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 (سهامی عام)   فوالد شاهرود شرکتسهام   اطالعیه عرضه اولیه

 "1فرود" معامالتی در نماد  حراجبه روش 

 اوراق بهادار   فرابورس ایران توسط هیأت محترم پذیرش  دومدر بازار  )  عام  یسهام(  فوالد شاهرودشرکت  با توجه به پذیرش     

 اوراق بهادار در   هیو عرضه اول  یس نوی رهی دستورالعمل پذ «  مکرر  8و ماده    1ماده    19  ند به استناد بو    19/08/1399در تاریخ  

سهام شرکت مذکور توسط سهامداران عمده به شرح مشخصات    ؛رساند به اطالع می  »رانی فرابورس ا  بورس اوراق بهادار تهران و

        شود.عرضه می مندرج در این اطالعیه
 

 مشخصات عمومی عرضه 

  سهم 2،700،000،000 :تعداد کل سهام شرکت 

 عام(سهامی    شرکت معدنی وصنعتی چادرملو و    )عام(سهامی  ایرانیان غدیر فوالد شرکت آهن و عرضه: ینمتعهد ( 
 خاص (سهامی  ستاره جنوبکارگزاري    عرضه: شرکت  مشاور ( 
  :خاص(سهامی   امیدتامین سرمایه  شرکت متعهد خرید ( 
 انی رانیا دیام یبازارگردان یاختصاص يگذارهیصندوق سرما: بازارگردان 

 

 حراجبه روش   گذاران واجد شرایطسرمایهعرضه به مرحله اول: 

  :درصد از کل سهام شرکت 5سهم معادل  135،000،000تعداد کل سهام قابل عرضه 

 1401/ 04/ 14مورخ  شنبهسهروز : ي و عرضهریگ سفارش  دوره خیتار 

  مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه : گیريسفارشدوره 

  سهم 6،750،000: معامالتیکد سهام قابل خریداري توسط هر تعداد حداکثر 

 یناشران (کدال) به نشان  ی رسانسامانه جامع اطالعگذاري نهایی واقع در  مطابق با گزارش کارشناسی ارزشگذاري:  قیمت ارزش  
www.codal.ir    

 ریال 3,200: (کف قیمت) قیمت مبنا 

 در افزایش سرمایه به روش صرف سهام سلب حق تقدمنویسی سهام ناشی از پذیره مرحله دوم: 

به    هیسرما  شیفزاا  مراحل  یبه منظور ط  فرود  معامالتی مرحله دوم نماد  تا آغاز    ،حراجمرحله اول به روش    کشف قیمت در  پس از  
سهام  روش تقدم  با   صرف  دوم  . بودمتوقف خواهد    سلب حق  مرحله  سرمایه    ،در  دستورالعمل    1مکرر    6(ماده    شرکتافزایش 

 درصد   18  آنبه میزانی خواهد بود که طی    )رانیفرابورس ا  بورس اوراق بهادار تهران و  اوراق بهادار در  هیو عرضه اول  یسنویرهیپذ
 شیاز افزا   یآثار ناش  ست یبایم  ان یلذا متقاض  شود.سلب شده به عموم عرضه می هاياز سهام شرکت از طریق واگذاري حق تقدم

 موضوع را مدنظر قرار دهند.  نیا يبرا معامالتیتوقف نماد  زیو ن  هیسرما شیخود پس از افزا ت یمالک زانیم در هیسرما

 1401/ 04/ 08تاریخ:    
 01الف/ /3899شماره: 



 

 

    

 

 

 سایر موارد
 

   نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار  دستورالعمل پذیره  3ماده    4تبصره  الزم به ذکر است به استناد

 پذیر خواهد بود. ) امکانهاي معامالتی (نامکصرفاً از طریق ایستگاهتهران و فرابورس ایران، ارسال سفارش 

 هی توسط سرما   هیشده در روز عرضه اول  يداری پنجاه درصد از سهام خر«  دستورالعمل مورداشاره  3مکرر    6  بر اساس ماده-

 ».امکان عرضه نخواهد داشت هیعرضه اول خی روز پس از تار 90تا  ط،ی واجد شرا  ذارانگ

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

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

 

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

  00/الف/3020شماره    طالعیهمندرج در ا  »نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایرانپذیره

گیري و نحوه انجام عرضۀ اولیه یات نحوه ثبت سفارش در دوره سفارشئبه منظور اطالع از جز   مطالعه آن   و  1400/ 10/06مورخ  

است. ضروري  مربوطه،  مقررات  سایر  و  بهادار  گزارش    اوراق  و  امیدنامه  در  مذکور  شرکت  خصوص  در  تکمیلی  اطالعات 

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

  باشد.مندان میعالقه

 

 

 

 وردي سروش خواجه حق 

 معاون نظارت بازار 

http://www.codal.ir/
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