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 سهام نویسی اعالمیۀ پذیره

 )سهامی عام( فجرانرژی خلیج فارسشرکت 

 10860730192و شناسۀ ملی  6629 شده به شمارۀثبت
 004-801068-131مجوز شمارة و  01/08/1400مورخ  ،العادهمصوبۀ مجمع عمومی فوقاستناد ساند بهرمیاطالع  به 

 ریال به 000،000،000،500،6مقرر گردید سرمایۀ شرکت از مبلغ  ،سازمان بورس و اوراق بهادار 20/70/1400مورخ 
تقدم خرید سهام، تعداد شده جهت استفاده از حقافزایش یابد. در مهلت تعیین ریال، 000،000،000،005،19مبلغ 

مهلت نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره 12،959،650،938
ریالی استفاده نشدة  1ر000سهم  062،349،04منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد تقدم مذکور و بهاستفاده از حق

ادارة  15/01/1401 مورخ 140130417076000073نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارة سهامداران برای پذیره
 گردد:شرح زیر عرضه میها بهثبت شرکت

  :شرکتموضوع فعالیت  -1
 :عبارت است از اساسنامه 2طبق ماده  موضوع فعالیت شرکت

، توسعه، نوسازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی وراه اندازی  احداث،سرمایه گذاری در صلی:ا موضوع –الف  
 بازاریابی،توزیع، انتقال،  تولید،تعمیرات و نگهداشت ،تحقیق و پژوهش، آزمایشات، ذخیره و بسته بندی و غیره به منظور

سرویسهای جانبی و انرژی شامل برق ، بخار ، انواع آبهای  ،تولیدیوالت صمحواردات و صادرات  فروش،خرید و 
خدمات جانبی  انجام کلیهصنعتی و بهداشتی، هوای فشرده ، نیتروژن ، اکسیژن ، آرگون و سایر محصوالت فرعی، 

که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به عملیات  بازرگانی ،مهندسی  ،فنی  ،صنعتی  ،فعالیتهای تولیدی وکلیه 
 .مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

 فرعی: موضوع  –ب 

  تشكیل انواع شرکتها و یا مشارکت )حقوقی یا مدنی( با شرکتهای دیگر در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل
 .و خارج از کشور

  معامالت بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع اصلی شرکتمبادرت به خرید و فروش و. 

 استفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانكها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی. 

 .خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی ، خدماتی و غیره 

  .خرید و فروش اوراق بهادار 

  مرتبط با موضوع اصلی شرکت.انجام عملیات خدماتی ، مالی ، اعتباری و بازرگانی 

  .اخذ نمایندگی ، ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور 

   انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت الزم و مفید بوده و یا در
 جهت اجرای موضوع اصلی شرکت ضرورت داشته باشد.
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 رکت در صنایع منفرداً و یا با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در زمینه موضوع اصلی سرمایه گذاری و مشا
 شرکت در داخل و خارج از کشور.

ستی:  -2 شرکت و کدپ شعب  شانی  صلی و ن شرکت مرکز ا صلی  ستان، بندر امام خمینی)ره( ، مرکز ا ستان خوز ا
شیمی،  صادی پترو ستی ،  4و  2ت سایمنطقه ویژه اقت شانی  6356178721کد پ صر،  دفترو ن تهران، خیابان ولیع

شار، پالک  سیده به بلوار میرداماد،کوچه دامن اف ستی کد  ، طبقه دوم 48باالتر از میدان ونک، نر  1969753151پ
 .استشرکت فاقد شعبه  .ی باشدم 88793908 شماره تلفن

 ریال، 6،500،000،000،000سرمایۀ فعلی شرکت:  -3

 ساختار مالیاصالح موضوع افزایش سرمایه:  -4

 ،از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ریال13،000،000،000،000محل افزایش سرمایه:   -5
 ریال،13،000،000،000،000مبلغ افزایش سرمایه:  -6

 ریال،19،500،000،000،000 مبلغ سرمایه پس از افزایش:  -7

 نامحدودمدت شرکت:   -8

 شرکت فاقد سهام ممتاز است. وعادی با نام نوع سهام:   -9

 ریال، 1،000رزش اسمی هر سهم: ا -10

 ،ریال 12،959،650،938،000 شده توسط سهامداران شرکت: مبلغ مشارکت -11
 سهم، 40،349،062: قابل عرضه به عموم تعداد سهام   -12

 مدیره و مدیرعامل شرکت: مشخصات اعضای هیئت -13

 اشخاص حقیقی یا حقوقی
شمارة ثبت 
اشخاص 
 حقوقی

شناسۀ ملی 
 اشخاص حقوقی

 نام پدر نماینده
شماره 
 شناسنامه

 کد ملی
 سمت

  

مبین انرژی خلیج شرکت 
 ) سهامی عام(فارس 

837 10320055865 
علیرضا 
 خداکرمی

 0056014201 1452 نجف
   هیئت مدیرهرئیس 

 موظف(غیر  )

شرکت صنایع پتروشیمی 
 خلیج فارس ) سهامی عام(

89243 10101336301 
       علی

 زال خانی
 5268744844 364 اله

نائب رئیس هیئت 
 عامل مدیر و مدیره

 )موظف(

شرکت پتروشیمی بندرامام 
 ) سهامی عام(

6301 10860723760 
فرزاد 

 فارسیانی
 004177958 81 اسمعیل

عضو هیئت مدیره 
 موظف(غیر )

شرکت مدیریت توسعه 
           صنایع پتروشیمی
 ) سهامی خاص(

89247 10101336340 
سید علی 

 هادوی
 1375714015 958 میرمجید

هئیت مدیره  عضو
 )غیر موظف (

شرکت سرمایه گذاری 
مازندران عدالت استان 

 )سهامی عام(
7042 10760345687 

محمد 
رحمان 
 گائینی

 0386486999 3664 اسداهلل
عضو هئیت مدیره 

 )غیر موظف (
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 .باشدمیمدیره هیئتالبدل شرکت فاقد عضو علی *

تواند درکلیۀ مجامع عمومی، صرراحبان سررهام می شرررایط حضررور و حق رای صرراحبان سررهام در مجامع عمومی: -14
نظر از تعداد سهام  شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف

هم رسررانند. هر سررهامدار، برای هریک سررهم فقط یک رای خود به شرررط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضررور به 
 .خواهد داشت

 90تقسیم سود طبق ماده  :تسویهمقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشكیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از  -15
صورت وجود  صویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در سهام فقط پس از ت صاحبان  صالحی قانون تجارت بین  ا

سود  10 ، تقسیممنافع ست. طبق مواد ویژه درصد از  سهام الزامی ا صاحبان  قانون تجارت  238و  140ساالنه بین 
شرکت را به عنوان اندوخته قانونی،  سود خالص  ستم از  سال یک بی ست هر  ضوعهیئت مدیره مكلف ا  نماید. مو

کردن آن اختیاری اسررت و در صررورتی که سرررمایه  موضرروعبه یک دهم سرررمایه رسررید  قانونی همین که اندوخته
ستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته سرمایه بالغ  قانونی شرکت افزایش یابد کسر یک بی به یک دهم 

شنهاد هیئت مدیره  .گردد ص وبه پی شكیل  ،مجمع عمومی عادی ویبت سود خالص برای ت سمتی از  ست ق ممكن ا
شود. سایر اندوخته ها کنار گ شته  سنامه منحل گرددذا سا شرکت طبق مفاد مندرجات ا صفیه امور آن با هرگاه  ، ت

  قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.متابعت از 

 .استشرکت فاقد سهام ممتاز تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت:  -16
سهم:  -17 شارکت قابل تبدیل به  سهام  شرکت فاقد هر گونه اوراقمبلغ و تعداد اوراق م شارکت قابل تبدیل به  م

 است.

  است. شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکتنشدة اوراق مشارکت:  مبلغ بازپرداخت -18
مطابق با  اسرت:مبلغ دیون شررکت و همننین مبلغ دیون اشرخاص ثالک که توسرط شررکت تضرمین شرده -19

شدة صورت سی  سابر شرکت به ترتیب مدت و بلندهای کوتاهمجموع بدهی 31/06/1400های مالی ح مدت 
 33باشد. همننین بر اساس یادداشت ریال می 1،364،931،000،000و ریال  24،607،708،000،000برابر با 

های اعطایی در همراه مبلغ تضررمینهای احتمالی بههای مالی حسررابرسرری شررده مزبور بدهیهمراه صررورت
 باشد.میریال  20،909،000،000های اشخاص ثالک برابر با خصوص بدهی

آغاز و تا پایان وقت  17/01/1401مورخ  روز چهارشررنبهنویسرری از اول وقت اداری پذیره نویسرری:مدت پذیره -20
 داشت.  امه خواهداد روز 15مدت به 31/01/1401مورخ  چهارشنبهاداری روز 

تكمیل و وجوه مربوطه تأمین  نویسریشرده قبل از انقضرای مهلت پذیرهچناننه سرقف سررمایۀ تعیینتذکر: 
 شد. نویسی متوقف خواهدگردد، عملیات پذیره

 .سهم  40،349،062ر حداکث سهم و 1حداقل  ید تعهد شود:نویسی باحداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره -21
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   نویسی و میزان تعهدات آن:مشخصات متعهد پذیره -22

 فعالیت موضوع
میزان 
 تعهدات

شخصیت
 حقوقی 

 متعهد نام

رمایه گذاری در سهام سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه صندوق ها یا سایر س
اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ 
قابل مالحظه در شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر، ) اعم از ایرانی یا 

 کندخارجی ( که درکلیه زمینه های پتروشیمی فعالیت می 

تمام خرید 
حق تقدم های 
 استفاده نشده 

سهامی 
 عام

شرکت صنایع 
پتروشیمی 
 خلیج فارس

شاری که اطالعیه -23 شار: روزنامۀ کثیراالنت شر میها و آگهیروزنامۀ کثیراالنت شر در آن منت  روزنامۀ  شودهای نا
بر اساس مفاد مادة  اطالعات وجمهوری اسالمی  های روزنامهباشد. همننین اعالمیۀ مذکور در می دنیای اقتصاد

 گردد. منتشر میالیحۀ اصالحی قسمتی از قانون تجارت نیز  177

سازمان بورس و اوراق )سهامیانرژی خلیج فارس  فجرنویسی: با توجه به ثبت شرکت چگونگی پذیره-24 عام( نزد 
 پذیره  کارگزاری انجام خواهد شررد. متقاضرریانسررهام این شرررکت تماماً از طریق شرربكه  نویسرریبهادار، پذیره

سی  سی شده برای پذیرهدر مهلت تعیینتوانند مینوی شرکتنوی ضو بورس اوراق با مراجعه به  های کارگزاری ع
بایست عالوه بر تقدم فوق، میبهادار تهران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق

 تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. بابت حقمبلغ پرداختی 

  باید به حساب زیر واریز گردد:مربوطه مشخصات حساب بانكی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر  -25
ه مستقل بانرژی خلیج فارس سهامی عام، نزد بانک ملت شع فجرنام شرکت  به 5444444470حساب شمارة 
 9/126352کد  مرکزی تهران

سنامه، طرح اعالمیۀ پذیره کلیۀ اطالعات و مدارک مربوط به -26 سا شامل: ا صورتشرکت  سی و آخرین  های نوی
شرکت شهر یهامالی به ادارة ثبت  شدهماه سلیم  ست.ت صوص همننین گزارش توجیهی هیئت ا مدیره در خ
سرمایه، گزارش  سایت اینترنتی شرکت به آدرس یبازرس قانونی و بیانافزایش  شار در  سهام در دست انت ۀ ثبت 

www.fepg.ir  شران به آدرسسیستم جامع اطالع رسانی و مندان در دسترس عالقه  www.Codal.irنا
 باشد.می

   :به شرح ذیل می باشد درصد 10باالی با مالكیت سهامداران مشخصات مشخصات سهامداران:  -27

 سهامدار نام حقوقی شخصیت نوع سهام تعداد مالكیت درصد

 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس عامسهامی  3،914،625،954 60.23

18.38 1،194،438،925 - 
شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام 

 عدالت 

 
 
 
 
 

http://www.codal.ir/
http://www.codal.ir/
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صورت عدم تكمیل پذیره -28 سی نحوة عمل در  شرکت: نوی شیمی خلیج فارس          سهام  صنایع پترو شرکت 

سهام ناشی متعهد گردیدکه در صورت عدم ) سهامی عام(  تكمیل مبلغ افزایش سرمایه پس از عرضه عمومی 
حداکثر سهام باقی مانده نسبت به خرید کل  ،انرژی خلیج فارس ) سهامی عام(  شرکت فجر از افزایش سرمایه

 ی مهلت پذیره نویسی عمومی اقدام نماید.روز پایان 5ظرف مدت 

 نکات مهم:

 نویسی بر عهدة ناشر است.مسئولیت صحت و قابلیت اتكای اطالعات اعالمیۀ پذیره 

 ،یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به حسابرس، ارزش ناشر، شرکت تأمین سرمایه
صور، سرمایه ستند که در اثر ق صیر، تخلف و یا بهگذارانی ه دلیل ارائۀ اطالعات ناقص و خالف واقع در تق

 اند.گردیده ها باشد، متضررعرضۀ اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن

 منظور حصررول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و ثبت اوراق بهادار نزد سررازمان بورس و اوراق بهادار، به
و منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری  و شفافیت اطالعاتی بوده و بهمصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار 

 باشد.های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیها یا طرحشرکت در موردتوصیه و سفارشی  یا

 سان میپذیره شاهده هر گونه تخلف از موارد یادنوی صورت م شده در این اعالمیه مراتب را کتباً به توانند در 
 سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

ادارة  –سررازمان بورس و اوراق بهادار  348شررمارة  –تقاطع قائم مقام فراهانی   –خیابان مطهری  –تهران    
 ای بهادار سرمایه قرااونظارت بر انتشار و ثبت 

 

 

 (هیئت مدیره شرکت فجرانرژی خلیج فارس ) سهامی عام                                                     


