
  » سهام عمومی عرضه« 
  

نحوه دریافت اسناد مزایده و اطالع . هاي با مشخصات و شرایط زیر را واگذار نمایدن و مقررات مربوطه، بنگاهقانون اساسی، مصوبات هیئت واگذاري و سایر قوانی) 44(هاي کلی اصل ارد به استناد قانون اجراي سیاستسازي در نظر د سازمان خصوصی

قرارداد  یط مندرج در فرم شرکت در مزایده،شود شرابه متقاضیان اکیداً توصیه می. دسترسی می باشد قابل حسب مورد www.ifb.irسایت فرابورس ایران به نشانی  و) هاي واگذاريجدیدترین آگهی(همین بخش  ط واگذاري دراز سایر شرای

  .را به دقت مطالعه نمایندان، مندرج در سایت اینترنتی، هاي سازمو اطالعیهواگذاري 
  

  :هپکو -تولید تجهیزات سنگین شرکت  وارد قابل توجه متقاضیان خرید سهامم

  .باشدمند میدون احتساب سود فروش اقساطی بهرهخریدار از دو سال تنفس در شروع پرداخت اقساط، ب - الف 

  .مند می باشدال سود فروش اقساطی بهرهاز دو سال استمهال با اعم در صورت درخواستخریدار  -ب

  . برخوردار خواهند بوددرصد  3کاهش در سود فروش اقساطی به میزان مزایاي از  "به منظور جلب مشارکت در واگذاري ها بخش خصوصیتشویق  شیوه نامه"مشمول خریداران  -ج

  .باشدهاي مربوط به آن به عهده خریدار میرسد و کلیه هزینهبه صورت توافقی به ثبت می ایران شرکت فرابورس معامالتی انتقال سهام مذکور در سامانه فرابورس ایران، نقل و پایه فوق در بازارشرکت با توجه به درج نماد   - د

  :تعهدات خریدار

  .به طور کامل پرداخت نماید 1396ان شرکت را حداکثر تا خرداد سال کارکنان، مطالبات معوق کارکن 1395به موقع حقوق بهمن و اسفند ماه سال  عالوه بر پرداخت د استخریدار متعه - 1
  .می باشد زخریدي توافقی از این بند مستثنیخروج کارکنان از طریق بازنشستگی و یا با. خریدار متعهد به حفظ سطح اشتغال در طول مدت قرارداد می باشد - 2

  :خریدارانی است که به ترتیببا در قیمت برابر اولویت سازمان در اعالم برنده مزایده 
  .سال پیشنهاد نمایند 2دوره تنفس کوتاه تري نسبت به  - 1

  .پیشنهاد نمایند) درصد براي بخش خصوصی واقعی 11(درصد  14نرخ سود فروش اقساطی باالتري را نسبت به نرخ  - 2

  .سال پیشنهاد نمایند 6دوره بازپرداخت اقساط کوتاه تري نسبت به  - 3

  رایط و مفاد قرارداد واگذاري استمختار است، شرکت در مزایده به معنی اطالع کامل و رعایت و قبول کلیه ش در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهاسازي ضمن تأکید بر اینکه سازمان خصوصی:  شرایط واگذاريسایر 
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  )ریال( ارزش پایه سهام قابل واگذاري ابل عرضهق تعداد سهام

مبلغ سپرده شرکت در 

 )ریال( مزایده

ق خرید مشو شرایط تسویه ثمن معامله

بخش 

خصوصی و 

  تعاونی

شرایط 

  اختصاصی

مهلت واریز 

سپرده و تحویل 

 هاي مزایدهپاکت

 مزایدهتاریخ 
 کل  هر سهم درصد  جمع ترجیحی بلوکی

 درصد

 حصه

 نقدي

مدت 

اقساط 

 )سال(

مهلت پرداخت 

   نقديثمن 

 )روز کاري(

1  
تولید تجهیزات 

  هپکو -سنگین
2,336,653  

الت سنگین تولید ماشین آ

  راه، کشاورزي و معدنی 

72/60شرکت واگن سازي کوثر    

28/39سایر سهامداران     

گ
زر

ی ب
خیل

  

ده
ای

مز
  

 دارد  20  6  5  64,786,085,822  2,159,536,194,056  1,522  72/60  1,418,880,548  -  1,418,880,548

به وکالت از 
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2  
عمران و مسکن 

  سازان استان فارس
18,000  

ها طراحی و احداث شهرك

و مجتمع هاي مسکونی، 

- بهسازي و نوسازي بافت

  ...هاي موجود شهري و 

شرکت مادر تخصصی عمران و 

87/49بهسازي شهري ایران    

99/49شهرداري شیراز       

14/0سایر سهامداران     

ط
س

تو
م

  

ده
ای

مز
  

 - دارد  20  3  15  7,025,390,816  234,179,693,875  26,092,445  87/49  8,975  448  8,527

و کسب اطالع از سایر شرایط واگذاري  مزایده نحوه دریافت اسناد  نحوه واریز سپرده شرکت در مزایده   بنگاهاز بازدید نحوه  
 هاي مزایده و نحوه ارائه پاکت

 محل تحویل

زمان گشایش پاکت ها و 

  جلسه مزایدهدر حضور شرایط 
 وثایق و تضامین

نقل و انتقال نحوه 

 بنگاه
  کلی واگذاري سهام ترجیحی شرایط  واگذاري اولویت

نرخ سود 

فروش 

  اقساطی

در   هـا و آخرین اطالعیه شامل موارد زیر رایط عمومی و اختصاصیاسناد مزایده و سایر ش

هـاي  بخـش جدیـدترین آگهـی      -www.ipo.ir :بـه نشـانی   سایت اینترنتی سـازمان 

  :استقابل دسترس  -واگذاري

  فرم شرکت در مزایده، نمونه قرارداد و وکالتنامه محضري -1

  صورتهاي مالی و سایر مستندات مرتبط -2

  هاي مالی و یا غیر مالی مشوق نحوه اعمال دستورالعمل -3

  دستورالعمل نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطاي تخفیفات -4

  واگذاري سهام ترجیحی  نامه نحوهآئین  -5

  )در معامالت اقساطی( شیوه نامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطاي تخفیف به خریداران -6

  هامشارکت در واگذارينامه تشویق بخش خصوصی به منظور جلب شیوه-7

  دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري -8

ارسـال درخواســت  

ــق   ــد از طری بازدی

ــماره   ــه ش ــابر ب نم

بــــه  88085622

ــابی و   ــر بازاری دفت

هـا و  واگذاري بنگاه

  نامهصدور معرفی

ــه حســاب ســیبا شــماره  :مزایــده واریــز ب

ــازمان   – 2170159008002 ــام س ــه ن ب

  -ایـران  نزد بانـک ملـی   - خصوصی سازي

  شـعبه مسـجد جــامع شـهرك قـدس کــد     

قابل واریز در کلیه شعب بانـک    – )1458(

ملی ایران ، با تأکیـد بـر عـدم قبـول ارائـه      

هرگونه چک و ضمانتنامه بانکی و توصیه بـه  

  اطمینان از انتقال وجه سپرده به حساب 

  

اصل فیش واریـزي و  قراردادن 

پیشنهاد خرید بصورت دو پاکت 

ون یک پاکت الك و جداگانه در

تحویـل  تـا پایـان    مهر شده و 

ــه   ــوق ب ــت ف ــت اداري مهل وق

ــازمان   ــت س ــدیریت حراس م

: خصوصـی سـازي  بـه نشـانی    

تهران، شهرك قـدس، خیابـان   

بـان مهسـتان،   ایران زمین، خیا

   15پالك 

ــا رأس   ــت ه ــایش پاک گش

ــاعت  ــور  14سـ ــا حضـ بـ

ــنهادد ــا پیشــ هندگان یــ

نمایندگان قانونی آنان بـا در  

ــدارك اختیـــار دا شـــتن مـ

مــی  شناسـائی و نماینـدگی  

  .باشد

توثیق سهام معادل 

مانــده اقســـاطی  

سهام مورد معامله 

ـناد +  ــت اسـ دریاف

ــداقل   ــمینی ح تض

درصــد  50معــادل 

  مانده بدهی

از طریق دفتر سـهام  

 یـا سـامانه معــامالت  

حسـب   بازار سـرمایه 

و یا دفتر اسـناد   مورد 

رســـمی در مــــورد  

در چــارچوب دارایــی، 

 بینقرارداد فیما

ــاون در   ــش تعـ بخـ

ــان در   ــرایط یکس ش

اي زایـده مهاي عرضه

  اولویت دارد

مدیران و کارکنان شاغل و  :مشمولین

هاي مأمور بنگاه مورد واگذاري و بنگاه

پذیر و نیز بازنشستگان بنگـاه  سرمایه

  مورد واگذاري

حداقل یکسال سـابقه   :برخی شرایط

عدم دریافت و یا  -پردازيکار و بیمه

) بازنشستگان(هام عدالت استرداد س

عدم دریافـت سـهام ترجیحـی در     –

تماماً اقساط طی ده سال به  – گذشته

  ي فوققیمت پایه

14%  

فواصل 

  اقساط

  ماه 6

  ایران -دنیاي اقتصاد :نام روزنامه

  23/11/1395نوبت دوم   16/11/1395نوبت اول : تاریخ انتشار 


