
  
  افزایش سرمایه نویسی  آگهی پذیره

  )سهامی عام(سیمان باقران شرکت 
  1397 ثبت شده به شمارة

  
و جلسه هیئت مدیرة شرکت سیمان بـاقران   14/11/90العاده مورخ  مصوبۀ مجمع عمومی فوقساند به استناد  ر به اطالع می

زمان بـورس و اوراق بهـادار، مقـرر گردیـد     سا 23/05/92مورخ 232616/121و مجوز شمارة   03/06/92سهامی عام مورخ 
میلیون سهم  600میلیارد ریال، منقسم به  600میلیارد ریال به مبلغ  400سرمایۀ شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 

  :ریالی به شرح زیر افزایش یابد1000
  ریال، 000،000،000،400: سرمایه فعلی شرکت )1
 ریال، 000،000،000،200: مبلغ افزایش سرمایه )2

 ریال  000،000،000،600: مبلغ سرمایه پس از افزایش )3

 ریال 1000: ارزش اسمی هر سهم )4

 میلیون سهم، 200: تعداد سهام عرضه شده )5

 عادي: نوع سهم )6

 .انجام خواهد شدمیلیارد ریال  200شرکت از محل آورده نقدي به مبلغ افزایش سرمایۀ : محل افزایش سرمایه )7
 ین منابع مالی الزم جهت تکمیل و راه اندازي کارخانهتام: موضوع افزایش سرمایه )8

تقـدم خریـد سـهم جدیـد تعلـق       حـق  50تعـداد   03/06/92سهم متعلقه در تاریخ 100به هر صاحب سهم، در ازاي هر  )9
تقدم محاسبه و به سهامداران هاي متعلقه هر سهم در گواهینامۀ حقتقدمبدیهی است تعداد دقیق سهام و حق. گیرد می

 . خواهد شد اعالم
خود  تقدم سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامۀ حق )10

 .این آگهی مراجعه نمایند 12جهت دریافت گواهینامۀ مربوطه به آدرس مندرج در بند توانند  را دریافت ننمایند، می
 .باشد روز از تاریخ انتشار این آگهی می 60سهام جدید،  تقدم در خرید مهلت استفاده از حق )11
سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شـدة زیـر اقـدام     )12

 : نمایند
 ساب شمارة تقدم خرید سهام جدید بابت بهاي سهام را به ح بایست مبلغ تعیین شده در گواهی حق سهامداران می

سیبا این شرکت نزد بانک ملی شعبۀ مرکزي بیرجند واریز کرده و رسید بانکی مربوطه، بـه انضـمام    0106353254001
خیابـان   -بیرجنـد  -تقدم خرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانی خراسان جنـوبی   گواهی حق

دفتر سهام شـرکت واقـع در خراسـان    / مستقیماً به دفتر مرکزي بیست متري یاس ارسال نموده و یا مدارك را–غفاري 
 .بیست متري یاس تحویل و رسید دریافت نمایند–خیابان غفاري  -بیرجند -جنوبی 



نویسـی   توانند در مهلت تعیـین شـده بـراي پـذیره     در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می )13
تقـدم خریـد سـهام     با توجه به قابلیت معاملۀ مکرر حق. از طریق فرابورس اقدام نمایندتقدم خود  نسبت به واگذاري حق

نویسی نسبت به واریز بهاي سهام جدید به حسـاب شـمارة    بایست قبل از پایان مهلت پذیره شرکت، خریداران نهایی می
اقدام کرده و رسید بانکی مربوطه، بـه انضـمام    سیبا این شرکت نزد بانک ملی شعبۀ مرکزي بیرجند 0106353254001

خیابان  -بیرجند -تقدم خرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانی  خراسان جنوبی  گواهینامۀ حق
دفتر سهام شـرکت واقـع در خراسـان    / بیست متري یاس ارسال نموده و یا مدارك را مستقیماً به دفتر مرکزي–غفاري 
بدیهی است در صورت عدم ارسال . بیست متري یاس تحویل و رسید دریافت نمایند–خیابان غفاري  -بیرجند -جنوبی 

 . مستندات یاد شده یا عدم واریز بهاي اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت
هاي ایجاد شده، توسـط   اند و همچنین پاره سهم تقدم خود استفاده ننموده تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق حق )14

هـا و کـارمزد متعلقـه بـه حسـاب       شرکت از طریق فرابورس ایران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پـس از کسـر هزینـه   
 .بستانکاري سهامداران منظور خواهد شد

 :نکات مهم
 نویسی بر عهدة ناشر است مسئولیت صحت و قابلیت اتکاي اطالعات اعالمیۀ پذیره. 
 یابـان و مشـاوران حقـوقی ناشـر، مسـئول جبـران خسـارت وارده بـه         مایه، حسـابرس، ارزش ناشر، شرکت تأمین سر

گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائۀ اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضۀ اولیه  سرمایه
 .اند ها باشد، متضرر گردیدهکه ناشی از فعل یا ترك فعل آن

 د سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقـررات قـانونی و مصـوبات    ثبت اوراق بهادار نز
سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطالعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوري ویا توصیه و سفارشی 

 .اشدب هاي مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی ها یا طرح درمورد شرکت
  و به حـد نصـاب نرسـیدن آن و زمـان      30/12/91با توجه به برگزاري نوبت اول مجمع عمومی سال مالی منتهی به

برگزاري مجمع عمومی عادي نوبت دوم سالیانۀ شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاري ایـن مجمـع عمـومی    
  .تقدم سود تعلق نخواهد گرفت گان حقلذا به دارند .ها به ثبت نخواهد رسید عادي نزد مرجع ثبت شرکت

 تقدم عرضه شده در فرابورس  را دارند جهت کسب اطالعات بیشتر در خصـوص   سایر افرادي که تمایل به خرید حق
 http://www.bagherancement.comتوانند بـه سـایت اینترنتـی شـرکت بـه آدرس       فعالیت شرکت، می

 . اس حاصل نمایندتم 0561-4341045مراجعه و یا با شمارة تلفن 
    گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنـین بیانیـۀ

و سامانه جامع  http://www.bagherancement.comثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس 
  .اشدب در دسترس  می http://codal.ir اطالع رسانی ناشران به آدرس 

 


