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پیوست:               ندارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

 جناب آقای محمدحسین صدرایی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت دارایی مرکزی

با سالم و احترام،
بازگشت به درخواست صدور مجوز تأمین مالی شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامیعام) از 
طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ٦،٠٠٠،٠٠٠ میلیون ریال به استحضار میرساند، درخواست مذکور به همراه اطالعات 
ارسالی در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته و براساس رسیدگیهای انجامشده، انتشار اوراق مرابحه یادشده و عرضۀ 
عمومی آن، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از نظر این سازمان بالمانع میباشد. در همین راستا و با توجه به قراردادهای 
منعقده میان شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسؤولیت محدود) و سایر ارکان، بدینوسیله به شرکت واسط مالی مرداد 
پنجم (با مسؤولیت محدود) اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات، در اجرای طرح تأمین مالی شرکت کارخانجات 

تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامیعام) اقدام به انتشار و عرضۀ اوراق مرابحه با مشخصات زیر نماید:

الف- مشخصات دارایی: 
خرید ماشینآالت و تجهیزات مورد نیاز جهت طرح افزایش ظرفیت تولید از ٢٣٠ تن روزانه (٤ شیفت) به ٦٥٠ تن روزانه 

(طرح توسعه ٤٢٠ تنی) 

ب- شرایط مرابحه:
دورۀ مرابحه: ٤ ساله، (١)

مواعد پرداخت: هر ٣ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق، (٢)
مبالغ پرداختنی: ١٠.٣٢٠.٠٠٠ میلیون ریال، (٣)

نرخ مرابحه: ١٨ درصد. (٤)

ج- مشخصات اوراق مرابحه:
موضوع انتشار اوراق مرابحه: خرید نقدی داراییهای موضوع بند (الف)، (١)

مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ٦.٠٠٠.٠٠٠ میلیون ریال، (٢)
مبلغ اسمی هر ورقۀ مرابحه: ١.٠٠٠.٠٠٠ریال،  (٣)

تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: ٦.٠٠٠.٠٠٠ ورقه، (٤)
کف قیمت پیشنهادی: ١.٠٠٠.٠٠٠ ریال، (٥)

نوع اوراق مرابحه: با نام، (٦)
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نرخ اوراق: ١٨ درصد، (٧)
دورۀ عمر اوراق: ٤ ساله، (٨)

مقاطع پرداختهای مرتبط با اوراق مرابحه: هر ٣ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،  (٩)
(١٠)شیوۀ عرضه: به قیمت بازار (به روش حراج)،

(١١)مدت عرضه: ٣ روز کاری،
(١٢)معامالت ثانویۀ اوراق مرابحه: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران.

د- ارکان انتشار اوراق مرابحه
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسؤولیت محدود)، 

ضامن: بانک کارآفرین (سهامیعام)،  
بازارگردان و متعهد پذیرهنویس: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامیعام)، 

حسابرس: مؤسسه حسابرسی هدف نویننگر، 
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک کارآفرین (سهامیخاص)، 

عامل پرداخت: شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه (سهامیعام). 

به استحضار میرساند، صدور مجوز برداشت وجوه ناشی از انتشار اوراق، منوط به ارائه فیش کارمزد ثبت اوراق بدهی 
مربوطه به سازمان و بارگذاری آن در سامانه صورتحساب میباشد.

شایان ذکر است مدارک و مستندات مجوز برداشت ١ روز کاری قبل از اخذ مجوز برداشت به سازمان ارائه گردد.

رونوشت:
جناب آقای محسن خدابخش نایب رئیس محترم هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران

جناب آقای علیرضا ناصرپور عضو محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای محمود گودرزی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران

جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاداروتسویه وجوه
جناب آقای محمدرضا شاه نظری معاون محترم نظارت بر بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 

- شرکت تامین سرمایه بانک ملت
مدیرعامل محترم کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی

 بانک کارآفرین
جناب آقای فهیمی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک کارآفرین

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
جناب آقای بهزاد خاکی مدیر محترم امور مالی 

جناب آقای محسن انصاری مهیاری مدیر محترم نظارت بر ناشران
جناب آقای رضا نوحی حفظ آباد سرپرست محترم مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای مرتضی چشان رئیس محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی


