
 

 هب انم خدا

  اطالعیه عرضه اولیه

  )سهامی عام( گذاری صبا تامینسرمایهشرکت سهام 

 20/01/1399مورخ  چهارشنبهدر روز  "1صبا"در نماد  به روش ثبت سفارش

 هیأت محترم پذیرش اوراق  توسط  13/12/1398 در تاریخ (عام یسهام) گذاری صبا تامینشرکت سرمایهبه استناد پذیرش سهام 

رساند؛ سهام شرکت مذکور توسط سهامدار عمده، در روز عرضه اولیه به روش ثبت فرابورس ایران، به اطالع میازار اول ر در ببهادا

بدیهی است چنانچه د. شومیوم عرضه به عم ،رسانی توسط ناشر تا روز قبل از عرضه اولیه سهاممشروط بر تکمیل اطالع  سفارش

 گردد.یکن تلقی میام انجام نشود، عرضه کان لم قبل از عرضه اولیه سه ات ناشرتعهد

 مشخصات عرضه به عموم جهت ثبت سفارش

 سهم 15,000،000,000تعداد کل سهام شرکت:   ❖

 سهم 1,500,000,000 :اولیه  روز عرضه  قابل عرضه به عموم درتعداد کل سهام   ❖

 سهم 1,200حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی:   ❖

 صبا تامین )سهامی خاص( کارگزاریشرکت  ضه:مدیر عر ❖

 مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه  20/01/1399مورخ  چهارشنبه: روز تاریخ و دوره ثبت سفارش ❖

 ریال 12،000ریال تا مبلغ  11،000 از مبلغ: دامنه قیمت در ثبت سفارش ❖

شرکت و    درصد سهام قابل عرضه در روز عرضه اولیه  10شرکت کارگزاری صبا تامین )سهامی خاص( به میزان  :  خرید  ینمتعهد ❖

 درصد سهام قابل عرضه در روز عرضه اولیه  40( به میزان خاص)سهامی  تامین سرمایه امین

 از عرضه اولیهها در روز پس  مشخصات عرضه به صندوق

 سهم 300،000،000اولیه:    ها در روز پس از عرضهبه صندوقتعداد کل سهام قابل عرضه   ❖

 ب تخصیص صندوق بازای هر دارنده واحد صندوق:ر ضریحداکث ❖

 3,000های سرمایه گذاری در سهام: صندوق  ✓

 1,500های سرمایه گذاری مختلط: صندوق  ✓

 30ثابت: های سرمایه گذاری بادرآمد صندوق  ✓

گذاری در روز کاری بعد از عرضه اولیه با قیمت ثابت کشف شده در فرآیند عرضه اولیه صورت  های سرمایهعرضه سهام به صندوق 

توانند نسبت به ورود سفارش تا حداکثر معادل حاصلضرب تعداد دارندگان واحدهای گذاری میهای سرمایهپذیرد. صندوق می

، بر اساس پیام ناظر در روز بعد از عرضه اقدام وع صندوق مطابق با ضرایب تعیین شده مذکورتخصیص هر ن  صندوق در ضریب

 نمایند.  

 

 1399/ 01/ 17    تاریخ:
 99الف/ / 1820: شماره



 

     

 

دستورالعمل "شود، توجه به مفاد با توجه به این موضوع که عرضه اولیه سهام شرکت مذکور به روش ثبت سفارش انجام می

سازمان بورس و اوراق  مدیره محترمهیأت 14/10/1395ن مصوب مورخ نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در فرابورس ایراپذیره

و سایر مقررات عرضۀ اولیه اوراق بهادار  و نحوه انجام   گیرینحوه ثبت سفارش در دوره سفارش به منظور اطالع از جزییات    ،"بهادار

 مربوطه، ضروری است. 

ی شرکت سایت رسمدر وب  شرکت  کارشناسی ارزشگذاری سهامکت مذکور در امیدنامه و گزارش  اطالعات تکمیلی در خصوص شر

در  www.codal.ir به نشانی  رسانی ناشران )کدال(سامانه جامع اطالعو همچنین  www.ifb.irفرابورس ایران به نشانی 

 .باشدمندان میدسترس عالقه
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