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 1.017.507.000تعداد 
 سهام عادی
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 مشخصات ناشر -1
 

 شرکتتاریخچه فعالیت  -1-1
 10102780031، شواسم ملی 237110شده و بم شماره  تأسیس 1383آذر ماه  29)سهامی عام( در  نیروگاهی ایران سوا گذاریسرمایمشرکت 

 شروع بم فعالیت تأسیسغیر تجاری در تهران بم ثبت رسیده است و اا امان  مؤسساتو  هاشرکتدر اداره ثبت  411316648433و کد اقت ادی 
ضر،  ال  ا شده است. در ثبت فرابسرس( ارد  ال  اضر در بااار پایمر )د در بسرس اوراق بهادار تهران 25/05/1389نمسده است. شرکت در تاریخ 

تجاری فرعی شرکت برق و انرژی صبا )سهامی خاص( است و وا د  هایشرکت)سهامی عام( جزء ایران سوا نیروگاهی  گذاریسرمایمرکت ش
خیابان  -نخیابان گلش -خیابان خرمشهر -. نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران باشدمیتجاری نهایی گروه، بویاد مستضعفان انقالب اسالمی 

 واقع است. 2پالک  -گلزار
 

 شرکتموضوع فعالیت  -1-2
 باشد.ایر می بم شرحمسضسع فعالیت اصلی  )سهامی عام(ایران سوا گذاری نیروگاهی شرکت سرمایماساسوامۀ « 3»ماده  مطابق

ع با هدف کسب انتفا یرأیا سایر اوراق بهادار دارای  ق  هاصودوق گذاریسرمایم یوا دها الشرکم، سهم در سهام، گذاریسرمایم -
م پذیر یا صودوق سرمای مسسسم کم بم توهایی یا بم همراه اشخاص تحت کوترل یا اشخاص تحت کوترل وا د، کوترل شرکت، یطسربم

 ایر فعالیت کود: هایامیوم)اعم اا ایرانی یا خارجی( در امیوم یا 
ا برق و واردات مرتبط ب صادرات ،یباارگان ،یصوعت تسلیدی، ایهپروژهو  هاطرحتسلید برق و انساع  هاینیروگاهو خرید  تسسعم ،انداایراهایجاد، 
 و انرژی
 فسق: با اشخاص سرمایم پذیر مسضسع بودایر در ارتباط  هایفعالیتانجام 

برای اشخاص  قسقی سرمایم پذیر خدمات طرا ی و مهودسی اصسلی و تضمین  آالتماشینخدمات اجرایی در تهیم و خرید مساد اولیم و  -
دی برای و اقت ا یباارگان ،یعلم ،یفو تکوسلسژی، هایبررسیمطالعات، تحقیقات و  انجام برای اشخاص  قسقی سرمایم پذیر، هاپروژه
 تسسط اشخاص  قسقی سرمایم پذیر. برداریبهره

م نام شرکت بانکی بموابع مالی اشخاص  قسقی سرمایم پذیر اا موابع داخلی شرکت یا اا طریق سایر موابع اا جملم اخذ تسهیالت  تأمین -
 .ااپرداختبوثیقم یا تضمین  تأمیناا طریق شرکت یا بدون  بااپرداختوثیقم یا تضمین  تأمینیا شخص  قسقی سرمایم پذیر با 

 کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص  قسقی سرمایم پذیر هایسیاستتدوین  -

 بم اشخاص  قسقی سرمایم پذیر فسق بم مورسر معرفی 1در خ سص بود  گذاریسرمایم هایفرصتشواسایی  -

 و مالی بم اشخاص  قسقی سرمایم پذیر یاجرائ ارائم سایر خدمات فوی، مدیریتی، -

 با هدف کسب انتفاع و کوترل عملیات یا نفسذ قابل مال رم در سهام گذاریسرمایم -

موح راً بم اشخاص سرمایم پذیر یا عالوه آن عده اا اشخاص  قسقی کم خدمات ایر را  یرأاوراق بهادار دارای  ق  ریو ساسهم الشرکم  -
 .نمایودمیبر اشخاص سرمایم پذیر بم دیگران ارائم 

 و فروش مح سالت عیتسا ،یابیبااار ، انبارداری،ونقل مل -

 

 شرکتبازار سهام  -1-3
 شده است. ثبت نبسرس اوراق بهادار تهرا در 25/05/1389 ، در تاریخ)سهامی عام(ایران سوا گذاری نیروگاهی شرکت سرمایمسهام 

مسرد معاملم قرار  پایم ارد فرابسرس و در بااار "وسوا" ، با نمادمالی و پسلی یهایگرواسطم بودی در صوعتبا طبقمشرکت هم اکوسن سهام 
 گیرد.می
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 ترکیب سهامداران -1-4
 باشد.بم شرح ایر می 04/04/1399 ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ

 

 درصد سهام داد سهامتع نوع شخصیت نام سهامدار

 %57.23 1,396,965,887 حقوقی شرکت صنایع برق و انرژی صبا )سهامی خاص(

 %17.57 428,992,216 حقوقی شرکت گروه مپنا )سهامی عام(

 %14.95 365,040,778 حقوقی گروه توسعه ملی )سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت 

 %2.00 48,726,683 حقوقی می عام(سینا )سها گذاریسرمایهشرکت مادر تخصصی مالی و 

 %8.25 201,374,436 حقیقی و حقوقی سایر سهامداران

 %100.00 2,441,100,000   جمع

 

 مدیرهمشخصات اعضای هیئت -1-5
مدیره انتخاب گردیدند. همچوین بر ایر بم عوسان اعضای هیئت اشخاص 04/06/1397 مسرخ می عادی ساالنمبم مسجب م سبم مجمع عمس

 بم عوسان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است. مدیره آقای مرتضی برومودفرهیئت 17/12/1398 سبم مسرخاساس م 
 

 نماینده سمت نام
 مدت مأموریت

 موظف/غیرموظف
 خاتمه شروع

 غیرموظف 04/06/1399 04/06/1397 حمید رضا دائمی رئیس هیأت مدیره صنایع برق و انرژی صبا

 غیرموظف 04/06/1399 04/06/1397 خلیل بهبهانی هیأت مدیرهنایب رئیس  گروه مپنا

 موظف 04/06/1399 04/06/1397 مرتضی برومندفر مدیر عامل و عضو هیأت مدیره اسین گذاریسرمایهمادر تخصصی مالی و 

 غیرموظف 04/06/1399 04/06/1397 عادل علی بازی عضو هیأت مدیره گروه توسعه ملی گذاریسرمایه

 غیرموظف 04/06/1399 04/06/1397 یوسف شادمان عضو هیأت مدیره ستضعفان انقالب اسالمیبنیاد م

 

 شرکتقانونی بازرس و  مشخصات حسابرس -1-6
بم عوسان  سابرس و باارس قانسنی برای  مفید راهبر مسسسم  سابرسی 30/04/1398 مسرخ می عادی ساالنمبم مسجب م سبم مجمع عمس

 بسده است. مفید راهبر ت.  سابرس و باارس قانسنی شرکت در سال مالی قبل مسسسمانتخاب گردیده اس یک سال مدت

 

 وضعیت سهام شرکت -1-7
 باشد:طی سال جاری و دو سال اخیر بم شرح ایر می)سهامی عام( ایران سوا گذاری نیروگاهی شرکت سرمایموضعیت سهام 

 

 شرح
 سال جاری

 (31/03/1399 )تا تاریخ
 1397سال  1398سال 

 2,441,100,000 2,441,100,000 2,441,100,000 کل سهام شرکت تعداد

 %29/5   %13/5  %78/5 آااد درصد سهام شناور

 3,231 11,191 33,047 آخرین قیمت )ریال(

 

 روند سودآوری و تقسیم سود -1-8
 باشد:میزان سسد )ایان( خالص و سسد تقسیم شده شرکت طی سم سال مالی اخیر بم شرح ایر می

 

 1395سال  1396سال  1397 سال شرح

 401 32 364 سسد )ایان( واقعی هر سهم شرکت اصلی )ریال(

 380 (559) 945 سسد )ایان( واقعی هر سهم گروه )ریال(

 386 0 410 سسد نقدی هر سهم )ریال(

 2،441،100 2،441،100 2،441،100 سرمایم )میلیسن ریال(
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 هاگذاریترکیب سرمایه -1-9
 :باشدبم شرح جدول ایر می 31/06/1398موتهی بم  های مالی  سابرسی شدهآخرین صسرت بر اساسهای شرکت گذاریترکیب سرمایم

 

 هادرصد از کل دارایی مبلغ )میلیون ریال( شرح

 مدتکوتاه

 سهام
 %0 0 پذیرفتم شده در بسرس/ فرابسرس

 %0 0 پذیرفتم نشده

 اوراق مشارکت
 %0 0 پذیرفتم شده در بسرس/ فرابسرس

 %0 0 پذیرفتم نشده

 %0.28 15,000  سپردة بانکی

 مدتبلند

 سهام
 %0.09 5,087 پذیرفتم شده در بسرس/ فرابسرس

 %56 2,993,426 پذیرفتم نشده

 اوراق مشارکت
 %0 0 پذیرفتم شده در بسرس/ فرابسرس

 %0 0 پذیرفتم نشده

 %0 0  بانکی سپردة

 %0 0  سایر

 %55.97 3,013,513 جمع

 
 

 های شرکت بم تفکیک صوعت بم شرح جدول ایر است:گذاریترکیب سرمایم
 

 هادرصد از کل دارایی مبلغ )میلیون ریال( صنعت ردیف

 %56 2,996,927 عرضم برق، گاا، بخار و آب گرم 1

 %0.03 1,586 مالی واسط ینهادهابم  کمکی هایفعالیت 2

 %55.69 2,998,513 جمع

 

 
 های مدیریتی و غیرمدیریتی بم شرح جدول ایر است:گذاریهای شرکت بم تفکیک سرمایمگذارییمترکیب سرما

 

 هادرصد از کل دارایی مبلغ )میلیون ریال( گذاریشرح سرمایه

 سهام مدیریتی
 %52 2,793,426 پذیرفتم شده در بسرس/ فرابسرس

 %4 200,000 پذیرفتم نشده

 سهام غیر مدیریتی
 %0.09 5,087 در بسرس/ فرابسرس پذیرفتم شده

 %0 0 پذیرفتم نشده
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 :هر سهم بورسی یهاییخالص داراارزش  -1-10
 است: ریا م شرحب 31/06/1398موتهی بم  های مالی  سابرسی شدهصسرت نیبر اساس آخر شرکتسی سربهای الص داراییخراش ا

 

 مبلغ شرح

  17,628 )میلیسن ریال( اراش روا پرتفسی بسرسی/فرابسرسی شرکت

 (5,087) )میلیسن ریال( بهای تمام شده پرتفسی بسرسی/فرابسرسی شرکت

  12,541 )میلیون ریال( پرتفوی بورسی/فرابورسی شرکتخالص ارزش افزوده 

  2,993,426 )میلیسن ریال( اراش روا پرتفسی خارج بسرس شرکت

 (2,993,426) )میلیسن ریال( بهای تمام شده پرتفسی خارج بسرس شرکت

  0 )میلیون ریال( خالص ارزش افزوده پرتفوی خارج بورس/فرابورسی شرکت

  12,541 )میلیون ریال( پرتفوی شرکتخالص ارزش افزوده 

  2,688,691 )میلیسن ریال( 31/06/1398 جمع  قسق صا بان سهام در تاریخ

  2,701,232 )میلیون ریال( خالص ارزش روز برآوردی شرکت

  2,441,100,000 تعداد سهام 

  1,107 )ریال(های بورسی به ازای هر سهم ارزش خالص دارایی

  

خارج بسرس شرکت  یسهام خارج بسرس شرکت، اراش روا پرتفس یگذارمتیبروا در ارتباط با ق یکارشواس گزارشات وجسد عدم بم باتسجم •
  تمام شده آن در نرر گرفتم شده است. یمعادل بها
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 نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه -2
 

 مطالبات  ال شده و آورده نقدی میلیسن ریال و اا محل 2.441.100 میلیسن ریال بم مبلغ 1.661.100 مبلغ افزایش سرمایۀ قبلی شرکت اا
صسرت گرفتم است. نتایج  اصل اا افزایش سرمایۀ مزبسر کم طی ت میمات  رپذی مسرمای شرکت یۀسرما شیمشارکت در افزا مورسربسده کم بم

ثبت رسیده، در جدول ذیل  بم هاشرکتنزد مرجع ثبت  14/09/1394 ت سیب شده و در تاریخ 03/11/1392 العادة مسرخمجمع عمسمی فسق
 موعکس شده است.

 
 ارقام بم میلیسن ریال

 شرح 
آخرین برآورد انجام شده 

 04/04/1399 در تاریخ

 موابع
 780.000 افزایش سرمایم

 780.000 جمع منابع

 م ارف
 780.000 آذرخش( یروین دی)شرکت تسل رمجمسعمیا هایشرکت میسرما شیمشارکت در افزا

 780.000 جمع مصارف
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 طرح افزایش سرمایه تشریح -3
 

 هدف از انجام افزایش سرمایه -3-1
 باشد.، اا افزایش سرمایۀ مسضسع این بیانیۀ ثبت، بم شرح ایر می)سهامی عام(ایران سوا گذاری نیروگاهی شرکت سرمایمهدف 
 در تیخاص( جهت  فظ مسقع یخرم آباد )سهام یرویمسلد ن ریپذ میشرکت سرما میسرما شیمشارکت در افزا رسربم موت مدیره شرکت، أهی

 در دستسر کار خسد قرار داده است. نقدی سهامداران را آوردهت و اافزایش سرمایم اا محل مطالبشرکت مزبسر 
 

 آن تأمینگذاری مورد نیاز و منابع سرمایه -3-2
آن بم شرح جدول ایر می تأمینمیلیسن ریال و موابع  1.017.507 های یاد شدة فسقسرد نیاا جهت اجرای برناممگذاری ممبلغ کل سرمایم

 باشد.
 ارقام بم میلیسن ریال

 شرح 
آخرین برآورد انجام شده 

 04/04/1399 در تاریخ

 موابع
 1.017.507 افزایش سرمایم

 1.017.507 جمع منابع

 م ارف
 1.017.507 ایرمجمسعم هایشرکت شرکت در افزایش سرمایۀ

 1.017.507 جمع مصارف

 

 آن تأمینمبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادی و محل  -3-3
میلیسن  2.441.100 در نرر دارد سرمایۀ خسد را اا مبلغ)سهامی عام( ایران سوا گذاری نیروگاهی شرکت سرمایمبا تسجم بم برنامۀ ارائم شده، 

 بم شرح ایر افزایش دهد. سهامداران مطالبات  ال شده و آورده نقدی ریال، اا محلمیلیسن  3.458.607 ریال بم مبلغ
 

  1.017.507 درصد( اا محل مطالبات و آورده نقدی، 68/41 میلیسن ریال )معادل 
 

 مطالبات سهامداران -3-4
 :باشدذیل می بم شرح 04/04/1399 جزئیات مطالبات سهامداران عمدة شرکت و موشاء ایجاد آن در تاریخ

 ارقام بم میلیسن ریال

 سهامدار
درصد 

 سهامداری

مبلغ مطالبات ناشی از 

 سود سهام

مبلغ سایر 

 مطالبات
 جمع مطالبات سهامدار

سهم از افزایش 

 سرمایه

 582,287,968,416 1,643,179,929,740 0 1,643,179,929,740 %57.23 شرکت صنایع برق و انرژی صبا )سهامی خاص(

 178,813,962,635 501,819,872,498 0 501,819,872,498 %17.57 ی عام(شرکت گروه مپنا )سهام

 152,157,511,496 427,011,890,448 0 427,011,890,448 %14.95 گروه توسعه ملی )سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت 

 83,937,562,342 0 0 0 %8.25 سایر سهامداران

 997,197,004,889 2,572,011,692,686 0 2,572,011,692,686 %100 جمع
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 تشریح جزییات طرح -4
 

 :باشدجزییات طرح مسضسع افزایش سرمایم پیشوهادی بم شرح ایر می
 

 پذیرسرمایه یهاشرکتمشارکت در افزایش سرمایه  جبران مخارج انجام شده بابت -4-1
 مسده است:پذیر، اقدام نهای سرمایمشرکت بم شرح جدول ایر نسبت بم مشارکت در افزایش سرمایۀ شرکت

 ارقام بم میلیسن ریال

 نام شرکت

 افزایش سرمایه
مبلغ افزایش 

 سرمایه

 محل افزایش سرمایه

 تاریخ تصویب

درصد  مرحله

مالکیت 

 شرکت

درصد سهم 

 مشارکت

 سهم شرکت از افزایش سرمایه

 به از
مطالبات و 

 آوردۀ نقدی

-اندوخته

 سود انباشته

افزایش 

 سرمایه
 آوردۀ نقدی مطالبات

رکت مولد نیروی خرم آباد ش

 )سهامی خاص(
765,000 1,822,500 1,057,500 1,057,500 0 13/11/1394 

ثبت شده نزد 

 اداره ثبت
86.12% 1,017,507 1,017,507 0 

 0 1,017,507 جمع کل مشارکت

 
 ت.یروگاهی ایران افزایش یافن گذاریسرمایمت اری شرکالام بم تسضیح است کم شرکت فراب در افزایش سرمایم مذکسر مشارکت نومسد، لذا درصد سهامد 

 

 .باشدشرح جدول ایر میبم  05/12/1397در تاریخ پذیر، های سرمایمتغییرات پرتفسی شرکت بابت مشارکت در افزایش سرمایۀ شرکت
 ارقام بم میلیسن ریال

 نام شرکت

 تغییرات جدیدپرتفوی  قدیمپرتفوی 

درصد 

 مالکیت
 تعداد سهام

م بهای تما

 شده

درصد 

 مالکیت
 تعداد سهام

بهای تمام 

 شده

درصد 

 مالکیت
 تعداد سهام

بهای تمام 

 شده

شرکت مولد نیروی خرم 

 آباد )سهامی خاص(
72.16% 552،051،900 552052 86.121% 1،569،559،323 1،569،559 13.961% 1،017،507،423 1،017،507 

 
 

 پذیر بر روند فعالیت، عملیات و سودآوری شرکتهای سرمایهتأثیر مشارکت در افزایش سرمایه شرکت -4-1-1
ایرمجمسعم تسانستم است با افزایش درصد  )سهامی عام( با شرکت در افزایش سرمایم شرکتایران سوا گذاری نیروگاهی شرکت سرمایم

باشد. همچوین سهامداران شرکت میرا افزایش دهد کم این امر در راستای اهداف و خساستم گروه و  مالکیت، نفسذ و کوترل خسد در این شرکت
روند سسدآوری  های تسسعمبرداری طرحدرصد مالکیت نم توها دستخسش کاهش نخساهد شد بلکم با بهره افزایشهای آتی شرکت با تسجم بم درآمد

أمین کارایی هرچم بهتر انجیره تهای فرعی و وابستم در . عالوه بر این،  فظ قدرت کوترل و نفسذ در شرکتآتی شرکت نیز افزایش خساهد داشت
بم تسضیحات مذکسر در راستای بهبسد  پذیر با تسجمسرمایم سرمایم شرکت های گروه تأثیر مستقیم خساهد داشت، لذا شرکت در افزایششرکت

 .بسده استوضعیت سهامداران و موافع کلی گروه 
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 های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایهبرنامه -5
در در راستای  فظ مسقعیت و کوترل  رمجمسعمیا شرکت صسرت عملی نشدن افزایش سرمایم بم دلیل مشارکت در افزایش سرمایم شرکت در

تعهدات خسد مجبسر بم  و در راستای ایفای اهد داشتسنخلذا تسانایی پرداخت مطالبات سهامداران را  خساهد شدبا کمبسد نقدیوگی مساجم  شرکت
 .نمسدباشد کم هزیوم ایادی را بم سهامداران تحمیل خساهد ا مجمسعم میمالی خارج ا تأمین
 

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

 افزایش سرمایه
ارش تسجیهی کت پس اا تهیۀ گزشرباشد تغییرات با اهمیتی در اطالعات اا آنجایی کم امان بین تهیۀ گزارش تسجیهی و بیانیم ثبت ایاد نمی

 ت مدیره تا امان ارسال بیانیۀ ثبت اتفاق نیفتاده است.هیأ
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 های مرتبطانداز شرکت و ریسکچشم -7
 

کم در ادامم  شدبامی یمقررات دولت رییمربسط بم تغو ریسک  هاقیمتبر عملیات شرکت، ریسک بااار، ریسک سایر  مؤثر هایریسک نیترمهم
 شد. شرح داده خساهد

 بازار سکیر 

در صوعت برق و مشکالت مسجسد در خطسط  یفیتکل هایقیمتبااار  هاینرخ هایریسکگروه در وهلم اول آن را در معرض  هایفعالیت
 لیوتحلمیتجزا ابااار با استفاده  سکیاا ر یریپذبیآس. دهدمیقرار  گرددمی روگاهین درآمدو  دیکم موجر بم کاهش تسل یگریپست، انتقال و با مسارد د

 .کودیم یابیسال ارا یدر ط را برق هاینرخمحتمل در  یموطق رییتغ کی تأثیر ت،ی ساس لیوتحلمیتجز. شسدمی یریگاندااه ت،ی ساس

 هامتیق ریسا سکیر 

اا  یبرخ .قرار ندارددر اوراق بهادار مالکانم  هایگذارمیسرمااا  یاوراق بهادار مالکانم )سهم( ناش متیق هایریسکشرکت در معرض 
 نیفعال ا طسربم ت. شرکشسدمی ینگهدار کیهدف استراتژ یاهداف مبادلم برا یدر شرکت بم جا مالکانمدر اوراق بهادار  هایگذارمیسرما
 .نمایدینمرا مبادلم  هایگذارمیسرما

  مدیریت سرمایهریسک 

 و خرید قطعات بم تأمین برخی لساام یدکی یسااومیبه، یسااآمادهی بم مورسر گروه بم طسر مستقیم در معرض نسسانات نرخ ارا قرار ندارد ول
ایرمجمسعم  هایدر این خ سص شرکت باشد.اا خارج اا کشسر نیاا دارد کم ارتباط مستقیم با نسسانات ارای داشتم کم موابع ارای آن در دسترس می

 اند.نمسده و تا  د ایادی اثر ریسک ارا را پسشش دادهجاری خریداری  ام تعمیرات اساسی وقطعات مسرد نیاا خسد را جهت انجه عمد

 دولتی مقررات تغییر به مربوط ریسک 

 در ییرتغ ای صوعت بر محدودکووده شرایط هرگسنم ،شسدمی تح یل ایرمجمسعم هایشرکت سسد تقسیم اا عمدتاً شرکت درآمد آنجایی اا
 هاشرکت این مددرآ کاهش آن دنبال بم و ملکت تحت هایشرکت عملیاتی و تسلیدی هایفعالیت کاهش باعث تساندمی المللیبین مقررات و قسانین
 بگذارد. تأثیرتساند بر درآمد عملیاتی شرکت می امر این شسد

 ریسک اعتباری و نقدینگی 

بر معاملم  ویمبت تحت پسشش سیاستی هایدر خ سص قراردادهای فروش برق دوجانبم نیروگاهنماید کم ریسک اعتباری بم ریسکی اشاره می
، در مسارد مقتضی اتخاذ شده است تا ریسک اعتباری ناشی اا ناتسانی در ایفای تعهدات تسسط های قرارداد معتبر و اخذ وثیقم کافیتوها با طرف

بسده  میخیر در نهایت قابل وصسل و تسسأهر چود با ت خریداران عمدهمطالبات اا  با تسجم بم دولتی بسدن مدیریت شبکم، مشتریان را کاهش دهد.
 است.
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 نویسی سهامپذیره -8

 تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایهنحوۀ عمل ناشر در صورت وجود حق -8-1
می )سهاسوا  ایرانگذاری نیروگاهی شرکت سرمایمنسیسی نشده( ناشی اا افزایش سرمایم، تقدم استفاده نشده )سهام پذیرهدر صسرت وجسد  ق

 اقدام نماید. فرابسرس ایران مسظف است نسبت بم عرضۀ عمسمی آن اا طریقعام( 
 

 نویسپذیره مشخصات متعهد -8-2
نسیسی تمامی سهام در نرر گرفتم شده جهت عرضۀ مورسر   سل اطمیوان اا تکمیل پذیرهدر صسرت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایم و بم

نسیسی های استفاده نشده )سهام پذیرهتقدمتا نسبت بم خرید کل  ق متعهد گردیده (می خاصسها) صبا یو انرژبرق  صوایع عمسمی، شرکت
 باشد:نسیسی بم شرح جدول ایر میپذیره قدام نماید. مشخ ات متعهدروا پایانی مهلت عرضۀ عمسمی ا 5نشده(  داکثر ظرف مدت 

 

 میزان تعهدات موضوع فعالیت شخصیت حقوقی نام متعهد

 خاص یسهام باص یانرژ برق و صوایعشرکت 
  مربوط به تأمین و عرضه انرژی الکتریکی از طریق خرید و  یهاتیفعالکلیه

 و ... برق تولید یهاروگاهیناحداث 
 یهاتقدمکل حق

 استفاده نشده

 

 نویسپذیره های قبولی سمت متعهدهزینه -8-3
( اا شرکت اصخ)سهامی  صبا یبرق و انرژ صوایعی تسسط شرکت سینسرهیپذای بابت قبسلی متعهدبا تسجم بم تسافقات صسرت گرفتم هزیوم

 گردد.اخذ نمی)سهامی عام( ایران سوا گذاری نیروگاهی سرمایم
 

 استفاده نشده تقدمنحوۀ عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق -8-4
سی نسیهای استفاده نشده )سهام پذیرهتقدم ق ، مسظف است وجسه  اصل اا فروش)سهامی عام(ایران سوا گذاری نیروگاهی شرکت سرمایم

های یاد شده )مطابق دستسرالعمل مرا ل تقدمو کارمزد فروش  ق ی مربسطمهانشده( و پاره سهام ناشی اا افزایش سرمایم را پس اا کسر هزیوم
 های یاد شده مورسر نماید.تقدمامانی افزایش سرمایم(، بم  ساب دارندگان  ق
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 اورمشخصات مش -9
هام سمالی و انتشار  تأمین، بم مورسر انجام طرح، تهیم گزارش امکان سوجی، طرا ی )سهامی عام(ایران سوا گذاری نیروگاهی شرکت سرمایم
 .نمسده استایر استفاده  خسد اا خدمات مشاور

 

 شمارۀ تماس و دورنگار محل فعالیت موضوع مشاوره شخصیت حقوقی نام مشاور

 مالی تأمین عامسهامی  نسین سرمایم تأمینشرکت 
 کسچم-خیابان آفریقا -تهران
 23پالک  -نیآذگل

84341000-84341149 

 

 شرکت دود مسئولیت مشاورح -9-1
  دود مسؤولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد موعقده بم شرح ایر است:

 ناشر، قانسنی تکالیف و سرمایم افزایش مقررات و قسانین خ سص در مشاوره ارائم -1

 صالحذی  قسقی اشخاص یا کارشواسان نرر اخذ لزوم صسرت در و های پذیره نسیسیفرم مستودات و مدارک اطالعات، بررسی -2
 یادشده، هایگزارش درخ سص

 مشاور، تسسط ناشر سرمایم افزایش بیانیم ثبت تهیم -3

 ،بهادار اوراق و بسرس ساامان اا سرمایم افزایش مجسا اخذ -4
 مشاور، سسی اا الام اقدامات انجام مورسر بم ناشر بم کارشواسانی یا کارشواس معرفی -5

 سرمایم، افزایش بم مربسط مقررات و قسانین الزامات، با ناشر آشواساای جلسات برگزاری -6

 کتبی، صسرت بم ناشر بم آن اعالم و قرارداد مسضسع انجام جهت نیاا مسرد مستودات و اطالعات تعیین -7

 شده. تعیین امان در و ممکن شیسه بهترین بم قرارداد سضسعم انجام جهت مساعی  داکثر کارگیری بم -8

 

 رمایهسنندگان با توجه به افزایش کیری استفادهگسایر اطالعات با اهمیت در تصمیم -10
 ایود.ایر مراجعم نمهای ارتباطی تسانود بم سامانم کدال و درگاهبرای دستیابی بم اطالعات بیشتر در خ سص این افزایش سرمایم سهامداران می

 2گلزار، پالک  ابانیگلشن، خ ابانیخرمشهر، خ ابانیتهران، خآدرس شرکت: 
 021 - 88515061تلفن: 

 www.sanainvest.comسایت شرکت: 
 


