
هیامرس شیازفا  زوجم  رودص  ۀیعالطا 

شیازفا ياضاقت  هامرذآ 1384 ،) بوصم   ) ناریا یمالـسا  يروهمج  راداـهب  قاروا  رازاـب  نوناـق  يارجا  رد 
دروم نامزاس  نیا  رد  ماع ) یماهـس   ) هپس  يراذگ  هیامرس  تکرش  دیدج  ماهـس  راشتنا  هیامرس و 

طوبرم تارّرقم  نیناوق و  اب  تریاغم  زا  یکاح  يدراوم  هدش ، ماجنا  یگدیسر  ساسا  رب  .تفرگ  رارق  یسررب 
تارّرقم نیناوق و  تیاعر  اب  ریز و  تاصّخـشم  اـب  هیامرـس  شیازفا  هدـیدرگن و  هظحالم  ماهـس  راشتنا  رد 

.دشاب یم عنامالب  نامزاس  نیا  رظن  زا  هطوبرم ،
: یلعف لایرهیامرس     12,000,000,000,000   

: راشتنا لباق  ماهس  مهسدادعت   11,400,000,000   

: مهس ره  یمسا  لایرشزرا    1,000   

: هیامرس شیازفا  لایرغلبم    11,400,000,000,000   

: هیامرس شیازفا  نیمأت  عبنم 
هدروآ نارادماهـس و  هدـش  لاح  تابلاطم  لحم  زا  لاـیر    8,057,000,000,000

، يدقن

، هتشابنا دوس  لحم  زا  لایر    3,343,000,000,000

: هیامرس شیازفا  ياهعوضوم  تکرـش هیامرـس  شیازفا  رد  تکراـشم  هتفرگ و  تروص  يراذـگ  هیامرـس جراـخم  ناربج 
ماهس لیصحت  ریذپ و  هیامرس

.دوب دهاوخ  ریذپ  ناکما زوجم  نیا  خیرات  زا  زور  ات 60  رثکادح  یسیون  هریذپ  عورش  دزاس ، یم  ناشن  رطاخ 
زوجم ذخأ  مزلتسم  نآ  ماجنا  هدیدرگ و  زوجم  نیا  لاطبا  بجوم  ررقم ، تلهم  رد  یسیون  هریذپ  عورش  مدع 

.دوب دهاوخ  نامزاس  نیا  زا  دیدج 
لوصح روظنم  هب  ناـمزاس ، دزن  راداهب  قاروا  تبث  راداـهب ، قاروا  رازاـب  نوناـق  ةدام 21  قباـطم  نینچمه 

، ایازم دییأت  ۀلزنم  هب  هدوب و  یتاعالّطا  تیفافـش  نامزاس و  تابوصم  ینوناق و  تارّرقم  تیاعر  زا  نانیمطا 
نامزاس طسوت  راداهب ، قاروا  اب  طبترم  حرط  ای  تکرش  دروم  رد  یشرافس  هیصوت و  ای  يروآدوس و  نیمـضت 
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 انیۀ ثبت بی
 ( 1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران )مصوب  22موضوع مادۀ 

 
 

 

 3/2 – فرم ب  

 م ناشی از افزایش سرمایه های سهامی عابیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار شرکت 

 هاهلدینگها و گذاریسرمایه
 
 
 

 )عام سهامی( سپه گذاریسرمایه شرکت

 
 
 

 85207شماره ثبت   _استان تهران / شهرستان تهران 

 
 

 18 پالک   -آناهیتا خیابان  - آفریقا  بلوار - تهران

 021-88887585تلفن: 

 1917644151کد پستی: 

 

 

 10123 :شمارۀ ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
 

 06/12/1385ثبت شده در 
 

 

 تذکر:
ثبت اوراق بهادار نزد سااممان بور  و اوراق بهادار  به مظوور صواوا اینیظان ام رعایت مقرراق نانونی و مواوباق  

ها سااممان و شافافیت ایالعاتی بودو و به مظز ت تیییم مزایا  تیانیو ساودآوری و یا تووایه و سافارشای در مورد شارکت
 باشم. بهادار توسط ساممان ننیهای مرتبط با اوراق یا یرح

 بهادار اوراق و بور  ساممان

 F-SP-39 :کم



 گذاری سپه )سهامی عام( سرمایهبیانیۀ ثبت سهام شرکت 

 

 )عام سهامی( سپه گذاریسرمایه شرکت

 نام  با عادی سهام 11.400.000.000 تعداد

 میلیون ریال 11.400.000 معادل سرمایه افزایش مبلغ
 

 
  بر (ساهامی عام)  ساپه  گذاریسارمایهمظوور انتشاار ایالعاق مرتبط با عرۀات ساهام در دسات انتشاار شارکت ایو بیانیه  به

  توساط  ارائه شاموها  ایالعاق  اساظاد و ممارکی که در مرصلت ثبت به سااممان بور  و اوراق بهادار  اساا  ممنوعت فرم
 است.  ناشر تهیه و ارائه گردیمو

به   رساانی ناشاران اوراق بهادارساامانه اام  ایال به توانظم  مظوور دساترسای به ایالعاق ما ی شارکت میگذاران بهسارمایه
 مرااعه ننایظم.  www.Codal.irآدر 

 مظتشر و به عنوم ارائه خواهم گردیم. ایالعاق ام یریق رومنامت )سهامی عام( سپه گذاریسرمایههای شرکت آگهی
 
 

 فهرست مطالب 

 صفحه                       عنوان                                                                                                                               

  ناشر   مشخواق   .1
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 مشخصات ناشر .1
 

   شرکت تاریخچه فعالیت   .1.1

ها و ما کیت وظعتی در ادارو ثبت شرکت  85207تحت شنارو    02/06/1370گذاری سپه )سهامی عام( در تاریخ  شرکت سرمایه

در بور  اوراق  19/10/1371در تاریخ گذاری سپه سرمایه  شرکت باشم. سهامتهران به ثبت رسیمو و مرکز اولی آن در تهران می

های های بور  درج گردیمو است و در صاا صاۀر ام شرکتدر فهرست شرکت  1371/ 12/ 26شمو و نام آن ام تاریخ    بهادار پذیرفته

مرکز اولی شرکت در تهران  خیابان آفریقا  خیابان آناهیتا     گذاری امیم )سهامی عام( است.فرعی شرکت گروو ممیریت سرمایه

 باشم. می 18پالک 
 

  شرکتموضوع فعالیت   .1.2

 اولی:ا ف( موۀوعاق فعا یت 

ها  موسساق ی شرکترأ ها یا سایر اوراق بهادار دارای صقگذاری  وظموقا شرکه  واصمهای سرمایهگذاری در سهام  سهمسرمایه   (1

گذاری با همف کسب انتفا  به یوری که به تظهایی یا به هنراو اشخاص وابسته خود  کظترا شرکت  موسسه های سرمایهیا وظموق

 پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ نابل مالصوه نیابم.گذاری سرمایهسرمایهیا وظموق 

گذاری در سایر اوراق بهادار که به یور معنوا دارای صق رآی نیست و توانایی انتخاب ممیر یا کظترا ناشر را به ما ک سرمایه   (2

 دهم. اوراق بهادار ننی

 ب(  موۀو  فعا یت فرعی: 

و موسساق اعتباری   هابانکگذاری نزد  های سرمایهبها  گواهی سپردو بانکی و سپردوری در مسکوکاق  فلزاق گرانگذاسرمایه  (1
 ممام. 

ها  موسساق ی شرکت رأها یا سایر اوراق بهادار دارای صق  گذاری  وظموقا شرکه  واصمهای سرمایهگذاری در سهام  سهمسرمایه  (2

همف کسب انتفا  به یوری که به تظهایی یا به هنراو اشخاص وابسته خود  کظترا شرکت  موسسه   گذاری باهای سرمایهیا وظموق

 پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ نابل مالصوه بیابم.گذاری سرمایهیا وظموق سرمایه

 انتفا .های ساختنانی با همف کسب وهای تو یمی  و پروژها فیزیکی  پروژوها ام انله داراییگذاری در سایر داراییسرمایه (3

 ارائه خمماق مرتبط با بامار اوراق بهادار ام انله: (4

 گذاری  های سرمایهپذیرش سنت در وظموق  -4-1

 تیمیو ما ی بامارگردانی اوراق بهادار  -4-2

 نویسی اوراق بهادار و مشارکت در تعهم پذیرو -4-3

 صمانل سود اوراق بهادار.تینیو نقمشونمگی  اول یا  -4-4

های مذکور در ایو مادو  در صمود مقرراق و مفاد اساسظامه انمام به اخذ تسهیالق ما ی توانم در راستای اارای فعا یتشرکت می  (5

را انمام دهم. یا تحویل دارایی ننایم یا اسظاد اعتباری بانکی افتتاح کظم و به وارداق یا وادراق کاال بپردامد و امور گنرکی مربویه  
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ها در مقرراق  های شرکت ۀرورق داشته باشظم و انمام آنایو انماماق فقط در وورتی ممام است که در راستای اارای فعا یت

 مظ  نشمو باشم.

   

 

 شرکتبازار سهام   .1.3

 پذیرفته شمو است. در  بور  اوراق بهادار تهران  26/12/1371   در تاریخ(سهامی عام) گذاری سپهسرمایهسهام شرکت 
و در بامار اوا تابلوی اولی بور  مورد معامله نرار   وساپهبا نناد     هاگذاریسارمایه بظمی در واظعتبا یبقهشارکت  هم اکظون ساهام 

 گیرد.می
 

   ترکیب سهامداران .1.4

 درصد سهام  تعداد سهام  نوع شخصیت  سهامداران
 19/67 8.063.205.148 سهامی عام گذاری امید سرمایهشرکت گروه 

صندوق بازنشستگی و وظیفه از کار  

 ها انداز کارکنان بانکافتادگی و پس
 99/6 838.958.784 سهامی خاص 

 82/25 3.097.836.068 - سایر سهامداران

 100 12.000.000.000 - جمع 
 

 

 مدیرهتأمشخصات اعضای هی  .1.5

ممیرو انتخاب گردیمنم. قیاشخاص میر به عظوان اعیای هی  03/12/1399به مواب مووبه ممن  عنومی عادی ساالنه مورخ  
به عظوان ممیرعامل شرکت انتخاب گردیمو    محنم اواد سلینی  ممیرو آنایقیهی  29/10/1400هنچظیو بر اسا  مووبه مورخ  

 است. 

 نماینده  سمت نام
 مدت ماموریت

 موظف/غیرموظف 
 خاتمه  شروع 

 گذاری امید گروه مدیریت سرمایه
عضو  مدیر عامل و 

 ت مدیرهأهی
 موظف 03/12/1401 03/12/1399 محمدجواد سلیمی 

 موظف 03/12/1401 03/12/1399 آرش حبیبی  ت مدیرهأعضو هی سرمایه گذاری ساختمانی سپه 

 ت مدیرهأ هی رئیس سیمان هرمزگان 
علی اکبر عرب 

 مازار
 غیر موظف  03/12/1401 03/12/1399

 گذاری توسعه گوهران امیدسرمایه
ت  أنایب رئیس هی

 مدیره

محمدحسن 

 صبوری دیلمی 
 غیر موظف  03/12/1401 03/12/1399

صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و  

 موظف 03/12/1401 03/12/1399 حسین درودیان ت مدیرهأهی عضو های ملی و ادغام شدهانداز کارکنان بانکپس

 

  شرکتقانونی بازرس و  مشخصات حسابرس  .1.6

به عظوان    وانیا نیک تمبیر  خمماق ما ی  و  موسسه صسابرسی  25/11/1400به مواب مووبه ممن  عنومی عادی ساالنه مورخ  
انتخاب گردیمو است. صسابر  و بامر  نانونی شرکت در ساا ما ی نبل موسسه   یک سااصسابر  و بامر  نانونی برای ممق 

 بودو است.  وانیا نیک تمبیرصسابرسی و خمماق ما ی 
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 وضعیت سهام شرکت  .1.7

 باشم: وۀعیت سهام شرکت  یی ساا ااری و دو ساا اخیر به شرح میر می

 شرح
 سال جاری 

 ( 07/01/1401 )تا تاریخ 
 1399سال  1400سال 

 6.691.000.000 12.000.000.000 12.000.000.000 تعماد کل سهام شرکت 

 %22.14 %22.94 %22.94 آماد  دروم سهام شظاور

 14.470 8.020 7.170 آخریو نینت )ریاا( 

 

 روند سودآوری و تقسیم سود  .1.8 

 باشم: میر می میزان سود )میان( خا ص و سود تقسیم شمو شرکت یی سه ساا ما ی اخیر به شرح 
 1398سال  1399سال  1400سال  شرح

 709 1.581 1.662 سود )میان( وانعی هر سهم شرکت اولی )ریاا(

 710 1.615 1.615 سود )میان( وانعی هر سهم گروو )ریاا(

 500 1.300 1.100 سود نقمی هر سهم )ریاا( 

 6.691.000 6.691.000 12.000.000 سرمایه )میلیون ریاا( 
 

 

 هاگذاریترکیب سرمایه1

 :باشمهای ما ی صسابرسی شمو به شرح اموا میر میهای شرکت براسا  آخریو وورقگذاریترکیب سرمایه  .1.9.1

 
 
 
 
 
 

 

 ها درصد از کل دارایی مبلغ )میلیون ریال(  شرح

 کوتاه مدت 

 %57.98 20.900.702 فرابور   /پذیرفته شمو در بور  سهام

 %1.53 551.204 پذیرفته نشمو

 0 0 فرابور   /پذیرفته شمو در بور  اوراق مشارکت

 0 0 پذیرفته نشمو

 0 0 سپردة بانکی 

 بلند مدت 

 %19.64 7.081.651 فرابور   /پذیرفته شمو در بور  سهام

 %0.7 254.639 پذیرفته نشمو

 0 0 فرابور   /پذیرفته شمو در بور  اوراق مشارکت

 0 0 نشموپذیرفته 

 0 0 سپردو بانکی 

 (0.07%) (26.015) ذخیره کاهش ارزش 

 %79.78 28.762.181 جمع 
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  است: ریصنعت به شرح جدول ز کیشرکت به تفک یهایگذارهیسرما بیترک .1.9.2

 ها درصد از کل دارایی مبلغ )میلیون ریال(  صنعت  ردیف

 %21.01  7,575,855 فلزاق اساسی   1

 %18.75  6,759,488 های فلزی استخراج کانه 2

 %16.73  6,032,551 محووالق شینیایی  3

 %15.13  5,455,583 ای وظعتی های چظم رشتهشرکت 4

 %2.21  797,028 عرۀه برق  گام  بخاروآب گرم   5

 %1.19  429,948 های بانکی  اوراق مشارکت و سپردو 6

 %0.89  322,850 مخابراق   7

 %0.72  260,204 های کنکی به نهادهای ما ی واسط  فعا یت 8

 %0.65  236,536 مواد و محووالق دارویی   9

 %0.61  221,729 سینان  آهک و گچ   10

 %0.59  212,745 های ما ی و پو ی  گریواسطه  11

 %0.52  188,415 ها و موسساق اعتباری  بانک 12

 %0.33  121,257 های ما ی سایر واسطه گری 13

 %0.16  59,606 ای های نفتی  کک و سوخت هستهفراوردو 14

 %0.14  50,536 محووالق غذایی و آشامیمنی به از نظم و شکر   15

 %0.04  17,420 خودرو و ساخت نطعاق   16

 %0.04  14,835 تو یم محووالق کامپیوتری ا کترونیکی ونوری   17

 %0.03  14,047 مواد و محووالق شینیایی  18

 %0.01  5,268 مظسوااق   19

 %0.01  5,221 کاشی و سرامیک   20

 %0.00  3,257 ساخت محووالق فلزی  21

 %0.00  2,395 ها گذاریسرمایه 22

 %0.00  752 های غذایی و آشامیمنی  انوا  فرآوردو 23

 %0.00  500 اوراق تامیو ما ی  24

 %0.00  69 کشاورمی دامپروری و خمماق وابسته به آن   25

 %0.00  50 های وابسته به آن  رایانه و فعا یت 26

 %0.00  33 مبلنان و موظوعاق دیگر  27

 %0.00  14 الستیک و پالستیک   28

 %0.00  4 سایر محووالق کانی غیرفلزی  29

 %0.00  0 ماشیو آالق و تمهیزاق   30

 %79.85 28,788,196 جمع 
(0.07%) (26.015) ذخیرو کاهش ارمش  

 %79.78 28.762.181 ها گذاریخالص سرمایه
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 غیرممیریتی به شرح اموا میر است:های ممیریتی و گذاریهای شرکت به تفکیک سرمایهگذاریترکیب سرمایه  .1.9.3
 ها درصد از کل دارایی مبلغ )میلیون ریال(  گذاری شرح سرمایه

 سهام ممیریتی 
 0 0 پذیرفته شمو در بور / فرابور  

 %0.64 228.877 پذیرفته نشمو

 سهام غیر ممیریتی
 %77.61 27.976.631 فرابور   /پذیرفته شمو در بور 

 %1.62 582.688 پذیرفته نشمو

 

 (:NAVهای هر سهم )ارزش خالص دارایی  .1.10

  30/09/1400سااا ما ی مظتهی به   شامو  صساابرسای ما ی  هایواورق آخریو براساا  (  NAVساهم )  هر  هایدارایی  خا ص  ارمش 
 به شرح اموا میر است.

 میلیون ریال  - مبلغ شرح 

 186,086,801 ارمش روم پرتفوی بورسی/فرابورسی شرکت 

( 27.976.631) بهای تنام شمو پرتفوی بورسی/فرابورسی شرکت   

 158,110,170 خالص ارزش افزوده پرتفوی بورسی/فرابورسی شرکت

 811,565 * ارمش روم پرتفوی خارج ام بور  شرکت

( 811.565) بهای تنام شمو پرتفوی خارج ام بور  شرکت   

 0 بورس شرکتخالص ارزش افزوده پرتفوی خارج از 

 158,110,170 خالص ارزش افزوده پرتفوی شرکت

 30,121,723 1400/ 09/ 30ان  صقوق واصبان سهام در تاریخ 

( 26,015) ذخیرو کاهش ارمش  

 188,205,878 خالص ارزش روز برآوردی شرکت

 12,000,000,000 تعماد سهام 

 15,684 ریال -( NAVارزش خالص دارایی ها به ازای هر سهم )
 .است شمو گرفته نور در آن شمو تنام بهای  معادا  شرکت   بور   ام  خارج  پرتفوی روم  ارمش  کاری  محافوه  رعایت د یل به*                             
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 نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه  .2
محل مطا باق  میلیون ریاا و ام    12.000.000.000میلیون ریاا به مبلغ    6.691.000افزایش سرمایت نبلی شرکت ام مبلغ  

  2.000.000میلیون ریاا و ام محل ساود انباشاته به مبلغ    3.309.000صاا شامو وااصبان ساهام و آوردو نقمی به مبلغ  
واورق گرفته  های انمام شامو  گذاریمیلیون ریاا آن بابت ابران مخارج سارمایه  5.309.000 مبلغ  بودو که  میلیون ریاا

تواویب    23/10/1399ا عادة مورخ  اسات. نتایج صاوال ام افزایش سارمایت مزبور که یی توانیناق ممن  عنومی فوق
   ثبت رسیمو  در اموا ذیل مظعکس شمو است.ها بهنزد مرا  ثبت شرکت 06/07/1400شمو و در تاریخ 

 
 ارنام به میلیون ریاا                                                                                                                                                               

 شرح

 برآورد انجام شده 

 مطابق بیانیه ثبت 

 09/1399/ 05 تاریخدر 

 واقعی اطالعات 

 در تاریخ

06/07 /1400 

 مغایرتمبلغ 
 دالیل مغایرت

 هایجاد شد

م 
بع 

نا
 

 - 0 5.309.000 5.309.000 افزایش سرمایه 

 - 0 0 0 مظاب  داخلی

 - 0 5.309.000 5.309.000 جمع منابع

ف
ار

ص
م

 

های  گذاریابران مخارج سرمایه
 انمام شمو 

5.309.000 5.309.000 0 - 

 - 0 5.309.000 5.309.000 جمع مصارف
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 تشریح طرح افزایش سرمایه  .3
 

 هدف از انجام افزایش سرمایه  .3.1

 باشم.   ام افزایش سرمایت موۀو  ایو بیانیت ثبت  به شرح میر می(سهامی عام) سپهگذاریسرمایه شرکتهمف 
  شموانمام  ی هایگذارهیابران مخارج بابت سرما  (1

 و پذیرهای سرمایهافزایش سرمایه شرکتمشارکت در  (2

 های امیمگذاریسرمایه (3
 گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آنسرمایه  .3.2

میلیون ریاا و مظاب  تیمیو آن به   11.400.000  های یاد شامة فوقگذاری مورد نیام اهت اارای برنامهمبلغ کل سارمایه
 باشم. شرح اموا میر می

 ارنام به میلیون ریاا                                                                                                                                                   

 مبلغ شرح

 منابع 

 8,057,000 * صرف سهام با سلب حق تقدم/مطالبات و آورده نقدی

 3,343,000 انباشته سود 

 11,400,000 جمع منابع 

 9,354,750 های انجام شده گذاریجبران مخارج بابت سرمایه  

پذیرهای سرمایهمشارکت در افزایش سرمایه شرکت مصارف  845,250 

 
 1,200,000 های جدید گذاریسرمایه

 11,400,000 جمع مصارف 
 

 پیشنهادی و محل تأمین آنمبلغ افزایش سرمایۀ   .3.3

میلیون ریاا به 12.000.000 در نور دارد سارمایت خود را ام مبلغ ساپه  گذاریسارمایهبا تواه به برنامت ارائه شامو  شارکت 
مطا باق و آوردو    تقمم ام سااهامماران فعلی/ام محل واارف سااهام با ساالب صقمیلیون ریاا  ام محل    23.400.000مبلغ  

 به شرح میر افزایش دهم. انباشتهنقمی و سود 

وامور   و  تقمم  صق سالب  با ساهام  وارف  دروام سارمایه فعلی(  ام محل67.14میلیون ریاا )معادا    8.057.000 •
 نقمی  مطا باق و آوردو /سهامماران برای اایزو سهام

 دروم سرمایه فعلی(  ام محل سود انباشته.27.86میلیون ریاا )معادا  3.343.000 •
 نمطالبات سهامدارا  .3.4

 باشم: شرح ذیل میازئیاق مطا باق سهامماران عنمة شرکت و مظشاء ایماد آن در تاریخ تهیت بیانیت ثبت به
 ارنام به میلیون ریاا

 سهامدار
درصد 

 سهامداری 

مبلغ مطالبات ناشی از  

 *سود سهام

مبلغ سایر 

 ** مطالبات
 جمع مطالبات سهامدار

سهم از افزایش  

 سرمایه 

 5.413.770 11.783.360 0 11.783.360 19/67 گذاری امیم شرکت گروو ممیریت سرمایه

ام کار افتادگی  موسسه وظموق بامنشستگی 
 ها انمام کارکظان بانک و پس

99/6 922,855 0 922,855 563,291 

 2,079,939 3,761,104 407,079 3,354,025 82/25 سایر سهامماران 

 8,057,000 16,467,319 407،079 16,060,240 100 جمع 

 باشم.می 30/09/1400مطا باق ناشی ام سود سهام عنمتاً مربوط به سود سهام مووب ساا ما ی مظتهی به * 

 باشم.های استفادو نشمو میتقممسایر مطا باق سهامماران مربوط به فروش صق** 
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 تشریح جزییات طرح .4
 :باشمافزایش سرمایه پیشظهادی به شرح میر میازییاق یرح موۀو  

 های جدیدگذاریپذیر و تحصیل سرمایههای سرمایهمشارکت در افزایش سرمایۀ شرکت.4.1

 

 هاگذاریاطالعات سرمایه. 4.1.1

بخشای ام مظاب  صاوال ام افزایش سارمایت پیشاظهادی را به شارح اموا میر وارف    نوام داردگذاری ساپه سارمایه شارکت
 پذیر ننایم:های سرمایهمشارکت در افزایش سرمایه شرکت

 نام شرکت

 افزایش سرمایه 
مبلغ 

افزایش  

 سرمایه

 محل افزایش سرمایه 

تاریخ  

 تصویب 

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

سود  

 انباشته 

 102.345 0 %1.8 %1.8 1400/ 02/12 0 5.700.000 5.700.000 15.200.000 9.500.000 تامیو سرمایه امیم 

 742.905 0 %1.84 %1.84 1400/ 25/10 60.000.000 40.000.000 100.000.000 200.000.000 100.000.000 سظگ آهو گل گهر

 845.250  فرابورسی های بورسی و جمع شرکت
 

 :ریپذهیسرما  یهاشرکت ۀیسرما شیافزا

 شرکت تامین سرمایه امید )سهامی عام(:
یی    12/10/1400و مموم ساااممان بور  و اوراق بهادار مورخ   25/10/1400  بر اسااا  موااوبه ممن  عنومی فوق ا عادو مورخ

میلیون ریاا   5.700.000میلیون ریاا به میزان   15.200.000میلیون ریاا به مبلغ   9.500.000ام مبلغ  شارکت مرصله اوا  سارمایه
 .ام محل مطا باق و آوردو نقمی افزایش یافته است

 باشم: )سهامی عام(  ام افزایش سرمایه به شرح خالوه میر می تامیو سرمایه امیمهمف شرکت 

  رمایه در میان ممقما ی و بهبود نسبت کفایت سهای بهبود ساختار و نسبت (1

   افزایش توان سودآوری و درنتیمه صماکثر سامی سود به واسطه افزایش در صمم تعهماق پذیرو نویسی و بامارگردانی (2

 . تحت ممیریتهای فعا یت وظموقصمم دارایی و گسترش  (3

 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام(:

سرمایه   18/11/1400و مموم ساممان بور  و اوراق بهادار مورخ    1400/ 02/12بر اسا  مووبه ممن  عنومی فوق ا عادو مورخ  

میلیون ریاا ام محل    100.000.000میلیون ریاا به میزان    200.000.000میلیون ریاا به مبلغ    100.000.000ام مبلغ    شرکت

 %( افزایش یافته است.  60شته )%( و سود انبا  40) مطا باق و آوردو نقمی

 باشم: گهر )سهامی عام(  ام افزایش سرمایه به شرح خالوه میر می همف شرکت معمنی و وظعتی گل

 ر پذیسرمایه هایشرکت  هسرمای افزایش در مشارکت بابت  شمو  انمام مخارج ابران (1

  پذیرسرمایه هایشرکت هسرمای افزایش در مشارکت  (2

 و  د و یک شنارو سامیکارخانه گظم ه ظرفیت  افزایش یرح اارای اهت  نیام مورد ایسرمایه مخارج تیمیو (3

 و  ی(معمن تمهیزاق و آالقماشیو) ایسرمایه هایدارایی خریم (4

 .نیام مورد گردش  در سرمایه  ام بخشی تیمیو (5

 بر روند فعالیت، عملیات و سودآوری شرکتپذیر سرمایههای تاثیر مشارکت در افزایش سرمایه شرکت  . 4.1.1.1

  افزایش در دارد  درنور  ساهامماری   ما کیت دروام  صفظ  مظوور به و  خود ممیریتی  هایسایاسات  راساتای  در  گذاری ساپهشارکت سارمایه
 ننایم. مشارکت های اموا فوقشرکت سرمایه
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 های جدیدگذاریتحصیل سرمایه. 4.1.2

 سااهام  صنایت مظوور  به ساارمایه   افزایش مبلغ  درخوااوص شاامو انمام  ریزیبرنامه  هنچظیو و  شاارکت  فعا یت  موۀااو   به  تواه  با
  عظوان  تحات  نیز  ریااا  میلیون  1.200.000  مبلغ  وااااصباان ساااهاام  ثروق  صاماکثرساااامی  هنچظیو  و  میرممنوعاه  هاایشااارکات

 شم. خواهم تامیو صاۀر گزارش  موۀو  سرمایهافزایش  محل ام نیز آن مظاب  که است ممنور امیم  هایگذاریسرمایه
 

 خرید سهام جدید بر روند فعالیت، عملیات و سودآوری شرکت تاثیر.  4.1.2.1

گذاری  گذاری ساپه در نور دارد با همف ساودآوری بیشاتر و در نتیمه بهبود وۀاعیت ساهامماران  انمام به انمام سارمایهشارکت سارمایه
 ننایم.های بورسی امیم در شرکت

 

 های صورت گرفتهگذاریجبران مخارج بابت سرمایه.4.2

 :ها ننودو استگذاریشرکت به شرح اموا میر انمام به تحویل سرمایه. 4.2.1
 ارنام به میلیون ریاا                                                                                                                             

 غ مبل شرح 

 28,788,196 30/09/1400بهای تمام شده سرمایه گذاری ها براساس پورتفوی  

 ( 13.439.643) 31/03/1399بهای تمام شده سرمایه گذاری ها براساس پورتفوی  

   15,348,553 مابه التفاوت )افزایش( در بهای تمام شده سرمایه گذاری ها 
 

 ها بر روند فعالیت، عملیات و سودآوری شرکتگذاریتاثیر تحصیل سرمایه.  4.2.1.1

  فوق   اموا مطابق  سهامماران  وۀعیت  بهبود نتیمه در و  بیشاتر  ساودآوری پرتفوی   وۀاعیت  بهبود اهت ساپه گذاریسارمایه  شارکت
 سارمایه  بامار  واعودی انمامچشام به تواه  با  30/09/1400ا ی سااا ما ی مظتهی به   31/03/1399 به  مظتهی ماهه 6 ما ی دورو ام

 ننودو  ساهامماران ساود  ننودن  صماکثر همف با غیربورسای و بورسای  هایشارکت در امیم گذاریسارمایه و پرتفوی اواالح انمام به
 .است

 
 تدابیر ناشر نسبت به نقدینگی حاصل از افزایش سرمایه.  4.2.2

  انماام  با و اسااات گرفتاه واااورق  هایگذاریسااارمایه بابت  مخاارج ابران  راساااتاای در  سااارمایه افزایش ام صاوااال  نقامیظگی
 م.ش خواهم  سودآوری افزایش و شرکت پرتفوی  توسعه های امیم موابگذاریسرمایه
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 های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه برنامه  .5
نبل   ساظواق ساهام  ساود مطا باق پرداخت برای ساپه  گذاریسارمایه شارکت پیشاظهادی   سارمایه افزایش  نشامن  عنلی  واورق در
به    ناچار)انباشاته ساود  محل ام  سارمایه افزایش )بابت آتی  هایسااا  ساود و  )نقمی آوردو و مطا باق  محل ام  سارمایه افزایش بابت(

و  شارکت بورسای ساهام پرتفوی ارمش  کاهش به مظمر  امر  ایو گردیم که  خواهم بورسای پرتفوی ارمشانظم  و  نقمشاونمو  ساهام  فروش 
 .گردیم خواهم آتی سظواق در سهامماران بامدهی کاهش به مظمر  اصتناال 

 

-تغییرات ایجاد شده در اطالعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت .6
 دیره در خصوص افزایش سرمایه م

صساابرسای شامو سااا ما ی   ما ی هایواورق براساا    سارمایه افزایش خواوص در  ممیروهییق توایهی  گزارش   ایظکه  به  تواه  با
 .است نگردیمو ایماد  شرکت ایالعاق در تغییراتی است  گردیمو تهیه  30/09/1400ما ی مظتهی به 

 

 های مرتبط انداز شرکت و ریسک چشم .7
های گذاری ساپه )ساهامی عام(  با ریساکگذاری در یرح موۀاو  افزایش سارمایه پیشاظهادی و فعا یت شارکت سارمایهسارمایه

بایسات عوامل مطرح ایو شارکت  میگذاری در گیری در خواوص سارمایهگذاران پیش ام توانیممتماو ی هنراو اسات که سارمایه

 شمو را ممنور نرار دهظم. برخی ام ایو عوامل به شرح موارد ذیل است؛

 ریسک بازار؛(  1

پذیری  بشرکت در معرض ریسک تغییراق در نرخ بهرو و ارم و نینت اوراق بهادار ما کانه نرار دارد و به مظوور ممیریت کردن آسی

ها در اوراق بهادار ما کانه در شرکت به اای اهماف  گذاریگیرد. برخی ام سرمایهمیر را به کار میها موارد  گونه ریسکام ایو

هنچظیو شرکت   .کظمها را مباد ه ننیگذاریشود. شرکت به یور فعاا ایو سرمایه مباد ه برای اهماف استراتژی نگهماری می

 کظم. اهماف مباد ه نگهماری میها در اوراق بهادار ما کانه را برای گذاریسایر سرمایه

 ها با بامدو نقمی باال.گذاریتشکیل پرتفویی ام سرمایه  -

 .  بورسی هنچون وظای  مرتبط با فلزاق اساسی و پتروشینی تنرکز بر وظای  بزرگ -

 . های شرکت به وظای  بمون ریسک هنچون وظعت دارو و غذاگذاریاختواص بخشی ام سرمایه -

 .های وادراق محور به مظوور کظترا ریسک افزایش نرخ ارمشرکتتنرکز بر  -

 م.هایی که ام نقمشونمگی باالیی برخوردار هستظتنرکز بر سهام شرکت -

 .روم مستنر بامارها و تمزیه و تحلیل رویمادها و اخبار وظای  مختلف به مظوور پایش پویای پرتفوی -
 

 ؛ ریسک سایر قیمت( 2
ها در اوراق بهادار ما کانه نرار دارد. شرکت  گذاریهای نینت اوراق بهادار ما کانه )سهام( ناشی ام سرمایهریسکعرض مشرکت در  

 ها انمام ننودو است.با رعایت تشکیل سبم سهام نسبت به ممیریت ریسک سایر نینت

 ؛تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادار مالکانه  (3

های نینت اوراق بهادار ما کانه در پایان دورو تعییو شامو انم. اگر  پذیری ام ریساکصسااسایت میر بر اساا  آسایبتمزیه و تحلیل 
  664های مذبور صمود  گذاریایظکه ارمش بامار ساارمایه  تر باشاام  با تواه بهپاییو  /درواام باالتر 5های اوراق بهادار ما کانه  نینت
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ود برای سااا ما ی مورد گزارش تغییر نخواهم ننود و صسااسایت شارکت نسابت به ها اسات  سا دروام بیش ام ارمش دفتری آن
 های اوراق بهادار ما کانه ام ساا نبل تغییر با اهنیتی نماشته است.نینت

 ( ریسک اعتباری؛4
ریسک اعتباری  باشم  شرکت فانم  ها میکارگزاری  ریقبا تواه به ایظکه فعا یت در شرکت در ممان خریم و فروش سهام ام ی

 باشم. در رابطه با فروش نسیه به مشتریان می

 ( ریسک نقدینگی؛5

ممق و بلظمممق ممق و میانیک چارچوب ریسک نقمیظگی مظاسب برای ممیریت کوتاو   شرکت برای ممیریت ریسک نقمیظگی

ام   را  نقمیظگی  ریسک  شرکت  است.  کردو  تعییو  نقمیظگی  ممیریت  ا زاماق  و  واوو  و  تامیو  کافی  سپردو  نگهماری  یریق 

بیظی شمو و وانعی و ام یریق تطبیق مقای   های نقمی پیشنراردادهای خریم اعتباری و ام یریق نوارق مستنر بر اریان

 م. کظممیریت می  های ما یسررسیم دارایی ها و بمهی
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 نویسی سهام پذیره .8
 

 تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه نحوۀ عمل ناشر در صورت وجود حق  .8.1

موظف  گذاری ساپهت سارمایهشارک نویسای نشامو( ناشای ام افزایش سارمایه تقمم اساتفادو نشامو )ساهام پذیرودر واورق واود صق
 ننایم. انمام است نسبت به عرۀت عنومی آن ام یریق بور  اوراق بهادار تهران

 

 نویسمشخصات متعهد پذیره  .8.2

نویسای تنامی ساهام در نور گرفته شامو  مظوور صواوا اینیظان ام تکنیل پذیرودر واورق عمم تکنیل مبلغ افزایش سارمایه و به
های اساتفادو نشامو  تقمممتعهم گردیمو تا نسابت به خریم کل صق  گذاری امیمگروو ممیریت سارمایه  اهت عرۀات عنومی  شارکت

نویسای به روم پایانی مهلت عرۀات عنومی انمام ننایم. مشاخوااق متعهم پذیرو 5نویسای نشامو( صماکثر ظرف ممق  )ساهام پذیرو
 باشم:شرح اموا میر می

 میزان تعهدات فعالیت موضوع  شخصیت حقوقی نام متعهد 

ممیریت گروو شرکت  
 امیم گذاریسرمایه

 گذاریسرمایه عام سهامی
هایتقمم صق کل خریم  

 نشمو استفادو
 

 نویسهای قبولی سمت متعهد/متعهدان پذیرههزینه  .8.3

  هیچگونه   نویسیپذیرو  تعهم  سنت  نبوا   بابت  عام(  )سهامی  امیم  گذاریسرمایه  ممیریت  گروو  شرکت  که  است  توۀیح  به  المم
 ت. اس نکردو  مطا به عام( )سهامی سپه گذاریسرمایه شرکت ام را ایهزیظه

 

 استفاده نشده تقدمنحوۀ عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق  .8.4

نشامو( و پارو ساهام نویسای های اساتفادو نشامو )ساهام پذیروتقممصقموظف اسات واوو صاوال ام فروش    ساپه گذاریسارمایهشارکت  
های یاد شامو )مطابق دساتورا عنل مراصل تقممو کارمزد فروش صق ی مربویههاناشای ام افزایش سارمایه را پس ام کسار هزیظه
  های یاد شمو مظوور ننایم.تقممممانی افزایش سرمایه(  به صساب دارنمگان صق
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 تقدم افزایش سرمایه از طریق سلب حق .9
 

 تقدم از سهامداران دالیل سلب حق  .9.1

های پذیرفته شامو در بور  تهران یا فرابور  ایران ام یریق وارف ساهام با سالب صق با تواه به نانون افزایش سارمایه شارکت

مملس شاورای اساالمی و ابالو و ا زام اارای آن توساط ساممان بور  و اوراق بهادار و نور به ساختار    29/05/1399تقمم مواوب 

ا ذکر بودو و بر ایو اساا  افزایش سارمایه پیشاظهادی امماری فعلی شارکت تیمیو سارمایه امیم  ایو شارکت مشانوا نانون فوقساه

( دساتورا عنل اارایی نانون افزایش سارمایه 4گردد. هنچظیو با تواه به مفاد مادو )با سالب صق تقمم ساهامماران فعلی پیشاظهاد می

وراق بهادار تهران یا فرابور  ایران ام یریق وارف ساهام با سالب صق تقمم مواوب شاورای  های پذیرفته شامو در بور  اشارکت

واورتی که بامار شارایط و ظرفیت عرۀاه ساهام ناشای ام فرآیظم افزایش سرمایه ام در  21/08/1399عا ی بور  و اوراق بهادار مورخ  

واه به انمامو شارکت متقاۀای بر شارایط کلی بامار روش وارف ساهام با سالب صق تقمم را نماشاته باشام و یا عرۀاه ساهام با ت

باشام.  ذا با تواه به رونم پذیر میهای تیمیو ما ی با تیییم سااممان بور  و اوراق بهادار امکانتاثیرگذار باشام  اساتفادو ام ساایر روش 

ن و آوردو نقمی به عظوان روش فعلی بامار  در گزارش توایهی صاۀار امکان افزایش سارمایه ام محل مطا باق صاا شامو ساهاممارا

 اایگزیو پیشظهاد شمو است.

 

 تعیین خریدار/ خریداران سهام جدید  .9.2

 شم.  خواهظم مشخص سهام عرۀه عنومی ام یریق امیم خریماران  بامار بور  تهران در شرکت پذیرش  به تواه با

 

 قیمت هر سهم در عرضۀ عمومی و مبلغ قابل واریز  .9.3

 ریاا به عنوم عرۀه ننایم. 4.021)سهامی عام( در نور دارد تا هر سهم خود را به نینت گذاری سپه سرمایهشرکت  

برگ ساهم   2.003.730.415ا عادو با سالب صق تقمم ام ساهامماران  تعماد  ممیرو و مموم ممن  عنومی فوقابتما به پیشاظهاد هییق

ا تفاوق واورق عرۀاه عنومی در بامار عرۀاه خواهم شام و پس ام عرۀاه عنومی وارف ساهام ناشای ام مابهریاا به4.021به ارمش  

وورق سهام اایزو به سهامماران نبلی تخویص دادو خواهم شم. )المم به ذکر است بهنینت عرۀه و ارمش اسنی هر برگ سهم  

شامو اسات  نینت نهایی و تعماد ساهام اهت عرۀاه  واورق پیشاظهادی و فرۀای در نور گرفتهتعماد عرۀاه و نینت عرۀاه به

 ا عادو مشخص خواهم شم(.عنومی در ممن  عنومی فوق

پذیرفته شامو و معامالق    بور  اوراق بهاداربامار در   26/12/1371ام تاریخ  گذاری ساپه ایهسارمبا تواه به ایو موۀاو  که شارکت  

مظوور تعییو نینت روم ساهام برای سالب صق تقمم ساهام ام ساهامماران نبلی ام  ذا به   شاودانمام می  بور  ساهام ام یریق تابلو  

که در باال توۀایح دادو شام    گونههنان یکو   به شارح ذیل اساتفادو شامو اسات.  ( در تابلو بور  07/01/1401ساهام )نینت روم  

 .ا عادو تعییو خواهم شمعنومی فوقنینت نهایی عرۀه عنومی سهام با تواه به نینت بامار و توسط ممن  
 

 

نینت تئوریک هر سهم پس ام افزایش سرمایه =  
7.170 + (1000 × 0.6714) 

1 + (0.6714 + 0.2786)
= 4.021 
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 مبا غ به ریاا                                                                                                                      
 

 

 نحوۀ برخورد با صرف سهام  .9.4

محاسابه  ام ساهام( پس شامو )وارف فروخته ساهام ارمش  اۀاافه ام صاوال عوایم تمارق  نانون اواالصیه 160 مادو اساا   بر 
  م.ابییم اختواص شرکت فعلی سهامماران سهم  به هر اایزو سهام تعماد

 

 نویسمشخصات متعهد پذیره  .9.5

نویسای تنامی ساهام در نور گرفته شامو مظوور صواوا اینیظان ام تکنیل پذیرودر واورق عمم تکنیل مبلغ افزایش سارمایه و به
های اساتفادو نشامو  تقمممتعهم گردیمو تا نسابت به خریم کل صق  گذاری امیمگروو ممیریت سارمایهاهت عرۀات عنومی  شارکت  

به   نویسایمشاخوااق متعهم پذیرو  روم پایانی مهلت عرۀات عنومی انمام ننایم. 5نویسای نشامو( صماکثر ظرف ممق  )ساهام پذیرو
 باشم:شرح اموا میر می

 میزان تعهدات موضوع فعالیت  شخصیت حقوقی نام متعهد 

ممیریت گروو شرکت  
 امیم گذاریسرمایه

هایتقمم صق کل خریم گذاریسرمایه عام سهامی  
 نشمو استفادو

 

 

 نویسهای قبولی سمت متعهد/متعهدان پذیرههزینه  .9.6

گونه نویسای هیچگذاری امیم )ساهامی عام( بابت نبوا سانت تعهم پذیروتوۀایح اسات که شارکت گروو ممیریت سارمایهالمم به  

 ای را ام شرکت تیمیو سرمایه امیم )سهامی عام( مطا به نکردو است.هزیظه
 

 

   تقدم حق سلب طریق از سرمایه افزایش به مربوط هایهزینه .9.7

 عظوانو ...( به فروش کارمزد رومنامه   سینورویپذ متعهم  هایتقمم )هزیظه صق سلب  یریق ام سرمایه افزایش به مربوط هایهزیظه

 بر شمو های یادهزیظه بظابرایو ؛شم خواهم مظعکس شرکت نهایی  میان و سود وورق در  و تلقی دورو اداری و عنومی هایهزیظه

 بود.  خواهم امیم و فعلی سهامماران تنامی عهمو

 

 میزان  شرح

 12.000.000.000 تعماد سهام نبل ام افزایش سرمایه 

 11.400.000.000.000 مبلغ کل افزایش سرمایه 

طریق صرف سهام با سلب حق  مبلغ افزایش سرمایه از 

 تقدم 
8.057.000.000.000 

 3.343.000.000.000 مبلغ افزایش سرمایه ام محل سود انباشته

 4.021 قیمت تئوریک هر سهم پس از افزایش سرمایه 

 2.003.730.415 تعداد سهام فروخته شده از طریق سلب حق تقدم

 6.053.269.585 سلب صق تقمم تعماد سهام اایزو به سهامماران نبلی ام یریق 

 3.343.000.000 تعماد سهام اایزو به سهامماران نبلی ام محل سود انباشته 

 9.396.269.585 تعداد کل سهام جایزه به سهامداران قبلی

 783 سهم سهامداران قبلی 1000تعداد سهام جایزه به ازای هر 
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 مشخصات مشاور   .10
به مظوور انمام یرح  تهیه گزارش امکان ساظمی  یراصی تیمیو ما ی و انتشاار ساهام خود ام گذاری ساپه  سارمایهشارکت 

 است.خمماق مشاور/ مشاوران میر استفادو ننودو
 

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

 عرۀه  مشاورو عام  سهامی امیم  سرمایه  تیمیو  شرکت
شمالی، خیابان    سهروردی  خیابان  ،تهران

2شکوه، شماره    کوچه  خرمشهر،  

 تلفن  021-88536880

 دورنگار   021-88515695
 

 شرکت، بر اساس قرارداد منعقده به شرح زیر است: حدود مسئولیت مشاور  .10.1

 به شرح میر است: 08/08/1400مورخ  00/ق/1390نرارداد مظعقمو به شنارو ت مشاور شرکت  بر اسا  یصمود مسئو 
 بررسی برنامه یا یرح موۀو  تیمیو ما ی ناشر و ارائت مشاورو در خووص شیوة تیمیو ما ی مظاسب  (1

 ارائت مشاورو در خووص نوانیو و مقرراق عرۀت اوراق بهادار و تکا یف نانونی ناشر  (2

ممارک و مستظماق تهیت گزارش توایهی مبظای افزایش سرمایه و در وورق  زوم اخذ نور کارشظاسان یا   بررسی ایالعاق   (3

 یادشمو  هایوالح در خووص گزارش/گزارش اشخاص صقونی ذی

 تهیه گزارش توایهی افزایش سرمایه  پاسخگویی به ابهاماق صسابر  و بامر  نانونی ناشر و اخذ اظهارنور ایشان  (4

 یه بیانیه ثبت افزایش سرمایه یا درخواست معافیت ام ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر  ته (5

 پیگیری اخذ مموم افزایش سرمایه ام ساممان بور  و اوراق بهادار  (6

 والح به مظوور پیگیری مراصل نانونی انتشار سهام.ننایظمگی نانونی ناشر نزد مراا  ذی (7

 دهم: مظوور انمام تعهماق موۀو  ایو مادو  مشاور عرۀه انماماق میر را انمام می به تبصره:

 مظوور انمام انماماق المم ام سوی مشاور عرۀه معرفی کارشظا  یا کارشظاسانی به ناشر به  (1

 برگزاری الساق آشظاسامی ناشر با ا زاماق  نوانیو و مقرراق انتشار و عرۀت اوراق بهادار  (2

 مظوور اتخاذ شیوة مظاسب تیمیو ما ی مبتظی بر انتشار اوراق بهادار راهظنایی ناشر به (3

 وورق کتبی  تعییو ایالعاق و مستظماق مورد نیام برای انمام موۀو  نرارداد و اعالم آن به ناشر به  (4

 ممان تعییو شمو. کارگیری صماکثر مساعی برای انمام موۀو  نرارداد به بهتریو شیوة منکو و دربه (5

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


