
 

 هب انم خدا

 )سهامی عام(  ری و صنعت غد هیتوسعه سرما شرکتسهام   اطالعیه عرضه اولیه

 "1سغدیر" معامالتی  در نمادحراج به روش 

  توسط هیأت محترم پذیرشفرابورس ایران  در بازار دوم    ( عام  یسهام )  ر یو صنعت غد  هیتوسعه سرماشرکت  سهام  پذیرش    با توجه به

اوراق بهادار   ۀاولی  ۀنویسی و عرضدستورالعمل پذیره»  2و 1  مکرر  8و ماده    1ماده    19  ندبه استناد بو    05/07/1399  در تاریخ  اوراق بهادار

ان عمده به شرح مشخصات  سهامدارسهام شرکت مذکور توسط    ؛ رساندبه اطالع می  «در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران 

    د.شومیعرضه   شرایطواجد  گذاران  سرمایه  مندرج در این اطالعیه به
  

 مشخصات عمومی عرضه

 سهم 3،350،000،000  :  تعداد کل سهام شرکت  ❖

 درصد   5سهم معادل  167,500,000به میزان  )سهامی عام(  گذاری غدیرسرمایهشرکت  :متعهد عرضه ❖

 ( خاص)سهامی  آرمون بورسکارگزاری  شرکت عرضه: مشاور ❖

 درصد عرضه 50سهم معادل  83،750،000به میزان  )سهامی عام( تأمین سرمایه دماوندشرکت متعهد خرید:   ❖

     الجورد دماوندگذاری اختصاصی بازارگردانی سرمایه  صندوقبازارگردان:   ❖

 

 حراجبه روش    گذاران واجد شرایطسرمایهعرضه به  مشخصات  

 از کل سهام شرکت درصد 5سهم معادل  167،500،000  :   قابل عرضه تعداد کل سهام   ❖

 20/09/1400مورخ  شنبهروز  : گیری خریدسفارشتاریخ   ❖

 ناظر در روز عرضه اولیه مطابق با پیام :  گیریسفارشدوره   ❖

 سهم  000،750،16  :3معامالتی کد سهام قابل خریداری توسط هر  تعداد  حداکثر   ❖

 ریال500،14 :(4)کف قیمت   قیمت مبنا  ❖

اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران   هاولی  هنویسی و عرضدستورالعمل پذیره  3  مکرر 6با عنایت به ماده :  واحد پایه سفارش ❖

ایران فرابورس  فروش    و  امکان  عدم  بر  شده  50مبنی  خریداری  سهام  از  اولیه  90تا    درصد  عرضه  تاریخ  از  پس   توسط   روز 

حجم مورد درخواست   یبه عبارت  . باشدیسهم م  2هر سفارش    هیپا   واحد،  مذکور  مقررهاجرای    جهت   ،گذاران واجد شرایطسرمایه

 . سهم باشد 2از  یمضرب ستیبا یم

 
بورس و اوراق بهادار    سازمانگذاری مشترک ثبت شده نزد  های سرمایهگذاری قابل معامله و صندوقهای سرمایهمنظور صندوق:  گذاران واجد شرایطسرمایه  -1ماده    19بند    1

 .است
تمام سهام    الی ر  اردیلیم  5000  یبا ارزش بازار سهام شناور کمتر مساو   یهاشرکت  ا یو    رشیپذ   تیأ شده توسط ه  نییتع  یهاشرکت  یبرا  تواندیبورس م  -مکرر  8ماده    2

 دهد. صیتخص طیواجد شرا گذارانهیثابت، ثبت سفارش و حراج، صرفاً به سرما متیعرضه به ق هایاز روش کیقابل عرضه را به هر 

 دیسقف خر  ن یی. تعدیاعمال نما  یسینو  ره یپذ  ه یاطالع  ای  هی عرضه اول  هیتعیین و در اطالع  یمشخص  دیهر کارگزار سقف خر  ای  یهر مشتر  یتواند برا  بورس می  -  3ماده    3

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

 شود.رسانی میعرضه اطالع هیعرضه مشخص و همزمان با اطالع
 .روش حراج می باشدقیمت مبنا به عنوان کف قیمت در دوره سفارش گیری در عرضه به  -1مکرر  20تبصره ماده  4

 1400/ 08/ 23تاریخ:    
 00الف/ / 3253شماره: 



 

 

    

 

 

 نحوه انجام معامالت به روش حراج در روز عرضه اولیه
 

ه گیری در عرضه به روش حراج، عرضدر پایان دورۀ سفارش  ماده بیست مکرر پنج دستورالعمل مذکور،  بر اساس  گردد خاطر نشان می

 :شوداولیه اوراق بهادار به شرح زیر انجام می

های ثبت شده با قیمتی بیشتر یا مساوی قیمت مبنا، مساوی یا بیشتر از حجم اوراق بهادار قابل  حجم کل سفارشدر صورتی که  .  1

ترین شود. در پایینها به ترتیب از باالترین قیمت و به قیمت سفارش خرید ثبت شده، سهام تخصیص داده میعرضه باشد، به سفارش

بهادار با در نظر گرفتن اولویت زمانی تخصیص داده   اوراق  ر از حجم عرضۀ باقیمانده باشد،قیمت قابل معامله، چنانچه حجم تقاضا بیشت

 . شودمی

های ثبت شده با قیمتی بیشتر یا مساوی قیمت مبنا، کمتر از در صورتی که عرضه در مرحله اول موفق بوده ولی حجم کل سفارش .  2

تیب از باالترین قیمت و به قیمت سفارش خرید ثبت شده، سهام تخصیص داده  ها به ترحجم اوراق بهادار قابل عرضه باشد، به سفارش

های وارده و تعداد اوراق  شود. در این حالت متعهد خرید ملزم به ورود سفارش خرید به قیمت مبنا و به میزان مابه التفاوت سفارشمی

 .باشدبهادار قابل عرضه می 

 

استناد به  است  ذکر  به  مذکور   3ماده    4  تبصره  الزم  ایستگاهگیری  سفارش،  5دستورالعمل  طریق  از  )نامکصرفاً  معامالتی   و   (های 

گیری، سفارش  هطی دور    مورد اشاره،  العملدستور  4مکرر    20  مستند به ماده  همچنین  پذیر خواهد بود.امکان  های برخط گروهیایستگاه

شود و کارگزاران، مشاور عرضه ها و متقاضیان خرید منتشر نمیهای ثبت شده شامل حجم و قیمت سفارشاطالعات مربوط به سفارش

 .و متعهد عرضه نیز به اطالعات مزبور دسترسی ندارند

 

نویسی و دستورالعمل پذیره»شود، توجه به مفاد  انجام می  حراجبا توجه به این موضوع که عرضه اولیه سهام شرکت مذکور به روش    

و نحوه گیری  سفارشیات نحوه  ئبه منظور اطالع از جز  مطالعه آن  «فرابورس ایران بورس اوراق بهادار تهران و  عرضه اولیه اوراق بهادار در  

اولیه اوراق بهادار و سایر مقررات مربوطه، ضروری است. اطالعات تکمیلی در خصوص شرکت مذکور در امیدنامه و گزارش  هانجام عرض

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

  باشد.می
 

 

 

 سروش خواجه حق وردي 

 ارت بازار معاون نظ

 
      

 
 گران برخط یا ایستگاه برخط گروهی را اعمال نماید.تواند محدودیت عدم مشارکت معاملهبورس می – 3ماده  4تبصره  5

http://www.codal.ir/

