
                             

 شرکت دوده صنعتی فام )سهامی عام(   گوا هينامه حق تقدم خريد سهام

 243005 شماره ثبت :  

 10102837099شناسه ملي 

 ريال میلیون 200,000 سرمايه ثبت شده: 

کودک، قبل از پل مدرس،   جهان ، بعد از چهارراهيحقان  دیونک، بزرگراه شه دانیم ،تهران نشاني: 

 1518743811 واحد امورسهام و مجامع، کدپستي:  8پالک 

 1518743811کد پستي :  021-88640373  تلفن:  

   :شماره ثبت  / ماره شناسنامهش                                                       :نام شرکت /خانوادگي  منام ونا

 کد سهامداري :                                               :     شناسه ملي /کد ملي نام  پدر:                                                  

 نشاني:
 
 

 :سهامدار محترم 

  مجوز شمارهو  28/04/1399رخ و حسب تصمیمات مجمع عمومي فوق العاده مو 21/05/1399مورخ  اطالعات  پیرو اطالعیه منتشره در روزنامه

بهادار،    27/03/1399مورخ    625116-034/994 اوراق  و  بورس  از سازمان  شرکت  سرمايه  گرديد    مبلغبه    ريال  میلیون  200,000  مبلغ   مقرر 

به شرح جدول و توضیحات ذيل وضعیت سهام فعلي و   افزايش يابد.و آورده نقدي  سهامداران از محل مطالبات حال شده  ريال میلیون 700,000

 در اين افزايش سرمايه اعالم مي گردد.  به عنوان شخص حقیقي )حقوقي(  نحوه مشارکت جنابعالي 

 ريال  میلیون  200,000                                             :       شرکت سرمايه فعلي  . مبلغ7 سهم                       :                        سهامدار  . تعداد سهام فعلي1

 ريال  میلیون  500,000                                        :        شرکت  . مبلغ افزايش سرمايه 8 سهم                        . تعداد سهام قابل خريد:                           2

 درصد  250                                                      شرکت :  . درصد افزايش سرمايه9 ريال         1.000                         ارزش اسمي هر سهم:           .3

 روز 60                                                         :از حق تقدم  استفاده. مهلت 10 ريال                                                 . مبلغ سهام قابل خريد:   4

 نحوه واريز وجوه سهام جديد:. 11 ريال                                      :         حال شده . از محل مطالبات5
اين شرکت نزد    0113033340008  به حساب شماره  (  6بند )  نقدی مطابقواريز مبلغ  

 ريال               . مبلغ واريز نقدی:                                            6 روز 60به مدت 21/05/1399از تاريخ  -(4555شعبه  )کدگاندی شعبه صادرات بانک 

دوده صنعتي  شرکت  ( بنام  11( به حساب بانكي مندرج در رديف )10( بايد ظرف مهلت مقرر در رديف )6)  واريز نقدي مطابق بندالف( مبلغ  

ونک،    دان یمتهران،  نشاني:   ( به10)سهامي عام(  واريز و اصل فیش واريزي به همراه اصل گواهینامه ظرف مهلت قانوني مندرج در بند )  فام 

از  يحقان  دیبزرگراه شه بعد  پل مدرس، پالک    جهان  چهارراه،  از  قبل  مجامع، کدپستي:  8کودک،  و  امورسهام  ، شماره  518743811  واحد 

 گردد. ارسال   cb.com-info@sadafو يا به آدرس  021-88662190فكس 

مختص هر سهامدار می باشد لذا در صورت واريز  قی شناسه ملی(  )برای اشخاص حقيقی کد ملی و برای اشخاص حقو  پرداخت : کد شناسه  1تذکر  

 وجه افزايش سرمايه با شناسه سهامدار ديگر،  مسئوليت در نظر نگرفتن مبلغ واريزشده در افزايش سرمايه به عهده شخص سهامدار خواهد بود. 

روزه مندرج در رديف   60) سهامی عام ( تا پايان بازه زمانی  فامدوده  صنعتی : در صورت عدم ارسال اصل فيش واريزی سهامدار به شرکت 2تذکر 

 ( مسئوليت در نظر نگرفتن مبلغ واريزشده در افزايش سرمايه به عهده شخص سهامدار خواهد بود.10)

واگذار  بورس اوراق بهادار    تواند تمام و يا قسمتي از حق تقدم را منحصراً از طريق( مي10ر رديف )ب( دارنده اين گواهینامه طي مهلت مقرر د 

 نمايد. 

( توسط دارنده آن و يا شخصي که تمام و يا قسمتي از حق تقدم مندرج  10بديهي است چنانچه از اين گواهینامه در مهلت مندرج در رديف )

تفاده نگردد، هیچ حقي نسبت به سهام قابل خريد مذکور نخواهد داشت و سهام پذيره نويسي نشده از  ( به وي واگذار شده است اس2در رديف )

 هاي مربوطه به حساب ذينفع منظور خواهد شد.به عموم عرضه و مبلغ حاصل شده پس از کسر هزينهبورس اوراق بهادار  طريق

واگذار نموده و تصمیم به استفاده از مابقي حق تقدم را دارند، الزامي است  ار بورس اوراق بهاد ج( کسانیكه قسمتي از حق تقدم خود را از طريق

  که اصل اين گواهینامه را به کارگزار مربوطه تحويل و کپي آن را به همراه فیش نقدي بابت واريز مابقي حق تقدم درمهلت قانوني مندرج در 

 ( به آدرس مندرج در بند ) الف( ارسال نمايند.10رديف )
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