آگهی هشایده فزوش سهام پتزوشیوی اردبیل (سهاهی خاص)
به شواره ثبت  8546و شناسه هلی 80450005556
)هتعلق به شزکت پتزوشیوی شاسند ـ پتزوصنعت اراک ـ پتزوکاراى(

شطوت ّای فَق زض ًظط زاضًس  100زضصس سْام شطوت پتطٍشیوی اضزبیل هتؼلك بِ ذَز ضا بِ شطح شیل اظ
ططیك هعایسُ ػوَهی بِ هتماضیاى ٍاجس شطایط ٍاگصاض ًوایٌس .
لصا ولیِ هتماضیاى هی تَاًٌس با زض زست زاشتي هساضن هؼتبط (واضت هلی یا شٌاسٌاهِ) ٍ یا هؼطفی ًاهِ وتبی
(جْت اشراص حمَلی) ٍ فیش ٍاضیعی بوبلغ ( 500/000پاًصس ّعاض) ضیال بِ حساب سیبا شواضُ 0200270223000
ًعز باًه هلی شؼبِ اسىاى بٌام شطوت پتطٍشیوی شاظًس بابت ذطیس اسٌاز ٍ شطایط هعایسُ اظ تاضید زضج آگْی
بِ هست  7ضٍظ زض ساػت ازاضی ( ) 8-16بِ استثٌاء ضٍظّای پٌجشٌبِ ٍ تؼطیل بِ آزضس  :خ ٍلیؼصط ـ باالتط اظ خ
هیطزاهاز ـ خ تاباى غطبی ـ پالن  68ـ طبمِ سَم ٍاحس اهَض حمَلی ٍ پیواًْا هطاجؼِ ًوایٌس ّوچٌیي هتماضیاى
هی تَاًٌس جْت هشاّسُ اسٌاز ٍ شطایط هعایسُ بِ ٍبسایت  www.Arpc.irهطاجؼِ ًوایٌس .

الف  :صاحباى سهام شزکت پتزوشیوی اردبیل اس  860هیلیوى سهن ( %800سهام) عبارتند اس :
1ـ

شطوت پتطٍشیوی شاظًس  179/458/746سْن

2ـ

شطوت پتطٍصٌؼت اضان  341/254سْن

3ـ

شطوت پتطٍواضاى  200/000سْن

ب  :قیوت پایه سهام قابل عزضه :
تعداد سهام قابل عزضه
سهام قابل

درصد

واگذاری بلوکی

سهام

180/000/000

%100

نام شزکت

پتطٍشوی اضزبیل

سزهایه شزکت

قیوت پایه

هبلغ کل پایه سهام

(ریال)

هز سهن

قابل واگذاری(ریال)

(ریال)

180/000/000/000

1533/18

275/972/000/000

ج  :سپزده شزکت در هشایده :
ولیِ هتماضیاى هىلفٌس یه فمطُ ضواًتٌاهِ هؼتبط باًىی بِ هبلغ  11700هیلیَى ضیال بِ ًفغ شطوت پتطٍشیوی شاظًس
بِ ػٌَاى سپطزُ شطوت زض هعایسُ تْیِ ٍ زض پاوت هطبَطِ لطاض زازُ ٍ بِ ّوطاُ سایط اسٌاز هعایسُ زض هَػس
همطض تحَیل ًوایٌس .
د  :شزایط هشایده :
1ـ هْلت تحَیل پیشٌْازات حساوثط تا تاضید  95/9/20هی باشس .
2ـ هعایسُ گط زض ضز یا لبَل پیشٌْازات هرتاض است ٍ ّیچ اػتطاضی زض ایٌرصَص اظ هتماضیاى هسوَع ًبَزُ ٍ
هحىَم بِ ضز است .
3ـ شایاى شوط است شطوت پتطٍشیوی اضزبیل هبلغ  214028هیلیَى ضیال بِ پتطٍشیوی شاظًس بسّىاض هی باشس
وِ ذطیساض ّوعهاى با پطزاذت ثوي هؼاهلِ بایس هبلغ هصوَض ضا پطزاذت ًوایس .
4ـ سایط شطایط بِ شطح هٌسضج زض شطایط ػوَهی هعایسُ ذَاّس بَز وِ جعء اسٌاز هعایسُ تحَیل هتماضیاى
ذَاّس شس ٍ ضػایت ولیِ شطایط بطای هتماضیاى العاهی است .

ضٍابط ػوَهی ٍ اهَض بیي الولل
شطوت پتطٍشیوی شاظًس

