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 سهام نویسی  اعالمیۀ پذیره

 )سهامی عام(گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت 

 10101800682و شناسۀ ملی  136946 شده به شمارۀ ثبت

 

 13/12/1397مورخ  506445/974-140مجوز شمارة و 26/12/1397العاده  مصوبۀ مجمع عمومی فوقاستناد  ساند به ر میاطالع   به

میلیارد ریال، افزایش یابد. در  2.400مبلغ  میلیارد ریال به 1.500سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایۀ شرکت از مبلغ 

دید توسط سهامداران شرکت سهم از سهام ج 353.135.520تقدم خرید سهام، تعداد  شده جهت استفاده از حق مهلت تعیین

منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد  تقدم مذکور و به نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق پذیره

 به مجوز شمارةعنایت نویسی عمومی با داران برای پذیرهریالی استفاده نشدة سهام 1ر000سهم  546.864.480

 گردد: شرح زیر عرضه می ها بهادارة ثبت شرکت 27/05/1398 مورخ 139830400901056243
 

موضوع فعالیت شرکت:  (1

موضوع فعالیت های اصلی شرکت: -الف

سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب  -1
همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا انتفاع به طوری که به تنهایی یا به 

صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر )اعم از ایرانی 
 یا خارجی( در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند:

 فروش، توزیع، صادرات و واردات هرگونه قطعات و اجزای خودرو.تولید، نصب، خرید، -1-1
 واسطه گری های مالی اعم از بانک، بیمه، لیزینگ و موسسات مالی و اعتباری.-2-1
مشارکت و سرمایه گذاری در طرح ها و شرکتهای ایرانی و خارجی تولید کننده انواع قطعات خودرو و خرید و فروش -3-1

 ت خودرو.طرحهای مورد نیاز صنع
 فوق: 1انجام فعالیتهای زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند  -2

 خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آالت برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.-1-2
 خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.-2-2
العات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص انجام مط-3-2

 حقوقی سرمایه پذیر.
تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیالت بانکی -4-2

مایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه به نام شرکت یا شخص حقوقی سر
 یا تضمین بازپرداخت.

 تدوین سیاست های کلی وراهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.-5-2
 پذیر.فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه  1شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در خصوص بند -6-2
 اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی،-7-2

سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل مالحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای  -3
اص سرمایه پذیر یا عالوه بر اشخاص سرمایه پذیر به حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخ

 دیگران ارائه می نمایند:

 فوق. 2خدمات موضوع بند -1-3
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 حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصوالت.-2-3
 

 فرعیموضوع فعالیت های  -ب
های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده  -1

 و اعتباری مجاز.

سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها،  -2
حت کنترل و اشخاص موسسات یا صندوق سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص ت

تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل 
مالحظه نیابد، یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل مالحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از 

 قسمت الف این ماده فعالیت نماید. 2و  1موضوعات مذکور در بندهای 
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک  -3

 اوراق بهادار نمی دهد.
 پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. سرمایه گذاری در سایر دارائیها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و -4
 ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:-5

 پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری. -1-5
 تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار. -2-5
 مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار. -3-5
 سود اوراق بهادار.تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل  -4-5

شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیالت  -6
مالی یا تحصیل دارائی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کاال بپردازد و امور گمرکی مربوطه را 

است که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها  م دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجازانجا
 در مقررات منع نشده باشند.

 

د پستی ، ک 34پالک  ر،بلوار گلشه، بزرگراه آفریقا، تهرانمرکز اصلی شرکت مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی:  (2
.فاقد شعب استمی باشد و شرکت  63781-19156

ریال، 1.500.000.000.000سرمایۀ فعلی شرکت:  (3

اصالح ساختار مالی و مشارکت در طرح های توسعه شرکت های زیرمجموعهموضوع افزایش سرمایه:  (4

 مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدیمحل افزایش سرمایه:  (5
ریال، 900.000.000.000مبلغ افزایش سرمایه:  (6

ریال، 2.400.000.000.000بلغ سرمایه پس از افزایش: م (7

نامحدودمدت شرکت:  (8

شرکت فاقد سهام ممتاز است. وعادی با نام نوع سهام:  (9

ریال، 1ر000ارزش اسمی هر سهم:  (10

،ریال 353.135.520.000 شده توسط سهامداران شرکت:  مبلغ مشارکت (11
سهم، 546.864.480: قابل عرضه به عموم تعداد سهام  (12
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مدیره و مدیرعامل شرکت:  مشخصات اعضای هیئت (13

اشخاص حقیقی یا 
 حقوقی

شمارة ثبت 
اشخاص 
 حقوقی

شناسۀ ملی اشخاص 
 حقوقی

 نام پدر نماینده
شماره 
 شناسنامه

 کد ملی
 سمت
 

شرکت ایران خودرو 
)سهامی  خراسان

 خاص(
 4669005261 172 اسفندیار علی شیخی 10380313800 15760

رئیس هیات مدیره 
 غیرموظف

شرکت تام ایران 
 خودرو

 )سهامی عام(
136942 10101800644 

 هادی
 اویارحسین 

 0450422046 1259 محمدعلی
نائب رئیس هیات 

 مدیره
 غیرموظف

تهیه و توزیع قطعات 
و لوازم یدکی ایران 

 خودرو

 )سهامی خاص(

30048 10100755027 
محسن ناقدی 
 برادران حجار

 0050104187 2547 محمد
هیات مدیره عضو 

 غیرموظف

شرکت تعاونی خاص 
 10101914537 148586 کارکنان ایران خودرو

علیرضا 
 کمیزی

 0792320441 461 روح اهلل
 هیات مدیرهعضو 

 غیرموظف

مهندسی خدمات 
 صنعتی ایران خودرو

 )سهامی خاص(
137035 10101801529 

سیدمهدی 
 جاللی

سیدعلی 
 اکبر

861 0053008138 
عضو مدیر عامل و 

 هیات مدیره موظف

 .باشد میمدیره هیئتالبدل *شرکت فاقد عضو علی
 

شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: (14

صاحبان سهام و یا وکیل و قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم می توانند 
با ارائه ورقه سهم و مدرک هویتی، وکالت و یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی حضور یابند و هر سهامدار برای هر یک سهم 

 فقط یک حق رای دارد مگر در انتخاب 
اصالحیه قانون تجارت عمل خواهد شد. 88هیات مدیره شرکت که مطابق ماده اعضای 

مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: (15

به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصالحیه قانون تجارت انجام می شود. 
 مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. 

خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه ای منتقل و پس از رسیدن به 
نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیات مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده 

و ی تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص اندوخته سرمایه اقابل تبدیل به سرمایه است. 
درصد از  20برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال می توان حداکثر 

هرگاه شرکت منحل  م نمود.مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه ای منظور می گردد بین صاحبان سهام تقسی
گردد تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه بعمل خواهد آمد.

.شرکت فاقد سهام ممتاز استتعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت:  (16
.شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام استمشارکت قابل تبدیل به سهم: اوراق مبلغ و تعداد  (17
نشدة اوراق مشارکت است  شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداختمشارکت: اوراق نشدة   بلغ بازپرداختم (18

های مالی  مطابق با صورت است: مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده (19
میلیون  21.620و  1.087.689ترتیب برابر با  مدت شرکت به و بلند مدت های کوتاه مجموع بدهی 29/12/1397 شدة حسابرسی
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همراه مبلغ  های احتمالی به بدهیهای مالی حسابرسی شده مزبور  همراه صورت 40 اشتدیادباشد. همچنین بر اساس  ریال می
باشد. میلیون ریال می 7.801.763برابر با  های اشخاص ثالث های اعطایی در خصوص بدهی تضمین

مورخ  یکشنبهآغاز و تا پایان وقت اداری روز  09/06/1398مورخ  شنبه نویسی از اول وقت اداری روز پذیره نویسی: مدت پذیره (20
ادامه خواهد داشت.  روز 30مدت  به 07/07/1398

نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات  شده قبل از انقضای مهلت پذیره چنانچه سقف سرمایۀ تعیینتذکر: 
 متوقف خواهدشد. نویسی پذیره

سهم . 546.864.480سهم و حداکثر  1حداقل  ید تعهد شود:نویسی با حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره (21

نویسی و میزان تعهدات آن:  مشخصات متعهد پذیره (22

 فعالیت موضوع
 شخصیت میزان تعهدات

 حقوقی
 متعهد نام

خرید و فروش اوراق بهادار، 

 بازارگردانیتامین سرمایه و 

ده نشده افکل حق تقدم استخرید 

شرکت گسترش سرمایه گذاری 

 ایران خودرو پس از عرضه عمومی

سهامی 

 خاص

 شرکت 

 سرمایه گذاری سمند

 
اطالعات و جام جم روزنامۀ  شود های ناشر در آن منتشر می ها و آگهی کثیراالنتشاری که اطالعیه : روزنامۀروزنامۀ کثیراالنتشار (23

الیحۀ اصالحی  177بر اساس مفاد مادة  )ابرار اقتصادی و  اقتصادعصر های اعالمیۀ مذکور در روزنامههمچنین  باشد.می
گردد. منتشر میتجارت( نیز قسمتی از قانون 

عام( نزد سازمان بورس و اوراق )سهامی گسترش سرمایه گذاری ایران خودرونویسی: با توجه به ثبت شرکت  چگونگی پذیره (24
در توانند می نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره نویسی بهادار، پذیره
های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران نسبت به ارائه تقاضای با مراجعه به شرکتنویسی  شده برای پذیره مهلت تعیین

تقدم، مبلغ اسمی هر سهم  بایست عالوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم فوق، میخریداران حقسفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً 
را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. 

 باید به حساب زیر واریز گردد:ناظر مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار  (25
شعبۀ  پارسیانسهامی عام، نزد بانک گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو نام شرکت  به 81100004516004حساب شمارة 

 1003آفریقای شمالی کد 
ادارة ثبت های مالی به  نویسی و آخرین صورت کلیۀ اطالعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعالمیۀ پذیره (26

مدیره در خصوص افزایش سرمایه،  توجیهی هیئت همچنین گزارش است. تسلیم شده تهرانها و مؤسسات غیرتجاری شرکت
و سایت  ۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس یبازرس قانونی و بیانگزارش 

باشد. مندان می در دسترس عالقه www.Codal.irرسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس 

را دارا می باشند. تشرکدرصد سهام  10 بیش ازکه  یسهامدارانمشخصات سهامداران:  (27

 سهامدار نام حقوقی شخصیت نوع سهام تعداد مالکیت درصد

 شرکت ایران خودرو سهامی عام 854.391.281 56.95

 بانک پارسیان سهامی عام 170.689.052 11.37

روز  5شرکت سرمایه گذاری سمند متعهد گردید تا ظرف مدت  سهام شرکت:نویسی  نحوة عمل در صورت عدم تکمیل پذیره (28
پایانی عرضه عمومی نسبت به خرید حق تقدم های باقی مانده اقدام نماید.

 

 

 

http://www.codal.ir/
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نکات مهم:

نویسی بر عهدة ناشر است. مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیۀ پذیره (29

گذارانی  یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایهناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش (30
دلیل ارائۀ اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضۀ اولیه که ناشی از فعل یا ترک  هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به

اند. ها باشد، متضرر گردیدهفعل آن

منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس  اق بهادار، بهثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اور (31
ها یا  شرکت در موردتوصیه و سفارشی  و یامنزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری  و اوراق بهادار و شفافیت اطالعاتی بوده و به

باشد. های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی طرح

شده در این اعالمیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و  توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یادمی نویسانپذیره (32
اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

بهادار  قرااوادارة نظارت بر انتشار و ثبت  –سازمان بورس و اوراق بهادار  13شمارة  –ابتدای خیابان مالصدرا  –تهران 
ای  سرمایه
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