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 تذکر:
ثبت اوراق بهادار نزد سااماا  برر  و اوراق بهادار  ب  اظورر صور  امینظا  ام رااتت ارررا  اانرن  و اوربا   

ها ده و ب  اظزلۀ تأتند ازاتا  تضینن سردآوری و تا ترصن  و سفارش  در اررد شرکتساماا  و شفافنت امالاات  بر
 باشد. های ارتبط با اوراق بهادار ترسط ساماا  نی تا مرح

 بهادار اوراق و برر  ساماا 

 F-SP-93 :کد



 گذاری افتخار سهام)سهامی عام(بیانیۀ ثبت سهام شرکت سرمایه

 

 شرکت سرمایه گذاری افتخارسهام)سهامی عام(
 

 رتال   00111انلنر  سهم اادی  311 0انلنارد رتال  اعاد  تعداد  311 0افزاتش سراات  

 

 

 
  اا ( گذاری افتخار سها )سهاا شرکت سراات اظورر انتشاار امالاا  ارتبط با ارۀۀ سها  در دست انتشار  اتن بنانن   ب 

  ترسط ها  امالاا   اسظاد و ادارک  ک  در ارصلۀ ثبت ب  ساماا  برر  و اوراق بهادار ارائ  شدهبر اسا  اجیراۀ فر 
 است.  ناشر تهن  و ارائ  گردتده

  ب رسان  ناشرا  اوراق بهادارجااع امالعسااان  ب  ترانظد اظورر دسترس  ب  امالاا  اال  شرکت ا گذارا  ب سراات 
 اراجع  نیاتظد.  www.Codal.irآدر 

 کثنراالنتشار شرکت( اظتشر و گذاری افتخار سها )سهاا  اا ( ام مرتق رومنااۀ دننای ااتواد )رومناا های شارکت سراات  آگه 
 ب  ایر  ارائ  خراهد گردتد.
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 مشخصات ناشر. 1
 

 شرکتتاریخچه فعالیت  .1.1

اانر  بامار  0ااده  00و 01گذاری افتخار سها  )سهاا  اا ( ام اوادتق نهادهای اال  ارۀرع بظدهای شرکت سراات 
ب  صرر  شرکت سهاا  خاص تاسنس شده و م   01/01/0333شرد. اتن شرکت در تارتخ  اوراق بهادار احسرب ا 

ها و االكنت صظعت  تهرا  در اداره ثبت شرکت 01010113831و ب  شظاس  ال   01/01/0333اررخ  033831شیاره  
گذاری افتخار سها  جزء واصدهای تجاری فرا  شرکت تاتدواتر ب  ثبت رسنده است.  در صا  صاۀر شرکت سراات 

های ثبت شده در فهرست شرکت  01/10/0318در تارتخ  00301باشد.  نا  شرکت با شیاره خاورانان )سهاا  اا ( ا 
ب   03/10/0311نزد ساماا  برر  و اوراق بهادار ب  اظرا  شرکت سراات  گذاری درج گردتده است. شرکت در تارتخ 

ب  شرکت سهاا  اا  تبدتل شده است. ارکز اصل   03/00/0311ارجب صررتجلس  اجیع ایرا  فرق العاده اررخ 

 باشد.وااع ا  0واصد  - 0پالک  -نبش چهلم غرب   -با  نب  اکر  خنا –بلرار ادترتت  -شرکت در تهرا   سعاد  آباد 
 

 

  شرکتموضوع فعالیت  .1.2

سراات  گذاری در سها   سهم الشرک   واصدهای سراات  گذاری "اساسظاا  ابار  ام   3ارۀرع فعالنت شرکت مبق ااده 
ی سراات  گذاری با هدف کسب انتفاع هاها  ارسسا  تا صظدوقها تا ساتر اوراق بهادار دارای صق رای شرکتصظدوق

پذتر را تظهات  تا ب  هیراه اشخاص وابست  خرد  کظتر  شرکت  ارسس  تا صظدوق سراات  گذاری سراات مرری ک  ب ب 
در اختنار نگرفت  تا در آ  نفرذ اابل االصو  ننابد؛ هیچظنن سراات  گذاری در ساتر اوراق بهادار ک  ب  مرر اعیر  دارای 

 باشد.ا  "دهدای ننست و ترانات  انتخاب ادتر تا کظتر  ناشر را ب  االک اوراق بهادار نی صق ر

 
 شرکتبازار سهام  .1.8

ها  با نیاد گذاریبظدی در صظعت سراات    با مبر گذاری افتخار ساها  )سهاا  اا ( ساراات  هم اکظر  ساها  شارکت   
 در بامار پات  درج شده است "وفتخار"
 
 ترکیب سهامداران  .1.1

 

 درصد سهام تعداد سهام نوع شخصیت سهامداران
 %49.07 159،754،015 حقوقی شرکت تايدواتر خاور ميانه)سهامی عام(

 %94.95 550،159،979 حقیقی و حقوقی ساير سهامداران حقيقی و حقوقی

 %077 077,777,777 - جمع
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 سهام)سهامی عام(گذاری افتخار بیانیۀ ثبت سهام شرکت سرمایه

 
 

 11از  5صفحۀ 

 

 

 مدیرهمشخصات اعضای هیئت .1.5

ادتره انتخاب اشخاص متر ب  اظرا  ااضای هنئت 03/00/0311العاده اررخاادی ب  مرر فرقب  ارجب اورب  اجیع ایرا  
ادترااال شرکت انتخاب  ب  اظرا  سعند ذوالفراری ادتره آاایهنئت 11/11/0811گردتدند. هیچظنن بر اسا  اورب  اررخ

 .گردتده است
 

 نماینده سمت نام
 مدت ماموریت

 غیرموظف/موظف
 خاتمه شروع

 احیدرۀا
 بنگدل 

 ارظف 03/00/0810 03/00/0311 شرکت تاتدواتر خاورانان  رئنس هنئت ادتره

  سعند ذوالفراری
نائب رئنس هنئت 
 ادتره و ادترااال

شرکت بنن الیلل  ترسع  و ایرا  درتا 
 گستر اظطر  آماد انزل 

 ارظف 03/00/0810 03/00/0311

 اضر هنئت ادتره خدا  احیرد
 شرکت خداا  درتات  و
 کشتنران  خط درتا بظدر

 غنرارظف 03/00/0810 03/00/0311

 غنرارظف 03/00/0810 03/00/0311 شرکت رهناب راتان  گستر اضر هنئت ادتره بابک آارخت 

اانرصسنن 
 سپهری

 غنرارظف 03/00/0810 03/00/0311 __ اضر هنئت ادتره

 
 

  شرکتقانونی بازرس و  مشخصات حسابرس .1.1

و استرل ارسس  صسابرس  فامر ب  اظرا  صسابر   01/13/0811 ب  ارجب اورب  اجیع ایرا  اادی ساالن  اررخ
برای اد  تک سا  انتخاب گردتده البد  ب  اظرا  بامر  ال  سااا  پظدارو ارسس  صسابرس  اانرن  اصل  بامر  
. است  

 
 وضعیت سهام شرکت .1.1

 باشد:سا  اخنر ب  شرح متر ا  س م  سا  جاری و  (سهاا  اا )گذاری افتخار سها سراات شرکت وۀعنت سها  
 

 1831سال  1833 سال 1833سال  12/11/1111 شرح

 111 111 001 111 111 001 111 111 001 111 111 111 تعداد کل سها  شرکت

 %01 %01 %01 %01 *آماد درصد سها  شظاور

 111 0 111 0 111 0 131 0 (رتا )آخرتن انیت 
 

 روند سودآوری و تقسیم سود  .1.3

 باشد:انزا  سرد )متا ( خالص و سرد ترسنم شده شرکت م  س  سا  اال  اخنر ب  شرح متر ا 
 

 1831سال   1833سال  1833سال  شرح

 300 00330 40138 (رتا ) وااع  هر سهم( متا )سرد 

 311 30111 411 (رتا )سرد نردی هر سهم 

 111 001 111 001 111 001 (انلنر  رتا ) سراات 
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 هاگذاریترکیب سرمایه .1.3

 30دوره شش ااه  اظته  ب   صسابرس  شده های اال آخرتن صرر های شرکت براسا  گذاریترکنب ساراات   .1.3.1
 :باشدب  شرح جدو  متر ا  0811شهرترر 

 
 هادرصد از کل دارایی مبلغ )میلیون ریال( شرح

 کوتاه مدت

 %110313 413 400 0 / فرابرر پذترفت  شده در برر  سها 

 1 1 پذترفت  نشده

 1 1 / فرابرر پذترفت  شده در برر  اوراق اشارکت

 1 1 پذترفت  نشده

 1 1 سپردة بانك 

 بلند مدت

 %10110 00 / فرابرر پذترفت  شده در برر  سها 

 %10010 400 0 پذترفت  نشده

 1 1 / فرابرر پذترفت  شده در برر  اوراق اشارکت

 1 1 پذترفت  نشده

 1 1 سپرده بانك 

 1 1 سایر

 %111 115111151 جمع

 

 ب  شرح جدو  متر است: صظعتب  تفكنک  ی شرکتهاگذاریترکنب سراات  .1.3.2

 
 هادرصد از کل دارایی مبلغ )میلیون ریال( صنعت ردیف

 %800 011 13 فلزا  اساس  0

 %3100 110 313 0 انبارداری و ارتباما  صیل ونرل  0

 %103 418 11 احورال  شنینات  3

 %0 331 01 سنیا   آهک و گچ 8

 %001 111 08 چظد رشت  ای بنشتر 4

 %101 138 3 بانک ها و ارسسا  ااتباری 1

 111 115121523 جمع

 

 غنرادترتت  ب  شرح جدو  متر است:های ادترتت  و گذاریب  تفكنک سراات  ی شرکتهاگذاریترکنب سراات  .1.3.8

 هادرصد از کل دارایی (میلیون ریال)مبلغ  گذاریشرح سرمایه

 سها  ادترتت 
 - - فرابرر / پذترفت  شده در برر 

 - - پذترفت  نشده

سها  غنر 
 ادترتت 

 %11031 413 400 0 فرابرر / پذترفت  شده در برر 

 %1000 480 0 پذترفت  نشده

 %011 115111151 جیع 
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 :(NAV)های هر سهم ارزش خالص دارایی .1.11

 های هر سهم برابر است باارمش خالص دارات  0811شهرترر  30دوره شش ااه  اظته  ب   های اال بر اسا  صرر 
 .های هر سهم بر صسب انلنر  رتا  استاراا  ب  غنر ارمش خالص دارات  .استرتا   813 0

 
 30/11/0811 شرح

 8430113 صررق صاصبا  سها جیع 

 413 400 0 ارمش روم پرتفری بررس 

 811 131 0 بهای تیا  شده پرتفری بررس 

 (310 011) خالص ارمش افزوده پرتفری بررس 

 480 0 ارمش روم پرتفری غنربررس 

 480 0 بهای تیا  شده پرتفری غنربررس 

 1 خالص ارمش افزوده پرتفری غنربررس 

 1 در جرتا  افزاتش سراات 

 1 هاگذاریبرگشت ذخنره کاهش ارمش سراات 

 1 هاارمش خالص ساتر دارات 

 301 011 هاارمش خالص اجیرع دارات 

 00101110111 تعداد سها  شرکت

 813 0 ها ب  امای هر سهمارمش خالص دارات 
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 نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه. 2
 

مبق توااینیا  اجیع  انلنر  رتا  111 111انلنر  رتا  ب  ابل   111 001افزاتش ساارااتۀ ابل  شاارکت ام ابل   
اظورر برده ک  ب  انباشاات ساارد ام احل  00/18/0811اواارب  هنئت ادتره  و 04/11/0811العاده اررخ ایرا  فرق 

نزد ارجع ثبت شرکت ها  01/13/0811انجا  و در تارتخ افزاتش سراات  گذاری در بامار سراات  و بهنظ  سامی پرتفری 
 در جدو  ذتل اظعكس شده است.  اتج صاصل ام افزاتش سرااتۀ ازبرر  صرر  گرفت  است. نت ب  ثبت رسنده است.

 
 اراا  ب  انلنر  رتا 

 شرح

 برآورد انجام شده

 مطابق بیانیه ثبت

 در تاریخ

12/11/1111 

 اطالعات واقعی

 در تاریخ

13/13/1111 

مبلغ 

 مغایرت

دالیل 

 مغایرت

 هایجاد شد

م
بع

نا
 

 - 1 005،555 005،555 سرد انباشت افزاتش سراات  ام احل 

 - 1 005،555 005،555 جمع منابع

ف
ار

ص
م

 

سراات  گذاری در اوراق بهادار پذترفت  شده در 
بامار سراات  اترا  )اوراق بده  و سها (  

ام خروج وج   اصالح ساختار اال  و پنشگنری
 نرد

005،555 005،555 

1 

- 

 - 1 005،555 005،555 جمع مصارف
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 تشریح طرح افزایش سرمایه. 3
 

 هدف از انجام افزایش سرمایه. 8.1

 اشد. ب  ام افزاتش سرااتۀ ارۀرع اتن بناننۀ ثبت  ب  شرح متر ا گذاری افتخار سها )سهاا  اا (سراات شرکت هدف 
تر دالتل مبا ترج  ب     هنأ  ادترهاستشرکت  ب  صداکثر رساند  ثرو  سهاادارا با ترج  هدف اصل  ادترتت ک  
 دارد:ۀرور  افزاتش سراات  را بنا  ا 

 اصالح ساختار اال  -0

 گنری ام خروج وج  نردپنش -0

 صفظ وۀعنت ارجرد پرتفری سراات  گذارتها -3

 

 تأمین آنگذاری مورد نیاز و منابع سرمایه. 8.2

انلنر  رتا  و اظابع تأانن آ  ب   111 311 0های تاد شاادة فرقگذاری اررد ننام جهت اجرای برناا ابل  کل سااراات 
 باشد. شرح جدو  متر ا 

 اراا  ب  انلنر  رتا 

 شرح

 آخرین برآورد

در 

 12/11/1111تاریخ

 برآورد قبلی

در 

 13/13/1111تاریخ.

تغییرات 

در 

 برآورد

دالیل 

تغییرات 

 در برآورد

بع
منا

 

 - 1 0،055،555 0،055،555 افزاتش سراات  ام احل آورده نردى و اطالبا 

 - 1 0،055،555 0،055،555 جمع منابع

ف
ار

ص
م

 

گنری ام خروج وج  نرد اصالح ساختار اال  و پنش
 و صفظ وۀعنت ارجرد پرتفری سراات  گذارتها

0،055،555 0،055،555 1 - 

 - 1 0،055،555 0،055،555 جمع مصارف

 
 مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادی و محل تأمین آن. 8.8

 111 111 در نور دارد سرااتۀ خرد را ام ابل  گذاری افتخار سها )سهاا  اا (سراات  با ترج  ب  برنااۀ ارائ  شده  شرکت
 افزاتش دهد. اطالبا  و آورده نردیدرصد  ام احل  031انلنر  رتا  اعاد   111 111 0انلنر  رتا  ب  ابل  

 
 مطالبات سهامداران . 8.1

-شرح ذتل ا ب  08/01/0811 تارتخ تهنۀ بناننۀ ثبتجزئنا  اطالبا  سهاادارا  ایدة شرکت و اظشاء اتجاد آ  در 

 باشد:
 اراا  ب  انلنر  رتا 

 سهامدار
درصد 

 سهامداری

مبلغ مطالبات ناشی از 

 سود سهام

مبلغ سایر 

 مطالبات
 جمع مطالبات سهامدار

سهم از افزایش 

 سرمایه

 60،5.5. 0،006،004 755،555 604،004 %739.0 تاید واتر خاورمیانه )سهامی عام(

.،003 %37957 سایر سهامداران  5 .،003 000،.05 

 0،055،555 0،040،640 755،555 640،640 111 جمع

باشد ک  ب  اظورر صیاتت ام سهم های شرکت در بامار سراات  انلنر  رتا  اطالبا  شرکت تاتدواتر ا  111 111ابل  
 در اختنار شرکت سراات  گذاری افتخارسها  ارار گرفت  است.
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 تشریح جزییات طرح. 4

 اصالح ساختار مالی . 1.1

 صورت وضعیت مالی . 1.1.1

اشد  و ببررس  و فرابررس  ا گذاری در ساها  شارکتهای   با ترج  ب  اظابع ارجرد در اختنار شارکت ک  ایدتا  ساراات   
ر سهاادار   در   پرداختظ  ب  ساهاادار ایده و سات های ناشا  ام سارد ساها   هیچظنن با در نور گرفتن وۀاعنت بده  

ی ام اهای اذکرر را تسرت  نیاتد باتست  بخش ایدهصاررت  ک  شارکت بظا ب  الزاا  اانرن  در نور داشت  باشد بده   
اهد های آت  خرساند ک  در نتنج  بااث کاهش سرد شرکت و بامده  پرتفری سها  در سا پرتفری خرد را ب  فروش ر

صرر  وۀعنت اال  شرکت در  .داردایلكرد شرکت ای بر افزاتش سراات  در جرتا  شرکت تأثنر اابل االصو لذا شد. 
 )اراا  ب  انلنر  رتا (                                          .ب  شرح متر است 30/11/0811و شش ااه  اظته  ب   دوره اخنر 3

  81/11/1111  81/12/1833  23/12/1833  23/12/1831 

         ها:ییدارا

 411  001 003  100 001  311 001  های ثابت اشهرددارات 

 0  4  1  1  های نااشهرددارات 

 101 0  131 0  180 0  480 0  های بلظداد سراات  گذاری

 403 0  010 001  111 001  341 000  های غیرجاریجمع دارایی

 040  033  338  188  هاپرداختپنش

 814 033  410 04  381 3  831 11  هاهای تجاری و ساتر درتافتظ درتافتظ 

 101 011  101 481  100 010 0  413 400 0  اد های کرتاهگذاریسراات 

 110 0  841 8  031 1  180 8  ارجردی نرد

 811 831  113 411  334 010 0  318 113 0  های جاریجمع دارایی

 101 830  001 111  144 013 0  030 130 0  جمع دارایی ها

         هاحقوق مالکانه و بدهی
 111 001  111 001  111 001  111 001  سراات 

 1  1  1  111 431  افزاتش سراات  در جرتا 
 111 00  111 00  111 00  111 00  اندوخت  اانرن 

 101 001  031 311  311 131  (010 043)  سرد انباشت 

 101 081  031 811  311 300  113 843  حقوق مالکانهجمع 

         هابدهی

 130  144  134  011 0  ذخنره ازاتای پاتا  خدات کارکظا 

 130  144  134  011 0  های غیرجاریجمع بدهی

 410 031  811 010  101 813  131 011 0  هاهای تجاری و ساتر پرداختظ پرداختظ 

 -  841  841  1  پرداختظ االنا  
 410  101 3  111 0  000 11  سرد سها  پرداختظ 

 830  031  031  811  ذخاتر

 414 030  130 014  013 810  001 011 0  های جاریجمع بدهی

 311 030  131 011  013 810  403 011 0  هابدهیجمع 

 101 830  001 111  144 013 0  030 130 0  هاجمع حقوق مالکانه و بدهی
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)اراا  ب  شرح متر است  ب  شرح متر است 30/11/0811شش ااه  اظته  ب   و دوره اخنر 3سرد)متا ( شرکت در  صرر 

 ب  انلنر  رتا (:
 

  0311سا        0313سا      0311سا     0811ااه   1  

               درآادهای ایلنات :

 111 33  304 04  301 30  114 34  درآادهای سرد سها 

 003  80  010  081  درآاد سرد تضینن شده

 833 13  441 388  113 181   (014 11)   هاگذاریسرد)متا ( فروش سراات 

 1  131 0  1  1  ساتر درآادها

 1  1  (111 41)  (310 011)  متا  تغننر ارمش سراات  گذاری در اوراق بهادار

 011 011  111 311  138 101  (141 013)  جیع درآادهای ایلنات 

          های ایلنات :هزتظ 

 (183 1)  (030 04)  (311 01)  (100 04)  های صررق و دستیزد و ازاتاهزتظ 

 (033)  (113)  (010 0)  (011 0)  هزتظ  استهالک

 (110)  (038)  (011)  1  هزتظ  اجاره

 (118 0)  (183 4)  (381 8)  (180 0)  هاساتر هزتظ 

 (101 1)  (101 00)  (431 01)  (113 01)  های ایلنات جیع هزتظ 

 441 11  013 381  081 113  (801 033)  سرد ایلنات  

 (011)  (313 3)  (003 00)  (113 00)  های اال  هزتظ 

 1  101  111 0  131 0  ساتر درآادها و هزتظ  های غنر ایلنات 

 031 11  001 381  133 130  (011 011)  سرد ابل ام االنا 

         هزتظ  االنا  بر درآاد:

 1  (841)  1  1  سا  جاری

 (3)  (1)  1  1  های ابلسا 

 031 11  113 384  133 130   (011 011)  سرد خالص 
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 های مالینسبت. 1.1.2

 :است متر صرر  ب  اخنر سا  3شرکت در  اهم اال  هاینسبت
 
 

 23/12/1831 23/12/1833 81/12/1833 نسبت

 43% 8101% 0100% (ROAبامده دارات  )

 33% %1100 31% (ROEبامده صررق صاصبا  سها  )

 %1300 %3108 %41 ب  صررق االكان نسبت بده  
 

 

 
 

 ههای شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایبرنامه. 5
 

اشد  و بگذاری در ساها  شارکتهای بررس  و فرابررس  ا   با ترج  ب  اظابع ارجرد در اختنار شارکت ک  ایدتا  ساراات   
پرداختظ  ب  ساهاادار ایده و ساتر سهاادار   در  های ناشا  ام سارد ساها     هیچظنن با در نور گرفتن وۀاعنت بده  

ی ام اهای اذکرر را تسرت  نیاتد باتست  بخش ایدهصاررت  ک  شارکت بظا ب  الزاا  اانرن  در نور داشت  باشد بده   
عنف سامی ارثر پرتفری بررس  ۀااكا  بهنظ پرتفری خرد را باترج  ب  شاراتط فعل  بامار  با ۀارر ب  فروش برساند و   

شااارد ک  اتن اار ب  نرب  خرد اظجر ب  کاهش ارمش پرتفری ساااها  بررسااا  شااارکت و  کاهش اصتیال  بامده  ا 
 .های آت  خراهد شدسهاادارا  و سردآوری در سا 

 

مدیره در تغییرات ایجاد شده در اطالعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت. 6

 خصوص افزایش سرمایه
 

اانرن  در خورص مرح ترجنه  افزاتش سراات  تا تارتخ تهن  اتن بنانن    تغننرا  با اهینت  ام تارتخ گزارش بامر  
 ک  استلز  افشا باشد صرر  نپذترفت  است.

 

 های مرتبطانداز شرکت و ریسکچشم. 7
 

 با( اا سهاا  )افتخار سها  گذاریسراات  شرکت فعالنت و پنشظهادی سرااتۀ افزاتش ارۀرع مرح در گذاریسراات 
اتن  در گذاریسراات  خورص در گنریتوینم ام پنش باتد گذارا ک  سراات  ب  شرح متر هیراه است هات رتسک
 :دهظد ارار ادنور را آ  شرکت 

نرع رتسک اربرط ب  کل بامار برده و سراات  گذار نرش  در کظتر  آ  ندارد و غنر اابل  اتن: سیستماتیك ریسك -1-1

رع اتن ن. گنردب  تک شرکت و تا تک صظعت خاص احدود نبرده و کل بامار را در بر ا رتسک تظها اتن . صذف است
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ااتوادی و  روندهای صحنح بنظ پنش با کظدا  تالش است ول  شرکت بنظ  و اجتظاب ناپذتررتسک غنراابل پنش
 ااكا  صد تا ننز اخامرات  چظنن ام ت های پرشش رتسک تا با استفاده ام استراتژی تخونص داراکارگنری استراتژیب 

 :ام ابارتظد هارتسک نرع اتن ترتناهم ک  نیاتد اجتظاب

  ارم نرخ نرسانا  -

  بانك  سرد نرخ تغننر -

  ترر  کظتر  اد  -

  سراات  بامار در رکرد -

  نردتظگ  کاهش -

رتسک اابل صذف اتن نرع رتسک ارتبط با تک سهم تا تک صظعت خاص است  اتن   :غیرسیستماتیك ریسك-2-1
 ام: ابارتظد هارتسک ام جیل  اتن .ترا  آ  را کاهش دادبرده و ا 
 تغننرا  تعرف  واردا  خردرو  -

 تغننرا  نرخ ارارض صادرا  در صظاتع گرناگر  -

 های انرژی ونرخ صاالو  هاتغننرا  نرخ خرراک پتروشنی   -

 .هاآهظ تغننرا  نرخ بهره االكان  سظگ  -
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 نویسی سهامپذیره. 8
  
 

 تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه نحوۀ عمل ناشر در صورت وجود حق .1.11

افتخار  سراات  گذاریشرکت نرتس  نشده( ناش  ام افزاتش سراات   ترد  استفاده نشده )سها  پذترهدر صرر  وجرد صق
 ادا  نیاتد.فرابرر  اترا  ا ارظف است نسبت ب  ارۀۀ ایرا  آ  ام مرتق سها )سهاا  اا (

 

 نویسمشخصات متعهد/متعهدان پذیره .1.12

نرتسا  تیاا  ساها  در نور   اظورر صوار  امینظا  ام تكینل پذتره در صارر  اد  تكینل ابل  افزاتش ساراات  و ب   
تا نسااابت ب  خرتد کل  اتعهد گردتده )ساااهاا  اا ( تاتدواترخاورانان گرفت  شاااده جهت ارۀاااۀ ایرا   شااارکت 

روم پاتان  اهلت ارۀۀ ایرا  اادا  نیاتد.  4نرتس  نشده( صداکثر ظرف اد  های استفاده نشده )سها  پذترهترد صق
 باشد:نرتس  ب  شرح جدو  متر ا اشخوا  اتعهد/اتعهدا  پذتره

 انزا  تعهدا  ارۀرع فعالنت شخونت صررا  نا  اتعهد

 و بظدری درتات  خداا  سهاا  اا  شرکت تاتدواترخاورانان 
صق ترد  های کل 

 استفاده نشده باا  اانده
 

 نویسهای قبولی سمت متعهد/متعهدان پذیرههزینه .1.18

با ترج  ب  اتظك  تعهد پذتره نرتس  ترسط سهاادار ایده شرکت صرر  گرفت  است لذا ام بابت ابرل  سیت تعهد پذتره 
 نرتس  هزتظ  ای پنش بنظ  نگردتده است.

 
 به شرح زیر است: نامهنویسی1 بر اساس پذیره حدود مسئولیت متعهد .1.11

( اتعهد اتعهد پذتره نرتس  شرکت تاتدواتر خاورانان )سهاا  اا  03/01/0811در تارتخ  1118/81با ترج  ب  ناا  شیاره
ل ابل  افزاتش سراات  پس ام ارۀ  ی ایرا  سها  ناش  ام افزاتش سراات  شرکت تاد ا  گردد در صرر  اد  تكین

 .روم پاتان  اهلت ارۀ  ایرا  اادا  نیاتد 4نسبت ب  خرتد کل سها  باا  اانده صداکثر ظرف اد  شده  
 

 استفاده نشده تقدمنحوۀ عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق .1.15

های استفاده نشده )سها  ترد صقارظف است وجره صاصل ام فروش   سراات  گذاری افتخارسها  )سهاا  اا (شرکت 
های رد تو کارازد فروش صق ی اربرم هانرتس  نشده( و پاره سها  ناش  ام افزاتش سراات  را پس ام کسر هزتظ پذتره

  های تاد شده اظورر نیاتد.ترد تاد شده )اطابق دستررالعیل اراصل ماان  افزاتش سراات (  ب  صساب دارندگا  صق
 

 


