
 

 اعالمیه پذیره نویسی سهام

 شرکت تکادو )سهامی عام(

 10260289240و شناسه ملی  7818ثبت شده به شماره 

 
مورخ  484014/974-80مجوز شماره و 10/11/1397 مومی فوق العاده مورخبه اطالع می رساند به استناد مصوبه مجمع ع

 ونمیلی797،280ریال به مبلغ  ونمیلی398،640کت از مبلغشرسازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه 24/10/1397
سهم از سهام جدید توسط 193،060،275تعداد ، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خریدسهام، ریال

ور تحقق افزایش سهامداران شرکت پذیره نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظ
 شمارهریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز  1،000سهم 106،939،725 تعدادسرمایه، 

 ثبت شرکتها به شرح زیر عرضه میگردد: اداره 06/04/1398 مورخ139830402085005150

 :شرکتموضوع فعالیت  (1
 های اصلی:موضوع فعالیت -الف

گذاری صندوق یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایهسرمایه -1
انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق 

ل مالحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر )اعم از ایرانی یا سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قاب
 های زیر فعالیت کند:خارجی( در زمینه

های فلزی و غیرفلزی و تولید، استخراج، تهیه و توزیع انواع مواد معدنی و محصوالت مورد نیاز صنایع فلزی و غیرفلزی کانی
آید و ارائه خدمات اجرایی، فنی، مهندسی و عدنی اعم از خام و نیمه خام بدست میسایر مواد و محصوالتی که از فرآوری مواد م

 باشد.بازرگانی که مورد نیاز صنایع مزبور می

 .فوق 1های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند انجام فعالیت -2
 .ص حقوقی سرمایه پذیرآالت برای اشخاخدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین -1-2
 .ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیرخدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه -2-2

برداری توسط اشخاص های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهرهانجام مطالعات، تحقیقات و بررسی -2-3
 .حقوقی سرمایه پذیر

حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیالت بانکی  تأمین منابع مالی اشخاص -2-4
به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین 

 .بازپرداخت؛
 .اشخاص حقوقی سرمایه پذیرهای کلی و راهبردی و مدیریتی تدوین سیاست-2-5
 فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر 1گذاری در خصوص بند های سرمایهشناسایی فرصت -2-6
 ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. -2-7
ابل مالحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قسرمایه -3

حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه پذیر یا عالوه بر اشخاص سرمایه پذیر به 
 یند.دیگران ارائه می نما

 .فوق 2خدمات موضوع بند  -1-3
 .یع و فروش محصوالتونقل، انبارداری، بازاریابی، توزحمل -2-3



 های فرعی:موضوع فعالیت -ب
ها و مؤسسات مالی گذاری نزد بانکهای سرمایهبها، گواهی سپرده بانکی و سپردهگذاری در مسکوکات، فلزات گرانهیسرما-1

 اعتباری مجاز.
ها، ار دارای حق رأی شرکتها یا سایر اوراق بهادگذاری صندوقگذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایهسرمایه -2

گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و های سرمایهمؤسسات یا صندوق
بل اگذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قاشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه

در صورت اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل مالحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات مذکور در  مالحظه نیابد؛ یا
 قسمت الف این ماده فعالیت نماید. 2و  1بندهای 

گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک سرمایه -3
 دهد.راق بهادار نمیاو
 های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.های تولیدی و پروژههای فیزیکی، پروژهها از جمله داراییگذاری در سایر داراییسرمایه -4
 ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: -5

 .گذاریهای سرمایهپذیرش سمت در صندوق -1-5
 .انی اوراق بهادارتأمین مالی بازارگرد -2-5
 .نویسی اوراق بهادارمشارکت در تعهد پذیره -3-5
 .تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سودآوری بهادار -4-5

های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیالت تواند در راستای اجرای فعالیتشرکت می -6
د یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کاال بپردازد و امور گمرکی مربوطه را مالی یا تحصیل دارایی نمای

ها های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنانجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت
 در مقررات منع نشده باشند.

اصفهان خیابان هزارجریب روبروی درب شرقی دانشگاه : یمرکزدفتر : کت و کد پستیمرکز اصلی و نشانی شعب شر (2

 (.می باشدفاقد شعب  تکادو شرکت) 8168613594اصفهان، کدپستی 

 ریال398،640،000،000 سرمایه فعلی شرکت: (3
و تحصیل  ه پذیرمشارکت در افزایش سرمایه شرکت سرمای، ارج سرمایه ای انجام شدهخجبران م موضوع افزایش سرمایه: (4

  سهام جدید
و  و آورده نقدی حال شده سهامداران محل مطالبات از ریال 300،000،000،000 :سرمایه محل افزایش (5

 ریال از محل سود انباشته 98،640،000،000

 ریال 398،640،000،000 مبلغ افزایش سرمایه: (6
 ریال 797،280،000،000 مبلغ سرمایه پس از افزایش: (7
 ودنامحد مدت شرکت: (8
 عادی بانام و شرکت فاقد سهام ممتاز است. نوع سهام: (9

 ریال، 1،000 ارزش اسمی هر سهم: (10
  ریال 193،060،275،000مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: (11



                                                     سهم 106،939،725 :تعداد سهام قابل عرضه به عموم (12
 مدیره و مدیر عامل:مشخصات اعضای هیئت  (13

اشخاص حقیقی یا 
 حقوقی

شماره ثبت 
اشخاص 
 حقوقی

شناسه ملی 
 اشخاص حقوقی

 نام پدر نماینده
شماره 
 شناسنامه

 سمت کد ملی

شرکت مجتمع صنایع 
 سپاهانء و معادن احیا

 1287774032 117 سیدعباس مصطفی صفویسید 10260326724 441389
رئیس 

 مدیرههیئت
 (غیرموظف)

دسی قائم شرکت مهن
 سپاهان

 
 1291069321 762 نغالمحس علیرضا حقیقی 10260334425 511247

رئیس نایب
مدیره هیئت

 (غیرموظف)

شرکت ایران کشتی 
 بحر

 6499809918 73 محمدرفیع احمد دادوند 10101009086 13138

مدیر عامل 
عضو و

 مدیرههیئت
 (موظف)

ء شرکت آزمون احیا
 سپاهان

 1287896057 810 کریم ود شهشهانی پورمحم 10260434191 22597

عضو 
مدیره هیئت

 (غیرموظف)

گذاری شرکت سرمایه
 آتیه تکادو

 1199026808 658 رجبعلی ناصر علی بابائی رنانی 10260456019 472846
عضو 

 مدیرههیئت
 موظف(غیر)

 .مدیره میباشد یئتشرکت فاقد عضو علی البدل ه*

 حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: شرایط حضور و( 14
درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می توانند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان 

 ك وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برایرشخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مد
 هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. 

  مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:( 15
تصویب میزان سود تقسیمی از وظایف و اختیارات مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت می باشد. وضع اندوخته قانونی از 

ون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی قان 238و 140طبق مواد سود خالص شرکت 
عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. تقسیم دارایی بعد از تصفیه با 

 متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

 .می باشد شرکت فاقد سهام ممتاز ت:تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرک( 16

 شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است. مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم:( 17

 پرداخت نشده اوراق مشارکت است. شرکت فاقد هر گونه مبلغ باز مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت:( 18

صورت های مطابق با  نین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است:مبلغ دیون شرکت و همچ( 19

مجموع بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت به ترتیب برابر با  1397ه آذرما 30منتهی به شش ماهه  مالی حسابرسی شده
لی حسابرسی شده مزبور بدهیهای همراه صورتهای ما 34-1یادداشتمیلیون ریال میباشد. همچنین براساس 23،355 و 480،454

 میلیون ریال میباشد. 1،149،380احتمالی به همراه مبلغ تضمین های اعطایی در خصوص بدهی های اشخاص ثالث برابر با 
 
 



آغاز و تا پایان وقت اداری  11/04/1398مورخ  سه شنبهاداری روز نویسی از اول وقت پذیره  مدت پذیره نویسی:( 20
 ادامه خواهد داشت. روز 30ت مد به 09/05/1398خ مورچهارشنبه روز

چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تامین گردد، عملیات پذیره  تذکر:
 نویسی متوقف خواهد شد.

 سهم 106،939،725ثرسهم و حداک 1حداقل  پذیره نویسی باید تعهد شود:م ی که هنگاامحداقل و حداکثر سه( 21

پذیره نویسی سهام شرکت تکادو )سهامی عام( تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد مشخصات حساب بانکی ناشر: (22

خرید سهام شد. متقاضیان پذیره نویسی می توانند با مراجعه به شرکتهای کارگزاری عضو فرابورس ایران و ارائه تقاضای سفارش 
باید به  مربوطه به حساب کارگزاری مربوطه اقدام نمایند. شایان ذکر است مبالغ دریافتی توسط کارگزاری شرکت و واریز وجه

 حساب زیر واریز گردد:
 2548اصفهان، کد شعبه ، نزد بانک کشاورزی شعبه دانشجو (سهامی عام)به نام شرکت تکادو  890294302حساب شماره

 عهدات آن:مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان ت( 23
 موضوع فعالیت میزان تعهدات شخصیت حقوقی نام متعهد

مجتمع صنایع و معادن احیاء 
 سپاهان

 سهامی عام
 پذیره نویسیحق تقدم لیه خرید ک

  نشده
 سرمایه گذاری

 

 دنیای اقتصاد هود روزنامشروزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه ها و آگهی های ناشر در آن منتشر می  :روزنامه کثیراالنتشار( 24

الیحه اصالحی قسمتی  177مفاد ماده  )براساس های همشهری و ایران میباشد. همچنین اعالمیه مذکور در روزنامهو اطالعات 
 از قانون تجارت( نیز منتشر می گردد.

ام این شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره نویسی سه تکادوبا توجه به ثبت شرکت  چگونگی پذیره نویسی:( 25

تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره نویسی میتوانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی با 
مراجعه به شرکتهای کارگزاری عضو فرابورس ایران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق تقدم 

وجوه متعلق به ه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. فوق، میبایست عالو
از تاریخ صدور مجوز استفاده از  روز کاری 3مدت هامی به ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف پذیره نویسانی که س

 نان مسترد خواهد شد.موجودی حساب بانکی به آ

اساسنامه، طرح اعالمیه پذیره نویسی و آخرین صورتهای مالی به اداره  العات و مدارك مربوط به شرکت شامل:کلیه اط( 26

 مدیره در خصوص افزایش تشده است. همچنین گزارش توجیهی هئی ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان تسلیم
و  www.takado.irسایت اینترنتی شرکت به آدرس  قانونی و بیانیه ثبت سهام در دست انتشار در گزارش بازرس سرمایه،

 در دسترس عالقه مندان می باشد. www.Codal.irسایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس

 مشخصات سهامداران:( 27

 زیر میباشد: % سهام بشرح 10سهامداران با مالکیت بیش از 
 درصد مالکیت تعداد سهام نوع شخصیت حقوقی نام سهامدار

مجتمع صنایع و معادن احیاء 
 سپاهان

 %51.05 203،510،727 سهامی عام

 

)سهامی  مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهانشرکت  نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویسی سهام شرکت:( 28

تقدم های  حقکل دارندگان حق تقدم در افزایش سرمایه نسبت به خرید  عدم مشارکت کامل که در صورته دگردی متعهد عام(
     عمومی اقدام نماید.  مهلت پذیره نویسی روز پایانی 5مدت  ظرفاستفاده نشده )سهام پذیره نویسی نشده( حداکثر 

 

http://www.takado.ir/
http://www.codal.ir/


 :نکات مهم

 ده ناشر است.اتکای اطالعات اعالمیه پذیره نویسی بر عه لیتمسئولیت صحت و قاب 

 ه سرمایه گذارانی بارزشیابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده  ،ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس
هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا 

 ردیده اند.ترك فعل آنها باشد، متضرر گ

  ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان
بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطالعاتی بوده و به منزله تایید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد 

 اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.شرکتها یا طرحهای مرتبط با 

 توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از موارد یاد شده در این اعالمیه مراتب را کتباً به سازمان بورس  پذیره نویسان می
 و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای –سازمان بورس و اوراق بهادار 13شماره  –ابتدای خیابان مالصدرا  –تهران
 

 
 

ت مدیره شرکت تکادو )سهامی عام(یئه  

 
 


