
 

 هب انم خدا 

  )سهامی عام( امروز اگرانیمیک ییایمیش عیصنا شرکتسهام  اطالعیه عرضه اولیه

 "1شکام" معامالتی در نماد به روش ثبت سفارش

م توسط هیأت محترفرابورس ایران در بازار دوم  (عام یسهام) صنایع شیمیایی کیمیاگران امروزشرکت سهام پذیرش  با توجه به

 هیو عرضه اول یسنویرهیدستورالعمل پذ» 1و2 مکرر 8و ماده  2ماده  21 ندبه استناد بو  12/21/2911 در تاریخ اوراق بهادار پذیرش

ان عمده به شرح سهامدارسهام شرکت مذکور توسط  ؛رساندبه اطالع می «رانیفرابورس ا بورس اوراق بهادار تهران و اوراق بهادار در

       د.شومیعرضه  شرایطواجد گذاران سرمایه  مشخصات مندرج در این اطالعیه به

 مشخصات عمومی عرضه

 سهم 11101110111 : تعداد کل سهام شرکت 

 تعدادی از سهامداران حقیقی :عرضه ینمتعهد  

 (خاص)سهامی  صبا تامینکارگزاری  شرکت عرضه: مشاور 

  :(عام)سهامی  گذاری هامون صباسرمایه شرکتمتعهد خرید 

  :کیانرگردانی گذاری اختصاصی بازارمایهس صندوقبازارگردان 

 به روش ثبت سفارش گذاران واجد شرایطسرمایهعرضه به مشخصات 

  از کل سهام شرکت درصد 21سهم معادل  1101110111 :  قابل عرضهتعداد کل سهام 

 91/10/2011مورخ شنبه سهروز : و عرضه یریگسفارش دوره خیتار 

  مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه: گیریسفارشدوره 

  سهم 1110111028 :9معامالتیکد سهام قابل خریداری توسط هر تعداد حداکثر 

 ریال 180071 گذاری:قیمت ارزش  

 :ریال 280044 قیمت مبنا 

 ریال 110911تا مبلغ  ریال 200021از مبلغ : دامنه قیمت در ثبت سفارش 

 

 

                                                           
بورس و اوراق بهادار  سازمانگذاری مشترک ثبت شده نزد های سرمایهگذاری قابل معامله و صندوقهای سرمایهمنظور صندوق: گذاران واجد شرایطسرمایه -9ماده  91بند  1

 .است
تمام سهام  الیر اردیلیم 4111 یبا ارزش بازار سهام شناور کمتر مساو یهاشرکت ایو  رشیپذ تیأشده توسط ه نییتع یهاشرکت یبرا تواندیبورس م -مکرر 8ماده  1

 دهد. صیتخص طیواجد شرا گذارانهیثابت0 ثبت سفارش و حراج0 صرفاً به سرما متیعرضه به ق هایاز روش کیقابل عرضه را به هر 

 دیخر سقف نیی. تعدیاعمال نما یسینو رهیپذ هیاطالع ای هیعرضه اول هیتعیین و در اطالع یمشخص دیهر کارگزار سقف خر ای یهر مشتر یتواند برا بورس می- 3ماده  9

هر  یتوسط بورس برا دیخر قفمعامالت عمده نشود. س یهاخواهد بود که مشمول حداقل نصاب یعرضه0 به نحو هایاز روش کیو در هر  گذارانهیاز سرما کیهر  یبرا

 شود.رسانی میعرضه اطالع هیمشخص و همزمان با اطالع عرضه

 72/60/0066تاریخ:   
 66الف// 2007شماره: 



 

 

    

 

بورس اوراق بهادار تهران  عرضه اولیه اوراق بهادار درنویسی و دستورالعمل پذیره 90ماده  0تبصره به استناد در این مرحله الزم به ذکر است  

 9مکرر  0 اساس ماده پذیر خواهد بود. همچنین بر( امکانهای معامالتی )نامکصرفاً از طریق ایستگاهسفارش  ارسال0 فرابورس ایران و

 خیروز پس از تار 19تا  ط0یواجد شرا گذارانهیتوسط سرما هیشده در روز عرضه اول یداریاز سهام خر پنجاه درصد"دستورالعمل مورداشاره 

 ".امکان عرضه نخواهد داشت هیاول عرضه

 

وراق ا 0اق بهادار تهران و فرابورس ایراندستورالعمل معامالت اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اور 1ماده  7وفق تبصره ؛ گرددد میتاکی 

 .دگذاران واجد شرایط واگذار نخواهد شاختیار فروش تبعی به سرمایه

 

 اخیراصالحات شود0 توجه به مفاد ا توجه به این موضوع که عرضه اولیه سهام شرکت مذکور به روش ثبت سفارش انجام میب  

شماره  طالعیهامندرج در  «فرابورس ایرانبورس اوراق بهادار تهران و نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در دستورالعمل پذیره»

گیری و نحوه انجام یات نحوه ثبت سفارش در دوره سفارشئبه منظور اطالع از جز مطالعه آن و 21/10/2011مورخ  11/الف/9111

اطالعات تکمیلی در خصوص شرکت مذکور در امیدنامه و گزارش  عرضۀ اولیه اوراق بهادار و سایر مقررات مربوطه0 ضروری است.

مندان در دسترس عالقه www.codal.ir رسانی ناشران )کدال( به نشانی در سامانه جامع اطالع 0گذاری سهام شرکتکارشناسی ارزش

  باشد.می

 

 

 

 سروش خواجه حق وردي

 معاون نظارت بازار

 

 

 

 

    

                                                           
 گران برخط یا ایستگاه برخط گروهی را اعمال نماید.تواند محدودیت عدم مشارکت معاملهبورس می – 3ماده  4تبصره  4
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