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مدیریت نظارت بربازار اولیه

مدیر عامل محترم شرکت عمران و توسعه فارس (سهامی عام)

با سلم و احترام
بازگشت به درخواست صدور مجوز افزایش سرمایه ،به استحضار میرساند براساس رسیدگیهای انجام شده ،برگزاری مجمع عمومی فوق
العاده با دستورجلسة افزایش سرمایه از مبلغ  1,000,000,000,000ریال به مبلغ  1,800,000,000,000ریال (معادل  80درصد) از محل
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور تأمین مالی بخشی از پروژه های آسمان صدرا فاز  4و نیکان  ،با رعایت قوانین و
مقررات مربوطه از نظر این سازمان بلمانع میباشد .بدیهی است مجوز ثبت افزایش سرمایه پس از تکمیل فرآیند افزایش سرمایه توسط
این سازمان صادر خواهد شد.
لزم به ذکر است مابقی مبلغ افزایش سرمایة درخواستی به مبلغ  200,000,000,000ریال از محل سود انباشته به دلیل عدم کفایت سود
انباشته پس از لحاظ نمودن بند  3گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت نسبت به صورتهای مالی شش ماهة منتهی به 1397/12/29
مورد تأیید قرار نگرفت.
خاطر نشان میسازد ،شروع پذیره نویسی ،حداکثر تا شصت روز از تاریخ این مجوز امکانپذیر خواهد بود .عدم شروع پذیره نویسی در مهلت
مقرر ،موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود .مقتضی است آگهی پذیرهنویسی سهام
قبل از انتشار عمومی به تأیید این سازمان برسد و همزمان ،فرم تائیدیة بانکی مبنی بر اختصاص حساب متمرکز برای افزایش سرمایه (فرم
ح )4-ارائه گردد.
شایان ذکر است براساس ابلغیة شمارۀ /010/440ب 89/مورخ  11/12/89این سازمان به کلیة شرکت های تولیدی ثبت شده نزد
سازمان ،مبنی بر ارائة نتایج حاصل از افزایش سرمایه،ضروری است فرم پیوست ابلغیة یاد شده در مقاطع  6ماهه و پایان سال تکمیل و از
طریق سامانة کدال به ادارۀ نظارت بر ناشران بورسی ارسال گردد.
نظر آن مقام محترم را به رعایت دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان ،منتشرشده در
سامانه کدال به تاریخ  95/07/19جلب مینماید.
علی بیگزاده میلنی

