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آگهي ميپذيرد

اعالمیۀ پذیرهنویسی سهام
شرکت سیمان قاین (سهامی عام)
ثبتشده به شمارۀ  46491و شناسة ملی 10100917154

بهاطالع میرســاند بهاســتناد مصوبۀ مجمع عمومی فوقالعاده  1397/04/17و مجوز شــمارة  974/392682-009مورخ  1397/02/23سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایة
شرکت از مبلغ  53,222,400,000ریال بهمبلغ  250,000,000,000ریال که مبلغ 46,777,600,000ریال از سود انباشته و150,000,000,000ریال از مطالبات حال شده سهامداران وآورده
نقدی میباشــد  ،افزایش یابد .در مهلت تعیینشــده جهت استفاده از حقتقدم خرید سهام ،تعداد  149,698،896سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیرهنویسی گردیده است .با
عنایت به انقضای مهلت اســتفاده از حقتقدم مذکور و بهمنظور تحقق افزایش ســرمایه ،تعداد  301،104سهم 000ر 1ریالی استفاده نشدة سهامداران برای پذیرهنویسی عمومی با عنایت
به مجوز شمارة  139730400901110827مورخ  97/10/11ادارة ثبت شرکتها بهشرح زیر عرضه میگردد:
 )1موضوع فعالیت شرکت:
الف -موضوعات اصلی :
ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن ،تهیه و تأمین کلیه مواد و وسائل دستگاه ها و ماشین آالت مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج از کشور.
ب -موضوعات فرعی:
اکتشاف و استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت از قبیل سنگ آهک ،خاک رس ،سنگ آهن ،سیلیس و غیره.
تاســیس شــرکتهای جدید و یا سهیم شدن در شرکت های موجود در جهت تعقیب اهداف شرکت و بطور کلی انجام کلیه عملیات معامالت مجاز تولیدی و بازرگانی و صنعتی که به طور
مستقیم یا غیر مستقیم با تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط می باشد.
مشــارکت در ســایر شــرکت ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید یا تعهد خرید شرکت های موجود و نیز ایجاد و خرید سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی
و موسسات اعتباری مجاز و قانونی.
بطور کلی شرکت میتواند به کلیه عملیات و معامالت مالی و تجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید.
انجام فعالیتهای آزمایشگاهی مرتبط با مواد اولیه و محصوالت سیمان ،بتن،آهک وصنایع ساختمانی ومعدنی
 )2مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی :تهران –بلوارکشاورز-خیابان شهید بهرام نادری پالک 14کدپستی  1416633531شرکت فاقد شعبه میباشد.
 )3سرمایۀ فعلی شرکت 53,222,400,000 :ریال،
 )4موضوع افزایش سرمایه :اصالح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه ای گذشته
)5محل افزایش سرمایه :مبلغ 150,000,000,000ریال از مطالبات حال شده سهامداران وآورده نقدی مبلغ  46,777,600,000ریال از سود انباشته ،
 )6مبلغ افزایش سرمایه  196،777،600،000:ریال ،
 )7مبلغ سرمایه پس از افزایش 250,000,000,000 :ریال،
 )8مدت شرکت :نامحدود
 )9نوع سهام :عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.
 )10ارزش اسمی هر سهم000 :ر 1ریال،
 )11مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت 149,698،896,000 :ریال،
 )12تعداد سهام قابل عرضه به عموم 301،104 :سهم،
 )13مشخصات اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت:
اشخاص حقیقی یا
حقوقی
شرکت سرمایه
گذاری سیمان
تامین
شرکت سیمان
فارس وخوزستان
شرکت سیمان
شمال
شرکت سرمایه
گذاری و توسعه
صنایع سیمان
شرکت سیمان
ارومیه

شمارۀ ثبت
اشخاص حقوقی

شناسۀ ملی
اشخاص حقوقی

نماینده

نام پدر

شماره
شناسنامه

کد ملی

سمت بهطور کامل عضو
موظف و غیر موظف نیز
درج گردد.

151394

10101942066

حمیدرضا
هوشیاری

محمد

9312

0061447498

مدیرعامل وعضوء هیات
مدیره موظف

4088

10100235615

ناصر

8902

0557758076

4492

10100246682

قنبر علی

66

4622184338

218006

10102593454

قاسم نجفی

محمد
حسن

4522

5479726137

نایب رئیس هیات مدیره غیر
موظف

263

10220016318

رامین راهب

مصطفی

668

2296038670

رئیس هیات مدیره غیر م
وظف

فرهاد
نیکخواه
بهنام
عیلخانی

عضوء هیات مدیره غیر
موظف
عضوء هیات مدیره غیر
موظف

* شرکت فاقد عضو علیالبدل هیئتمدیره میباشد.
 )14شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی :درکلیه مجامع عمومی ،صاحبان سهام می تواند شخص ًا،یاوکیل 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 به هم رسانند ،برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت.
 )15مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود ،تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:
ســود قابل تقســیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری بعالوه سود تقسیم نشده سال های قبل

پس از تصویب مجمع عمومی عادی ،در صورت وجود منابع تقسیم  10درصد از سود ویژه ساالنه بین صاحبان سهام الزامی است.
وضع اندوخته قانونی از ســود خالص شــرکت مطابق قانون تجارت انجام میشود .به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل
سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود هرگاه شرکت براساس ماده  54اساسنامه شرکت منحل گردد ،تصفیه امور آن با متابعت از 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 هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است
 )18مبلغ بازپرداخت نشدۀ اوراق مشارکت :شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت نشدۀ اوراق مشارکت است
 )19مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شدهاست :مطابق با صورتهای مالی حسابرسی شدۀ  1396/12/29مجموع بدهیهای کوتاهمدت
و بلندمدت شرکت به ترتیب برابر با 824,553و  26,949میلیون ریال میباشد .همچنین بر اساس یادداشت  29همراه صورتهای مالی حسابرسی شده مزبور بدهیهای احتمالی بههمراه
مبلغ تضمینهای اعطایی در خصوص بدهیهای اشخاص ثالث برابر با  237,200میلیون ریال میباشد.
 )20مدت پذیرهنویسی :پذیرهنویسی از اول وقت اداری روز سه شنبه مورخ  1397/10/18آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  1397/11/07بهمدت  20روز ادامه خواهد داشت.
تذکر :چنانچه سقف سرمایة تعیینشده قبل از انقضای مهلت پذیرهنویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد ،عملیات پذیرهنویسی متوقف خواهدشد.
حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیرهنویسی باید تعهد شود :حداقل 1سهم و حداکثر  301،104سهم
 )22مشخصات متعهد پذیرهنویسی و میزان تعهدات آن:
نام متعهد

شخصیت حقوقی

میزان تعهدات

موضوع فعالیت

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین

سهامی عام

تا سقف کل اوراق حق تقدم استفاده نشده

سرمایه گذاری در صنایع سیمان

 )23روزنامۀ کثیراالنتشــار :روزنامۀ کثیراالنتشــاری که اطالعیهها و آگهیهای ناشر در آن منتشر میشود روزنامۀ اطالعات میباشد .همچنین اعالمیة مذکور در روزنامههای عصرایرانیان
و آفرینش ( بر اساس مفاد مادة  177الیحة اصالحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر میگردد.
 )24چگونگی پذيرهنويسی :با توجه به ثبت شرکت سیمان قاین (سهامیعام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،پذیرهنویسی سهام این شرکت تمام ًا از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد
شد .متقاضیان پذیرهنویسی میتوانند در مهلت تعیینشده برای پذیرهنویسی با مراجعه به شرکتهای کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران/فرابورس ایران نسبت به ارائه تقاضای سفارش
خرید اقدام نمایند .ضمناً خریداران حقتقدم فوق ،میبایست عالوه بر مبلغ پرداختي بابت حقتقدم ،مبلغ اسمی هر سهم را نيز به کارگزار مربوطه بپردازند .وجوه متعلق به پذیرهنویسانی که
سهامی بهایشان 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 شمارۀ  0200850815002بهنام شرکت سیمان قاین سهامی عام ،نزد بانک ملی شعبۀ کارخانه سیمان قاین کد8982
 )26کلیۀ اطالعات و مدارک مربوط به شــرکت شــامل :اساســنامه ،طرح اعالمیۀ پذیرهنویســی و آخرین صورتهای مالی به ادارۀ ثبت شرکتها وموسســات غیر تجاری تهران تسلیم
شــدهاســت .همچنین گزارش توجیهی هیئتمدیره در خصوص افزایش سرمایه ،گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت ســهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.
 qayencement.comو سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس  www.Codal.irدر دسترس عالقهمندان میباشد.
 )27مشخصات سهامداران:
نام سهامدار

نوع شخصیت حقوقی

تعداد سهام

درصد مالکیت

شركت سرمايه گذاري سيمان تامين

(سهامي عام )

28318591

53

شركت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع سيمان

سهامی خاص

20518892

39

 )28نحوة عمل در صورت عدم تکمیل پذیرهنویســی ســهام شرکت :درصورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه پس از عرضه عمومی سهام شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی
عام)متعهد میگردد ظرف مدت  5روز پایانی مهلت عرضه عمومی نسبت به خرید سهام باقیمانده اقدام نماید.
نکات مهم:
 مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیة پذیرهنویسی بر عهدة ناشر است. ناشر ،شرکت تأمین سرمایه ،حسابرس ،ارزشیابان و مشاوران حقوقی ناشر ،مسئول جبران خسارت وارده به سرمایهگذارانی هستند که در اثر قصور ،تقصیر ،تخلف و یا بهدلیل ارائة اطالعاتناقص و خالف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد ،متضرر گردیدهاند.
 ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،بهمنظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطالعاتی بوده و بهمنزلة تأییدمزایا ،تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیباشد.
 پذیره نویسان میتوانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یادشده در این اعالمیه مراتب را کتب ًا به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.تهران – ابتدای خیابان مالصدرا – شمارة  13سازمان بورس و اوراق بهادار – ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایهای
هیئتمدیرة شرکت شرکت سیمان قاین (سهامی عام)

نوبت اول

آگهي فراخوان تجدید مناقصه عمومي يك مرحله ای
شماره مناقصه /97-19س

اداره كل راه و ترابري استان سمنان در نظر دارد اجراي عمليات مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران ذيصالح واگذار
نمايد  .متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه نمايند.
موضوع مناقصه

نوع مناقصه

براورد اوليه عمليات
(ريال)

ميلغ
تضمين(ريال)

مدت
اجراي كار

دوره
تضمين

رتبه مورد
نياز

اجرای روکش آسفالت گرم از نوع بیندر
جاده نظامی سمنان

یک مرحله ای

3597962504

179898126

 3ماه

24ماه

 5راه و
ترابری

رديف
1

شرايط مناقصه:
-1پيشنهاد دهندگان ملزم به ارسال ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه يا فيش واريز وجه جهت تضمين شركت در مناقصه مي باشند.
-2محل تامين اعتبار:اعتبارات عمراني
 -3مهلت دريافت(فروش)اسناد:از مورخ  97/10/19لغايت 97/10/25
-4مهلت تسليم اسناد:پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 97/11/09
-5زمان بازگشايي پاكات روز چهارشنبه مورخ  97/11/10دفتر مدیرکل راه و ترابری استان سمنان می باشد.
 -7محل دريافت اسناد مناقصه  :سايت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس .www.setadiran.ir

روابط عمومي اداره كل راه وترابري استان سمنان(شاهرود)

آگهي مزایده عمومی یک مرحلهای

شرکت ورزشی فرهنگی پرسپوليس در نظر دارد بهرهبرداری از سالن بدنسازي بانضمام بوفه وكليه تاسيسات و امكانات جانبي واقع در مجموعه شهید
درفشی فر را از طريق تشريفات قانوني مزايده به اشخاص(حقيقي،حقوقي) واجد شرايط واگذار نمايد.
1ـ نام و نشاني مزايدهگزار :شرکت پرسپوليس به آدرس :تهران ،خیابان شیخ بهایی شمالی ،میدان پیروزان ،کوچه پانزدهم ،پالک  8تلفن88623224.:
2ـ موضوع مزايده :بهرهبرداری از سالن بدنسازي بانضمام بوفه و كليه تاسيسات وامكانات جانبي در مجموعه ورزشی شهید درفشی فر
3ـ مبلغ پايه كارشناسي(مزايده) :شش میلیارد و ششصدو شصت میلیون ریال( )6/660/000/000ريال.
4ـ مبلغ و نوع تضمين شركت در مزايده :مبلغ تضمين شركت در مزايده سیصدو سی و سه ریال(  )333/000/000ريال به صورت يكي از موارد ذيل:
الف– ضمانتنامه بانكي /.ب -ضمانتنامه هاي صادر شــده از ســوي بانك يا موسسات مالي و اعتباري معتبر كه داراي مجوز الزم از طرف بانك مركزي
جمهوري اسالمي ايران هستند  /.ج-ضمانت نامه بانکی كد اقتصادي  - 41111368965شناسه ملي  -10100305257شماره ثبت) 6472
5ـ مدت بهره برداري و محل اجرا  :از تاريخ قرارداد به مدت يكسال شمسي .استان تهران  ،شهر تهران .بلوار آیت اهلل کاشانی ،مجموعه درفشی فر .
6ـ زمان دريافت اسناد مزايده  :در ساعت اداري (از ساعت  8:00الي  )16:00روزدوشنبه مورخ  97/10/17لغايت روزشنبه مورخ 97/10/22
7ـ آدرس محل دريافت اسناد  :تهران ،خیابان شیخ بهایی شمالی ،میدان پیروزان ،کوچه پانزدهم ،پالک  -8معاونت اداری  ،مالی و پشتیبانی شرکت.
8ـ آدرس محل تسليم پيشنهادها :تهران ،خیابان شیخ بهایی شمالی ،میدان پیروزان ،کوچه پانزدهم ،پالک  -8واحد دبیرخانه
9ـ مدارك مورد نياز جهت تحويل اســناد مزايده :واريز مبلغ ( 1،000،000يك ميليون)ريال به حســاب شــماره 4001006804006664و شناسه پرداخت
 333006874295390914110000001199و شــماره شــبا  02IR-0100-0040-0100-6804-0066-64نزدبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام
تمرکز وجوه درآمد اختصاصی شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس.
10ـ آخرين مهلت تسليم پيشنهادها :حداكثر تا پايان ساعت  16:00بعدازظهر روز یکشنبه مورخ  97/10/30ميباشد.
11ـ زمان بازگشــايي پاكات :پيشــنهادهاي واصله در ســاعت  10:00:روز دوشنبه مورخ  97/11/01در كميسيون مزايده باز و خوانده ميشود .پس از
بررسي و ارزيابي شركت كنندگان پاكات (الف ،ب و ج)بازگشايي ميشود .به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از موعد
مقرر در بند  9آگهي مزايده واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* هزينه آگهي و كارشناسي تعيين پايه مزايده بعهده برنده مزايده است.
* درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مزايدهگزار ايجاد نمينمايد.
* شركت در قبول و يا رد همه يا هر يك از پيشنهادهاي واصله مختار خواهد بود.

م الف 3678

شرکت ورزشی و فرهنگی پرسپوليس

