(( گضاسش عولىشد صٌذٍق سشهایِگزاسی تاًه دی تشای سال هالی هٌتْی تِ ))1395/03/22

تاریرچٍ 3
صٌذٍق سشهایِگزاسی تاًه دی وِ صٌذٍلی تا سشهایِ تاص دس اًذاصُ تضسي هحسَب هی ضَد دس تاسیخ 1390/03/22
تحت ضواسُ ً 10869ضد ساصهاى تَسس ٍ اٍساق تْاداس ٍ ضواسُ ً 27672ضد هشجع ثثت ضشوتْا ٍ هَسسات غیش تجاسی
استاى تْشاى تِ ثثت سسیذُ استّ .ذف اص تطىیل ایي صٌذٍق ،جوعآٍسی سشهایِ اص سشهایِگزاساى ٍ تطىیل سثذی اص
داساییّای هالی ٍ هذیشیت ایي سثذ است .تا تَجِ تِ پزیشش سیسه هَسد لثَل ،تالش هیضَد تیطتشیي تاصدّی هوىي
ًصیة سشهایِگزاساى گشدد .تشای ًیل تِ ایي ّذف ،صٌذٍق دس سْام ،حك تمذم خشیذ سْام پزیشفتِ ضذُ دس تَسس ،اٍساق
تْاداس تا دسآهذ ثاتت ٍ سپشدُّای تاًىی ،سشهایِگزاسی هیًوایذ .هذت فعالیت صٌذٍق تِ هَجة هادُ  5اساسٌاهِ2 ،
سال است وِ طی صَستجسلِ هجوع صٌذٍق ٍ تاییذ ساصهاى تَسس اٍساق تْاداس تِ هذت  3سال دیگش توذیذ گشدیذ.
هشوض اصلی صٌذٍق دس تْشاى ـ خیاتاى خالذ استاًثَلی(ٍصساء) ـ ًثص خیاتاى چْاسدّن ـ ضواسُ  58ـ طثمِ سَم ٍالع
ضذُ ٍ صٌذٍق داسای  20ضعثِ هیتاضذ.

ارکان صىسيق3
صٌذٍق سشهایِگزاسی تاًه دی وِ اص ایي تِ تعذ صٌذٍق ًاهیذُ هیضَد اص اسواى صیش تطىیل ضذُ است:
مجمع صىسيق؛ اص اجتواع داسًذگاى ٍاحذّای سشهایِگزاسی هوتاص تطىیل هیطَد ٍ تطشیفات دعَت،تطىیل ٍ
تصوین گیشی آى دس اساسٌاهِ،اهیذ ًاهِ،هذیش ،هتَلی،ضاهي،هذیش ثثت ٍ حساتشس سا تغییش هی دّذ.فمط داسًذگاى
سشهایِگزاسی هوتاص،تا ضشایط هزوَس دس هادُ  34اساسٌاهِ،دس هجاهع صٌذٍق حك سای داسًذ .اساهی داسًذگاى
ٍاحذّای هوتاص تِ ضشح صیش است:

رزیف
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کارگشاری آگاٌ

00777

%07

مسیز صىسيق 0ضشوت واسگضاسی تاًه دی (سْاهی خاظ) وِ دس تاسیخ  1379/05/05تِ ضواسُ  164960دس اداسُ
ثثت ضشوتْای تْشاى تِ ثثت سسیذُ استً .طاًی هذیش عثاست است اص تْشاى ـ خیاتاى خالذ استاًثَلی(ٍصساء) ـ ًثص
خیاتاى چْاسدّن ـ ضواسُ  58ـ طثمِ سَم .
متًلی صىسيق ؛ سثذ گشداى آسواى است وِ دس تاسیخ 1390/05/22تِ ضواسُ ثثت ً 411660ضد هشجع ثثت
ضشوتّای ضْشستاى تْشاى تِ ثثت سسیذُ استً .طاًی هتَلی عثاستست اص :تْشاى،خیاتاى خالذ استاًثَلی؛خیاتاى
ًَصدّن؛ضواسُ،20ساختواى سیتَى طثمِ ٍ 4احذ .7
ضامه صىسيق ي مسیز ثبت ؛ ضاهي صٌذٍق،تاًه دی است وِ دس تاسیخ  1389/02/20تا ضواسُ ثثت ً 374111ضد
هشجع ثثت ضشوت ّای ضْشستاى تْشاى تِ ثثت سسیذُ استً.طاًی ضاهي عثاستست اص تْشاى-خیاتاى تخاسست-وَچِ
یىن-پالن .13
حسابزس صىسيق ؛ هَسسِ حساتشسی تْوٌذ وِ دس تاسیخ آرس هاُ  1358تِ ضواسُ ثثت  2035دس هشجع ثثت
ضشوتّای تْشاى تِ ثثت سسیذُ استً .طاًی حساتشس عثاست است اص تْشاى – خیاتاى لائن همام فشاّاًی – ضواسُ 114
اطالعات سزمایٍگذاری صىسيق زر تارید 5021/70/22
ذالص ارسش ريس زاراییُا 532,701,530,055 3ریال
تعساز ياحسَای سزمای گذاری ممتاس 57,777 3ياحس
تعساز کل ياحسَای سزمایٍ گذاری 32,075 3ياحس
تعساز زاروسگان ياحسَای سزمایٍ گذاری3
اشراص حقًقی  1ي اشراص حقیقی 571
وسبت سزمایٍ تامیه شسٌ تًسط اشراص حقیقی 1 3زرصس
ارسش اسمی َز ياحس سزمایٍ گذاری 5,777,777 3ریال
وزخ صسير ي ابطال َز ياحس سزمایٍ گذاری زر تارید گشارش3
 2,323,020ریال ي  2,112,721ریال

مقایسٍ باسزٌ صىسيق3
باسزٌ صىسيق شاذص صىسيقَا شاذص باسار

باسزٌ صىسيق

شاذص صىسيق َا

شاذص باسار

یه ّفتِ اخیش

2.11

1.62

یه هاُ اخیش

1.12

1.49

سِ هاُ اخیش

8.92

5.69

یىسال اخیش

44.05

20.10

تزکیب زاراییُای صىسيق3

هیضاى تَصیع ضذگی سْام دس سثذ داساییّای صٌذٍق:

