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 م ناشی از افزایش سرمایهسهامی عاهای  بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار شرکت

 های تولیدی و خدماتی شرکت
 
 

 شرکت دامداری تلیسه نمونه )سهامی عام(
 
 

 958استان تهران ، اداره ثبت شهرستان شهریار شماره ثبت 
 
 
 

 تهران ، قره تپه ، -جاده شهریار 2: شهریار ، میدان نماز ، بلوار پلیس ،کیلومتر آدرس 
 1152211279کد پستی  22-75289256و 9تلفن : 

 

 

 (44812شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار)
 

 (22/90/4901)ثبت نزد سازمان  تاریخ 

 
 

 تذکر:
منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به

ها یا  منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتسازمان و شفافیت اطالعاتی بوده و به 
 باشد. نمی بورس و اوراق بهادار های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان طرح

 بهادار اوراق و بورس سازمان

 F-SP-37    :کد



 

 

 شرکت دامداری تلیسه نمونه )سهامی عام (

 

 ریال 411011101110111به مبلغ  41101110111تعداد 

 سهام با نام 
 

 

رامهاار  تییههه ننونهه    منظور انتشار اطالعات مرتبط با عرضۀ سهاا  رر رسها انتشهار تهر ا     این بیانیه، به

 ه رر مرحیۀ ثبا به سازمان بورس و اوراق  ها، اطالعات، اسنار و ماار ی، بر اساس مجنوعۀ فر (ساامی عا )

منظهور رسترسهی بهه اطالعهات مها ی      گذاران بهه سرمایهاسا. ، توسط ناتر تایه و ارائه گرریاهباارار ارائه تاه

 ازمان بورس و اوراق باارار مراجعهسبخش مربوط به اطالع رسانی تر ا رر سایا رسنی تواننا به  تر ا می

منتشر و به عنو  ارائهه   اطالعات از طریق روزنامۀ راماار  تییهه ننونه)ساامی عا ( ها  تر اآگاینناینا. 

بهورس   بازار رو  فرا رر 11/11/1931ساا  تر ا راماار  تییهه ننونه)ساامی عا (رر تاریخ  خواها گرریا.

معامیه قهرار مهی   مورر 41/50/1930از تاریخ  پذیرفته تاه و با طبقه بنا  رر صنعا  شاورز ،با ننارتییهه 

 .گیرر
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 مشخصات ناشر
 

  :تاریخچه فعالیت

تر ا راماار  تییهه ننونه )ساامی عا ( رر تااو  فعا یا راماار  توحیا  ه یكی از واحاها  خور گرران 

با سرمایه  1931مررار  11بوره رر تاریخ انقالب اسالمی  امور رامپرور  معاونا  شههاورز  بنیار مهتضعفان 

تاران به  رر اراره  ل ثبا تر ا ها و موسهات غیر تجار  01530یك میییون ریال تشكیل وتحا تناره 

آغاز و با یل قرار راتتن محل تر ا رر طرح  1931باره بررار  تر ا از اول مار ماه  .ثبا رسیاه اسا

جاره  4به محل قره تپه واقع رر تاریار  ییومتر  1914ارریباشا  91مرقا مطار اما  خنینی ) ره ( از تاریخ 

ه موجب سیا تر ا بتاریار به ثبا رتارستان رر اراره ثبا  903تحا تناره و تاران منتقل گرریا

رر 1939 /13/14ساامی عا  تبایل وررتاریخ به تر ا44/59/1913مجنع عنومی فوق ا عاره مورخصورتجیهه 

رر فارسا بازار رو  فرابورس ایران با  11/11/1931فرابورس ایران پذیرش و از تاریخ  تر اهیئا پذیرش 

با قینا  ایران  فرابورسرو  بازار  رر 41/50/1930ررج گرریاه اسا و ساا  تر ا رر تاریخ « تییهه » ننار 

ریال عرضه گرریا. رر حال حاضر تر ا راماار  تییهه ننونه جزء واحاها  تجار   00955پایه هر سام 

واحا تجار  ناایی گروه ، بنیار مهتضعفان  .فرعی تر ا گهترش  شاورز  و رامپرور  فرروس پارس اسا

 انقالب اسالمی می باتا.

 

 :موضوع فعالیت

اساسنامه عبهارتها از : انجا   ییه امور مربوط به  شاورز  ، زراعا ، راماار  ،  9موضوع فعا یا طبق ماره 

باغاار  ، پرورش طیور ، زنبور عهل ، مهاهی و هرگونه حیوان ریگر بننظور استفاره از پشم ،  هرك ، گوتا 

  اسا.، پوسا ، تیر و..... 

 

 :بازار سهام 

 پذیرفته تاه ایران فرابورستر ا  رر11/11/1931رر تاریخ (ساامی عا  )ییهه ننونهراماار  ت ساا  تر ا

رو   رر بهازار   و تییههه بها ننهار    و  شاورز  راماار    بنا  رر صنعا با طبقه تر ا هم ا نون ساا  اسا.

 گیرر.مورر معامیه قرار می ایران فرابورس
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 :به شرح جدول ذیل است در تاریخ تهیه بیانیه این شرکت ترکیب سهامداران
 ررصا ساا  تعاار ساا  نوع تخصیا سااماارنا  

فردوس  یو دامپرور یشرکت گسترش کشاورز
 )ساامی خاص(پارس

 1836 9131593999 یحقوق

 19 9109940503 حقوقی بنیار مهتضعفهههان انقالب اسالمی

 1100 9501340333 حقیقی خانواره باقریان

 4109 0904900419 - سایر ساامااران و ساا  عرضه تاه رر بورس

 155 41505550555 - جنع

 

 :مدیره مشخصات اعضای هیئت
زیهر بهه    و تر ا ها   اتخاص 41/54/1939ا عاره مورخ  به طور فوق به موجب مصوبه مجنع عنومی عار 

قانون تجارت اعضها   115متعاقب آن طبق ماره  انا. هنچنینمایره انتخاب گرری هیئاحقوقی  عنوان اعضا 

بهه عنهوان    ر تر حنیا رضا اسناعییی مایره آقا   هیئا43/59/1939بر اساس مصوبه مورخ ین و یحقیقی تع

 مایرعامل تر ا انتخاب گرریاه اسا.

 ننایناه سنا و نا  خانوارگی نا 

نوع 

 عضویا

موظف/ 

 غیر موظف

 مات ماموریا

 خاتنه تروع

 رهیمد ئتیه سیرئ راد یگودرز  غالمرضا یآقا 
 هیو سرما یمال  یشرکت مادر تخصص

 عام( ی)سهامنایس یگذار
 22/92/2599 22/92/2189 موظف ریغ

 اسناعییی  آقا  حنیا رضا
مایر عامل و نایب 

 رئیس هیئا مایره

تر ا گهترش  شاورز  و رامپرور  

 فرروس پارس )ساامی خاص(
 22/92/2599 22/92/2189 موظف

 22/92/2599 22/92/2189 غیر موظف بنیار مهتضعفان انقالب اسالمی  عضو هیئا مایره ترابی    آقا  جوار 

 ربیعی  آقا  مظاهر 
  و ارار  مایر ما ی 

 عضوهیئا مایرهو

تر ا پیونا تجارت آتیه 

 ایرانیان)ساامی خاص(
 22/92/2599 22/92/2189 موظف

 22/92/2599 22/92/2189 غیر موطف - هیئا مایره عضو باقریان  آقا  احهان ا ه 

 

  :قانونیبازرس و  مشخصات حسابرس
به عنهوان حههابرس و   ،  سازمان حهابرسی 10/51/1939ساالنه مورخ به موجب مصوبه مجنع عنومی عار  

 انتخاب گرریاه اسا. حهابرس و بازرس قانونی تر ا رر سال مها ی قبهل   سال یكبازرس قانونی برا  مات 

  بوره اسا. ل  شور  سازمان حهابرسی
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 :سهام وضعیت
 :اسابوره  به ترح زیر جار  و رو سال اخیرسال رر )ساامی عا ( راماار  تییهه ننونه ساا  تر ا وضعیا

 ترح
نینه اول سال 

1939 
 1933سال    1931سال

 1505550555 150555555 41505550555 تعاار  ل ساا  تر ا

 45 4109 4109 آزار ررصا ساا  تناور

 10040 30113  90933 آخرین قینا )ریال(

 

 :روند سودآوری و تقسیم سود
 :اسامیزان سور خا ص و سور تقهیم تاه تر ا طی سه سال ما ی اخیر به ترح زیر 

 1930سال  1933سال 1931سال ترح

 133 159 331 سور واقعی هر سام تر ا اصیی )ریال(

 - - - گروه )ریال( سور )زیان( واقعی هر سام

 195 955 155 سور نقا  هر سام )ریال(

 150555 150555 150555 سرمایه )میییون ریال(

 

 

 نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

آورره  ریهال و از محهل   ییونیم 4150555میییون ریال به مبیغ  150555افزایش سرمایۀ قبیی تر ا از مبیغ 

صورت گرفته اسها. نتهایح حاصهل از    موار او یه  نقا  خریامنظور  بهحال تاه ساامااران  مطا بات نقا  و

تصویب تاه و رر تهاریخ  51/51/1931ا عارۀ مورخافزایش سرمایۀ مزبور  ه طی تصنینات مجنع عنومی فوق

 اسا.رر جاول ذیل منعكس تاه .ثبا رسیاها بهنزر مرجع ثبا تر ا 41/54/1939

                                                                     ارقا  به میییون ریال                                                                                                                      

 ترح
مرحیه اول افزایش 

 سرمایه 

مرحیه رو  افزایش 

 ایهسرم

جنع  ل افزایش 

  سرمایه

بع
منا

 

 9050555 1150555 1150555 افزایش سرمایه 

 9050555 1150555 1150555 جنع منابع

ف
صار
م

 

اصالح ساختار  

  ما ی
1150555 1150555 9050555 

 9050555 1150555 1150555 جنع مصارف
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میییههون ریههال بههه  150555مجههوز انجهها  افههزایش سههرمایه از  مبیههغ   19/3/1931رر تههاریخ ایههن تههر ا 

و مطابق صورت جیهه مجنع عنومی فوق   ننورمیییون ریال را از سازمان بورس و اوراق باارار  اخذ 4150555

ن ریهال از  میییهو  4150555میییون ریهال بهه    15055انجا  افزایش سرمایه از مبیغ  51/51/1931ا عاره مورخ 

. هنچنین مجنع انجها  مرحیهه رو  افهزایش     مورر تصویب قرار گرفامحل مطا بات حال تاه و آورره نقا  

میییون ریال را از محل مطا بات حال تاه و آورره نقا   9050555میییون ریال به 4150555سرمایه از مبیغ 

ویض گرریا. تایان ذ ر اسا  ه مرحیه تفمایره تر ا راماار  تییهه ننونه  هیئاظرف مات رو سال را به 

 نزر اراره ثیا تر تاا به ثبا رسیا. 41/54/1939اول افزایش سرمایه رر تاریخ 

 

 

 تشریح طرح افزایش سرمایه
 

 :هدف از انجام افزایش سرمایه

اصهالح سهاختار    از افزایش سرمایۀ موضوع ایهن بیانیهۀ ثبها    (ساامی عا )راماار  تییهه ننونه  هاف تر ا

افزایش ظرفیا گاورار  واحها تهاریار و   ها   مطا بات حال تاه ساامااران بابا مخارج پروژه  تهویه ،ما ی

اسها  هه مخهارج آن  توسهط تهر ا       و باا  اراضهی واحها تهاریار    باره بررار  از امكانات واحا حهن آبار

  شاورز  و رامپرور  فرروس پارس و خانواره باقریان انجا  گرریا

 

 :گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن سرمایه

 ریال میییون  1150555ها  یار تاۀ فوق  جاا اجرا  برنامه رر مرحیه رو   مورر نیاز گذار  مبیغ  ل سرمایه

 باتا.  و منابع تأمین آن به ترح جاول زیر میبوره و 

                                                                                                                                                

 ترح
 آخرین برآورر 

 ()میییون ریال

یغ
مب

 

 1150555 مرحیه رو  افزایش سرمایه -مطا بات حال تاه و آورره نقا 

 1150555 جنع منابع

ف
صار
م

 

 1150555 حال تاه ساامااران  ا باتطمتهویه  واصالح ساختار ما ی 

 1150555 جنع مصارف

 



  دامداری تلیسه نمونه ) سهامی عام(بیانیۀ ثبت سهام شرکت 
 

6 

 

 

 

 :بلغ افزایش سرمایة پیشنهادی و محل تأمین آنم

و با توجه به تفویض مرحیه رو  از طریق  مرحیه اول افزایش سرمایه و ثبا اجرا   با توجه به برنامۀ ارائه تاه

 رر این مرحیه  رر نظر راررهیئا مایره   )ساامی عا (راماار  تییهه ننونه تر امجنع عنومی فوق ا عاره 

هها  تهأمین افهزایش     از محهل  میییون ریال، 9050555میییون ریال به مبیغ  4150555سرمایۀ خور را از مبیغ

 به ترح زیر افزایش رها. سرمایه

میلیون لایر از محل مطالبات حال شده و  9050555میلیون لایر به مبلغ  4150555مرحله دوم افزایش سرمایه: از مبلغ 

 آورده نقدی

 :سهامداران مطالبات 

    باتا:ترح ذیل میجزئیات مطا بات ساامااران عناۀ تر ا و منشاء ایجار آن رر تاریخ تایۀ بیانیۀ ثبا به

 ارقا  به میییون ریال                                                                                                                                                              

 سااماار
ررصا 

 سااماار 

مبیغ سایر 

 مطا بات

مطا بات ساامااران 

ساا  بابا سور 

 پرراخا نشاه

مطا بات بینا 

 مات
 جنع  ل مطا بات

) سام از افزایش سرمایه

 (رو مرحیه 

تر ا گهترش  شاورز  و 

 رامپرور  فرروس پارس
9301 1440990 110339 1110393 4910393 000035 

 400400 - - - - 19 مهتضعفان انقالب اسالمی بنیار

 450949 990339 - 410301 110511 1100 خانواره باقریان

سایر ساامااران و ساا  عرضه 

 تاه رر بورس
4109 - 100109 - 

100109 

 
990901 

 1150555 9300915 1110393 910110 1930913 155 جنع

 

اسا مطا بات حال تاه متعیق به تر ا گهترش  شهاورز  و رامپهرور  فهرروس پهارس و      توضیح الز  به 

بابا پروژه ها  افزایش ظرفیها واحها تهاریار و راه      مبا غ پرراخا تاه  ه مربوط به  اساخانواره باقریان 

راماار  تییههه ننونهه    انااز  واحا حهن آبار و هنچنین بنا   ررن اسنار اراضی واحا تاریار به نا  تر ا

قابهل رر   1931حهابرسهی سهال    مها ی  صورت ها   90-4رر یاراتا  )ساامی عا  ( بوره اسا  ه این مبیغ

بابا سهور سهاا  مربهوط بهه      ساامااران مطا بات .رر این خصوص طیبی ناارنا نو سایر سااماارا سا یابی ا

واحا حهن    بینا مات مربوط به  راه انااز مطا باتاناه م اسا. 1933 سالساا  ماناه پرراخا نشاه سور 

راس را  مو ا و انتقال ما كیها زمهین ، سهاختنان و تاسیههات ایهن واحها از تهر ا         10455 ایآبار با ظرف

 اسا.فرروس پارس  گهترش  شاورز  رامپرور   مذ ور توسط تر ا یخرماره به این تر ا  و تقبل باه

 



  دامداری تلیسه نمونه ) سهامی عام(بیانیۀ ثبت سهام شرکت 
 

9 

 

 

 

   :اساحال تاه به ترح جاول ذیل بات رر ضنن منشاء مطا 
 رقا  به میییون ریالا                                                                                                                                               

 بستانکار شرح سند ردیف

1 
بابا پروژه  از مبا غ پرراخا تاه فرروس پارس  و رامپرور  سام تر ا گهترش  شاورز

  افزایش ظریف گاورار  واحا تاریار
110359 

2 
بابا پروژه  تاه پرراخا تر ا گهترش  شاورز  و رامپرور  فرروس پارس از مبا غ سام 

 بار ه بررار  از امكانات واحا حهن آبار 
190033 

3 
تر ا گهترش  شاورز  و رامپرور  فرروس ررصا  90سام   اراضی واحا تاریار خریا 

 پارس
030139 

 10333  با تر ا گهترش  شاورز  و رامپرور  فرروس پارس سایر مطا بات فی مابین 4

5 
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 136.341 جمع کل

 :صورت وضعیت مالی 

  سال اخیر : 9اطالعات ما ی تر ا رر 

   
 :) حهابرسی تاه(سال اخیر 9ترازنامه 

 

 

ریال ونیییمارقا  به   

 1930 1933 1931 شرح  

      رارایی ها  جار  :

 40493 30951 990134 موجور  نقا

 10115 - - سرمایه گذار   وتاه مات

 910994 330099 1510544 حهاب ها و اسنار رریافتنی تجار 

 - - - سایر حهاب ها  رریافتنی

 30599 130159 410911 رارایی ها  زیهتی غیر مو ا

 910345 300193 1130535 موجور  موار و  اال

 30411 110353 900913 پیش پرراخا ها 

 1350113 4900334 9130151 جمع دارایی های جاری

    رارایی ها  غیر جار  :

 1900014 9110191 9100999 رارایی ها  ثابا مشاور

 931 10011 10949 رارایی ها  نامشاور

 4090413 4310913 9430904 رارایی ها  زیهتی مو ا

 930 933 933 گذار  ها  بیناماتسرمایه 
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 ( ارقا  میییون ریال   )  
 

 - - - سایر رارایی ها

 1110005 3110953 3190103 جمع دارایی های غیر جاری

 3900433 9050951 3350133 جمع کل دارایی ها

     باهی ها  جار  :

 4490434 1990310 9950193 حهاب ها واسنار پرراختنی تجار  

 10311 991 90444 پیش رریافا ها

 140495 990911 140311 ساا  پرراختنیسور 

 410114 490931 430140 تهایالت ما ی  وتاه مات

 4140490 0130111 1590151 جمع بدهی های جاری

     باهی ها  غیر جار  :

 -  - - تهایالت ما ی رریافتی بینا مات

 4950903 1410111 1110393 پرراختنی ها  بینا مات

 311 410141 410390 تهایالت ما ی بینامات

 190009 440139 400133 ذخیره مزایا  پایان خاما  ار نان

 4050909 1390551 1310945 جمع بدهی های غیر جاری

 0440099 1110119 0300941 جمع کل بدهی ها

     حقوق صاحبان ساا  :

 15،555 150555 150555 سرمایه 

 - - 1930341 افزایش سرمایه رر جریان 

 1،555 10555 10555 اناوخته قانونی

 900159 090009 1010510 سور انباتته

 1140159 1900009 9310314 جمع حقوق صاحبان سهام

 3900433 9050951 3350133 جمع بدهی ها و جمع حقوق صاحبان سهام
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 :سال اخیر 9صورت سور و زیان 

 

 1930 1933 1931 ترح

 0140030 3190441 3190913 ررآما عنییاتی

(0390140) (9090544) باا  تنا  تاه  اال  فروش رفته  (0110193) 

 31،153 110133 1400941 سود ناخالص

(440013) (910950) هزینه ها  فروش ، ارار  و عنومی  (45،555) 

(140009) (00155) سایر اقال  عنییاتی  (13،991) 

 41،014 930330 900313 عملیاتیسود 

 14،511 410313 140331 سور فروش رارایی ها  زیهتی مو ا

(190501) (150190) هزینه ها  ما ی  (1،599) 

 491 10900 (111) سایر ررآماها و هزینه ها  غیر عنییاتی 

 94،199 030110 1190134 سود قبل از کسر مالیات

 - - - ما یات بر ررآما

 94،199 030110 1190134 سود خالص

  گررش حهاب سور انباتته :

 94،199 030110 1190134 سور خا ص  

 19،145 900159 090009 سور انباتته رر ابتاا  سال

(990355) (030555) سور ساا  مصوب  (10،055) 

 - - - اناوخته قانونی

 90،159 090009 1010510 سود  انباشته در پایان سال

 

    : یمال ینسبت ها لیو تحل هیتجز

 اسا. ریبشرح ز 1931 ای غا 1930  سا اا  تر ا برا انیترازنامه وسوروز  نهبتاا یبررس
 

واحا  ترح

 سنجش
1931 1933 1930 

 1 1 9 ررصا نهبا جار 

 19 31 14 ررصا اا  تر ایینهبا باهی جار  به  ل رارا

 131 041 139 ررصا نهبا باهی به حقوق صاحبان ساا 

 11 14 10 ررصا نهبا سور ناویژه به فروش

 1 3 3 ررصا نهبا سور ویژه به فروش
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 19 13 99 ررصا جنع حقوق صاحبان ساا  به جنع رارائیاا(نهبا ما كانه )

 94 91 34 ررصا نهبا جنع باهیاا به جنع رارائیاا

 

 روره وصول مطا بات تر ا طی سه سال اخیر:

 1930 1933 1931 ترح

 10 19 99 وصول مطا بات)روز( روره

 

  :های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایهبرنامه
 این تر ا مجبور به اخذ تهایالت ما ی اسا  ه باعث باالرفتن هزینه هها    ،رر صورت عا  افزایش سرمایه 

و  اقهاامات  بابارر ضنن با توجه به اینكه این افزایش سرمایه و  اهش سور آور  تر ا خواها گرریا ما ی 

ساامااران عنهاه تهامین تهاه     وتهایالت  ،از محل منابع راخیی  ه اساانجا  تاه ا   سرمایه گذار  ها 

تر ا رچهار مشهكل    ،اا پرراخا باهی ها  ایجار تاهجو رر صورت عا  انجا  این افزایش سرمایه  اسا 

 نقاینگی خواها گرریا.

 

مدیره در خصوص از تهیه گزارش توجیهی هیئتتغییرات ایجاد شده در اطالعات شرکت پس 

 :افزایش سرمایه

 

یا رویاار قابل مالحظه  پس از تایه گزارش توجیای هیئا مایره رر خصوص افزایش سرمایه هیچ گونه تغییر

  رخ نااره اسا.، باتا  )ساامی عا ( ا   ه نیازمنا افشاء رر تر ا راماار  تییهه ننونه
 

  :عوامل ریسک
سرمایه گذار  رر طرح موضوع افزایش سرمایه پیشناار  و فعا یا تر ا راماار  تییهه ننونه ، بها ریههك   

ها  با اهنیتی هنراه اسا . سرمایه گذاران بایا پیش از تصنیم گیر  رر خصهوص سهرمایه گهذار  رر ایهن     

  اسا.تر ا ، عوامل مطرح تاه را ما نظر قرار رهنا . این عوامل به ترح زیر 

ریهك نقاینگی : تر ا به ر یل ساختار نامناسب ما ی و تعااات بینا مات بها مشهكل تهامین نقهاینگی      -1

 ه این امر ضرورت افزایش سرمایه برا  اهااف پیش بینهی تهاه جاها اصهالح سهاختار مها ی را        اساروبرو 

 اجتناب ناپذیر ننوره اسا.

نرخ فروش تیرخا  باون توجه به رتها  هزینهه   ریهك ناتی از نرخ فروش تیر : رخا ا رو ا رر تعیین  -4

ها  تو یا و هنچنین با توجه به فهار پذیر بورن تیر خا  و عا  توانایی رر نگااار  آن ،باعث افزایش قارت 

 ارخانجات  بنی رر تعیین نرخ فروش تیر خا  گرریاه ،  ه این امر حاتیه سور این محصول را  هاهش راره  

 یا و حامل ها  انرژ  از یك سو و عا  رریافها یارانهه رو تهی از سهو  ریگهر از      اسا.افزایش هزینه ها  تو

 چا ش ها  مام تر ا رر سا اا  اخیر بوره اسا .
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ریهك نوسانات قینا خریا نااره ها  رامی :  باتوجه به سام عناه مصرف ناهاره هها  رامهی رر تو یها      -9

از سیاسا ها  رو ا و افهزایش هزینهه هها      نااره ها  رامی  تیرخا  و تاثیر پذیر  میزان عرضه و قینا 

حنل و نقل تا زمان تحویل به راماار  می توان گفا این صنعا هنواره رستخوش فراز و نشیب ها  فهراوان  

 رر خصوص  اهش عرضه موار او یه و یا افزایش قینا خریا گرریاه اسا .

 

 نویسی سهام  پذیره

  :تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایهحق وجودنحوة عمل ناشر در صورت 

رامهاار    تهر ا ، افزایش سرمایهنویهی نشاه( ناتی از تقا  استفاره نشاه )ساا  پذیرهوجور حقرر صورت 

 .اقاا  ننایا فرابورس ایرانبازار  طریق اسا نهبا به عرضۀ عنومی آن ازموظف  )ساامی عا ( تییهه ننونه

 :نویس پذیره /متعهدانمشخصات متعهد
نویسیی تمیامی سیهام در نظیر      منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیرهدر صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به

شرکت گسیترش کشیاورزی و دامپیروری    جهت عرضۀ عمومی، شرکت دامداری تلیسه نمونه )سهامی عام( گرفته شده 
نویسیی  های استفاده نشیده )سیهام پیذیره   تقدمخرید کل حقمتعهد گردیده  تا نسبت به  )سهامی خاص(فردوس پارس

نویسی به شرح جیدول   روز پایانی مهلت عرضۀ عمومی اقدام نماید. مشخصات متعهد پذیره 5نشده( حداکثر ظرف مدت 
 :استزیر 

 

 نام متعهد
شخصیت 

 حقوقی
 هداتعمیزان ت نوع قرارداد موضوع فعالیت

شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری 
 )سهامی خاص(فردوس پارس

 حقوقی
کشاورزی و هلدینگ  

 دامپروری
خرید  سهام  تعهد

 پذیرفته نشده
خرید کلیه حق تقدم های باقی مانده 

 روز پایانی عرضه عمومی 5ظرف مدت 

 :نویسی، بر اساس قرارداد منعقده به شرح زیر است حدود مسئولیت متعهد پذیره
روز پایانی  0رر افزایش سرمایه  تر ا راماار  تییهه ننونه)ساامی عا ( ظرف مات ها  استفاره نشاه  ریا حق تقا ختعاا 

 عرضه عنومی.

 

 نویس:های قبولی سمت متعهد/ متعهدان پذیرههزینه

 .متعاا پذیره نویس هیچگونه هزینه ا  از بابا قبو ی سنا متعاا پذیره نویس رریافا نخواها  رر
 

 :استفاده نشده تقدمحق از فروشوجوه ناشی  خصوصنحوة عمل ناشر در 
هها  اسهتفاره نشهاه    تقا موظف اسا وجوه حاصل از فروش حق راماار  تییهه ننونه) ساامی عا  (تر ا 

و  هارمزر     مربوطهه هها پس از  هر هزینهه و پاره ساا  ناتی از افزایش سرمایه را نویهی نشاه( )ساا  پذیره

-، به حههاب رارنهاگان حهق   )مطابق رستورا عنل مراحل زمانی افزایش سرمایه( ها  یار تاهتقا فروش حق

  منظور ننایا. یار تاهها  تقا 

 :سایر اطالعات با اهمیت در تصمیم گیری استفاده کنندگان با توجه به افزایش سرمایه
 ناارر.اطالعات با اهنیتی خارج از گزارش توجیای افزایش سرمایه  ه قابل ذ ر باتا وجور   


