
 

 هب انم خدا

 پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس شرکتسهام   اطالعیه عرضه اولیه

 "1تپسی" معامالتی در نماد  گشایشبه روش 

فرابورس ایران توسط در بازار دوم  (  عام  یسهام)  پیشگامان فن آوری و دانش آرامیسشرکت  با توجه به پذیرش سهام  

  ه یو عرضه اول  یس نوی رهی دستورالعمل پذ »  11ماده    19  ند به استناد ب و    1399/ 29/10در تاریخ    اوراق بهادار  هیأت محترم پذیرش

های  رش سهام شرکتیط اختصاصی پذی وابط و شراض»  72و ماده    «رانی فرابورس ا  بورس اوراق بهادار تهران و  اوراق بهادار در

سهام شرکت مذکور توسط سهامداران عمده به شرح مشخصات    ؛ رساند به اطالع می«  اقتصاد دیجیتال  زهنوپا و فعال در حو

        شود.عرضه می  شرایطواجد گذاران سرمایه  مندرج در این اطالعیه به
 

 مشخصات عمومی عرضه 
 سهم 1,170,528,800 :تعداد کل سهام شرکت  ❖

 حقیقی و حقوقی  سهامداران متعهد عرضه: ❖

 )سهامی خاص( شرکت کارگزاری بانک تجارت عرضه:  مشاور ❖

 شرکت تأمین سرمایه کاردان )سهامی خاص( متعهد خرید:  ❖

 شرکت تأمین سرمایه کاردان )سهامی خاص( بازارگردان:  ❖

 

 گشایش به روش  گذاران واجد شرایطسرمایهمشخصات عرضه به 

 1401/ 03/ 24مورخ  شنبهسهروز : ی و عرضهریگ سفارش  دوره خیتار ❖

 پیام ناظر در روز عرضه اولیه مطابق با : گیریسفارشدوره  ❖

 سهم ,0000041,: 3معامالتی کد سهام قابل خریداری توسط هر تعداد حداکثر  ❖

فرابورس    بورس اوراق بهادار تهران و  اوراق بهادار در  هیو عرضه اول  یسنویرهیدستورالعمل پذ»  19ماده    2تبصره    موضوع  نصاب ❖

 گردد.تعیین می درصد 5«، رانیا

 
 . بورس و اوراق بهادار است سازمان گذاری مشترک ثبت شده نزد های سرمایهگذاری قابل معامله و صندوق های سرمایهمنظور صندوق: گذاران واجد شرایطسرمایه -1ماده  19بند  1

های صورتیکه براساس آخرین صورت زه اقتصاد دیجیتال، شرایطی تبیین نماید تا در  و فعال در حوهای نوپا  -ظف است در عرضه اوراق بهادار شرکتبورس/فرابورس مو  2

گذاران واجد شرایط  درصد باشد، سهام شرکت صرفاً به سرمایه  50ها بیشتر از یا مساوی با  مشهود به کل دارایی  هایمالی حسابرسی شده متقاضی پذیرش، نسبت دارایی

 50ر از  ود. درصورتیکه این نسبت کمتعرضه ش  رانیفرابورس ا  بورس اوراق بهادار تهران و  اوراق بهادار در  هیو عرضه اول  یس نویرهیدستورالعمل پذ  لعملموضوع دستورا

 درصد باشد، به تشخیص هیأت پذیرش، سهام شرکت قابل عرضه به عموم است.

از    ک یهر    ی برا  دی سقف خر  ن یی. تعدی اعمال نما  ی سینو  رهی پذ  ه یاطالع  ای  ه یعرضه اول  هیتعیین و در اطالع   ی مشخص  دی هر کارگزار سقف خر  ا ی  یهر مشتر   یتواند برا  بورس می -  3ماده    3

هر عرضه مشخص و همزمان با    یتوسط بورس برا   دی خر  قف معامالت عمده نشود. س  یها خواهد بود که مشمول حداقل نصاب   یعرضه، به نحو   هایاز روش  ک یو در هر    گذاران هیسرما

موضوع، به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع خواهد  های موضوع این ماده و دستورات بورس در این خصوص، تخلف کارگزار بوده و  عدم رعایت سقف   شود. رسانی میعرضه اطالع هیاطالع

های  های موضوع این ماده یا دستورات بورس شده است را رأساً اصالح یا حذف نماید. در این موارد، کلیة مسئولیت هایی که موجب نقض سقف تواند سفارش شد. در عین حال بورس می 

 .بوطه است و بورس مسئولیتی ندارداحتمالی ناشی از اصالح یا حذف سفارش بر عهدة کارگزار مر

 

 1401/ 03/ 21تاریخ:    
 01الف/ /3843شماره: 



 

 

    

 

 

 
 

در مرحله دوم نماد معامالتی تپسی به منظور طی مراحل    ،مرحله اول عرضه اولیه به روش گشایششایان توجه است پس از    

بایست آثار ناشی از افزایش سرمایه تقدم و صرف سهام متوقف خواهد شد. لذا متقاضیان میزایش سرمایه از محل سلب حقاف

 مدنظر قرار دهند. این موضوع را برای و نیز توقف نماد معامالتی در میزان مالکیت خود پس از افزایش سرمایه 

 

نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران  دستورالعمل پذیره  34ماده    4تبصره  الزم به ذکر است به استناد    

 6  پذیر خواهد بود. همچنین بر اساس ماده( امکانهای معامالتی )نامکصرفاً از طریق ایستگاهو فرابورس ایران، ارسال سفارش  

تا   ط،ی واجد شرا  گذارانهی توسط سرما  هیشده در روز عرضه اول  ی داری پنجاه درصد از سهام خر"دستورالعمل مورداشاره    3مکرر  

   ".امکان عرضه نخواهد داشت هیعرضه اول خی روز پس از تار 90
 

دستورالعمل معامالت اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و    2ماده    7وفق تبصره  ؛  استتاکید    الزم به  

 .گذاران واجد شرایط واگذار نخواهد شد اختیار فروش تبعی به سرمایه وراق ا، فرابورس ایران
 

روش  ب   به  مذکور  شرکت  سهام  اولیه  عرضه  که  موضوع  این  به  توجه  می  گشایشا  مفاد  انجام  به  توجه  اصالحات  شود، 

شماره    طالعیه مندرج در ا  «فرابورس ایراننویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و  دستورالعمل پذیره»

گیری و نحوه یات نحوه ثبت سفارش در دوره سفارشئبه منظور اطالع از جز   مطالعه آن  و   10/06/1400مورخ    00/الف/3020

امیدنامه  اطالعات تکمیلی در خصوص شرکت مذکور در    انجام عرضۀ اولیه اوراق بهادار و سایر مقررات مربوطه، ضروری است.

در   www.codal.ir رسانی ناشران )کدال( به نشانی  در سامانه جامع اطالع  ،گذاری سهام شرکتو گزارش کارشناسی ارزش

  باشد.مندان میدسترس عالقه

 

 

 

 سروش خواجه حق وردی 

 معاون نظارت بازار 

 

 

 

 

   

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

http://www.codal.ir/

