
 

  سهام نویسی اعالمیۀ پذیره
  (سهامی عام) شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت 

  10220012031و شناسۀ ملی  192 شده به شمارةثبت
  
 مورخ  434071/974-017و مجوز شمارة 16/04/1397مورخ العاده مصوبۀ مجمع عمومی فوقاستناد ساند بهرمیاطالع به

میلیارد ریال، افزایش  600مبلغ میلیارد ریال به 400سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایۀ شرکت از مبلغ 19/03/79
سهامداران شرکت  سهم از سهام جدید توسط182،295،536تقدم خرید سهام، تعداد شده جهت استفاده از حقیابد. در مهلت تعیین

                   منظور تحقق افزایش سرمایه، تقدم مذکور و بهنویسی گردیده است. با عنایت به انقضاي مهلت استفاده از حقپذیره
نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارة ریالی استفاده نشدة سهامداران براي پذیره 1ر000سهم 17،704،464تعداد 

  گردد:شرح زیر عرضه میها بهادارة ثبت شرکت 01/90/1397مورخ 139730413427003501
 موضوع فعالیت شرکت:   )1

  موضوعات اصلی : -الف 
  . ده هاي غذایی پاستوریزه و استریلیزهر)تهیه ، تولید و توزیع شیر و فرآورده هاي آن، آبمیوه و سایر فرآو1/1
صاد ) مبادرت به هرگونه عملیات تجاري 2/1 ات و واردات کاالهاي مجاز و اخذ نمایندگی از رو معامالت مجاز از جمله 

  . خارجی در چهارچوب قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران وشرکتهاي داخلی 
  موضوعات فرعی: -ب
  . صاديبخشهاي اقتسیس شرکت و مشارکت در شرکتهاي دیگر به منظور توسعه فعالیتهاي شرکت در کلیه أ) ت3/1
) انتشــار و فروش اوراق مشــارکت و قرضــه و اخذ تســهیالت مالی و اعتباري و مشــارکت مدنی با بانکها و ســایر 4/1
سسات مالی و اعتباري و سرمایه گذاري داخلی و خارجی با رعایت مقررات و ضوابط مربوط و اخذ مجوزهاي الزم از     ؤم

  . مراجع ذیربط
شاوره 5/1 سایر          ) ارائه خدمات م سته بندي انواع مواد غذایی به  شین آالت تولید و ب صب ما ساخت و ن اي ، طراحی و 

  موسسات .
  ارائه خدمات آزمایشگاهی)  6/1
 آموزش در زمینه فعالیت هاي آزمایشگاهی) 7/1

کدپستی:    –جاده مهاباد  10کیلومتر  -ارومیه –استان آذربایجان غربی  مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی:       )2
 ، شرکت فاقد شعب می باشد .   57311  -65466

 ریال،میلیارد  400سرمایۀ فعلی شرکت:  )3
 اصالح ساختار مالیموضوع افزایش سرمایه:  )4
  مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقديمحل افزایش سرمایه:  )5



 

 ریال،میلیارد  200مبلغ افزایش سرمایه:  )6
 ریال،رد میلیا 600مبلغ سرمایه پس از افزایش:  )7
 نامحدودمدت شرکت:  )8
 شرکت فاقد سهام ممتاز است. وعادي با نام نوع سهام:  )9

 ریال، 1ر000ارزش اسمی هر سهم:  )10
 ،ریال 182،295،536،000 شده توسط سهامداران شرکت: مبلغ مشارکت )11
 سهم، 17،704،464: قابل عرضه به عموم تعداد سهام  )12
 مدیره و مدیرعامل شرکت: تأمشخصات اعضاي هی )13

ــخــاص حقیقی یــا       اشـ
  حقوقی

شـــمارة 
ثــبــت  
اشخاص 

  حقوقی

شـــناســـۀ ملی 
ــخـــاص   اشـــ

  حقوقی

ــاره     نام پدر  نماینده ــمـ شـــ
  شناسنامه

ــمـــــت  کد ملی   ســـــ
  طور کامل به 

 شرکت صنایع شیر ایران
  ) سهامی خاص(

ئت       4939382079  3206  حسین  احمد محمد پور  10100834933  38074 ئب رئیس هی نا
ومدیر عامل     مدیره 

  موظف -
یر ش بازرگانی صنایعشرکت 
  (سهامی خاص )ایران

  عضــو هیئت مدیره  2949098940  1370  پیرمحمد  روح اله عابدي  10102656324  224418
  غیر موظف -

شرکت آتیه پگاه  (سهامی 
  خاص )

    جمال بحري ثالث  10102486971  207086
  ناد علی

رئــیــس هــیــئــت   2750962447  155
  غیر موظف-مدیره

گاه پشرکت شیر پاستوریزه 
  گیالن (سهامی خاص )

ضی مهدیزاده    10720219420  8840 مرت
  زینالی

ــو هــیــئــت   2755383232  19  تراب عضــ
  موظف -مدیره

شرکت شیر پاستوریزه پگاه 
  فارس (سهامی عام )

ساي     10530272844  14994 احمدرضا پار
  چیرانی

ــو هــیــئــت   2669466761  8  محمد رضا عضــ
  غیر موظف -مدیره

  .باشدمیمدیره تأهیالبدل شرکت فاقد عضو علی
 

 شرایط حضور و حق رأي صاحبان سهام در مجامع عمومی: )14
صاً      د شخ سهام می توانند  صاحبان  شخاص حقیقی و نماینده یا   ر کلیه مجامع عمومی ، ، یا وکیل یا قائم مقام قانونی ا

  .نمایندگان شخص حقوقی ، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرك وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند      
  ي خواهد داشت.أهرسهامدار ، براي هریک سهم فقط یک ر

  
  
  



 

   اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل  )15
سود طبق ماده    سیم  صویب مجمع عمومی عادي جایز       90تق سهام فقط پس از ت صاحبان  صالحیه قانون تجارت بین  ا

و  140درصد از سود ساالنه بین صاحبان سهام الزامی است طبق مواد        10خواهد بود و در صورت وجود منافع ، تقسیم   
صالحیه قانون ت  238 شرکت را به عنوان اندوخته        ا سود خالص  ستم از  سال یک بی ست هر جارت هیأت مدیره مکلف ا

ــید منظورکردن آن اختیاري اســت و درصــورتی که   ــرمایه رس قانونی ، منظور نماید. همین که اندوخته به یک دهم س
ستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته به       سر یک بی شرکت افزایش یابد ک سرمای دیک  سرمایه  ه بالغ هم 

سایر           شکیل  سود خالص براي ت سمتی از  ست ق صویب مجمع عمومی عادي ممکن ا شنهاد هیأت مدیره و ت گردد به پی
اندوخته ها کنار گذاشته شود . تقسیم دارایی بعد از تصفیه طبق مفاد اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به        

  عمل خواهد آمد.
 شرکت فاقد سهام ممتاز است .تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت:  )16
 .اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام استهرگونه شرکت فاقد مشارکت قابل تبدیل به سهم: اوراق مبلغ و تعداد  )17
 .استمشارکت مبلغ بازپرداخت نشدة اوراق هرگونه  شرکت فاقدمشارکت: اوراق نشدة  مبلغ بازپرداخت )18
شده         مبلغ د )19 ضمین  شرکت ت سط  شخاص ثالث که تو شرکت و همچنین مبلغ دیون ا ست: یون  صورت  ا هاي مطابق با 

ترتیب برابر با  مدت شرکت بهو بلند مدتهاي کوتاهجموع بدهیم29/12/1396شدة ساالنه منتهی به   مالی حسابرسی
هاي مالی حسابرسی شده     همراه صورت  28  اشت دیادباشد. همچنین بر اساس   میلیون ریال می 231،931و  375،911

ضمین هاي احتمالی بهبدهیمزبور  صوص بدهی همراه مبلغ ت شخاص ثالث هاي اعطایی در خ میلیون   790برابر با هاي ا
 باشد.دالر آمریکا می 85/370,994ریال و سایر بدهی هاي احتمالی به مبلغ 

  آغاز و تا پایان وقت اداري روز    11/09/1397مورخ  یکشــنبه نویســی از اول وقت اداري روزپذیره نویســی:مدت پذیره )20
 ادامه خواهد داشت.  روز   30مدت به 10/10/1397 مورخ  دوشنبه
ات  نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملی شده قبل از انقضاي مهلت پذیره  چنانچه سقف سرمایۀ تعیین  تذکر: 
 نویسی متوقف خواهدشد.پذیره

 سهم.17،704،464سهم و حداکثر  1حداقل  ید تعهد شود:نویسی باکثر سهامی که هنگام پذیرهحداقل و حدا )21
 نویسی و میزان تعهدات آن: مشخصات متعهد پذیره )22

 متعهد نام حقوقی شخصیت  میزان تعهدات فعالیت موضوع
 شرکت صنایع شیر ایران سهامی خاص خرید کل حق تقدم هاي استفاده نشده تهیه و تولید شیر و فرآورده هاي آن

یاي دنروزنامۀ  شــودهاي ناشــر در آن منتشــر میها و آگهیکثیراالنتشــاري که اطالعیه : روزنامۀروزنامۀ کثیراالنتشــار )23
صاد می  شد. اقت صاد ، هاي اعالمیۀ مذکور در روزنامههمچنین  با صادي   هدف واقت ساس مفاد مادة   (ابرار اقت   177بر ا

 گردد.  منتشر میتجارت) نیز الیحۀ اصالحی قسمتی از قانون 
 نویسی: چگونگی پذیره )24

عام) نزد ســـازمان بورس و اوراق بهادار، (ســـهامی شـــیر پاســـتوریزه پگاه آذربایجان غربیبا توجه به ثبت شـــرکت 
  نویســـی  م خواهد شـــد. متقاضـــیان پذیرهســـهام این شـــرکت تماماً از طریق شـــبکه کارگزاري انجا نویســـیپذیره



 

سی  شده براي پذیره در مهلت تعیینتوانند می شرکت نوی ضو بورس اوراق بهادار تهران  با مراجعه به  هاي کارگزاري ع
ضمناً خریداران حق       سفارش خرید اقدام نمایند.  ضاي  سبت به ارائه تقا ست عالوه بر مبلغ پرداخت تقدم فوق، مین ی  بای

به نویســانی که ســهامیمبلغ اســمی هر ســهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذیره تقدم،بابت حق
روز کاري از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودي حساب بانکی به     3ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت    

 آنان مسترد خواهد شد.
  باید به حساب زیر واریز گردد:ناظر مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار  )25

شمارة    ستوریزه پگاه آذربایجان غربی  نام شرکت  به 1218063345حساب  عبۀ  ش تجارت سهامی عام، نزد بانک   شیر پا
   12180ولیعصر ارومیه کد

سنامه       )26 سا شامل: ا شرکت  صورت   ، طرح اعالمیۀ پذیرهکلیۀ اطالعات و مدارك مربوط به  سی و آخرین  هاي مالی به نوی
 مدیره در خصوص تأهمچنین گزارش توجیهی هی است. تسلیم شده  ها و مؤسسات غیرتجاري ارومیه   ادارة ثبت شرکت 

 ۀ ثبت ســهام در دســت انتشــار در ســایت اینترنتی شــرکت به آدرس یبازرس قانونی و بیانافزایش ســرمایه، گزارش 
www.pegahurmia.ir  ــران اوراق بهادار به آدرس  و ــمی ناش ــایت رس ــترس   www.Codal.irس در دس

 باشد.مندان میعالقه
 درصد از سهام شرکت:   10با مالکیت باالي  مشخصات سهامداران )27

 سهامدار نام حقوقی شخصیت نوع سهام تعداد مالکیت درصد
  شرکت صنایع شیر ایران  سهامی خاص  344،949،803  24/86

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) متعهد گردیده       سهام شرکت:  نویسی  نحوة عمل در صورت عدم تکمیل پذیره )28
 که درصورت عدم مشارکت کامل دارندگان حق تقدم در افزایش سرمایه ، نسبت به خرید کل حق تقدم هاي استفاده نشده      

 روز پایانی مهلت پذیره نویسی عمومی اقدام نماید. 5پذیره نویسی نشده ) حداکثر ظرف مدت  ( سهام 

 نکات مهم:
 نویسی بر عهدة ناشر است.مسئولیت صحت و قابلیت اتکاي اطالعات اعالمیۀ پذیره 
        سابرس، ارزش سرمایه، ح شرکت تأمین  شر،  سارت وارده       نا سئول جبران خ شر، م شاوران حقوقی نا به  یابان و م

صیر، تخلف و یا به     سرمایه  صور، تق ستند که در اثر ق ضۀ   گذارانی ه دلیل ارائۀ اطالعات ناقص و خالف واقع در عر
 اند.ها باشد، متضرر گردیدهاولیه که ناشی از فعل یا ترك فعل آن

  سازمان بورس و اوراق بهادار، به صول اطمینان از رعایت مقررات قا ثبت اوراق بهادار نزد  صوبات   منظور ح نونی و م
و  توصــیه و یامنزلۀ تأیید مزایا، تضــمین ســودآوري ســازمان بورس و اوراق بهادار و شــفافیت اطالعاتی بوده و به

 باشد.هاي مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیها یا طرحشرکت در موردسفارشی 
 شده در این اعالمیه مراتب را کتباً به سازمان   توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد  نویسان می پذیره

 بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.
صدرا   –تهران  شار و ثبت   –سازمان بورس و اوراق بهادار   13شمارة   –ابتداي خیابان مال  قرااوادارة نظارت بر انت

 اي  بهادار سرمایه
 شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام)مدیرة شرکت تأهی                                                    


