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رضه اولیه سهام شرکت اطالعیه  (سیاتکنماد  ا) انتقال داده اهی آسیاتک  ع
 

سهم  میلیون 077، 70/70/1071رساند؛ در روز چهارشنبه مورخ به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می

شرکت در  و نود و سومین پانصدبه عنوان  "انتقال دادهای آسیاتک"سهام شرکت  درصد از 11معادل 

، گروه  "(37اطلاعات و ارتباطات)"های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش فهرست شرکت

 به شیوه "سیاتکا "های بازار دوم و در نماددر فهرست نرخ ،"3737"با کد "خدمات ارزش افزوده"و طبقه

 .ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد

 :باشدعرضه به شرح زیر می مشخصات

 در روز عرضه اعلام خواهد شد أزمان شروع ثبت سفارش متعاقب ورود ثبت سفارش زمان

 سهم 144 یو حقوق یقیهر کد حق هیسهم حداکثر

 ریال 86484 قیمت مبنا

 ریال 86884 متیق سقف

 ریال 96184 متیق کف

 آتیه یکارگزار عرضه ریمد

 سهامداران عمده عرضه ین متعهد

 بانک ملت هیسرما نیتام شرکت دیخر متعهد

 ( از کل سهام قابل عرضه % 94درصد ) پنجاه دیسقف تعهد خر

 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران بازارگردان

 

فارش شده جهت ثبت س دوره زمانی و محدوده قیمتی تعیینورود سفارش صرفاً با کد معاملاتی و در همچنین 

ند با توجه به توانباشد.کلیه مشتریان برخط نیز میو ورود سفارش بصورت گروهی مجاز نمی پذیر بودهامکان

 شرایط ذکر شده فوق نسبت به ورود سفارش اقدام نمایند.

http://www.tse.ir/


  بسمه تعالی 

 

  www.tse.ir    18111111،91،81گویا:  تلفن    1889988991 :پستی کد      غربی، سیزدهم خیابان نبش شهرداری، بلوار پور، امین قیصر آباد، سعادت تهران،  

 رس اوراق بهادار تهرانبو
 )شرکت سهامی عام(

MM-FO-02-01                  

 460601/464 شماره: 

 14/64/4164 اتریخ: 

 

پس از اتمام دوره ثبت سفارش، کشف قیمت با توجه به وضعیت سفارشات ثبت شده در دوره ثبت سفارش  

نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق دستورالعمل پذیره 10و مطابق با مفاد مندرج در ماده 

خواهد  لاحات بعدی آنو اص هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 10/17/1031بهادار تهران مصوب 

 بود. 

صوب منویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران جهت مشاهده متن دستورالعمل پذیره

 ها دربه قسمت دستورالعمل و اصلاحات بعدی آن هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 10/17/1031

 مراجعه شود. اوراق بهادار تهرانبخش قوانین و مقررات تارنمای شرکت بورس 

های انتقال دادهشرکت به همراه پرسش و پاسخ و اطلاعات معارفه    گذاری سهامگزارش ارزش لازم بذکراست

در تارنمای عرضه اولیه شرکت بورس اورق بهادار تهران به آدرس سیاتک( ا)نماد آسیاتک

https://ipo.tse.ir  سامانه کدال و  codal.ir  باشد. می دسترسدر 

 

بذکرست شرکت بورس اوراق بهادار تهران هیچگونه مسئولیتی در خصوص کلیه  لازم "

و موارد مرتبط جهت تهیه گزارش  اطلاعاتداده ها، روش ها، مفروضات و سایر 

انداز آتی شرکت و گذاری، پیش بینی و اظهارنظر در خصوص وضعیت و چشمارزش

خواهد ( ناسیاتک )نماد  اسیاتک  هایانتقال دادهگذاری نهایی شرکت همچنین ارزش

 ."داشت

 

http://www.tse.ir/

