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به اطالع می ر ســاند به اســتناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ســرمایه گذارى پویا (سهامى عام) مـــورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ و مجوز شماره 
۱۸۸-۰۰۴/۸۰۹۶۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۴٫۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷٫۰۰۰ میلیارد ریال، افزایش 
یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، ۲٫۵۶۹٫۵۴۹٫۹۴۸ سهم از سهام جدید توسط سهام داران شرکت پذیره نویسی گردیده است. با 
عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد ۴۳۰٫۴۵۰٫۰۵۲ سهم ۰۰۰ر۱ ریالی استفاده نشده سهام داران برای 

پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۰۸۷۹۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ اداره ثبت شرکت ها به شرح زیر عرضه می گردد:
1) موضوع فعالیت شرکت: 

موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده ۳ اساسنامه عبارت است از:
موضوع فعالیت اصلى

الف) سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق  بهادار دارای حق رأی شرکت ها، موسسات یا صندوق های 
سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر 

را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه نیابد.
ب )سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

موضوع فعالیت های فرعی.
الف) سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز.

ب ) ســرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای ســرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق  بهادار دارای حق رأی شرکت ها، موسسات یا صندوق های 
سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر 

را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه بیابد.
ج ) سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

د ) ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق  بهادار از جمله:
-پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری،

-تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار،
-مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار،

-تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.
ه ) شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و اساسنامه اقدام به اخذ تسهیالت مالی یا تحصیل دارایی نماید 
یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کاال بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در 

راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

2)مرکز اصلى و نشانى شعب شرکت و کدپستى: مرکز اصلی شرکت تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه یکم، پالک ۵، طبقه چهارم، به کد 
پستی ۱۵۱۷۶۱۵۵۱۵ بوده و شرکت فاقد شعب است.

3)سرمایه فعلى شرکت: ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال،
4)موضوع افزایش سرمایه: اصالح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی شرکت،

5)محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهام داران و آورده نقدی،
6)مبلغ افزایش سرمایه: ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال،

7)مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال،
8)مدت شرکت: نامحدود

9)نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.
10)ارزش اسمى هر سهم: ۰۰۰ر۱ ریال،

11)مبلغ مشارکت  شده توسط سهام داران شرکت: ۲٫۵۶۹٫۵۴۹٫۹۴۸٫۰۰۰ریال،
12)تعداد سهام قابل عرضه به عموم: ۴۳۰٫۴۵۰٫۰۵۲ سهم،
13)مشخصات اعضاى هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: 

 

* شرکت عضو على البدل هیئت مدیره ندارد.

14)شرایط حضور و حق رأى صاحبان سهام در مجامع عمومى:
در همه مجامـع عمومـی، صاحبـان سـهام مـی تواننـد شـخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی یـا نماینـده یـا نماینـدگان شـخص حقوقـی، صـرف 
نظـر از تعـداد سـهام خـود بـه شـرط ارائـه مـدرک وکالـت یـا نمایندگـی حضـور بـه هـم رسـانند. هر سـهام دار، برای هریک سـهم فقـط یـک رأی خواهد داشـت.

15)مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایى بعد از تصفیه:
تقســیم ســود طبق ماده ۹۰ اصالحیه قانون تجارت بین صاحبان سهام، فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع، تقسیم ۱۰ 
درصد از سود ساالنه بین صاحبان سهام الزامی است. طبق مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصالحیه قانون تجارت، هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت 
را به عنوان اندوخته قانونی، منظور نماید. همین که اندوخته به یک دهم سرمایه رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد، 
کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن 
است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. تقسیم دارایی بعد از تصفیه طبق مفاد اساسنامه یا رعایت قوانین و مقررات مربوطه به 

عمل خواهد آمد. اندوخته قانوني قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحالل شرکت، قابل تقسیم بین سهام داران نیست.
16)تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است.

17)مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هرگونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است.
18)مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت: شرکت فاقد هرگونه مبلغ بازپرداخت  نشده اوراق مشارکت است.

19)مبلغ دیون شــرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده  اســت: مطابق بــا صورت های مالی 
حسابرسی شــده منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ مجموع بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت شــرکت به ترتیب برابر بــا ۱٫۲۵۰٫۶۰۳و ۲٫۳۶۳٫۶۴۴ میلیون ریال 

می باشد. همچنین بر اساس یادداشت ۲۸ همراه 
صورت های مالی حسابرسی شده مزبور، شرکت فاقد بدهی های احتمالی یا مبلغ تضمین های اعطایی درخصوص بدهی های اشخاص ثالث می باشد.

20)مدت پذیره نویسى: پذیره نویسی از اول وقت اداری روز شــنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ 
به مدت ۳۰ روز ادامه خواهد داشت. 

تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهدشد.
21)حداقل و حداکثر سهامى که هنگام پذیره نویسى باید تعهد شود: حداقل ۱ سهم و حداکثر ۴۳۰٫۴۵۰٫۰۵۲  سهم.

22)مشخصات متعهد پذیره نویسى و میزان تعهدات آن: 
موضوع  فعالیت میزان  تعهدات-ریال شخصیت  حقوقى نام متعهد
سرمایه گذارى خرید همه حق تقدم هاى استفاده نشده سهامى عام شرکت گروه سرمایه گذارى تدبیر

23)روزنامه کثیراالنتشار: روزنامٔه کثیراالنتشاری که اطالعیه ها و آگهی های ناشر در آن منتشر می شود روزنامٔه اطالعات است. همچنین اعالمیه مذکور در 
روزنامه های ابرار و شرق (بر اساس مفاد ماده ۱۷۷ الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می گردد. 

24)چگونگى پذیره نویسى: با توجه به ثبت شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره نویسی سهام این شرکت تماما از 
طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره نویسی می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی با مراجعه به شرکت های کارگزاری عضو فرابورس 
اوراق بهادار نســبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمنا خریداران حق تقدم فوق، می بایست عالوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر 
سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذیره نویسانی که سهامی به ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ صدور مجوز 

استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.
25)مشخصات حساب بانکى ناشر: مبالغ ارزش اسمی حق تقدم های دریافتی توسط کارگزار ناظر در پایان هر روز معامالتی، پس از تسویه وجوه در اتاق پایاپای 

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به حساب زیر واریز می گردد:
حساب شمارٔه ۶۰۱-۰۱۱۶۴۲۹۳-۴۷۰ به نام شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام)، نزد بانک پارسیان شعبٔه گاندی کد ۱۲۲۰ 

26)کلیه اطالعات و مدارك مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعالمیٔه پذیره نویسی و آخرین صورت های مالی به ادارٔه ثبت شرکت ها 
و مؤسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده  است. همچنین گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیٔه ثبت 
ســهام در دست انتشار در ســایت اینترنتی شرکت به نشانی www.pouyainvest.com  و سایت سیستم جامع اطالع رسانی ناشران اوراق بهادار به 

آدرس www.Codal.ir در دسترس عالقه مندان می باشد.
27)مشخصات سهام داران: 

درصد  مالکیت تعداد  سهام نوع شخصیت حقوقى نام سهام دار
78.5 3.138.567.000 سهامى عام شرکت گروه سرمایه گذارى تدبیر

28)نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویسى سهام شرکت: شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر (سهامی عام) متعهد است در صورت 
عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام) پس از عرضه عمومی، نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده ظرف 

مدت پنج روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید.

نکات مهم:
•مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیه پذیره نویسی بر عهده ناشر است.

•ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، 
تقصیر، تخلف یا به دلیل ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده اند.

•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 تأیید مزایا، تضمین سودآوری یا توصیه و سفارشی درمورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان 

نمی باشد.
•پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد شده در این اعالمیه مراتب را کتبا به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس 

زیر ارسال کنند.
تهران – خیابان مطهری– تقاطع قائم مقام فراهانی شماره ۳۴۸ سازمان بورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای 

سمت کد ملى شماره 
شناسنامه نام پدر نماینده  شناسۀ ملى اشخاص

حقوقى
 شمارة ثبت

 اشخاص
حقوقى

 اشخاص حقیقى
یا حقوقى

 رئیس هیئت  مدیره -  
1292111992 غیر موظف 19457 عباسعلى محمدرضا طائف نیا 10100205339 3047 شرکت ایران و شرق 

(سهامى خاص)

نایب رئیس هیئت   مدیره و 
مدیرعامل- موظف 0062304496 342 سید احمد  سید امیرحسن

اسالمى 10101907666 147888
شرکت گروه 

سرمایه گذارى 
تدبیر(سهامى عام)

عضو هیئت مدیره- 
غیرموظف 2594575372 1729 مسعود میثم بلگوریان 10102912170 250731 شرکت لیزینگ ایران و 

شرق (سهامى عام)

عضو هئت مدیره-
غیرموظف 0083850465 29049 احمد وحید ویسى زاده 10100271449 5335 شرکت سرمایه گذارى 

پردیس (سهامى عام)

عضو هیئت مدیره-
غیرموظف - - - فاقد نماینده 10530010540 40038 شرکت تولید و صادرات 

ریشمک(سهامى عام)

اعالمیه پذیره نویسی سهام 
شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذارى پویا (سهامى عام)


