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 10968شمارۀ ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 
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 تذکر:
اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصااوبات  منظور حصااو ثبت اوراق بهادار نزد سااازمان بورو و اوراق بهادار، به

ها سازمان و شفافیت اطالعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت        
 باشد. نمی بورو و اوراق بهادار های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمانیا طرح

 بهادار اوراق و بورو سازمان

 F-SP-37    :کد
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 شرکت کارت اعتباری ایران کیش )سهامی عام(

 

 ریالی 1،000سهم عادی  4،400،000،000
 

 
، بر (سهامی عام کارت اعتباری ایران کیش)منظور انتشار اطالعات مرتبط با عرضۀ سهام در دست انتشار شرکت        این بیانیه، به

ساو مجموعۀ فرم  شده    ا سازمان بورو و اوراق بهادار ارائه  سناد و مدارکی که در مرحلۀ ثبت به  شر    ها، اطالعات، ا سط نا ، تو
 است. تهیه و ارائه گردیده

رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرو توانند به سامانه جامع اطالعمنظور دسترسی به اطالعات مالی شرکت میگذاران بههسرمای

www.Codal.ir  یا به سایت رسمی ناشرwww.irankish.com  .مراجعه نمایند 

 منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.کارت اعتباری ایران کیش از طریق روزنامه دنیای اقتصاد  های شرکتهیآگ

در تاریخ   در بازار دوم بورو پذیرفته و    06/10/1390، در تاریخ  (ساااهامی عام  کارت اعتباری ایران کیش)  ساااهام شااارکت   

به بازار او  بورو منتقل شده است و در صنعت رایانه و فعالیت های وابسته به آن، با نماد رکیش مورد معامله       08/07/1399

 قرار میگیرد.

  

http://www.codal.ir/
http://www.irankish.com/
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 مشخصات ناشر -1
 

  شرکتتاریخچه فعالیت  -1-1

 یو شااناسااه مل  1592شااماره  یشااده و ط سیعام تاساا یبصااورت شاارکت سااهام  23/01/1382 خیدر تار شیک رانیا یشاارکت کارت اعتبار
مجوز  افتیبا در 29/05/1386 خیاست. در تار دهیبه ثبت رس  شیک یصنعت  تیدر اداره ثبت شرکتها و مالک  23/01/1382 خیدر تار 10861532334
س  یجمهور یاز بانک مرکز شرکتها  رانیا یالما صنعت ارائه دهندگان خدمات پرداخت پ  یبه  ست یفعا  در  سفند ماه   23 خیدر تار و و در  1390ا

شرکت در شهر تهران    یاصل  تیبه بازار او  منتقل شده است. محل فعال   08/07/1399 خیو در تار رفتهیذپسازمان بورو و اوراق بهادار)بازار دوم(  
شان    ست و ن صل  یواقع ا ست  7واحد  ،یطبقه دوم ادار تون،یز یالملل نیبازار ب ش،یک رهیشرکت جز  یمرکز ا شان   7941895729 ی، کد پ دفتر  یو ن

 باشد. یم 28هشتم، پالک  ابانیخ(، ریبخارست )احمد قص ابانیخ ن،یآرژانت دانیشرکت م یاصل
 

 

  شرکت فعالیتموضوع  -1-2

ارائه خدمات پرداخت و ارائه خدمات مربوط با استفاده  ،یا انهیگسترده را یو اداره شبکه ها جادیاساسنامه، ا 2شرکت طبق ماده  یاصل تیموضوع فعال
( و ارائه POSفروش ) انهی( و پاATMخودپرداز ) یدستگاه ها یبانیو فروش، اجاره و پشت دیمرتبط از جمله خر یهازمیو مکان هاستمیاز انواع س

منطبق بر مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت اعالم شده توسط  یو اعتبار یها و موسسات مالبه بانک یو پو  رسان یخدمات پو  گذار
 .باشدیم شیصادره توسط سازمان منطقه آزاد ک 12/08/1382مورخ  13437شماره  تیبه موجب مجوز فعال رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز

 

 

 شرکت  سهامبازار  -1-3
شده است. هم اکنون سهام  رفتهیدر بورو اوراق بهادار تهران پذ 06/10/1390 خیتار، در (عام یسهام) شیک رانیا یسهام شرکت کارت اعتبار

 .ردیگ یو در بازار او  بورو مورد معامله م شیوابسته به آن با نماد رک یها تیو فعال انهیدر صنعت را یبندشرکت با طبقه
 

  ترکیب سهامداران -1-4

 به شرح زیر است: 1399ماه  اسفند 30پایان سا  مالی منتهی به سهامداران در ترکیب 
 درصد سهام تعداد سهام نوع شخصیت سهامدارنام 

 %32.01  832،337،508          سهامی خاص شرکت سرمایه گذاری ایرانیان

 %16.90  439،317،337          سهامی عام بانک تجارت

 %15.72  408،612،711          سهامی عام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

 %9.06  235،443،895          سهامی خاص بانک سپه

 %7.19  186،958،975            صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد

 %3.95  102،608،876          شخص حقیقی محمد حسین روشنک 

 %1.31  33،944،633            سهامی خاص شرکت ایمان تجارت روشن

 %1.27  33،045،037            سهامی خاص شرکت سهامی بیمه ایران

 %12.61  327،731،028          حقیقی و حقوقی % 1سایر سهامداران کمتر از 

 100 2،600،000،000 - جمع
 
 

 مدیرهمشخصات اعضای هیئت -1-5
صوبۀ مجمع عموم  سات تع    20/08/1398العاده، مورخ به طور فوق یعاد یبه موجب م صورتجل  06/05/1399و  07/11/1398سمت مورخ   نییو 

شخاص ز  ساو مصوبۀ شماره     نی. همچندندیانتخاب گرد رهیمد أتیه یبه عنوان اعضا  ریا  یآقا ره،یمد أتیه 07/11/1398مورخ  11/50/98بر ا
 است. دهیعامل شرکت انتخاب گرد ریمد نوانبه ع یمنعم طبر مانیپ
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 نماینده سمت نام
 شخص حقوقی مدت ماموریت

 موظف/غیرموظف
 خاتمه شروع

 اطالعات آوریفن تدبیرگران شرکت
 (خاص سهامی) ایرانیان تجارت

 غیرموظف 1400/08/20 1398/08/20 رئیس هیأت مدیره درگاهی بهزاد آقای

 مالی مجتبی آقای (عام سهامی شرکت) تجارت بانک
نایب رئیس هیأت 

 مدیره
 غیرموظف 1400/08/20 1398/08/20

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
 (سهامی عام)

 غیرموظف 1400/08/20 1398/08/20 عضو هیأت مدیره نوربخش عباو سید آقای

 غیرموظف 1400/08/20 1398/08/20 هیأت مدیره عضو  چمی بزرگ خدامراد آقای (خاص سهامی شرکت) سپه بانک

 ایرانیان گذاری سرمایه شرکت
 (خاص سهامی)

 غیرموظف 1400/08/20 1398/08/20 هیأت مدیره عضو  شاد کشوری علی آقای

 
  شرکتقانونی بازرس و  مشخصات حسابرس -1-6

 کیمدت  یبرا یبهمند به عنوان حسابرو و بازرو قانون ی، مؤسسه حسابرس21/03/1399ساالنه، مورخ  یعاد یبراساو مصوبه مجمع عموم
 .استدهیسا  انتخاب گرد

 
 سهام شرکت وضعیت -1-7

 :باشدبه شرح زیر می جاری و دو سا  اخیرطی سا   کارت اعتباری ایران کیش سهام شرکت  وضعیت

 شرح
 جاریسال 

 (07/02/1400 )تا تاریخ
 1397سال  1398سال   

 2،000،000،000 2،600،000،000 2،600،000،000 تعداد کل سهام شرکت

 13.28% 17.93% 12% آزاد درصد سهام شناور

 2.545 7.186 23،070 )ریا (پایانی قیمت 

 

 روند سودآوری و تقسیم سود -1-8
 باشد:میزان سود )زیان( خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سا  مالی اخیر به شرح زیر می

 1396سال  1397سال  1398سال  شرح

 534 550 448 )ریا (سود )زیان( واقعی هر سهم شرکت اصلی 

 534 550 448 سود )زیان( واقعی هر سهم گروه )ریا (

 450 165 86 سود نقدی هر سهم )ریا (

 2،000،000 2،000،000 2،600،000 سرمایه )میلیون ریا (
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 نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه -2
 
 بوده که به یو از محل مطالبات و آورده نقد ا یر ونیلیم 2.600.000به مبلغ  ا یر ونیلیم 2.000.000شرکت از مبلغ  یقبل ۀیسرما شیافزا

 15.200.000 متیق نیانگی، با مDIAL UPدستگاه  37.150حدود خرید، تعداد  نیبوده است که از ا رندهیدستگاه پذ 129.250 دخری منظور
 50.000.000 متیق نیانگیبا م یدستگاه صندوق فروشگاه 200و ا یر 12.509.654 متیق نیانگی، با مGPRSدستگاه  76.900و ا یر
که طی مزبور  یۀسرما شیحاصل از افزا جی. نتابودپیش بینی شده  ا یر 3.662.602 متیق نیانگیبا م Mposدستگاه  15.000و  ا یر

در  ثبت رسیده،ها بهنزد مرجع ثبت شرکت 27/06/1398تصویب شده و در تاریخ  21/12/1397العادة مورخ تصمیمات مجمع عمومی فوق
  .منعکس شده است لیجدو  ذ

 میلیون ریا ارقام به                                                                                                                                                    

 شرح

 برآورد انجام شده

 مطابق بیانیه ثبت

 07/11/1397 در تاریخ  

 اطالعات واقعی

 31/06/1399 تاریخ تا
 مغایرت مبلغ 

 دالیل مغایرت

 ایجاد شده

بع
منا

 

 - 0 600،000 600،000 افزایش سرمایه 
 - 1،764،281 2،755،892 991،611 منابع داخلی

  1،764،281 3،355،892 1،591،611 جمع منابع

ف
ار

ص
م

 

 تغییر نیازمندی بازار DIAL UP 564،680 656،075 91،395دستگاه های 

 تغییر نیازمندی بازار GPRS 961،992 2،518،149 1،556،157دستگاه های 

ندوق      های صااا گاه  دسااات
 فروشگاهی

 تغییر نیازمندی بازار 168،838 178،838 10،000

 تغییر نیازمندی بازار Mpos 54،939 2،830 (52،109)دستگاه های 

  1،764،281 3،355،892 1،591،611 جمع مصارف

دستگاه  165،310ریا  و  10،601،519با میانگین قیمت  Dialupدستگاه  61،885برابر است با  31/06/1399خرید واقعی دستگاه ها تا تاریخ 

GPRS  دستگاه  425ریا  و  99،409،840دستگاه صندوق فروشگاهی با میانگین قیمت  1799ریا  و 15،232،890با میانگین قیمتMpos  با
تغییر  ناشی از تغییرات قیمت دستگاه ها و عمدتاًریا  می باشد. تغییرات حاصل بین برآورد انجام شده و اطالعات واقعی  6،658،824میانگین قیمت 

 .بوده استبازار نیازمندی 
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 تشریح طرح افزایش سرمایه -3

 هدف از انجام افزایش سرمایه -1-3
  باشد:بیانیۀ ثبت، به شرح زیر می ، از افزایش سرمایۀ موضوع این(سهامی عامکارت اعتباری ایران کیش) هدف شرکت

سرمایه در گردش مورد نیاز     هدف باشرکت   ساختار مالی و تأمین  صالح  سعه  طرح اجرای برای ا ستگاه  خرید و تو  منابع تأمین و کارتخوان های د
 یمنابع درآمد   راه نیدهد تا از ا   شیفعا  خود را افزا  رندگان  یآن، تعداد پذ   شیدر نظر دارد تا در جهت حفظ ساااهم خود در بازار و افزا    بازارگردانی 

 های دستگاه  دیطرح توسعه و خر  یقرار دهد. با توجه به مطالب مذکور و به منظور اجرا ریخود را تحت تأث یسودآور  ووارد شرکت نموده   یشتر یب
 .دینما یمال نیسهامداران تأم یاز محل مطالبات و آورده نقد هیسرما شیناز  سوخت، در نظر دارد تا با افزا

 گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آنسرمایه -2-3
ست  بوده آن افزایش و بازار در خود سهم  حفظ پی در همواره کیش ایران اعتباری کارت شرکت  ستگاه 17.143 خرید جهت و منظور همین به ا  د
. باشد می شرکت  به جدید منابع ورود دستگاه کارتخوان قابل نصب در دیسپنسرهای جایگاه های سوخت نیازمند      10.000و  Android کارتخوان

 و درآمدزایی که شد خواهد بازار از باالتری سهم  کسب  به موفق شرکت  این خدمات، ارائه شبکه  به هاآن ورود و جدید هایدستگاه  خرید صورت  در
بل   طور به  را شااارکت  ساااودآوری آن تبع به  هد  افزایش ایمالحظه  قا  مورخ 99/ب/060/440 ابالغیه   همچنین در راساااتای اجرای  .داد خوا
میلیون ریا  در این محل پیش  400.000مصاارف مبلغ   بازارگردانی مؤثر، منظور اجرای عملیاتبورو و اوراق بهادار وبه  سااازمان  07/07/1399

ریا  و منابع تأمین آن به شرح جدو   میلیون  4.400.000های یاد شدة فوق  گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامهمبلغ کل سرمایه  .بینی شده است  
  .باشدزیر می

 ارقام به میلیون ریا                                                                                         

 شرح

 آخرین برآورد 

در تاریخ    

15/11/1399 

 برآورد قبلی

در تاریخ    

02/10/1399 
بع

منا
 

  1،800،000   1،800،000  سود انباشته

  2،600،000   2،600،000  سهامداران نقدی آورده و مطالبات

 4،400،000 4،400،000 جمع منابع

  Android  600،000   600،000دستگاه های 

  1،600،000   1،600،000  دستگاه ناز  سوخت

  400،000   400،000  تأمین منابع بازارگردانی  

 1،800،000 1،800،000 جبران مخارج سرمایه ای انجام شده

 4،400،000 4،400،000 جمع مصارف

 دو مرحله به شرح جدو  ذیل اجرا نماید.شرکت در نظر دارد افزایش سرمایه را در هم چنین 
 ارقام به میلیون ریا                                                                                                                                                   

 شرح
 مرحله اول 

 1400سال نیمه اول 

 مرحله دوم 

 1400سال نیمه دوم 
 جمع

بع
منا

 

  1،800،000   1،800،000 سود انباشته
  2،600،000  700،000  1،900،000 سهامداران نقدی آورده و مطالبات

 4،400،000 700،000 3،700،000 جمع منابع
  Android       600،000    600،000دستگاه های 

  1،600،000  700،000 900،000 ناز  سوختدستگاه 
  400،000    400،000 تأمین منابع بازارگردانی 

 1،800،000  1،800،000 جبران مخارج سرمایه ای انجام شده

 4،400،000 700،000 3،700،000 جمع مصارف
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 بلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادی و محل تأمین آنم  -3-3
 7،000،000میلیون ریا  به مبلغ  2،600،000در نظر دارد ساارمایۀ خود را از مبلغ  کارت اعتباری ایران کیش شااده، شاارکتبا توجه به برنامۀ ارائه 
 به شرح زیر افزایش دهد. نقدی آورده و مطالبات های سودانباشته،میلیون ریا ، از محل 

 2،600،000   صد( از محل مطالبات و آورده نقدیدر 100میلیون ریا  )معاد ، 
 1،800،000   درصد( از محل سود انباشته،  69میلیون ریا  )معاد 

 

  سهامدارانمطالبات   -4-3

 باشد:شرح ذیل میبه (31/06/1399مطابق آخرین صورتهای مالی منتشره )جزئیات مطالبات سهامداران عمدة شرکت و منشاء ایجاد آن در تاریخ 
 ارقام به میلیون ریا 

 سهامدار
درصد 

 سهامداری

مبلغ مطالبات ناشی از 

 سود سهام
 مبلغ سایر مطالبات

جمع مطالبات 

 سهامدار

سهم از افزایش 

 سرمایه

 608،247 458،941 1،200 457،741 %32.01 شرکت سرمایه گذاری ایرانیان 
 321،040 53،952 2،000 51،952 %16.90 بانک تجارت 

 298،602 36،341 1،200 35،141 %15.72 شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
 172،055 51،331 1،200 50،131 %9.06 بانک سپه 

 74،910 8،816 0 8،816 %3.94 محمد حسین روشنک
 425،147 96،846 1،200 95،646 %22.38 سایر سهامداران

 1،900،000 706،227 6،800 699،427 %100 جمع

 
و سایر سهامداران)شرکت تدبیرگران فناوری     بانک سپه   گذاری خوارزمی،یان، شرکت سرمایه   سایر مطالبات شرکت های سرمایه گذاری ایران   

شت  اطالعات تجارت ایرانیان(  سه    31/06/1399صورتهای مالی منتهی به   32-2مطابق با یاددا صورتجل مربوط به پاداش هیات مدیره طبق 
ون ریا  به صااورت ناخالص در وجه اعضااای میلی 6،000مبلغ پرداخت اساات که طی آن  21/03/1399مجمع عمومی عادی سااالیانه مورخ 

شامل   سایر مطالبات  میلیون ریا  2،000میلیون  حقوقی عضو هیات مدیره مصوب گردید. هم چنین مبلغ      میلیون ریا  1،200بانک تجارت 
الزم به ذکر اساات د. می باشاابابت یک فقره قرارداد همکاری فی مابین میلیون ریا  علی الحساااب دریافتی 800پاداش هیات مدیره و مبلغ 
ضوع ماده  قمعامالت با بانک تجارت در  صوص         129الب مو شده در خ شریفات مقرر در ماده قانونی یاد  ست که در آن ت قانون تجارت بوده ا

 کسب مجوز از هیات مدیره بدون حضور ذینفع در رای گیری نسبت به معامالت مزبور رعایت شده است.
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 ارقام به میلیون ریا 

 

 تشریح جزییات طرح  -4

 :باشدطرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر میجزییات 
 

 اجرای طرح توسعه  -4-1
 

 بهسازی /ریزی شده بابت اجرای طرح توسعهمصارف برنامه -4-1-1
 باشد:شرح جدو  زیر میه ب رکت بابت اجرای طرح توسعهریزی شارف برنامهمص

 

 پوز دستگاههای تأمین تعداد
 باقیمانده مخارج شده انجام مخارج برآورد آخرین

 درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ فی تعداد

 Android 17،143 35 600،000 23% 0 0% 600،000 100% های دستگاه

 %50 802،800 %50 797،200 %62 1،600،000 160 10،000 سوخت جایگاه کارتخوان دستگاه
 %100 400،000 %0 0 %15 400،000 0 0  بازارگردانی منابع تأمین

 %69 1،802،800 %31 797،200 %100 2،600،000  27،143 کل جمع

 
 

 تامین منابع بازارگردانی -4-1-2

 باشد:مورد نیاز به شرح زیر میتامین منابع بازارگردانی  جزییات
 07/07/1399مورخ  80197/181بورو و اوراق بهادار و نامه شااماره  سااازمان 07/07/1399 مورخ 99/ب/060/440 با عنایت به ابالغیه شااماره
به منظور صاایانت از حقوق ساارمایه گذاران و  و بازارگردانی مؤثر اجرای عملیاتانعقاد قرارداد بازارگردانی و  باموضااوع شاارکت بورو اوراق بهادار
صرف مبلغ     سرمایه در گردش  400،000سهامداران م حداقل  و باروز کاری 22 برایسهم   880،000معامالت روزانه  با حداقل حجممیلیون ریا  

 پیش بینی شده است. ،هزار ریا 21 حدود سهم هر قیمت

 برداریزمان، ظرفیت و نحوۀ بهره -4-1-3

 خواهد توسعه  طرح اجرای به اقدام شرکت  این گیرد، قرار کیش ایران اعتباری کارت شرکت  اختیار در سرمایه  افزایش از حاصل  منابع اینکه از پس
 رسید. خواهد برداریبهره به هادستگاه این 1400 درسا  شود میپیش بینی  و نمود

  بندی تأمین منابع و مصارف مالی طرحبرنامۀ زمان -4-1-4
سبت به اجرا  ریز یبنددر نظر دارد مطابق برنامۀ زمان شرکت  صل از افزا  شود  یم ینبی شی. پدیطرح اقدام نما ین سا    هیسرما  شیمنابع حا در 
صل از مرحله او  افزا      ینیب شی. پردیشرکت قرار گ  اریدر اخت 1400 ست با منابع حا صب در   ستگاه د 5.625 هیسرما  شیشده ا کارتخوان قابل ن

سرها   ید ستگاه کارتخوان   17.143سوخت و   یها گاهیجا یسپن سد، و همچن  یبه بهره بردار 1400سا    یشده در ابتدا  هیته Androidد  نیبر
صب در د   4.375تعداد  ستگاه کارتخوان قابل ن سرها  ید سا    یو ط هشد  هیته هیسرما  شیافزا سوخت از محل منابع مرحله دوم  یها گاهیجا یسپن
 .برسد یبه بهره بردار 1400
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تعداد خرید  مرحله دوم مرحله اول شرح

 مرحله اول-

-تعداد خرید 

 مرحله دوم

بع
منا

 

 1,800,000 سود انباشته
   

 700,000 1,900,000 مطالبات و آورده نقدی سهامداران
  

 700,000 3,700,000 جمع منابع
  

ف
ار

ص
 م

 Android 600,000 - 17,143دستگاه های 
 

625,5 700,000 900,000 دستگاه نازل سوخت  375,4  

 - 400,000 تأمین منابع بازارگردانی
  

    1,800,000 جبران مخارج سرمایه ای انجام شده

768,22 700,000 3,700,000 جمع مصارف  375,4  

 

 :می گردددر قالب جدو  ذیل ارائه بینی شده برای دستیابی به اهداف، های پیششرکت برای سا بینی گردش تسهیالت پیش در این رابطه

 ارقام به میلیون ریا                                                                                                                                                                                        

 شرح

1400 1401 1402 

 انجام 

افزایش 

 سرمایه

عدم انجام 

 افزایش سرمایه

 انجام 

افزایش 

 سرمایه

عدم انجام 

 افزایش سرمایه

 انجام 

افزایش 

 سرمایه

عدم انجام 

 افزایش سرمایه

 942،835 1،487،382 2،500،000 3،500،000 1،537،181 1،537،181 مانده تسهیالت ابتدای دوره

 0 0 0 0 2،390،964 3،771،898 دریافت تسهیالت طی دوره

 (942،835) (1،487،382) (1،557،165) (2،012،618) (1،428،145) (1،809،079) بازپرداخت تسهیالت طی دوره

 0 0 942،835 1،487،382 2،500،000 3،500،000 مانده تسهیالت انتهای دوره

 %18 %18 %18 %18 %18 %18 نرخ تسهیالت

 (84،855) (133،864) (309،855) (448،864) (363،346) (453،346) هزینه مالی
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 بینی سود و زیان طرحپیش -4-1-5
 باشد:بینی سود و زیان طرح موضوع افزایش سرمایه در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدو  زیر میپیش

 ریالمبلغ به میلیون       

 1399 سال عنوان
 1404 سال 1403 سال 1402 سال 1401 سال 1400 سال

 انجام  عدم انجام انجام  عدم انجام انجام  عدم انجام انجام  عدم انجام انجام  عدم انجام

  2،397،675  2،087،433  1،818،180  1،584،359  1،234،976 6،622،596 عملیاتی درآمدهای

  (1،094،733)  (994،602)  (908،464)  (834،302)  (700،658) (3،898،103) عملیاتی درآمدهای شده تمام بهای

  1،302،942  1،092،831  909،717  750،056  534،318 2،724،493 ناخالص سود

  (283،765)  (246،877)  (214،826)  (186،972)  (155،448) (849،853) عمومی و اداری فروش های هزینه

  0  0  0  0  0 51،734 عملیاتی اقالم سایر

  1،019،177  845،954  694،890  563،084  378،870 1،926،374 سودعملیاتی

  0  0  0  (69،173)  (207،519) (159،326) مالی های هزینه

  0  0  0  0  0 (14،944) غیرعملیاتی های هزینه و درآمدها سایر خالص

  1،019،177  845،954  694،890  493،911  171،350 1،752،104 مالیات از قبل تداوم درحا  سودعملیات

  (229،315)  (190،340)  (156،350)  (111،130)  (38،554) (394،223) مالیات

  789،862  655،614  538،540  382،781  132،797 1،357،880 خالص سود

   113   94   77   55   19 522 ریا -سهم هر سود

  7،000،000  7،000،000  7،000،000  7،000،000  7،000،000 2،600،000 سهم هزار به  سهام تعداد
 

مورد  جیممکن است متفاوت از نتا یواقع جینتا، که شده سا  مزبور لحاظ شده است یماهه حسابرس 6  یمال یشده با در نظر گرفتن صورت ها ینیب شیبراساو اطالعات پ 1399ارقام مندرج در جداو ، در سا   *

 .انتظار باشند
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 طرح بینی سود و زیانمفروضات مبنای پیش -4-1-6 
سا    ساو اطالعات پ  1399ارقام مندرج در جداو ، در  صورت ها    ینیب شیبرا س    6 یمال یشده با در نظر گرفتن  سابر ست       یماهه ح شده ا سا  مزبور لحاظ  شرکت   .شده  ضوع افزایش    درآمد ارائه خدمات  صرفا برای مو

 مفروض است: ریبه شرح زسرمایه 

 مبلغ به میلیون ریال      

 1399 سا  
1400 1401 1402 1403 1404 

 انجام
عدم 
 انجام

 انجام
عدم 
 انجام

 انجام
عدم 
 انجام

 انجام عدم انجام انجام
عدم 
 انجام

   121,729   116,918     112,106   107,293     102,857 2,988,251 پشتیبانی و نصب درآمد

   2,275,945    1,970,515      1,706,074   1,477,066    1,132,119   3,624,341 تراکنش کارمزد درآمد

  0  0  0  0  0 10,005 درآمدها سایر

  2,397,675  2,087,433  1,818,180  1,584,359  1,234,976 6,622,596 درآمد جمع

  292,423,145  278,498,234  265,236,428  252,602,407  241,498,050 تراکنش -پوز تراکنش

  619,078,075  589,598,167  561,522,158  534,759,523  432,681,919 تراکنش - سوخت جایگاه کارتخوان تراکنش

  -  -  -  -  - تراکنش -اینترنتی تراکنش

  911,501,221  868,096,400  826,758,586  787,361,930  674,179,969 تراکنش -ها کل تراکنش جمع
 

سرانه تعداد تراکنش کارتخوان اندرو   ینیب شیبه منظور پ سرانه تراکنش دستگاه کارتخوان جا   تراکنش در ماه 1.200 یدیدرآمد حاصل از کارمزد تراکنش ها،  شده است.    ینیب شیتراکنش در ماه پ 3.000سوخت   یها گاهیو 

 لیوتما یتکنولوژ شرفت یپ لیشده است.  به دل   بهدرصد رشد نسبت به سا  قبل محاس      10و در هر سا  با   ا یر 1.930سوخت   یها گاهیو دستگاه کارتخوان جا  ا یر 1.230کارتخوان  یدستگاه ها  ینرخ مؤثر کارمزد شاپرک 

درآمد حاصل از نصب    ینیب شیدرصد نسبت به سا  قبل محاسبه شده است. بمنظور پ       5نرخ رشد سرانه تراکنش ساالنه      ل،یموبا لیابزارها از قب ریو سا  ینترنتیکارتخوان، درگاه ا لیاز قب یرنقدیغ یبازار به پرداخت ها شتر یب

 شده است. بهدرصد رشد نسبت به سا  قبل محاس 10مذکور در هر سا  با  یریا  فرض شده است و نرخ ها Android 500.000 یکارتخوان، مبلغ اجاره دستگاه ها یها ستگاهد یبانیو پشت
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 مفروض است: ریتمام شده خدمات ارائه شده به شرح جدو  ز یبها

 مبلغ به میلیون ریال      

 1399 سال عنوان
 1404 سال 1403 سال 1402 سال 1401 سال 1400 سال

 عدم انجام انجام عدم انجام انجام انجام عدم انجام عدم انجام انجام عدم انجام انجام

  735،269  687،444  645،857  609،666  512،272 1،616،780 استهالک

  25،948  22،563  19،620  17،061  14،892 870،536 ....( و پشتیبانی سازی، آماده نصب،) پیمانکاران هزینه

  120،301  104،609  90،965  79،100  68،782 473،201 ...(و پاداش و عیدی دستمزد، و حقوق) کارکنان های هزینه

  51،145  42،356  35،078  29،049  24،150 379،518 کاغذ رو  و آداپتور مصرف هزینه

  31،516  27،405  23،831  20،722  18،020 131،868 بیکاری بیمه و کارفرما سهم بیمه خدمت، پایان مزایای

  79،711  66،013  54،669  45،273  33،709 138،726 سازی بومی و شهاب خدمات های هزینه

  2،477  2،154  1،873  1،630  1،180 111،653 فروش پایانه نگهداری و تعمیر های هزینه

  12،098  10،520  9،148  7،954  6،917 44،793 تلفن.  گاز برق، آب، هزینه

  6،871  5،975  5،196  4،518  3،929 19،708 ذهاب و ایاب و نقل و حمل

  29،397  25،562  22،228  19،329  16،808 105،152 سایر

  0  0  0  0  0 6،168 رفته فروش کاالی شده تمام بهای

  1،094،733  994،602  908،464  834،302  700،658 3،898،103  رفته فروش کاالی شده تمام بهای جمع

 
 به نسبت رشد درصد 15 با سا  هر ذهاب، وسایر هزینه های بهای تمام شده در و ایاب و نقل و تلفن، حمل.  گاز برق، آب، بیکاری، هزینه بیمه و کارفرما سهم بیمه خدمت، پایان مزایایدر جدو  فوق هزینه های کارکنان، 

به روش خط ها است. هزینه استهالک پایانه  شده مفروض( است شده استخراج و تهیه شرکت مصوب بودجه ماه شش وحسابرو شده  واقعی ماه شش اطالعات مبنای بر 1399 سا  اطالعات گزارش این در) شرکت قبل سا 
ریا  فرض شده  50ی هر تراکنش ریا  و هزینه شهاب و بومی سازی به ازا 100ریا  ، هزینه مصرف رو  به ازای هر تراکنش  74.000ساله مستهلک شده است، هزینه های پیمانکاران به ازای هر پایانه منصوبه  5مستقیم 
ریا  و هزینه تعمیر هر  750.000پایانه های منصوبه هر ماه مشمو  هزینه تعمیر و نگهداری بوده که نرخ تعمیر هردستگاه های کارتخوان  %0.8قبل محاسبه شده است.  سا  به نسبت رشد درصد 15 با سا  هر است و در
 .است شده مفروض قبل سا  به نسبت رشد هر سا  درصد 15 ریا  با 1.250.000 سوخت های جایگاه کارتخوان دستگاه

 

 :است مفروض زیر جدو  شرح به اداری و عمومیفروش، هایهزینه
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 مبلغ به میلیون ریال      

 1399 سال 
 1404 سال 1403 سال 1402 سال 1401 سال 1400 سال

 عدم انجام انجام عدم انجام انجام انجامعدم  انجام عدم انجام انجام عدم انجام انجام

  34،628  30،111  26،184  22،768  19،799 138،397 ...(و پاداش و عیدی دستمزد، و حقوق) کارکنان های هزینه

  119،884  104،372  90،909  79،218  61،749 214،625 بازاریابی و تبلیغات

  8،718  7،581  6،592  5،732  4،985 35،309 بیکاری بیمه و کارفرما سهم بیمه خدمت، پایان مزایای

  3،339  2،904  2،525  2،196  1،909 12،394 اینترنت و تلفن گاز، برق، آب، هزینه

  1،676  1،458  1،268  1،102  959 5،630 تکمیلی بیمه حق

  0  0  0  0  0 7،010 استهالک

  704  613  533  463  403 1،991 اداری ملزومات هزینه

  1،895  1،648  1،433  1،246  1،083 6،762 سایر

  170،845  148،686  129،443  112،726  90،886 422،118 جمع هزینه های فروش

 مبلغ به میلیون ریال      

 1399 سال 
 1404 سال 1403 سال 1402 سال 1401 سال 1400 سال

 عدم انجام انجام عدم انجام انجام انجام عدم انجام عدم انجام انجام عدم انجام انجام

  59،599  51،825  45،065  39،187  34،076 232،817 ...(و پاداش و عیدی دستمزد، و حقوق) کارکنان های هزینه

  12،750  11،087  9،641  8،384  7،290 51،200 بیکاری بیمه و کارفرما سهم بیمه خدمت، پایان مزایای

  8،577  7،459  6،486  5،640  4،904 31،772 اینترنت و تلفن گاز، برق، آب، هزینه

  6،897  5،997  5،215  4،535  3،943 21،749 بانکی خدمات کارمزد هزینه

  9،662  8،402  7،306  6،353  5،525 25،175 اداری ملزومات هزینه

  1،540  1،339  1،164  1،013  880 6،000 مدیره هیئت پاداش

  0  0  0  0  0 17،500 استهالک

  2،268  1،972  1،715  1،491  1،297 7،626 تکمیلی بیمه حق

  11،626  10،109  8،791  7،644  6،647 33،895 سایر

  112،920  98،191  85،383  74،246  64،562 427،735 جمع هزینه های عمومی و اداری
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و شش ماه بودجه مصوب    یاطالعات شش ماه واقع  یبر مبنا 1399گزارش اطالعات سا    نیدرصد رشد نسبت به سا  قبل شرکت )در ا      15هر سا  با   یابیو بازار غاتیتبل نهیبجز هز یو ادار یفروش،عموم های نهیهز هیکل
با دو فرض  1399شرکت از سا     ینبی شیمعاد  پ یاتیعمل یدرآمدها ریاست. سا  همان سا  مفروض شده    یاتیدرصد درآمدعمل  5معاد   یابیو بازار غاتیتبل نهیو استخراج شده است( مفروض شده است و هز       هیشرکت ته 

 درصد رشد نسبت به سا  قبل در نظر گرفته شده است. 15ثابت و با  هیسرما شیانجام و عدم انجام افزا

 طرح  NPVو   IRRخالص جریانات نقدی، دورۀ بازگشت سرمایه،  -4-1-7

 سرمایه و همچنین خالص جریانات نقدی ورودی)خروجی( به شرح جدو  زیر می باشد: جریانات نقدی ورودی ناشی از افزایش

 1404 1403 1402 1401 1400 سرمایه گذاری اولیه شرح

 سود خالص با فرض انجام افزایش سرمایه
 

1,488,354  1,754,986  2,262,705  2,707,690  3,098,916  

  1,842,120  1,656,294  1,437,261  1,164,024  1,072,925 سود خالص با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

  1,256,796  1,051,396  825,444  590,962  415,428 خالص تغییرات سود )زیان(

  2,048,503  1,599,788  1,213,657  972,787  632,682 استهالک

  0  0  0  0  0 سایر هزینه های غیر نقدی

  3,305,299  2,651,184  2,039,101  1,563,749  1,048,111 جریان نقد ورودی

(000,400,4) جریان نقد خروجی  0  0  0  0  0  

(889,351,3)   خالص جریان نقدی  1,563,749  2,039,101  2,651,184  3,305,299  

 به شرح جدو  زیر می باشد: سرمایهافزایش موضوع ناشی از صرفا  خالص جریانات نقدی ورودیو جریانات نقدی ورودی هم چنین 

 1404 1403 1402 1401 1400 سرمایه گذاری اولیه شرح

 سود خالص با فرض انجام افزایش سرمایه

  
  
  
  
  
  

132,797  382,781  538,540  655,614  789,862  

(519،207) سود خالص با فرض عدم انجام افزایش سرمایه  (173،69)  0  0  0  

  789,862  655,614  538,540  451,954  340,316 تغییرات سود )زیان(خالص 

  735,269  687,444  645,857  609,666  512,272 استهالک

  0  0  0  0  0 سایر هزینه های غیر نقدی

  1,525,132  1,343,058  1,184,397  1,061,620  852,588 جریان نقد ورودی

(000،006،2) جریان نقد خروجی  0  0  0  0  0  

(412،747،1)   خالص جریان نقدی  1,061,620  1,184,397  1,343,058  1,525,132  
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 جدو  زیر می باشد:به شرح صرفا با توجه به موضوع افزایش سرمایه بر اساو اطالعات ارائه شده، بازده پروژه پیشنهادی 

 

 ارزیابی نتیجه شده استفاده مالی معیار

Payback per) سرمایه بازگشت دوره iod) 31 ماه 

  704,116 ریا  میلیون -(NPV) خالص فعلی ارزش

 %57 درصد -(IRR) داخلی بازده نرخ

 %30 سهامداران انتظار مورد بازده

 

 اصالح ساختار مالی، تامین سرمایه در گردش و جبران مخارج انجام شده  -2-4
 

 صورت وضعیت مالی  -4-2-1

 1398/12/29 1397/12/29 1396/12/29 شرح

  638،548  325،067  245،603 موجودی نقد

  0  0  0 سرمایه گذاری های کوتاه مدت

  2،337،563  2،002،684  2،000،348 دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

  258،781  135،171  134،613 موجودی مواد و کاال

  101،413  225،990  39،191 پیش پرداختها

  3،336،305  2،688،912  2،419،755 جمع دارایی های جاری

  5،338،957  4،226،920  3،387،395 دارایی های ثابت مشهود

  14،679  14،213  8،761 دارایی های نا مشهود

  25،855  0  14،285 سایر دارایی ها

  8،715،796  6،930،045  5،830،196 جمع دارایی ها

  789،074  881،098  1،100،338 پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها

  137،288  59،506  52،971 ذخایر

  370،631  243،421  181،425 پیش دریافتها

  348،808  287،992  284،310 مالیات پرداختنی

  521،814  1،035،802  315،284 سود سهام پرداختنی

  994،440  732،435  343،419 تسهیالت مالی دریافتی

  3،162،055  3،240،254  2،277،747 جمع بدهی جاری

  440،000  0  90،000 حصه بلندمدت پیش دریافت ها

  153،492  109،136  83،747 ذخیره مزایای پایان خدمت

  3،755،547  3،349،390  2،451،494 جمع بدهی ها

  2،600،000  2،000،000  2،000،000 سرمایه

  0  0  0 افزایش سرمایه در جریان

  255،480  200،000  161،125 اندوخته قانونی

  2،104،769  1،380،655  1،217،577 سود انباشته

  4،960،249  3،580،655  3،378،702 جمع حقوق صاحبان سهام

  8،715،796  6،930،045  5،830،196 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

 
جهت بهبود صورت وضعیت مالی    انجام شده سرمایه ای  و جبران مخارج  هدف شرکت از افزایش سرمایه از محل سود انباشته، اصالح ساختار مالی      

دارد. مطابق می باشد. با توجه به تغییرات صنعت و بازار رقابتی موجود، تامین دستگاه های پوز و حفظ سهم از بازار و افزایش آن در دستور کار قرار     
شهود)عمدتاً      سا  اخیر افزایش دارایی های ثابت م سه  ضمن       5،339میلیارد ریا  به 3،387پوز( از  جدو  فوق طی  ست که  سیده ا میلیارد ریا  ر

لذا شرکت در نظر  ، متناسب با ساختار مالی موجود نمی باشد   همچنان میلیارد ریا ( 600)به مبلغ  1398درصدی سا     30توجه به افزایش سرمایه  
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سرمایه مذکور  دارد  سود انب 1،800مبلغ طی  افزایش  سرمایه منتقل نمای   میلیارد ریا  از محل  شته به حساب  ساختار مالی امکان    ا د تا ضمن اصالح 
 اخذ تسهیالت بیشتر از شبکه بانکی برای نگهداشت و توسعه ناوگان شرکت فراهم شود.

 تغییرات دارایی های ثابت طی سنوات اخیر با توجه به صورتهای مالی حسابرسی شده به شرح جدو  ذیل می باشد:
 ارقام به میلیون ریا     

 سرفصل
مانده در 

29/12/1397 

مانده در 

29/12/1398 

مانده در 

31/06/1399 
 تغییرات

 1،666،262 5،893،182 5،339،228 4،226،920 مشهود دارایی های ثابت

ساختمان جدید طی مبایعه نامه  اقدام به خرید  24/10/1399طی افشای اطالعات بااهمیت منتشره در سایت کدا  مورخ    شایان ذکر است شرکت    
 .ه استنمود میلیارد ریا  اقدام770مبلغ  به 14/10/1399مورخ  20342039شماره 

شماره   ستگاه کارتخوان   5000شرکت بمنظور تأمین    21/08/1399مورخ  22103/99همچنین طی  اطالعیه  شه    د شرکت اندی قرارداد منعقده با 
منابع الزم جهت جایگزینی  لیون ریا  تسهیالت اخذ نموده است که در نظر استمی 797.200نصب در جایگاه های سوخت  مبلغ  نگار پارو جهت

 .گرددتسهیالت مذکور از محل افزایش سرمایه تأمین 
 

 های مالینسبت -4-2-2

 بود: خواهد زیر جداو  شرح به سرمایه افزایش انجام عدم و انجام فرض دو با شرکت مالی هایسبتن

 شرح
 سال

1399 

1400 1401 1402 1403 1404 

 اجرا
 عدم

 اجرا
 اجرا

 عدم

 اجرا
 اجرا

 عدم

 اجرا
 اجرا

 عدم

 اجرا
 اجرا

 عدم

 اجرا

 0.91 1.20 0.90 1.18 0.91 1.20 0.84 1.01 0.75 0.84 0.99 جاری نسبت

 0.86 1.15 0.84 1.13 0.84 1.13 0.77 0.95 0.69 0.77 0.88 آنی نسبت

 0.60 0.42 0.58 0.41 0.56 0.39 0.56 0.41 0.54 0.43 0.46 ها دارایی جمع به بدهی نسبت

 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.07 0.06 0.10 بدهی جمع به بلندمدت بدهی نسبت

 1.52 0.73 1.41 0.68 1.28 0.63 1.25 0.70 1.16 0.76 0.86 سهام صاحبان حقوق به بدهی نسبت

 0.40 0.58 0.42 0.59 0.44 0.61 0.44 0.59 0.46 0.57 0.54 مالکانه نسبت

 0.13 0.16 0.14 0.17 0.14 0.17 0.13 0.16 0.13 0.15 0.23 خالص سود حاشیه

 0.07 0.09 0.08 0.10 0.09 0.13 0.11 0.13 0.12 0.14 0.12 (ROA) دارایی ها بازده

 اخیر به شرح جدو  زیر می باشد:همچنین نسبت های مالی شرکت در سه سا  

 1398سا   1397سا   1396سا   شرح

 1.06 0.82 1.06 نسبت جاری

 0.94 0.72 0.98 نسبت آنی

 0.43 0.48 0.42 نسبت بدهی به جمع دارایی ها

 0.76 0.94 0.73 نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

 0.57 0.52 0.58 نسبت مالکانه

 0.21 0.26 0.3 حاشیه سود خالص

 0.19 0.17 0.14 (ROAبازده دارایی ها )
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 تبطهای مرو ریسک انداز شرکتچشم -5
 سکیعوامل ر

همراه است.  یتیبا اهم یها سکی، با ر شیک رانیا یشرکت کارت اعتبار تیو فعال یشنهادیپ هیسرما شیدر طرح موضوع افزا یگذار هیسرما
شرکت، عوامل مطرح شده را مد نظر قرار دهند. شرکت کارت  نیدر ا یگذار هیسرما شیدر خصوص افزا یریگ میاز تصم شیپ دیگذاران با هیسرما
 ،یسودآور شیاست با افزا دهیهمواره کوش ریاخ یسا  ها یط رانیدر ا کیفعاالن صنعت انفورمات نیتر یاز اصل یکیبه عنوان  شیک رانیا یاعتبار

 مترتب است ییها سکیتالش همواره ر نیاما بر ا دیاز سهامداران خود را حفظ نما تیجانب حما

 : و مقررات نیشرکت و قوان یعدم تنوع درآمد سکیر
با توجه به مقررات وضع شده توسط بانک  گریو از طرف د ستیبرخوردار ن یادیاز تنوع ز تیطرف با توجه به موضوع فعال کیشرکت از  یدرآمدها
باشد. مطابق با توافق نامه مذکور  یم شیک رانیپرداخت کارت )شاپرک( و کارت اعتبار ا یکیشرکت شبکه الکترون نیماب یو توافق نامه ف یمرکز
 یشرکت در تالشند برا رانیالبته مد دهیو درآمد حاصل از تراکنش آنها  محدود گرد رشیپذ یابزارها یبانیشرکت به درآمد نصب و پشت آمددر

 .ندینما دجایرا ا دیجد یشرکت منابع درآمد

 :و ورود رقبا یتجار سکیر
کاهش سهم از  بازارو  سکیحوزه، ر نیو ورود بانک ها به ا کیصدور انواع متعدد کارت ها و خدمات الکترون نهیکشور در زم یبانک ها تیفعال
 .شرکت را به همراه خواهد داشت یسودآور جهیدرنت

 

 : صنعت سکیر
دانش  شرفتیدر نظر داشت سرعت پ دیمحور با یدانش محور و تکنولوژ تیفعال کیبه عنوان  کیشرکت در صنعت انفورمات تیتوجه به حوزه فعال با
صنعت داشته  نیدر ا یهمواره رشد قابل مالحظه ا دیبا یدهد چرا که شرکت م یم شیشرکت را افزا سکیامر ر نیباالست و هم اریحوزه بس نیدرا

 .خود فراهم آورد یبرا زیسهم بازار را ن شیفظ نموده و امکان افزاباشد تا سهم بازار خود را ح

 نویسی سهامپذیره -6
 تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه وجود حقنحوۀ عمل ناشر در صورت  -6-1

سهامداران در افزا      شارکت کامل  صورت عدم م سهام پذ    هیسرما  شیدر ستفاده از حق تقدم،  شرکت کارت       یس ینو رهیدر مهلت ا سط  شده تو ن
ها و کارمزد متعلقه به حسااااب  نهیبورو اوراق بهادار تهران عرضاااه و مبلغ حاصااال از فروش پس از کسااار هز قیاز طر شیک رانیا یاعتبار

 خواهد شد. ورسهامداران منظ یبستانکار

 نویسپذیرهمتعهدان /متعهد مشخصات -6-2
صورت عدم تکم  صو   منظور و به هیسرما  شیمبلغ افزا لیدر  ضۀ      یتمام یس ینورهیپذ لیاز تکم ناناطمی ح شده جهت عر سهام در نظر گرفته 

 یس نوی رهیاستفاده نشده )سهام پذ    های تقدم کل حق دیتا نسبت به خر  انددهیمتعهد گردو بانک تجارت  انیرانیا یگذار هیشرکت سرما   ،یعموم
 :باشد یم ریبه شرح جدو  ز یسینورهیپذ ان. مشخصات متعهددنیاقدام نما یعموم ۀمهلت عرض یانیاروز پ 5نشده( حداکثر ظرف مدت 

 میزان تعهدات موضوع فعالیت شخصیت حقوقی نام متعهد

 یعرضه عموم یانیروز پا 5ظرف  ماندهیکل سهام باق دیخر یگذار هیسرما خاص یسهام انیرانیا یگذار هیسرماشرکت 

 یعرضه عموم یانیروز پا 5ظرف  ماندهیکل سهام باق دیخر بانکی سهامی عام بانک تجارت
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 نویسسمت متعهد/متعهدان پذیره قبولیهای هزینه -6-3
 اناز مجموع مبلغ پرداخت شده توسط متعهد %5معاد  ثابت و  ا یر ونیلیم 3،500مبلغ برای هر متعهد  یسینو رهیسمت تعهد پذ یکارمزد قبول

 ماه نگهداشت است.5پذیره نویس بابت خرید حق تقدم های استفاده نشده و ارزش اسمی سهام مربوط به آن حداکثر به ازای 
 .دارد  تعلق شانیبه ااند کرده یداریتعهد خود خر یفایبابت ا یسینو رهیپذ انکه متعهد یسهام هیکل

 
 نویسی، بر اساس قرارداد/قرادادهای منعقده به شرح زیر است:متعهد پذیره مسئولیتحدود  -6-4
سهامداران در افزا      انددهیمتعهد گردو بانک تجارت  انیرانیا یگذار هیسرما شرکت   شارکت کامل  صورت عدم م شرکت کارت   هیسرما  شیدر 
 .دنیاقدام نما یسینو رهیدوره پذ یانیروز پا 5استفاده نشده ظرف مدت  یحق تقدم ها دیعام نسبت به خر یسهام شیک رانیا یاعتبار

 

 :استفاده نشده تقدمحق وجوه ناشی از فروش خصوصدر  ناشرنحوۀ عمل  -6-5
صل از فروش حق   یسهام  شیک رانیا یشرکت کارت اعتبار  ست وجوه حا سهام پذ     های تقدم عام، موظف ا شده ) ستفاده ن شده( و   یس نوی رهیا ن

 یشده )مطابق دستورالعمل مراحل زمان   ادی های تقدم مربوطه و کارمزد فروش حق های نهیرا پس از کسر هز  هیسرما  شیاز افزا یپاره سهام ناش  
 .دیشده منظور نما ادی های تقدم (، به حساب دارندگان حقهیسرما شیافزا


