (3275531)  (335031)  (755702)  سود ) زیان( خالص
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 (1500-1500صورت وضعیت مالی شرکت توسعه ساختمان خوارزمی )

 

 
 

 

51/10/1500  
20/12/1503  20/12/1507  20/12/1500 

 میلیون ریال  میلیون ریال  میلیون ریال  میلیون ریال  

         ها دارایی

         های غیرجاری دارایی

 10111  10111  10111  10111  های ثابت مشهوددارایی

های نگهداری شده برای ساخت زمین
 ملک

 101110111  101110111  101110111  101110111 

 11  111  11  11  های نامشهود دارایی

 ---  111  111  111  های بلندمدت گذاریسرمایه

 110111  110111  110111  110111  هاسایر دارایی

 006,30446  01060630,  70304,,0,  40360,,0,  جمع دارایی های غیر جاری 

         دارایی های جاری

 1110111  1110111  110111  11،781  ها پیش پرداخت 

 1110111  1110111  101110111  7،335،521  دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 

 10111  10111  110111  111  موجودی نقد

 101110111  101110111  101110111  1،888،283  موجودی املاک

 11  ---  ---    مدتگذاری کوتاهسرمایه

 6031007,1  60,0306,1  303640104  303630,77  جمع دارایی های جاری

 30666,,40  70,30,,40  ,30,33033  ,307460,0  جمع دارایی ها 

         حقوق مالکانه و بدهی ها 

         حقوق مالکانه 

 101110111  101110111  101110111  101110111  سرمایه 

 101110111  ---  ---  ---  افزایش سرمایه در جریان

 110111  110111  110111  110111  اندوخته قانونی

 (1110111)  (101110111)  (101110111)  (101110111)  سود )زیان( انباشته

 ,,,00,130  (4300063)  (7040,73)  (7610433)  جمع حقوق مالکانه 

         



 
  گذاری خوارزمی )سهامی عام(سرمایه بیانیۀ ثبت سهام شرکت

 53از  27صفحۀ 

 

         بدهی ها 

         بدهی های غیرجاری

 ---  ---  1110111  1110111  بلند مدت یمال لاتیتسه

 10111  10111  10111  10111  خدمت کارکنان انیپا یایمزا رهیذخ

 70331  ,,,30  ,331067  ,33,014  جمع بدهی های غیر جاری 

         بدهی های جاری 

 101110111  101110111  101110111  101110111  پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 

 101110111  101110111  101110111  1110111  تسهیلات مالی

 ---  110111  1110111  1110111  ریذخا

 3017,01,4  ,,,40,330  4011607,7  0360,,401  جمع بدهی های جاری

 301760334  40,360166  403610,13  403410633  جمع بدهی ها 

 30666,,40  70,30,,40  ,3033,,30  ,307460,0  نه و بدهی ها جمع حقوق مالکا

 

 
 

 )سهامی خاص( شرکت توسعه معادن صدر جهانافزایش سرمایه 
 

 تاریخچه فعالیت

ب  هورت  7281بهمن  18در تار خ  78332832271شارکت توساع  معادن هادر اهان )سهامی خاص( ب  شناس  ملی 

ها و ما ویت هنعتی تهران ب  ثبت رسید. در اداره ثبت شرکت 853282ه شارکت ساهامی خاص تاسیس شد و یی شمار
گذاری خوارممی )سهامی یام( است. نشانی مرکز اهلی های فریی شارکت سرما  در صاا صاۀار، شارکت ازو شارکت

 باشد.می 75شرکت تهران، شهرک غرب، درختی، خیابان گلبرگ دوم غربی، خیابان بهارستان، پلاک 
 

 یتموضوع فعال

های معدنی شامل اکتشاف استخراج و فرآوری و اراه  کلی  اساسنام ، کلی  فعا یت 1موۀاو  فعا یت شارکت مطابق ماده 
های تماری و خدمات بامرگانی در ممین  خر د و فروش کلی  کا اهای ممام بامرگانی و خر د و فروش و هااادرات فعا یت

های داخلی و خارای برای شرکت ارات اسنادی و اا سی نزد کلی  بانکو واردات کا اهای ممام بامرگانی و گشاا ش ایتب
های معتبر خارای و داخلی و اندامی کارخانمات و خطوط تو ید و اخذ و ایطای نما ندگی شرکتو سااخت و تمهیز و راه

روقی و ا ماد صریری و ص ا مللی و انعراد قرارداد با کلی  اشخاصهای داخلی و بینبرپا ی غرف  و شرکت در کلی  نما شگاه
ها و مزا دات دو تی و خووهی ایش ام شاعب و نما ندگی در داخل و خارج ام کشاور و شارکت در کلی  مناقوات و پیمان

 های داخلی و خارای برای شرکتا مللی و اخذ وام و ایتبارات بانوی ب  هاورت ارمی و ر ا ی ام کلی  بانکداخلی و بین 
ها در رابط  با موۀو  گذاری در ساا ر شارکتر هاورت نیام پس ام اخذ ممومهای  امم، سارما  های فوق دکلی  فعا یت

 باشد.فعا یت شرکت و خر د سهام آنها در هورت ۀرورت قانونی انمام موۀویات فوق پس ام اخذ ممومهای  امم می
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 هدف از انجام افزایش سرمایه

 گذاری شاارکتهای ساارما  ب  ما ی مورد نیام برای اارای پروژهافزا ش ساارما   شاارکت ب  منوور تامین بخشاای ام منا
برداری ام کارخانمات فرآوری مواد معدنی برداری ام معادن و اصدا  و بهرهتوساااعا  معاادن هااادر اهان در ممین  بهره

 باشد. شرکت م ر ممموی  می
ر اصدا  کارخان  فرآوری شارکت در افزا ش سارما   شارکت معادن و هنا   معدنی کارند هدر اهان ب  منوو -

 یلا در معدن شادان

 های فرآوری مواد معدنیبرداری ام کارخان سامی و تمهیز معادن و اصدا  و بهرهتومیل اکتشافات، آماده -

 

  منابع و مصارف افزایش سرمایه پیشنهادی 

 ر است:مد ره ب  شرح م مناب  و موارف افزا ش سرما   پیشنهادی بر اساس گزارش توایهی هیئت 
 

 مبالغ به میلیارد ریال -منابع و مصارف افزایش سرمایه شرکت توسعه معادن صدر جهان
 درصد از کل آخرین برآورد  شرح

 %111 10111 آورده نردی و مطا بات صاا شده سهامداران
 %011 0311, جمع منابع

شرکت در افزا ش سرما   شرکت معادن و هنا   معدنی کارند هدر اهان ب  
 ور اصدا  کارخان  فرآوری یلا در معدن شادانمنو

برداری ام سامی و تمهیز معادن و اصدا  و بهرهو تومیل اکتشافات، آماده
 های فرآوری مواد معدنیکارخان 

10111 111% 

 %011 0311, جمع مصارف
میلیارد ر اا ام آورده نردی افزا ش دهد.  2،533 اا ب  میلیارد ر 7،333با توا  ب  برنام  اراه  شده شرکت در نور دارد سرما   خود را ام مبلغ 

میلیارد ر اا بابت افزا ش سرما   ام محل آورده  7،153گذاری خوارممی مبلغ درهدی شرکت سرما   53همچنین با توا  ب  ساهش ا شرک  
  می نما د. تامین نردی شرکت
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 وضعیت مالی شرکت به طور خلاصه
 باشد.ب  شرح م ر می27/38/7288تا  7288م ان مرا س  ای شرکت ب  هورت مرا س  ای یی ساا  هورت وۀعیت ما ی و هورت سود و

 
 (1503-1503)شرکت  صورت سود و زیان

 20/12/1500  20/12/1507  20/12/1503  51/10/1500 شرح

   3  713،218  3 های عملیاتیدرآمد

های بهای تمام شده درآمد

 عملیاتی
3 

 
(85،782) 

 
3 

 
3 

 3  3  55،177  3 صسود ناخال

 (2،838)  (8،883)  (21،151)  (11،588) های  اداری و عمومیهزینه

 (55111)  (15011)  175031  (225301) سود )زیان( عملیاتی

 12،117  3  3  1،258 های مالیهزینه

های غیر ها و هزینهسایر درآمد

 عملیاتی
111 

 
5،218 

 
8،821 

 
 

 215517  15002  255355  (215170) سود  قبل از مالیات

        هزینه مالیات بر درآمد:

 3  3  (8،581)  3 سال جاری

 3  3  (812)  3 های قبلسال

 215517  15002  135015  (215170) سود )زیان( خالص 
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 میلیون ریال -ای شرکت توسعه معادن صدر جهانمقایسه وضعیت مالیصورت 

 

 
 20/12/1503 

 )حسابرسی شده(

 20/12/1507 

 ()حسابرسی شده

 20/12/1500 

 )حسابرسی شده(

       های غیر ااریدارا ی
 725،757  728،882  175،323  های ثابت مشهوددارا ی
 718،122  718،138  718،138  های نامشهوددارا ی

 183،333  188،188  188،188  های بلند مدتگذاریسرما  
 3  7،152  7،152  هاسا ر دارا ی

 3105331  0015731  0015357  ر جاریهای غیجمع دارایی
       های ااریدارا ی

 8،133  8،272  8،231  هاپیش پرداخت
 8،322  8،888  7،587  مواودی مواد و کا ا

های تماری و سا ر در افتنی
 هادر افتنی

 238،885  128،812  781،522 

 723،225  51،888  3  های کوتاه مدتگذاریسرما  

 1،828  81،388  75،227  مواودی نرد

 1115202  5115331  5235721  های جاریجمع دارایی

 0015170  151125511  151105302  هاجمع دارایی
       صروق ما وان 

 233،333  233،333  233،333  سرما  
 722،333  718،118  718،118  افزا ش سرما   در ار ان

 7،358  7،722  1،313  اندوخت  قانونی
 2،173  2،828  15،258  سود )م ان( انباشت 

 0125701  0315115  151125713  جمع حقوق مالکانه
       هابدهی
       های غیر ااریبدهی

 3  3  3  ذخیره مزا ای پا ان خدمت کارکنان

 1  1  1  های غیرجاریجمع بدهی
       های ااریبدهی

های تماری و سا ر پرداختنی
 هاپرداختنی

 77،283  71،251  73،157 

 5،588  8،588  5،783  ما یات پرداختنی
 1،875  3  238  سود سهام پرداختنی

 135112  175303  105335  های جاریدهیبجمع 

 135112  175303  105335  هاجمع بدهی

 0015170  151125511  151105302  هاجمع حقوق مالکانه و بدهی



 

  ی عام(گذاری خوارزمی )سهامسرمایه بیانیۀ ثبت سهام شرکت

 

 

 

 پذیر بر روند فعالیت5 عملیات و سودآوری شرکتهای سرمایهتتاثیر مشارکت در افزایش سرمایه شرک 1.1.1.1

شارکت سارما   گذاری خوارممی )ساهامی یام( با شارکت در افزا ش سارما   شرکتهای م رممموی  قادر خواهد بود با 
ت با صفظ درهد ما وی صفظ درهاد ما ویت، نفوذ و کنترا خود در ا ن شارکتها را صفظ کند و ام درآمدهای آتی شارکتها

 خود بهره گیرد ک  ا ن موۀو  بایث افزا ش سودآوری شرکت و افزا ش مناف  سهاداران می باشد.
 

 ی جدیدهاگذاریجزئیات تحصیل سرمایه 1.1.2

 :.م ر اقدام نما دادوا شرح ب  ها گذاریدر نور دارد نسبت ب  تحویل سرما   شرکت
پیشاانهادی برای  مبلغمیلیارد ر اا ام  1،312نور دارد  با توا  ب  برنام  ایلام شااده شاارکت ساارما   گذاری خوارممی در

های اخیر ب  د ا ل مختلف ام امل ، اقباا یموم مردم ب  گذاری نما د. یی سااافزا ش سرما   را در بامار سرما   سرما  
 ت و توا  دو ها در هانا   مختلف برای انتشار یمومی سهام در بامار سرما  صیاور در ا ن بامار، افزا ش تما ل شارکت

برای توسااع  و گسااترش بامار با افزا ش یرۀاا  یمومی شاارکتهای تحت تملک خود، تامین ما ی ام یر ق انتشااار انوا  
 ن ام اشود. مثبت ارم ابی می در بلندمدت و آمادساامی ساهام یدا ت، چشاش اندام رشد و توسع  بامار سرما   بهادار اوراق 

 یفا ا زیهش گروه و ن یهاشرکت ر سا انیخود در م گاه شاده و صفظ اا ماد ا یهااساتفاده ام فرهات یرو شارکت برا

مووب ) "و سهامداران گذاران   ام صروق سرما انتیو ه   صفظ ثبات بامار سارما" نام  نیمطابق آه یتعهدات بامارگردان
 داده است.    بخش را در برنام  خود قرار ن (، ا7288 هما ور بورس اوراق بهادار در شهر ییا  یشورا

ی رتک  نسبت ترسیش سود ب  قیمت با ا ساهش ها ی است اساتراتیی شارکت برای انتخاب گز ن  های سارما   گذاری، 
 %15، %53هنا   فلزات اساسی، استخراج کان  های فلزی و پتروشیمی ب  ترتیب ب  نسبت  سهش داشات  باشند. ام ا ن رو

 انتخاب شده اند. اد د  ام کل مممو  مبلغ سرما   گذاری های %15و 

 
 

 تاثیر خرید سهام جدید بر روند فعالیت5 عملیات و سودآوری شرکت  1.1.2.1

هام سانتخاب شارکت سرما   گذاری خوارممی با استراتیی افزا ش سودآوری مستمر شرکت ام محل سود سهام شرکتها، 
ر باشد نسبت ب  سا ر سهام بامار با ات شارکتها ی را در برنام  آتی خود خواهد داشات ک  نسبت سود ترسمی ب  قیمت آنها

موۀاو  بایث افزا ش درآمد ناشای ام سود سهام شرکتها خواهد گرد د ک  ب  تب  آن افزا ش سودآوری سهامداران  نو ا 
 را ب  دنباا خواهد داشت.
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 های صورت گرفتهگذاریجبران مخارب انجام شده بابت  سرمایه 1.2
 

 های صورت گرفتهگذاریجبران مخارب بابت سرمایه 1.2.1

هورت گرفت  امعا مبلغ  یهایگذار  ام بابت سارما ریسانوات اخ یانمام شاده در شارکت ی یهایگذار  صمش سارما
گزارش، موارف مذکور در قا ب مخارج  ن موۀاو  ا   سارما ش اسات ک  در هاورت تحرق افزا اا ر اردیلیم 77،822

. خلاه  ا ن مخارج  ب  شرح ادوا ذ ل اقدام ب  تحویل گرددیران ممحل اب ن انمام شده ام ا یهایگذار  بابت سرما
 سرما   گذاری ها نموده است:

 
 ارقام ب  میلیون ر اا

 مبلغ شرح

 1101110111 11/11/1111ها بر اساس پرتفوی گذاریبهای تمام شده سرمایه

 1101110111 11/11/1111ها بر اساس پرتفوی گذاریبهای تمام شده سرمایه

 1101110111 هاگذاریمابه التفاوت )افزایش( در بهای تمام شده سرمایه

 

 ها بر روند فعالیت5 عملیات و سودآوری شرکتگذاریتاثیر تحصیل سرمایه 1.2.1.1

  گذاری خوارممی با هدف اساتفاده ام روند ساودآوری بامار سارما   و با چشش اندام هعودی بامار اقدام ب   شارکت سارما
 رسی و غیر بورسی خود با هدف افزا ش سود سهامداران نموده است.افزا ش پرتفوی بو

 

 تدابیر ناشر نسبت به نقدینگی حاصل از افزایش سرمایه 1.2.2

هورت گرفت است و با انمام  یها یگذار   ابران مخارج بابت سارما یدر راساتا   سارما ش صاهال ام افزا ینگ نرد
 افزا ش سودآوری را مواب گرد ده است. سرما   گذاری های اد د یلاوه بر توسع  پرتفوی شرکت
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 های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه  برنامه .3
 یپروژه ها یقادر ب  اارا ،یخوارمم یگذار   شاارکت ساارما ،یشاانهادیپ   ساارما ش نشاادن افزا یدر هااورت یمل 

 زین تیا در صاا فع یند توسع  شرکتهاهستند، نخواهد بود و رو   سرما ش افزا اممندیپروژه ن یاارا یک  برا  یشارکتها
ب امر موا ن دنباا خواهد شااد. ک  ا   ساارما ش انساابت ب  صا ت افز یبا روند کندتر یمیکاهش سااود ترساا ق ام یر

 .د سهامداران خواهد گرد یکاهش بامده سنوات آت م یکاهش سود خا ص شرکت و در نت

 

ره مدیرش توجیهی هیئتتغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزا .0

 در خصوص افزایش سرمایه
هیات مد ره بر اسااس آخر ن هورت های ما ی صسابرسی نشده شش ماه  شرکت تهی  گرد ده است وایهی گزارش ت

 در ایلایات شرکت ا ماد نگرد ده است. با اهمیتی و تا کنون تغییرات

 

 های مرتبطانداز شرکت و ریسکچشم .7
با  هایگذاری خوارممی، با ر سکو  افزا ش سارما   پیشانهادی و فعا یت شارکت سرما  گذاری در یرح موۀاسارما  

گذاری در ا ن شرکت، یوامل مطرح گذاران با د پیش ام توامیش گیری در خووص سرما  اهمیتی همراه اسات. سارما  
 باشد:شده را مدنور قرار دهند. ا ن یوامل ب  شرح م ر می

 تغییرات نرخ ارم (7

دهد. بورس اوراق بهادار تهران های ما ی را تحت تاثیر قرار میها ی اساات ک  باماررخ ارم  وی ام یمده ر سااکتغییرات ن
و  ۀااباشااد. ا ن موها ی ک  مناب  و  ا موااارف ارمی دارند تحت تاثیر تغییرات نرخ ارم مینیز ب  یلت صیااور شاارکت

 دهند.گذاری شرکت را تحت تاثیر قرار تواند پرتفوی سرما  می
 تغییرات نرخ تورم (1

ای تاثیرات مساتریش و غیرمستریش بر روی بامار سهام دارد. نوسانات و تغییرات های موارفی و سارما  افزا ش قیمت کا ا
 توان مطرح کرد.های موامی بامار سهام  وی ام تاثیراتی است ک  در ا ن قا ب میقیمتی در بامار

 نوسانات کلی بامار سهام  (2

ها ی است ک  در بامار سهام با آن روبروست. ا ن ر سک بامار )ر ساک سیستماتیک(،  وی ام یمده ر سکنوساانات کلی 
 .تواااد )رکود  ا رونق( تاثیر گذار اسااتتواند ناشاای ام یوامل مطروص  فوق  ا سااا ر مواردی ک  بر وۀااعیت کلی اقمی

 باشد.گذاری در بامار سهام مستلزم پذ رش ر سک سیستماتیک نیز میسرما  
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 نویسی سهامپذیره .3
 

 تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه نحوۀ عمل ناشر در صورت وجود حق 3.1

 سرما   گذاریشرکت نو سای نشاده( ناشای ام افزا ش سرما  ، تردم اساتفاده نشاده )ساهام پذ رهدر هاورت واود صق
 اقدام نما د. بورس اوراق بهادار تهران قموظف است نسبت ب  یرۀت یمومی آن ام یر  خوارممی )سهامی یام(

 

 نویسمشخصات متعهدان پذیره 3.2

نو ساای تمامی سااهام در نور منوور صوااوا ایمینان ام تومیل پذ رهدر هااورت یدم تومیل مبلغ افزا ش ساارما   و ب 
روه گ یگذار  سرما شرکت، خاص( یسپهر )سهام یاریموسس  توسع  همهای  گرفت  شده اهت یرۀت یمومی، شرکت

ل اند تا نسبت ب  خر د کمتعهد گرد ده خاص( یرستاک)سهام شان آرمان اند شرکتو  یام( یسپهر هادرات )سهام یما 
 روم پا انی مهلت یرۀت یمومی اقدام نما د. 5نو سی نشده( صداکثر ظرف مدت های استفاده نشده )سهام پذ رهتردمصق

  
 تعهدات میزان موضوع فعالیت شخصیت حقوقی نام متعهد

 یگذار  سرما خاص یسهام رستاک شان آرمان اند شرکت
های استفاده تردمصق درهد ام 11

 نشده

 یگذار  سرما خاص یسهام سپهر یاریموسس  توسع  هم
های استفاده تردمصق درهد ام 52

 نشده
 یگروه ما  یگذار  سرما شرکت

 سپهر هادرات
 یگذار  سرما یام یسهام

های استفاده ردمتصق درهد ام 15
 نشده

 
 

 نویسهای قبولی سمت متعهدان پذیرههزینه 3.5

درهد ارمش اوراق بهادار خر داری شده  8پذ ره نو س اوراق بهادار معادا  کارمزد تعهد بر اسااس قراردادهای فی مابین،
 پذ ره نو س در مرصل  پذ ره نو سی تعیین گرد د. انتوسط متعهد

 

 استفاده نشده تقدمه ناشی از فروش حقنحوۀ عمل ناشر در خصوص وجو 3.1

نو سی های اساتفاده نشده )سهام پذ رهتردمصقموظف اسات واوه صاهال ام فروش  ،سارما   گذاری خوارممی شارکت
های  اد شده تردمو کارمزد فروش صق ی مربوی هانشاده( و پاره ساهام ناشای ام افزا ش سارما   را پس ام کسر هز ن 

  های  اد شده منوور نما د.تردممراصل ممانی افزا ش سرما  (، ب  صساب دارندگان صق)مطابق دستورا عمل 
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 مشخصات مشاور .0
 

شرکت سرما   گذاری خوارممی، ب  منوور انمام یرح، تهی  گزارش اموانسنمی، یراصی تامین ما ی و 
 انتشار سهام خود ام خدمات مشاور م ر استفاده نموده است.

 

 نام مشاور
شخصیت 

 حقوقی
 محل فعالیت موضوع مشاوره

شمارۀ تماس و 

 دورنگار

 مشاوره یرۀ  سهامی خاص کارگزاری آ نده نگر خوارممی
 ابااانیااخ -عواااریو  ابااانیااخ -تهران

پلاااک  -سااااختماان بزرگمهر -بزرگمهر
  731واصد  -یبر  اوا -78

31787878333 

 

 ر است:صدود مسئو یت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعرده ب  شرح م 

 ی اوراق بهادار و توا یف قانونی ناشر،ی مشاوره در خووص قوانین و مرررات یرۀ اراه  .7

 ،گزارش توایهی انتشار اوراق بهادار یتهی  .1

ی گزارش توایهی و در هورت  زوم اخذ نور کارشناسان  ا اشخاص بررسای ایلایات، مدارک و مستندات تهی  .2
 دشده،های  اهلاح در خووص گزارشصروقی ذی

 کارشناسان  ا اشخاص صروقیب  اساتناد رسیدگی انمام شده و اظهارنور اظهار نور نسابت ب  گزارش توایهی  .8
 هلاح،ذی

 هلاح ب  منوور پیگیری مراصل قانونی انتشار اوراق بهادار،نما ندگی قانونی ناشر نزد مراا  ذی .5

ی مشاوره ب  ناشر در خووص میزان انتشار اوراق انمام مطا عات بامار ابی اوراق بهادار در دسات انتشاار و اراه  .8
 ،ی اوراق بهاداربندی انتشار و یرۀ ، مماننو سی اوراقی فروش  ا پذ رهبهادار، شرا ط انتشار، نحوه

 برآورد قیمت فروش  ا پذ ره نو سی اوراق بهادار،  .1

 مشاوره بامار ابی و فروش اوراق بهادار، .2

 بهادار در دست انتشار،اوراق  نو سیمشاوره تعهد پذ ره .8

 
 دهد:ب  منوور انمام تعهدات موۀو  ا ن ماده، مشاور اقدامات م ر را انمام می تبصره:

 معرفی کارشناس  ا کارشناسانی ب  ناشر ب  منوور انمام اقدامات  امم ام سوی مشاور، .7

 اق بهادار،ی اوربرگزاری السات آشناسامی ناشر با ا زامات، قوانین و مرررات انتشار و یرۀ  .1

 تعیین ایلایات و مستندات مورد نیام اهت انمام موۀو  قرارداد و ایلام آن ب  ناشر ب  هورت کتبی، .2

  ی ممونکارگیری صداکثر مسایی اهت انمام موۀو  قرارداد ب  بهتر ن شیوهب  .8

 
 


