رهبر جنبش انصارا ...يمن تصريح کرد

اخبار

شهادت «صالح الصماد» بدون پاسخ نميماند

 ۹کشته و  ۱۶زخمی؛آمار قربانیان
حمله خودرو به عابران در تورنتو

پلیس شــهر «تورنتو» پس از حمله یک
خودروی ون به عابــران پیاده در منطقه
«نورث یورک» با صدور بیانیهای از افزایش
آمار قربانیان ایــن حادثه خبر داد و اعالم
کرد که تحقیقات گســتردهای در رابطه با
این حادثه در جریان است.به گزارش فارس
به نقل از پایگاه «ســی .بی .سی» کانادا،
پلیس میگوید دستکم  ۹نفر پس از آنکه
توسط خودروی مهاجم زیر گرفته شدهاند،
جان خود را از دست دادهاند .حداقل  ۱۶نفر
هم در این حادثه زخمی شدهاند که گفته
میشود حال برخی از آنها وخیم است.به
گفته پلیس ،راننده خودرو بازداشت شده و
در بازداشتگاه به سر میبرد .در ویدئویی که
از لحظات بازداشــت این فرد منتشر شده،
به نظر میرســد که او پس از زیر گرفتن
عابران ،از خودرو پیاده شده و چیزی را که
به نظر میرسد یک اسلحه کمری است،
به سمت نیروهای پلیس نشانه رفته است.
ســی .بی .سی به نقل از منابعی در پلیس
هویت مهاجم را «الک میناســیان»۲۵ ،
ساله ،اعالم کرده است«.جاستین ترودو»
نخســتوزیر کانادا با ابراز تأسف از حادثه
تورنتو ،در توییتر نوشت که «داریم به دقت
اوضاع را رصد میکنیم».

گروه جهان:سيد عبدالملک الحوثي رهبر
جنبش انصارا ...در پي اعالم شــهادت
صالح الصماد رئيس شوراي عالي سياسي
يمن سخنراني کرد.
ســيد عبدالملک الحوثــي در ابتداي
ســخنراني خود ،حمله هوايي عربستان
به مراسم عروســي در استان حجه را
که به کشــته و زخميشدن  90نفر از
شــهروندان يمني منجر شــده است،
محکوم کرده و شهادت «صالح الصماد»
رئيس شوراي عالي سياسي يمن را به
ملت يمن تسليت گفت .رهبر انصارا...
افــزود :جنگندههاي ائتالف ســعودي
خودروي صالح الصماد را طي سه نوبت
هدف قرار دادند که به شهادت او منجر
شد .سيد عبدالملک الحوثي تاکيد کرد
که کشــورهاي متخاصم و در راس آن
عربســتان و آمريکا بايد مسئوليت اين
جنايــت را بر عهده بگيرند .اين جنايت
بدون پاسخ نخواهد بود .او تصريح کرد:
عربستان ســعودي صالح الصماد را در
صدر ليست ترور خود داده بود.اينگونه
اقدامات جنايت آميز عربســتان ،ملت
ما را تســليم نخواهد کرد .رهبر جنبش
انصارا ...يمن در پايان ســخنراني خود
از اهالي الحديــده که صالح الصماد در
اين اســتان به شــهادت رسيده است،
خواست تا در تظاهراتي که الصماد قبل
از شهادتش خواســتار آن شده بود ،به
شکل گسترده شــرکت کنند .الحوثي
ضمــن درخواســت از يمنيهــا براي
شرکت گسترده در مراسم تشييع پيکر
رئيس شوراي عالي سياسي يمن اعالم
کرد که پس از مراسم تشييع پيکر صالح
الصماد ،سخنراني خواهد کرد.

توافق نهایی بر سر چگونگی
پیشبرد مذاکرات سران  ۲کره

مقامات دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی
اعالم کردند تقریبا تمام اقدامات مقدماتی
الزم برای نشســت آتی میان مون جائه-
ایــن رئیس جمهور کره و کیم جونگ اون
رهبر کره شمالی انجام شده است.به گزارش
تســنیم به نقل از یونهاپ،در حالی که تنها
دو روز تا برگزاری این نشست تاریخی باقی
مانده کره جنوبی قرار اســت تمرینی برای
برگزاری این دیدار برگزار کند تا همه چیز
طبق برنامه پیش رود.روز چهارشنبه یعنی
امروز مقامات دو کره یک نشســت نهایی
در منطقه امنیتی مشترک پانجومون محل
برگزاری ســومین نشست مشترک سران
دو کره برگزار خواهد شــد.مقامات دو کره
اخیرا درباره جزییات دیدار سران دو کره به
توافق رسیدند.کره شمالی و جنوبی سه دور
مذاکرات کاری درباره پروتکلها ،اقدامات
امنیتی و پوشش رسانهای نشست  27آوریل
(جمعه هفتم اردیبهشــت) برگزار کرده اند.
دیروز سه شنبه کوان هیوک-کی سخنگوی
دفتر ریاســت جمهوری کره اعالم کرد دو
طرف به توافقی نهایی دست یافته اند.
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پيروز شود.جنگي که براي جلب رضايت
و تحقــق منافع و اهداف صهيونيســم
جهاني و آمريکا و همپيمانانشــان آغاز
شد.اين جنبش همچنين خواستار وحدت
ملتهاي عربســتان و يمن براي پايان
دادن بــه اين جنگ بيهــوده ،از طريق
کليه راههاي قانوني ،سياســي و ميداني
شد و از امت اسالميو عربي خواست تا
بــا تماميابزارها و راهها براي تحقق هر
چه ســريعتر پيروزي امت اسالم با ظلم
مقابله کنند.جنبش کرامت عربســتان
سال گذشــته با الهام گيري از اصول و
مباني شهيد آيتا« ...نمر باقر النمر» در
دومين سالگرد شهادت اين روحاني شيعه
اعالم موجوديت کرد«.معن الجربا» فعال
سياسي عربستان نيز دبير کل اين جنبش
تعيين شد.

جايگزين شــهيد «صالح الصماد»
انتخاب شد

در عين حال شوراي عالي سياسي يمن
پس از صدور بيانيه شهادت صالح الصماد
رئيس شــورا اعالم کرد که جايگزين او
انتخاب شد.شوراي عالي سياسي افزود:
از اين پس« ،مهدي المشــاط» به جاي
الصماد رئيس شوراي عالي سياسي يمن
خواهــد بود و رهبــري آن را در مراحل
آينده بر عهده خواهد داشت.شوراي عالي
سياسي يمن به مناسبت شهادت الصماد،
سه روز عزاي عمومياعالم کرده است.
شوراي عالي دفاع ملي يمن نيز با صدور
بيانيهاي ضمن تسليت به ملت يمن هب
مناسبت شهادت الصماد ،حالت آمادهباش
کامل را اعالم کرد.
جنبش کرامت عربستان نيز شهادت

«صالح الصماد» را تسليت گفت

همچنين جنبــش کرامت عربســتان
شهادت «صالح الصماد» رئيس شوراي
عالي سياسي يمن را به مردم اين کشور
تبريک و تســليت گفــت.در بيانيه اين
جنبش مخالف سياســتهاي رژيم آل
سعود در عربســتان ،آمده است که بار
ديگر رژيم بن سلمان با ادبيات توحش و
کينهتوزي ،دشمنياش با امت اسالميو
کراهت شديدش از الگوهاي آزادگان را
نشان داد.اين جنبش معارض در ادامه به
امت عربي و اسالمي ،مردم و دولت يمن
و جنبش انصارا ...و شخص «عبدالملک
الحوثي» رهبر انصارا ،...شهادت الصماد
را کــه با حمايت نيروهاي اســتعمارگر
آمريکايي صــورت گرفتــه ،تبريک و
تســليت گفت و اقدام آل سعود در ترور

اين رهبر انصارا ...را محکوم کرد.در ادامه
اين بيانيه همچنين جنايت آل سعود در
هدف قرار دادن يک مراسم عروسي در
روســتاي «حجة» يمن و کشتار زنان
و مردان و کــودکان بيگناه محکوم و
اعالم شد که اين جنايت که به کشته و
زخميشدن  88شهروند يمني منجر شد،
به دســت رژيم بن سلمان و سالحهاي
آمريکايــياش صورت گرفــت و اين
خونهاي پاک به طوفاني تبديل خواهند
شد که در نهايت عرش طاغوتيان را دير
يا زود خواهند لرزاند .جنبش کرامت در
ادامه ابراز اميدواري کرد ملت عربستان بر
رژيم پادشاهي که آنها را وارد اين جنگ
ظالمانه عليه برادران ديني و عرب خود
در يمن کرد و موجب کشــتار ،آوارگي و
زخميشدن هزاران تن از اين دو ملت شد،
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اخبار
الوروف :آمریکا قصد
ترک سوریه را ندارد

«ســرگئی الوروف» وزیر امــور خارجه
روســیه روز سهشــنبه (دیــروز) تصریح
کرد ،علیرغم ادعاهــای «دونالد ترامپ»
رئیسجمهور آمریکا ،واشــنگتن به طور
فعال در حال سنگرگیری در کرانه شرقی
رود فرات در سوریه است و قصد ترک این
کشور را ندارد .به گزرش فارس به نقل از
اسپوتنیک ،الوروف در اینباره توضیح داد:
«در خصوص بازســازی اقتصادی ،زمان
میبرد و من متقاعد شدم که همه ما باید
در راســتای منافع مردم سوریه و با احترام
به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه وارد
عمل شویم» .وزیر خارجه روسیه تصریح
کرد که این اظهاراتش به این دلیلی است
که «مجموعی از کشورها عمداً به دنبال
تجزیه ســوریه هســتند» .وی ادامه داد:
«آمریکا متعهد شــده است که تنها هدف
این کشــور ،دفع تروریســتهای سوریه،
شکست گروه موسوم به «داعش» است
اما برخالف تمامی ادعاهایشان ،برخالف
ادعاهای ترامــپ ،آمریکا در حقیقت خود
را در کرانه شــرقی فرات جای داده است
و قصد ترک (سوریه) را ندارد».

ائتــاف « 14فوريــه بحريــن» و
«عصائب اهل الحق» عراق ترور «صالح
الصماد» را محکوم کردند

جنبــش «عصائب اهل الحق» عراق به
رهبري شيخ «قيس الخزعلي» و ائتالف
جوانان انقــاب  14فوريه بحرين طي
بيانيههايي جداگانه ،اقدام رژيم آل سعود
در ترور «صالح الصماد» رئيس شوراي
عالي سياســي يمن را محکوم کردند.
به اعالم پايگاه اطالعرســاني شــبکه
«المســيرة» ،عصائب اهل الحق عراق
اعــام کرد که شــهادت صالح الصماد
بر ثبات ملت يمن در مقابله با دشــمن
متجــاوز خواهد افزود.ائتــاف جوانان
انقالب  14فوريه بحرين نيز اعالم کرد
که شــهيد الصماد همواره در کنار توده
مردم بوده و رهبري اســت که در تاريخ
ماندگار و جاودانه خواهد شد.

موج تازه حمالت ارتش سوریه به
مقرهای تروریستها در جنوب دمشق

ارتش ســوریه در ازسرگیری عملیات خود
از نابودی گروهی از تروریستهای فراری
در منطقه «حجراالسود» در جنوب دمشق
خبر داد .ارتش سوریه بر مزارعی که شهرک
ببیــا را از یلدا جدا میکند ،تســلط یافته
است .به گزارش ایســنا ،به نقل از سایت
شــبکه المیادین ،ارتش سوریه موفق شد
در ازسرگیری عملیات تسلط بر تونلهای
حفر شده توسط تروریســتها در منطقه
«حجراالســود» واقع در جنوب دمشــق
گروهی از تروریستهای فراری را نابود کند.
ارتش سوریه به دنبال تامین امنیت مرزهای
پایتخت سوریه پس از تسلط کامل بر جنوب
دمشق اســت .ارتش سوریه اخیرا عملیات
نظامیای جهت رویارویی با پیشرویهای
داعش در جنوب دمشق آغاز کرد.

کویت هشدار داد

ادامه بحران قطر ،منطقه را به نابودی میکشد

معاون وزیر خارجه کویــت ادامه یافتن بحران در
شورای همکاری خلیج فارس را موجب ایجاد شکاف
و اختالف در منطقه دانست .به گزارش ایسنا ،به نقل
از سایت شبکه خبری الجزیره ،خالد جاراهلل ،معاون
وزیــر خارجه کویت اظهار داشــت :با وجود اینکه
پیشرفتی در حل بحران در شورای همکاری خلیج
فارس وجود ندارد ،کویت و کشورهای منطقه بر حل
اختالفــات این منطقه اصرار دارند .جاراهلل با تاکید
بر اینکه ادامه یافتن اختالفات در میان کشورهای
عرب حاشیه خلیج فارس موجب ایجاد شکاف و دو
دستگی در منطقه میشود ،گفت :با محمد بن عبد

الرحمان آل ثانی ،وزیر خارجه قطر راههای حل این
بحران را مورد بررسی قرار دادیم .معاون وزیر خارجه
کویت در ادامه ضمن هشدار نسبت به نتیجه ادامه
یافتن این بحران تاکید کرد :حل نشدن این بحران
به معنای بروز پیامدهایی در تمامی ابعاد است .وی
افزود :اگر این اختالف حل نشود ،آمال و آرزوها و
خواستههای مردم کشورهای عضو شورای همکاری
خلیج فارس از جمله همبستگی ،وحدت ،هماهنگی
و کار مشــترک در راستای منافع کشورهای عضو
نابود خواهد شد ،متاسفانه از زمان بروز این اختالف
ساز و کارهای متعددی در چارچوب این شورا متوقف

جهان

شدند ،نشستها ،دیدارها و ارائه پیشنهادات تعطیل
شدند .همچنین متوقف شدن تمامی فعالیتهای
ثمربخش و مثبت برای منافع کشورهای عضو باید
به پیامدهای حاصل از این اختالف برای امنیت و
ثبات منطقه و روابط کشورهای عضو در گروههای
اقتصادی بزرگ جهان افزوده شــود .معاون وزیر
خارجه کویت تاکید کرد :آمریکا تالشهای بسیاری
برای حل این بحران انجام داده اما مشخص شد که
هنوز شرایط برای برگزاری نشست سران کشورهای
عربی حوزه خلیج فارس و آمریکا مناسب نیست و
احتمال دارد این نشست در سپتامبر برگزار شود.

اعالمیه پذیره نویسی سهام
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گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاصوابسته خود  ،کنترل شرکت  ،موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار
نگرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه نیابد .
-2سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یاکنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد .
ب -موضوع فعالیت های فرعی :
-1سرمایه گذاری مسکوکات  ،فلزات گران بها  ،گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز
-2ســرمایه گذاری در سهام  ،سهم الشــرکه  ،واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها  ،موسسات یا صندوقهای سرمایه
گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود  ،کنترل شرکت  ،موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار
گرفته یا در آن نفوذقابل مالحظه بیابد .
-3سرمایه گذاری درسایردارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی  ،پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع
-4ارائه خدمات مرتبط با بازاراوراق بهادار از جمله :
 -1-4پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری
 -2 -4تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار
 -3 -4مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار
 -4-4تضمین نقد شوندگی  ،اصل یا حداقل سود اوراق بهادار
-5شــرکت می تواند در راســتای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده  ،در حدود مقررات و مفاد اساســنامه اقدام به اخذ تسهیالت مالی یا تحصیل دارایی نماید یا
اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کاال بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد  .این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای
اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشد .
)2مرکز اصلی و نشــانی شــعب شرکت و کد پستی  :مرکز اصلی شــرکت تهران خیابان آفریقا  ،باالتر از میرداماد  ،بن بست آناهیتا  ،پالک  18و کد پستی شرکت
 1917644151است .شرکت فاقد هرگونه شعبه ای می باشد .
)3سرمایه فعلی شرکت 000 :ر000ر000ر382ر 5ریال
)4موضوع افزایش ســرمایه  :جبران مخارج بابت ســرمایه گذاری های انجام شده  ،مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر و تسویه بدهی سهامدار
عمده
)5محل افزایش سرمایه  :از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
)6مبلغ افزایش سرمایه 000 :ر000ر000ر309ر 1ریال
)7مبلغ سرمایه پس از افزایش 000 :ر000ر000ر691ر 6ریال
)8مدت شرکت  :نامحدود
)9نوع سهام  :عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است .
 )10ارزش اسمی هر سهم  1000 :ریال
 )11مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت 000 :ر977ر205ر203ر 1ریال
 )12تعداد سهام قابل عرضه به عموم 023 :ر794ر 105سهم
 )13مشخصات اعضای هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت:
اشخاص حقوقی

شماره ثبت

شناسه ملی

نام نماینده

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

سمت

سیمان هرمزگان

46412

10800074158

سیدجوادمیرزاده
طباطبائی

سیدمحمد

8

1239713411

رئیس هیئت مدیره ( غیرموظف )

صندوق بازنشستگی وظیفه  ،ازکارافتادگی و
پس انداز کارکنان بانکها

19955

10103037570

سیدابوالقاسم سجودی
جورشری

سیدجواد

16

0453179045

نایب رئیس هیئت مدیره
(غیرموظف)

مدیریت توسعه گوهران امید

241570

10102823179

علی اکبر محمدی

علی قلی

111

2391319886

عضو هیئت مدیره (موظف )

سرمایه گذاری ساختمانی سپه

67840

10101127873

مهدی آذر

حیدر

4501

4519435201

عضو هیئت مدیره ( موظف )

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

183650

10102258090

عبدالرحیم همایون پور

فرج اله

287

2141291801

مدیرعامل و عضو هیئت
مدیره(موظف )

( شرکت فاقد عضو علی البدل هیئت مدیره می باشد )
 )14شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی  :در کلیه مجامع عمومی  ،صاحبان سهام می توانند شخصا  ،یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص
حقیقی  ،و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی  ،صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند  .هر سهامدار  ،برای
هریک سهم  ،فقط یک رای خواهد داشت .

 )15مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود  ،تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد ازتصفیه  :تقسیم سود طبق ماده  90اصالحیه قانون تجارت بین صاحبان سهام
فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع  ،تقسیم  10درصد از سود ساالنه بین صاحبان سهام الزامی است  .تشکیل اندوخته
طبق مواد 140و 238قانون تجارت  ،هیئت مدیره مکلف است هرسال یک بیستم از سود حاصل شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید  .همین که اندوخته
قانونی به یک دهم سرمایه رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد  ،کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که
اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد .به پیشنهادهیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته
ها کنار گذاشتهشود  .تقسیم دارایی بعد از تصفیه طبق مفاد اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد .
 )16تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت  :شرکت فاقد سهام ممتاز است .
 )17مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم  :شرکت فاقد هرگونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است
 )18مبلغ باز پرداخت نشده اوراق مشارکت  :شرکت فاقد هرگونه مبلغ باز پرداخت نشده اوراق مشارکت است
 )19مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است  :مطابق با صورت های مالی حسابرسی شده  1396/9/30مجموع
بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت به ترتیب برابر با 760ر011ر 1میلیون ریال و661ر 5میلیون ریال می باشد .همچنین بر اساس یادداشت شماره  29همراه
صورتهای مالی حسابرســی شــده مزبور بدهی های احتمالی به همراه مبلغ تضمین های اعطایی در خصوص بدهی های اشخاص ثالث برابر با 417ر 17میلیون
ریال می باشد.
 )20مدت پذیره نویســی  :پذیره نویســی از اول وقت اداری روز شــنبه مورخ  97/02/08آغاز و تا پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ  97/03/06به مدت  30روز
ادامه خواهد داشت .
تذکر  :چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تامین گردد  ،عملیات پذیره نویسی متوقف خواهد شد .
 )21حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود :حداقل  1سهم و حداکثر 023ر794ر 105سهم می باشد .
 )22مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن :
نام متعهد

شخصیت حقوقی

میزان تعهدات

موضوع فعالیت

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهامی عام

کلیه حق تقدم های استفاده نشده

سرمایه گذاری در شرکتها

 )23روزنامه کثیر االنتشار :روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه ها و آگهی های ناشر درآن منتشر می شود روزنامه اطالعات میباشد  .همچنین اعالمیه مذکور در
روزنامه های دنیای اقتصاد و عصر ایرانیان ( بر اساس مفاد ماده  177الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت ) نیز منتشر می گردد .
 )24چگونگی پذیره نویسی :
با توجه به ثبت شــرکت ســرمایه گذاری سپه ( ســهامی عام ) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  ،پذیره نویسی سهام این شرکت تمام ًا از طریق شبکه کارگزاری
انجام خواهد شد  .متقاضیان پذیره نویسی می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی با مراجعه به شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران
نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند.ضمنا" خریداران حق تقدم فوق  ،می بایست عالوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم  ،مبلغ اسمی هر سهم را نیز
به کارگزار مربوطه بپردازند  .وجوه متعلق به پذیره نویسانی که سهامی به ایشان تخصیص داده نشود  ،حداکثر ظرف مدت  3روز کاری از تاریخ صدور مجوز
استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد .
)25مشخصات حساب بانکی ناشر :مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد :
حساب شماره  2200306325706به نام شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام  ،نزد بانک سپه شعبه ممتاز نگین کد 2200
 )26کلیه اطالعات و مدارک مربوط به شرکت شامل  :اساسنامه  ،طرح اعالمیه پذیره نویسی و آخرین صورتهای مالی به اداره ثبت شرکت های تهران تسلیم شده
است  .همچنین گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  ،گزارش بازرس قانونی وبیانیه ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به
آدرس  www.sinco.irوسایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس  www.codal.irدر دسترس عالقه مندان می باشد .
)27مشخصات سهامداران ( باالی ده درصد ) :
اسامی سهامداران

نوع شخصیت حقوقی

تعداد سهام

درصد مالکیت

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهامی عام

442ر135ر529ر3

% 65/57

 )28نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویسی سهام شرکت  :شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید( سهامی عام ) متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق
تقدم های استفاده نشده ظرف مدت  5روز پایانی مهلت پذیره نویسی اقدام نماید .

نکات مهم :

مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیه پذیره نویسی برعهده ناشر است
ناشر  ،شرکت تامین سرمایه  ،حسابرس  ،ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر  ،مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور  ،تقصیر،
تخلف و یابه دلیل ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد  ،متضرر گردیده اند .
ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  ،به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت
اطالعاتی بوده و به منزله تائید مزایا  ،تضمین ســود آوری و یا توصیه و سفارشــی در مورد شــرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توســط ســازمان
نمیباشد.
پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از موارد یاد شده در این اعالمیه مراتب را کتبا” به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال
نمایند.
تهران – ابتدای خیابان مالصدرا – شماره  13سازمان بورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سپه ( سهامی عام )

