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آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه
ای آسا اندیش سهامی خاص به شماره ثبت
 424901و شناسه ملی 10320766029
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  1400/05/21و به اســتناد مجوز شــماره
 556480/1400مــورخ  1400/07/19بیمــه ایــران
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :آقای مهدی بختکی یولقون
آغاج به شماره ملی  0068154798به سمت بازرس اصلی
وآقای اصغر کوهی خطب به شماره ملی 1552774341
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی
انتخاب شــدند .ترازنامه و حساب ســود و زیان شرکت
منتهی به سال 1399مورد تصویب قرار گرفت.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
()1221890
آگهی تغییرات شرکت مبنا داده آرین سیستم
سهامی خاص به شماره ثبت  339318و
شناسه ملی 10103743202

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه  (9900013شماره مزایده
)140004314452000001

بســتانکاربانک توسعه تعاون شعبه فارسانبدهکار وراهنین :خانم ستاره غیبی پورفرزند موسی
بعنوان وام گیرنده واقای عباســقلی ســیفوری فرزند مراد راهن ششــدانگپالک ثبتی -466
فرعی از-826اصلی (چهارصدو شصت وشش فرعی ازهشتصدو بیست وشش اصلی مورد مزایده
ششــدانگیک باب ســاختمان نوع ملک طلق با کاربری مســکونی به پالک ثبتی  466فرعی
از 826اصلی (چهارصدو شــصت وششفرعی ازهشتصدو بیست و شش اصلی مفروزی مجزی
ازپالک  -52فرعی واقع در بخش  10حوزه ثبت ملک کوهرنگ اســتانچهارمحال وبختیاری
به مســاحت  294/57مترمربع (دویســت و نود وچهار وپنجاه وهفت سانتی مترمربع) مالکیت
آقایعباسقلی سیفوری فرزند مراد به شماره شناسنامه  933تاریخ تولد  1347/03/02صادره
ازکوهرنگ دارای شماره ملی555861938بعنوان مالک شش دانگ عرصه واعیان موضوع سند
مالکیت اصلی بشماره چاپی  671932سری الف سال 91دراجرای قانون الحاق موادی به قانون
ســاماندهی وحمایت ازتولید وعرضه مسکن ثبت گردیده اســت به موجب سند رهنیشماره
 14409مورخ  1398/2/2دفترخانه اســناد رسمی شماره  106شهرفارسان استان چهارمحال
وبختیاری بنفع بانکتوســعه تعاون فارســان به مبلغ 3575993060ریــال به مدت  69ماه
ثبت شــده است وحدود اربعه ان بدین شرح می باشد شماال بهطول  15/27متردیواریست به
کوچه 8متری شــرقا دردوقســمت به ترتیب به طولهای  9/37متردیوار به دیوارساختمان علی
غیبی پور و 10/15متربه دیوار ســاختمان علی غیبی پور جنوبا به طول  15/30مترجای درب
ودیواریســت به کوچه  8متریغربا به طول 18/99متردیواریســت به زمین منصور صیفوری
مشــخصات ملک مورد مزایده طبق نظریه کارشناس رسمیدادگستری ششدانگ که مساحت
عرصه حدود  294/57مترمربع می باشــد که برروی ان یکباب ســاختمان دردو طبقه (شامل
ســه واحد مســکونی ) با قدمت بنای طبقه همکف حدود  15ســال وطبقه اول حدود  8سال
با اســکلت بتنی (سازه باربر) با مســاحتزیربنای مجموعا حدود  290مترمربع بنا شده است
ســاختمان دارای سه انشعاب اب شرب ســه انشعاب برق خانگی وسهانشعاب گاز خانگی بوده
ودرحال بهره برداری می باشــد سقف دارای ایزوگام وحیاط ان با دیوار سنگی که بخشی ازان
پالســترسیمان وبدون درب می باشــد قابل ذکر است هرواحد به صورت مجزا دارای سرویس
بهداشتی حمام واشپزخانه مجزا وتمامسرامیک می باشد تمامی درب ها وپنجره های کارشده
به صورت آلومینیومی وشیشــه های ان دو جداره می باشــد راه دسترسیبه دوواحد مسکونی
طبقه فوقانی ازپلکان فلزی مســتقر درحیات وبه صورت مشترک می باشد نمای ساختمان به
صورت نیمهتمام با استفاده ازسرامیک می باشد نازک کاری داخل ساختمان شامل گچ سفید
تاسیسات برقی وکف موزاییک کامل می باشدسیستم گرمایش ساختمان با گازشهری وبخاری
گازی می باشد وسیستم سرمایش خاصی ندارد مساحت مفید هرواحد مسکونیدرطبقه فوقانی
حدود  70مترمربع می باشد بهای ان با درنظر گرفتن تمامی شرایط ( 8/768/550/000هشت
میلیاردوهفتصدو شــصت وهشــت میلیون وپانصدو پنجاه هزارریال)براورد شــده است وطبق
استعالم ازبانک مرتهن دارای بیمه می باشدپالک فوق ازساعت  9صبح الی  12روز چهارشنبه
مورخه  1400/9/10درمحل اداره اجرای اســناد رسمی شهرستانکوهرنگ واقع درشهرچلگرد
– خیابان رهبری -خیابان اداره ثبت اسناد درمحل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کوهرنگ
ازطریق مزایده بفروش می رســدمزایده ازمبلغ ارزیابی فوق الذکر شــروع وبه باالترین قیمت
پیشنهادی نقدا فروخته می شودالزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به اب برق وگاز
اعم از حق انشــعاب ویا حق اشــتراک ومصرف درصورتی کهمزایده داری انها باشد ونیز بدهی
های مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلومشده یا
نشده به عهده برنده مزایده است ضمنا پس ازمزایده درصورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت
هزینه های فوق ازمحلمازاد به برنده مزایده مسترد می گردد توضیحا جهت شرکت درجلسه
مزایده باید ده درصد مبلغ پایه مزایده پس ازاخذ شناسهواریزی ازاین اداره وطی فیش سپرده
دروجه اداره اجرای اســناد رســمی بابت پرونده کالســه فوق پرداخت گردد وارائه اصلفیش
واریزی به همراه تقاضای کتبی وکارت شناسایی معتبر الزامی است ونیم عشر وحق مزایده نقدا
وصول می گردد ضمنانکه برنده مزایده باید مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز دروجه
صندوق اجرا اداره ثبت اسناد وامالک شهرستانکوهرنگ تودیع نماید درغیراینصورت وجه (ده
درصد)علی الحســاب دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد ضمنا چنانچه روزمزایده تعطیل
رسمی گردد مزایده روز اداری بعد ازتعطیلی درهمان ساعت ومکان مقرر برگزارخواهد شد

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ
 1400/04/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای سعید
رنجبران 3871433551به عنوان مدیر عامل  ،خانم
ســمیه قاضــی زاده 0064490793به عنوان رئیس
هئیت مدیره و آقای حمید رنجبران3875673735
به عنــوان نایب رئیس هئیت مدیره بمدت  2ســال
تعین گردیدند کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهد آور
شــرکت به امضاء منفرد مدیر عامل با مهر شــرکت
دارای اعتبار می باشــد .خانم الهه کریمی به شماره
ملی  0012869767به ســمت بازرس اصلی و خانم
آرزو مرادی به شماره ملی  0550081607به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب
شــدند .ترازنامه و حســاب ســود و زیان سال مالی
منتهی به  1399/12/30مورد تصویب قرار گرفت
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1221100

اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کوهرنگ

مفقودی

برگ سبز خودرو سواری سایپا تیپ CNG :تیبا مدل  ۱۳۹۷رنگ :سفید روغنی
به شماره موتور 8636118/M15 :وشماره شاسیNAS812100J5809054 :
وشــماره پالک۸۴۱-۲۴ :ب ۴۸به نام محسن سبزواری جوزانی مفقود گردیده
از درجه اعتبار ساقط میباشد .
خرمشهر

آگهی مزایده (نوبت اول)

به موجب پرونده به شــماره بایگانی  980138شــعبه اول اجرای احــکام مدنی دادگاه عمومی
بخش موسیان موضوع فروش و تقسیم شش دانگ زمین کشاورزی ماترک زاید سرخه کهتوسط
کارشــناس ارزیاب تعیین قیمت گردیده ووضعیت اموال توقیفی به شــر ذیل می باشــد:ماترک
مرحوم زاید ســرخه براســاس گزارش تحریرترکه مربوط به وراث ایشان عبارتاست از یک باب
زمین کشــاورزی واقع در10کیلومتری جنوب عین خوش که مساحتملک مورد ارزیابی حدود
 20/55هکتار می باشــد که حدود زمین از شــماالً زمین زراعیآقای علــی زرین جنوباً زمین
زراعی ســید واحدموســوی غرباً اراضی زراعی عباس سرخه وســید واحد موسوی شرقاً اراضی
زراعی رحیم سرخه که زمین به نام مرحوم آقای زایدسرخه بوده برابرارزش منطقه ای به میزان
هــر هکتــار  60000000تومان و ارزش کلزمین با توجه به مســاحت  20/55مترمربعی برابر
 1230000000تومان معادل یکمیلیارد و دویســت و سی میلیون تومان ارزیابی و برآورد می
گردد.وقت مزایده روز دوشــنبه مورخه 1400/09/08ساعت 10تا 11صبح در محل دادگستری
دهلران بخش موســیان تعیین می شــود لذا شخص یا اشــخاصی که قصد شرکت در مزایده را
دارنــد می توانند 5روز قبل از مزایده ازملک مورد نظــردر محل عین خوش بازدید بعملآورند
ضمناً مزایده به صورت شــفاهی از قیمت پایه شــروع و برنده کسی است که باالترینقیمت را
پیشنهاد نماید.
رییس دادگاه عمومی بخش موسیان و دشت عباس-عین اله نیازی فر

آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین مشجر پالک 2260
فرعی از 18اصلی واقع در بندسر رودبار قصران بخش یازده تهران علی
رغم انتشــار آگهی تحدید حدود عمومی ملک عدم حضور مالک ترا
این تاریخ بعمل نیامده لذا بر احســاب درخواست کتبی آقای محسن
کیا دربندســری فرزند رجب به شماره شناسنامه  2صادره از شمیران
مراتب طی آگهی تحدید حدود اختصاصی مجددا اعالم تحدید حدود
رقبه فوق از ســاعت  10صبح روز دوشــنبه مــورخ  1400/9/15در
محل شــروع و به عمل خواهد آمد بنابراین چنانچه مالکین مشاعی و
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل هستند
می توانند مستندا به تبصره دو ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های
معترض ثبتی مصوب  1373/2/25مجلس شــورای اسالمی موضوع
ماده  16قانون ثبت اعتراض خود نســبت بــه تحدید حدود را ظرف
مدت  30روز کتبا به اداره ثبت فشم تسلیم و سپس ظرف مدت یک
ماه دادخواست خود را به دادگاه عمومی حوزه مربوطه تسلیم و رسید
آن را به اداره ثبت فشــم ارایه نمایند در غیر اینصورت پس از سپری
شــدن مدت واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت به نام مالک طبق
مقررات اقدام خواهد شد.
 13914سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک فشم

آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده  3قانون تعیین تفکیکی
وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

بر اساس موجب رای شماره140060301054001186
مورخ 1400/7/18صادره از هئیت حل اختالف موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مصوب  90/9/20مستقر در اداره
ثبت اســناد وامالک جنوب شــرق تصرفات مفروزی
مالکانه خانم سیده مریم حسینی فرزند آقا امیر محسن
متقاضی پرونده کالسه 1400114401054000090
نســبت به یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به
مساحت 90/35متر مربع قسمتی ازپالک ثبتی4418
اصلی واقــع در بخش  7تهران مورد ذیل ثبت صفحه
 38و 407دفاتــر 538و 620ثبــت گردیده مراتب از
نظر اطالع ذوی الحقوق و شــرکا مشاعی پالک فوق
در دو نوبــت به فاصلــه  15روز در روزنامه آگهی می
گردد طبق قانون فوق االشــاره کسانی که به مالکیت
و تصرفات مفــروزی متقاضی فو ق اعتراض دارند می
توانند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض
خود را به مراجع قضایی تســلیم نماید بدیهی اســت
پس از انقضا مهلت قانونی عدم وصول واخواهی نسبت
به صدور ســند مالکیت مفروزی به مساحت و حدود
باال به نام نامبرده اقدام خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت
اول 1400/8/23تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/8
 13915رئیس اداره ثبت اسناد وامالک خاوران تهران –
غضنفری
 رونوشت آگهی حصروراثت

خانم شهنازافتخار بروجرد دارای شناسنامه شماره  783به شرح دادخواست
به کالســه  536/1400ازاین شــورا درخواســت گواهیحصروراثت نموده
وچنین توضیح داده که شــادروان نصرت اله باقری هفشجانی بشناسنامه
 6295در تاریــخ 1400/8/3اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته
ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصراســت به -1شهنازافتخاربروجرد شماره
شناسنامه  738همســرمتوفی -2صنم باقری هفشجانی شماره شناسنامه
131مادرمتوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یک
مرتبه اگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه ازمتوفی نزد
اوباشــد ازتاریخ نشــر اگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیمداردواال گواهی
صادرخواهد شد226
قاضی شورای حل اختالف شماره  19هفشجان نعمت اله سلیمانی

اعالمیه پذیره نویسی شرکت توسعه و نوآوران ارکان کیش (سهامی عام) در شرف تاسیس
نام شرکت :شرکت توسعه و نوآوران ارکان کیش سهامی عام (در شرف تاسیس)

 )1اهداف تاسیس شرکت :توسعه در زمینه ساخت و ساز و مشارکت در طرح های نیمه تمام ساختمانی
 )2موضوع و حدود فعالیت شــرکت :ارائه هر گونه خدمات مشــاوره ای در مدیریت امور اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه پروژه های ساختمانی(
اعم از تجاری ،اداری ،مسکونی)،اخذ تســهیالت اعتباری از بانک ها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی  ،انجام کلیه مراحل تاسیس شرکت و
ســایر موضوعات مرتبط با موضوع اساسنامه  ،خرید و فروش سهام کلیه شرکتها اعم از سهامی خاص یا سهامی عام  ،انجام مطالعات و بررسی های
اقتصادی ،فنی ،مدیریتی و نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه های ساختمانی در داخل و خارج از کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی  ،ارائه خدمات
مورد درخواست سازندگان و یا متقاضیان ساخت و ساز داخلی و خارجی در حدود موضوع و اهداف اساسنامه آنان در زمینه پروژه های ساختمانی
)3مدت فعالیت شرکت :از تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به مدت نا محدود
 )4تابعیت و محل اصلی شــرکت :تابعیت شرکت ایرانی و محل اصلی شرکت به نشانی جزیره کیش ،میدان سنائی ،ساختمان تامین اجتماعی ،طبقه
سوم و کد پستی  7941773397می باشد.

 )5هویت کامل و اقامتگاه موسسین حقیقی و حقوقی:
اشخاص حقیقی و حقوقی

شماره ثبت/
شماره شناسنامه

نام پدر

شرکت پارس کاالی کیش(سهامی خاص)

-

1460

شرکت یوموبوس (سهامی خاص)

-

1610

شرکت آرین سازه آتی کیش ( سهامی خاص) -
شرکت ساختمانی انبوه سازان همای تهران( -
سهامی خاص)
شــرکت خدماتی مســافرتی و جهانگردی -
سفرهای کیش(سهامی خاص)
شرکت دیپلمات کیش (سهامی خاص)

-

شرکت نگار گستر بینا کیش (سهامی خاص)

-

شرکت ماشه کیش

-

شرکت دامون کیش (سهامی خاص)
شرکت کیش بتون جنوب

شرکت آینده ساز محاسب کیش
حسین شیخ محمدی

-

-

-

13393

14006845720

171322

10102137816

تهران

1.000.000

6724

10861565535

کیش

1.000.000

کیش

1.000.000

10861524287

کیش

1.000.000

10861529296

کیش

0569371309

محالت

7273

10063

14001927599

14272

14009922720

783

1287

ارسالن قربانی کلخواجه

برات

محمد احمدپور

محمود

ابوالفضل ملک لو

فروهل عبدالحسینی روزبهانی

6

محمدنبی

2518

علی اصغر

2

اسماعیل

10861571006

12936

433

طهمورث قاسمی

10861532510

14005799169

علی اکبر

نصر اله حاتمی

10861531012

کیش

1.000.000

کیش

11081

عباس

شناسه ملی/
کد ملی

محل ثبت/صادره تعداد سهام

1316

1327

4939812995

کیش

کیش

کیش

کیش

چایباره

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1840455373

ایذه

6038648569

دورسونخواجه

1.000.000

1818763435

آبادان

1.000.000

2390017517

0385520689

ممسنی
قم

1.000.000

1.000.000

1.000.000

 )6سرمایه شرکت :مبلغ  90.000.000.000ریال
 )7میزان آورده نقد سرمایه شرکت 18.000.000.000 :ریال به صورت نقد
 )8مشخصات و اوصاف آورده غیر نقد-:
 )9نوع سهام :عادی با نام
 )10ارزش اسمی سهام 1.000 :ریالی می باشد.
 )11میزان تعهد و پرداخت موسسین :سرمایه شرکت  90.000.000.000ریال نقد منقسم به نود میلیون سهم عادی با نام هزار ریالی میباشد که بیست
درصد آن معادل  18.000.000.000ریال در تعهد موسســین میباشد که بصورت نقدی طی گواهی شــماره  1/1400/1689588مورخ  1400/07/24به
حساب شماره  3101012066644نزد بانک سپه واریز شده است.
 )12مزایایی که موسسین برای خودشان در نظر گرفته اند :موسسین هیچ مزایایی برای خود در نظر نگرفته اند.
)13حداقل و حداکثر سهام پذیره نویسی برای اشخاص حقیقی و حقوقی :برای اشخاص حقیقی حداقل سهام 3هزار سهم و حداکثر  49میلیون سهم
و برای اشخاص حقوقی حداقل 50هزار سهم و حداکثر 49میلیون سهم
 )14هزینه های تاسیس شــرکت :هزینه های تاسیس و برگزاری مجامع معادل  500.000.000ریال پیش بینی شده است .مجموع هزینه های تاسیس
شرکت شامل هزینه های بررسی ،مطالعات ،حق الزحمه  ،حق المشاوره مشاوران ،کارشناسان اداری و پشتیبانی ،آگهی و تبلیغات در رسانه ها ،تهیه

و تنظیم اساسنامه ،برنامه تجاری ،آئین نامه ها و ...می باشد.
 )15مشخصات حساب بانکی مربوط به پذیره نویسی  :حساب شماره  3101012066644بانک سپه شعبه مرکز تجاری کیش کد 1326
 )16مدت پذیره نویسی  :پذیره نویسی از اول وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1400/09/04آغاز و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  1400/10/04به
مدت  30روز ادامه خواهد داشت .
*تذکر  :چنانچه مبلغ سرمایه شرکت ( 90.000.000.000ریال) قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل گردد ،عملیات پذیره نویسی متوقف خواهد
شد .
 )17مجوز موافقت اصولی ایجاد شــرکت  :براساس نامه شماره 52ت 1400/7/مورخ  1400/07/24اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی
سازمان منطقه آزاد کیش مجوز انتشار اعالمیه پذیره نویسی اخذ شده است.
 )18اظهار نامه موسسین و طرح اساسنامه شرکت برای مراجعه عالقمندان ،در اختیار اداره ثبت شرکت ها گذاشته شده است .
 )19روزنامه کثیراالنتشار شرکت  :روزنامه کثیراالنتشار جهت درج اطالعیه های بعدی شرکت تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس  ،روزنامه های
ابرار و حمایت خواهد بود .

 )20مشخصات بانک عامل :
نام بانک

شخصیت حقوقی

بانک سپه

دولتی

موضوع فعالیت
بانکداری

مرکز اصلی

تلفن تماس

شعبه مرکز تجاری کیش

44452228-076

 )21چگونگی پذیره نویسی :

عالقه مندان به پذیره نویســی می بایست در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی ،با مراجعه به یکی از شعب بانک سپه  ،مبلغ  200ریال معادل 20
درصد از قیمت اسمی ،بابت هر تعداد ســــهامی که مایل به پذیره نویسی آن هستند را به حساب شماره  3101012066644به نام شرکت توسعه و
نوآوران ارکان کیش سهامی عام در شرف تأسیس  ،نزد بانک سپه واریز نمایند  .اشخاص حقیقی یا حقوقی که در پذیره نویسی مشارکت می نمایند
 ،بایستی مدارک زیر را به متصدی مربوطه در شعبه بانک محل پذیره نویسی تحویل داده و نسخه دوم فرم تکمیل شده "برگ تعهد خرید سهام" و
یک نسخه از فیش واریز وجه را به عنوان رسید دریافت نمایند .
22-1مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی
22-1-1یک نسخه از فیش واریز وجه
22-1-2نسخه اول تکمیل شده "برگ تعهد خرید سهام" شرکت توسعه و نوآوران ارکان کیش سهامی عام در شرف تأسیس
22-1-3کپی صفحه اول شناسنامه  ،شماره ملی و کد پستی  
 22-2مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی :
22-2-1یک نسخه از فیش واریز وجه
22-2-2نسخه اول تکمیل شده "برگ تعهد خرید سهام" شرکت توسعه و نوآوران ارکان کیش سهامی عام در شرف تأسیس
22-2-3کپی آگهی تأسیس و آخرین روزنامه رسمی حاوی اسامی مدیران

شعب فعال برای پذیره نویسی به شرح جدول زیر می باشد:
نام بانک
بانک سپه

شعبه
مرکز تجاری کیش

آدرس
جزیره کیش  ،مرکز تجاری کیش

تلفن تماس
07644420340

-23چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان :

در پایان مهلت پذیره نویســی  ،سهام پذیره نویسی شده با توجه به حداقل و حداکثر تعیین شده در بند  13این اعالمیه  ،مورد بررسی قرار خواهد
گرفت .چنانچه تعداد ســهام پذیره نویسی شده از تعداد سهام عرضه شده بیشــتر باشد  ،سهام پذیره نویسی شده صرفا تا حد سهام عرضه شده
براساس اولویت تاریخ و ساعت پذیره نویسی  ،حسب مندرجات ماشین تحویل دار بانک  ،تخصیص خواهد یافت.
وجوه متعلق به پذیره نویســانی که سهامی به ایشان تخصیص داده نشــود  ،حداکثر ظرف مدت  15روز از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی
حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد .

نکات مهم:

• مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیه پذیره نویسی بر عهده ناشر است.
• ناشر ،شرکت تأمین سرمایه  ،حسابرس  ،ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر  ،مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر
قصور  ،تقصیر  ،تخلف و یا به دلیل ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل و ترک فعل آن ها باشد  ،متضرر گردیده اند.

هیات موسس		

