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 بانک صنعت و معدنمدیر عامل محترم شرکت کارگزاري 

 از طریق بورس   المللی خلیج فارس حمل و نقل بینعرضه بلوکی سهام شرکت : موضوع

  سالم علیکم
درصـد   87.08 سهم معـادل ) سیصد و سه میلیون و نهصد و بیست هزار( 303.920.000تعداد این سازمان در نظر دارد، احتـــراماً، 

»  07110شـرك  «المللی خلیج فارس متعلق به شـرکت بازرگـانی دولتـی ایـران را از کـد معـامالتی       شرکت حمل و نقل بیناز سهام 

 20درصد نقـد طـی مهلـت     10صورت یکجا و تجمیعی و با شرایط پرداخت وجه معامله به صورت از طریق بورس به )معاف از مالیات(

 )ریـال  3.378حداقل قیمت % (5پایانی تابلو بورس در روز قبل از عرضه به اضافه  متقیساله، به  5روز کاري و مابقی بصورت اقساط 

هـاي کثیراالنتشـار منتشـر    از طریق روزنامه 17/11/1394الزم به توضیح است آگهی عرضه سهام این شرکت در تاریخ . عرضه نماید

  .خواهد شد

  : سایر شرایط معامله

 .گیردت با اعالم بورس مبناي ثمن معامله قرار میباالترین قیمت ثبت شده در سامانه معامال .1
 .هاي اقساطی، خرید کالً نقدي بالمانع استدر واگذاري .2

 . ، وارد سامانه معامالت بورس نمایندبایستی پیشنهادهاي خود را نسبت به کل سهام عرضه شدهمتقاضیان می .3

همچنین معادل مانده . باشدمی%  15خ سود فروش اقساطی در معامالت اقساطی، فواصل زمانی اقساط از یکدیگر شش ماهه و نر .4

درصـد مانـده    50اقساطی سهام مورد معامله، تا پرداخت کامل بهاي آن، نزد سازمان به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند و حداقل معـادل 

  .گرددبدهی، اسناد تضمینی از خریدار دریافت می

ابالغ توسط بورس، نسبت به پرداخت ثمن نقدي معاملـه، ارائـه اسـناد تضـمین و     چنانچه برنده رقابت ظرف مهلت مقرر از تاریخ  .5

امضاي قرارداد اقدام ننماید، برنده معامله هیچگونه ادعایی نسبت به مبلغ سپرده نداشته، لذا سپرده وي پـس از کسـورات قـانونی در    

 .اسرع وقت به نفع سازمان خصوصی سازي ضبط خواهد شد

نامه محضري، دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري، دستورالعمل نحوه اعمال مشوقهاي مـالی و غیرمـالی   نمونه قرارداد، وکالت .6

، دسـتورالعمل نحـوه اخـذ    44هاي کلی اصل شوراي عالی اجراي سیاست 18/1/1388مورخ  206295/2/63ي شماره موضوع مصوبه

هیـأت واگـذاري در سـایت اینترنتـی     18/1/1388مـورخ   223915ي شـماره  تعهدات، درج شروط و اعطاي تخفیفات موضوع مصوبه

 .موجود بوده و در دسترس کلیه متقاضیان قرار دارد) هاي واگذاريبخش جدیدترین آگهی(سازي سازمان خصوصی

شـده  خریداران منفرداً و متفقاً به نسبت سهام خریداري شده، جانشین تعهدات و تضامین صادر / هاي کنترلی، خریداردر واگذاري .7

باشـند و در صـورت   توسط شرکت مادر تخصصی و سایر اشخاص دولتی مندرج در صورتهاي مالی حسابرسی شده مبناي واگذاري می

هاي مالی تحمیل شده ناشـی از آن بـه صـادرکنندگان    سررسید شدن موارد مذکور و عدم جانشینی، خریداران ملزم به پرداخت هزینه

سازي منوط به در هر صورت آزادسازي سهام و استرداد تضمین معامله توسط سازمان خصوصی. دباشنتعهدات، تسهیالت و تضامین می

تعیین تکلیف مطالبات شرکتهاي مادر تخصصی و سایر اشخاص دولتی نظیر خزانه، مندرج در صورتهاي مالی حسابرسی شـده مبنـاي   

 .ارزیابی سهام خواهد بود

  آنیآنی
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ها از جمله کسري ذخایر مالیات قطعی شده یا قطعی نشـده، بیمـه تـأمین    بدهی ها و کسريهرگونه کسري ذخیره سرفصل دارایی .8

در گزارش حسابرس و بازرس ... اجتماعی، بازخرید خدمت و سنوات پرسنل، بهره و جرایم متعلقه درقبال اخذ تسهیالت بانکی و مالی و 

در خصوص کسري و اضـافی ارقـام نخواهـد داشـت و      عهده خریدار خواهد بود و هیچگونه ادعاییقانونی و صورتهاي مالی شرکت به

)  9( مـاده  ) ه ( ضـمناً مـوارد مـذکور مشـمول بنـد      . سازي نیز  هیچگونه تعهدي در  قبال مبالغ فوق نخواهد داشتسازمان خصوصی

ار در صـورت  نخواهد بـود و خریـد   18/01/1388مورخ  223913دستورالعمل اجرائی نحوه تنظیم قراردادهاي واگذاري موضوع شماره 

  .تواند درخواست اسناد و مدارك مربوطه را بنمایدابهام در هر یک از سرفصل حسابها می

کسب اطالعات کافی و وافی از وضعیت مالی، اقتصادي، فنی و حقوقی شرکت مورد واگذاري قبل از تاریخ انجام معامله بـر عهـده    .9

هـاي مـالی،   ه سازمان به استناد نداشتن اطالعات الزم از اسـناد و صـورت  خریدار بعد از واگذاري حق هیچگونه ادعا علی. خریدار است

ها و موارد اعالمی و اطالعات دیگر مربوط به سهام مورد معامله و شـرکت مربوطـه را   اقتصادي، فنی و حقوقی و آخرین وضعیت حساب

  .  ندارد

از عیوب تبري کرده و خریدار هیچگونه حقـی از  قانون مدنی در فرض وجود عیب »  436« سازي به موجب ماده سازمان خصوصی .10

بر اساس اختیارات خود طی فرایند رقابتی  خریدار قیمت پیشنهادي جهت خرید سهام را. جمله حق رجوع به سازمان را نخواهد داشت

نماید و خریدار با شرکت در مزایده کلیه خیارات خصوصاً خیار غبن ولو فاحش را از سوي خـود سـلب و سـاقط نمـوده و ایـن      ارائه می

 . موضوع در قرارداد مربوطه نیز درج خواهد شد

هاي کلی اصل چهل و چهارم قـانون اساسـی   انون اجراي  سیاستق 24نمایند؛ ممنوع المعامله و  مشمول ماده متقاضیان تعهد می .11

 .باشندنمی 31/04/1387مصوب 

سازي که در اجراي قراردادهاي منعقده، اقساط آنان معوق گردیـده، تـا   خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی .12

 .د داشتهاي قبلی، حق شرکت در رقابت و خرید مجدد سهام را نخواهنتسویه بدهی

خریداران سهام بلوکی و کنترلی متعهد هستند، چنانچه فعالیت شرکت طبق تشخیص و ابالغ سازمان پدافند غیرعامل متضمن امور  .13

بندي حیاتی باشد، در اداره شرکت و مدیریت امور، ضوابط مربوطه ابالغی از مرجع مذکور را بـه دقـت رعایـت و     حساس امنیتی و طبقه

 . اجراء نماید

و  1366قانون محاسبات عمومی مصوب ) 5(هاي تابعه و وابسته آنها موضوع مادهت و نهادهاي عمومی غیردولتی و شرکتموسسا .14

قـانون اجـراي   ) 7(و ) 6(، )1(گردنـد، موضـوع قـانون اصـالح مـواد      باشند، متعهد میاصالحات بعدي آن که متقاضی خرید سهام می

رد سقف مجاز حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهم بازار هر کاال و یا خدمت رعایت قانون اساسی را در مو 44سیاستهاي کلی اصل 

 . بدیهی است، مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود. نموده و در زمان معامله مشمول آن نباشند

هاي مشـمول اصـل چهـل و    ، شرکت)2(لی دولت قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ما) 66(به استناد ماده  .15

گیرند، موظفند براي باشند و یا در فهرست واگذاري قرار گرفته یا میقانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاري می) 44(چهارم 

 . ایثارگران شاغل، قبل و بعد از واگذاري، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند

قانون اساسی در خصـوص تبـانی و   ) 44(قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل ) 47(و ) 45(،) 44(داران مکلف به رعایت مواد خری .16

 . در غیر اینصورت گزارش تخلفات به شوراي رقابت ارائه خواهد شد. اخالل در رقابت می باشند

مل حفاظت و مراقبـت از امـاکن مـورد واگـذاري مصـوب      خریداران سهام کنترلی بنگاه هاي مرتبط، ملزم به رعایت مفاد دستورالع .17

 .شوراي امنیت کشور خواهند بود

درصد ارزش  3هاي بورس، کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معامالتی هستند که معادل در عرضه .18

شرکت در رقابت، جهت تضمین تعهدات، نقداً یا بـه  را به عنوان سپرده ) آگهی شده(سهام موضوع معامله بر اساس قیمت پایه سهام 
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گذاري مرکـزي اوراق بهـادار و   صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط از مشتري دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده

ه بازار ثانویه دارند، در هایی کشود، مبلغ سپرده شرکت در رقابت خرید در خصوص سهامیادآور می. تسویه وجوه، واریز و یا ارائه نمایند

 .شودهاي بورس اعالم میاطالعیه

 :همچنین در صورت فروش سهام در اسرع وقت به شرح ذیل اقدام فرمایند

 .خریداران به این دفتر/اعالم اسامی خریدار -1

 .له در موعد مقررخریدار مبنی بر ارائه اسناد، مدارك و تضامین الزم جهت انعقاد قرارداد و قطعیت معاماعالم به کارگزار  -2

بـه حسـاب شـماره    ) تخفیـف در هزینـه کـارمزد کـارگزاري    % 25بـا احتسـاب معـادل    (واریز وجوه حاصل از فـروش سـهام    -3

 .سیبا نزد بانک ملی ایران شعبه مسجد جامع شهرك قدس به نام خزانه داري کل کشور 2170159009000

 .ريارسال اصل اعالمیه واریزي، صورتحساب ممهور به مهر کارگزا -4

-المللـی خلـیج  باعنایت به مراتب فوق خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به ارائه درخواست عرضه سهام شرکت حمل و نقل بین

همچنین در صورت وجود هرگونه مشکل در فرآیند عرضه سـهام، موضـوع در اسـرع وقـت بـه ایـن       . فارس به شرکت بورس اقدام فرمائید

  .آن اقدام گردد سازمان اعالم گردد تا نسبت به رفع

                                                       .در صورت عدم فروش سهام، ارائه گزارش توجیهی مبنی بر دالیل آن الزامی است

                                                          

        
  

 

 

 : رونوشت

 ورس اوراق بهادار تهران براي استحضارجناب آقاي صحرائی معاون محترم بازار ب. 

 جناب آقاي دکتر قالیباف اصل، مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران براي استحضار. 

 بانک صنعت و معدن جهتگذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه، بدینوسیله کارگزاري مدیرعامل محترم شرکت سپرده -جناب آقاي دکتر محسنی 

 .سهام فوق به عنوان کارگزار ناظر تعیین می گرددعرضه  

 مدیرعامل محترم شرکت بازرگانی دولتی ایران براي استحضار. 

 المللی خلیج فارس براي استحضارمدیرعامل محترم شرکت حمل و نقل بین. 
 

  معاون مدیرکل   کارشناس مسئول

  محمود قامت  مهدیه سوري

  

  محمد حیدري

  هاواگذاري بنگاه بازاریابی ودفتر مدیر کل 


