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 بانک صنعت و معدن مديرعامل محترم شركت كارگزاري

 موضوع: درخواست عرضه عمده سهام شركت بیمه البرز

      سالم علیکم
این )نوبت دوم(  29/10/1399)نوبت اول( و 21/10/1399مورخ  ایران و جام جم هایپيرو آگهي منتشرشده در روزنامهاحتـــراماً، 

 86/8سهم معادل ( یک ميليارد و دویست و هفتاد و هشت ميليون و دویست و سي و سه هزار و هشتصد و شش) 1،278،233،806سازمان در نظر دارد، تعداد 

ماليات(؛ با شرایط  معاف از)" 03131دول " التياز کد معاممتعلق به دولت جمهوری اسالمي ایران را  بيمه البرزدرصد از سهام شرکت 
به قيمت هر سال(،  2ماه ) 24روز کاری و مابقي بصورت اقساط  به مدت  20درصد نقد طي مهلت  40پرداخت وجه معامله به صورت 

 6،383درصد به شرط آنكه از  15روز قبل از عرضه( به اضافه  سهم در قيمت تابلو بورس در روز عرضه )معادل قيمت پایانيمعادل سهم 
 عرضه نماید.  ، مطابق اطالعيه بورس ریال کمتر نباشد

 قابل توجه متقاضيان خريد سهام:الف( 

صورت « ایران بيمه مرکزی جمهوری اسالمي»و شرکت « سازمان بورس اوراق بهادار»واگذاری سهام متعلق به دولت در این شرکت، با رعایت مقررات 
  پذیرد.مي

 شرايط معامله: ب( ساير 
باشد. همچنين تمامي سهام واگذارشده )اعم از مي  %18در معامالت اقساطي، فواصل زماني اقساط از یكدیگر شش ماهه و نرخ سود فروش اقساطي  -1

درصد مانده بدهي، اسناد  50خواهد ماند و حداقل معادل بخش نقدی و اقساطي( از ابتدای واگذاری تا زمان تسویه، نزد سازمان به عنوان وثيقه باقي
 گردد.تضميني از خریدار دریافت مي

سازی به در سایت اینترنتي سازمان خصوصيسایر قوانين و مقررات مرتبط  و نمونه قرارداد، وکالتنامه محضری، دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری -2
 های در حال عرضه( موجود بوده و در دسترس کليه متقاضيان قرار دارد.بنگاهي و دارایآگهي  فهرست )بخش  www.ipo.irنشاني 

 31/04/1387ي مصوب های کلي اصل چهل و چهارم قانون اساس( قانون اجرای سياست24نمایند؛ ممنوع المعامله نبوده و مشمول ماده )متقاضيان اقرار مي -3
 باشند. و اصالحات بعدی آن نمي

 خریدار در صورت احراز شرایط مقرر در شيوه نامه تشویق بخش خصوصي و تعاوني از مزایای این شيوه نامه به شرح زیر برخوردار خواهد بود:  -4
 سوم و برای خريداران بخش تعاونی تا ميزان دو پنجم جمع مدت و تعداد اقساط مصوب.فزايش سقف كل زمانی و مجموع تعداد اقساط برای خريداران بخش خصوصی تا ميزان يك الف( ا

 برای رقم ميانه دوره اقساط.« 100»های خصوصی و تعاونی، به مأخذ رشد ساالنه برای خريداران بخش« %10»بازپرداخت پلكانی اقساط با شيب ب( 

 درصد.18درصد و ساير خريداران معادل  16و  15ی و خصوصی واقعی به ترتبب معادل های  تعاونج( نرخ سود فروش اقساطی برای خريداران بخش

های سازی که در اجرای قراردادهای منعقده، اقساط آنان معوق گردیده، تا تعيين تكليف بدهيخریداران قبلي سهام بلوکي اقساطي از سازمان خصوصي -5
 د داشت. قبلي، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهن

ریدار کسب اطالعات کافي و وافي از وضعيت مالي، اقتصادی، فني و حقوقي شرکت مورد واگذاری قبل از تاریخ انجام معامله بر عهده خریدار است. خ -6
قوقي و آخرین وضعيت های مالي، اقتصادی، فني و حگونه ادعا عليه سازمان به استناد نداشتن اطالعات الزم از اسناد و صورتبعد از واگذاری حق هيچ

منظور کسب اطالعات بيشتر توانند به د. متقاضيان ميها و موارد اعالمي و اطالعات دیگر مربوط به سهام مورد معامله و شرکت مربوطه را ندارحساب
يت مندرج در سامانه جامع های مالي و سایر موارد با اهمهای منتشر شده توسط ناشر از جمله صورتدر خصوص آخرین وضعيت شرکت، به اطالعيه

 مراجعه نمایند. www.codal.irرساني ناشران به نشاني  اطالع
، «شرکت مادرتخصصي ذیربط»گذاری سهام به های مالي مبنای ارزشخریدار مكلف است به نسبت سهام مورد معامله، بدهي مندرج در صورت -7

بایست بابت مزبور پرداخت نماید. همچنين خریدار مي یهامقرر توسط دستگاه يرا از زمان واگذاری سهام مطابق ترتيبات قانون «کشورداری کل خزانه»
، اسناد تضمين مناسب را صادر و در اختيار آنها قرار دهد. مسئوليت «کل کشور یدارخزانه»و  «ربطیذ يشرکت مادرتخصص»پرداخت بدهي به  ضمينت

، «شرکت مادرتخصصي ذیربط»)به نسبت سهام مورد معامله( و شرکت درخصوص اصل بدهي مذکور و همچنين پرداخت جرائم و وجه التزام به  خریدار
 خواهد بود. منيتضا

های صورت شده مندرج در ادی یهاسازی عالوه بر تسویه حساب کامل مطالبات با دستگاهخصوصيسهام بنگاه مورد معامله توسط سازمان  آزادسازی -8
نزد اشخاص ثالث توسط خریدار  ربطیذ يگذاری سهام، منوط به جایگزیني کامل تضامين و تعهدات صادره از سوی شرکت مادرتخصصمالي مبنای ارزش

 باشد.)به نسبت سهام خریداری شده( مي

http://www.ipo.ir/
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سب به شرکت مادرتخصصي معادل تضامين و تعهدات خریدار مكلف است همزمان با امضای قرارداد واگذاری سهام، نسبت به ارائه اسناد تضمين منا -9
گردد ظرف مدت معين از صادره شرکت مادرتخصصي برای تضمين تعهدات شرکت مورد واگذاری )نزد اشخاص ثالث( اقدام نماید. خریدار متعهد مي

ایگزیني تضامين و تعهدات شرکت مادرتخصصي نزد له اقدام به آزادسازی یا جتاریخ عقد قرارداد به نسبت سهام مورد معامله و با کسب رضایت مضمون
سازی و ذینفع تضامين و تعهدات مورد بحث، اسناد تضمين اشخاص ثالث نماید. پس از آزادسازی و جایگزیني مزبور بنا به تأیيد و اعالم سازمان خصوصي

 مأخوذه از خریدار عودت خواهد شد.
ها از جمله کسری ذخایر ماليات قطعي شده یا قطعي نشده، بيمه تأمين اجتماعي، بازخرید خدمت ها و کسری بدهييهرگونه کسری ذخيره سرفصل دارای -10

عهده  های مالي شرکت بهو سنوات پرسنل، بهره و جرایم متعلقه درقبال اخذ تسهيالت بانكي و مالي و ... در گزارش حسابرس و بازرس قانوني و صورت
گونه تعهدی در  قبال مبالغ سازی نيز  هيچخصوص کسری و اضافي ارقام نخواهد داشت و سازمان خصوصيگونه ادعایي در خریدار خواهد بود و هيچ

مورخ  223913( دستورالعمل اجرائي نحوه تنظيم قراردادهای واگذاری موضوع شماره  9ماده ) ه ( فوق نخواهد داشت. ضمناً موارد مذکور مشمول بند ) 
 تواند درخواست اسناد و مدارک مربوطه را نماید.ها ميدر صورت ابهام در هر یک از سرفصل حسابنخواهد بود و خریدار  18/01/1388

گونه حقي از جمله حق رجوع به قانون مدني در فرض وجود عيب از عيوب تبری کرده و خریدار هيچ«  436» سازی به موجب ماده سازمان خصوصي -11
نماید و خریدار با شرکت در جهت خرید سهام را بر اساس اختيارات خود طي فرایند رقابتي ارائه مي سازمان را نخواهد داشت. خریدار قيمت پيشنهادی

 مزایده کليه خيارات خصوصاً خيار غبن ولو فاحش را از سوی خود سلب و ساقط نموده و این موضوع در قرارداد مربوطه نيز درج خواهد شد. 
بندی حياتي باشد، در طبق تشخيص و ابالغ سازمان پدافند غيرعامل متضمن امور حساس امنيتي و طبقهخریداران متعهد هستند، چنانچه فعاليت شرکت  -12

 اداره شرکت و مدیریت امور، ضوابط مربوطه ابالغي از مرجع مذکور را به دقت رعایت و اجراء نماید. 
و اصالحات بعدی  1366( قانون محاسبات عمومي مصوب 5اده )ها، موضوع مهای تابعه و وابسته آنموسسات و نهادهای عمومي غير دولتي و شرکت  -13

( قانون اساسي و 44های کلي اصل )( قانون اجرای سياست6های مقرر در ماده )گردند، محدودیتباشند، متعهد ميآن که متقاضي خرید سهام مي
 عهده خریدار خواهد بود. اصالحات بعدی آن را رعایت نمایند. بدیهي است، مسئوليت ناشي از عدم رعایت آن به 

( قانون اساسي 44(، شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم )2( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )66به استناد ماده ) -14
ای ایثارگران شاغل، قبل و بعد از واگذاری، از گيرند، موظفند برباشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا ميکه واگذار شده و یا در حال واگذاری مي

 قوانين و مقررات مربوط به ایثارگران تبعيت نمایند. 
( قانون اساسي موضوع ممنوعيت انجام اقدامات منجر به اخالل 44( قانون اجرای سياست های کلي اصل )45( و )44خریداران مكلف به رعایت مواد ) -15

( قانون مذکور نيست. بدیهي است در صورتيكه انجام یک یا چند 47مقرر در ماده ) نماید مشمول محدودیتقرار ميباشد. همچنين خریدار ادر رقابت مي
الذکر از سوی خریدار، برای شورای رقابت محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به ( قانون فوق48( تا )44های ضدرقابتي موضوع مواد )مورد از رویه

 قانون( را نخواهد داشت. 61شورا)موضوع ماده تصميمات آن 
 30/02/1397نظام مالي کشور مصوب  یالحاقي قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقا ( 63)نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده  خریدار اقرار مي -16

 به دليل استفاده از امتيازات کارگروه تسهيل و رفع موانع یقابل واگذار ی، مبني بر عدم اجازه خرید تمام یا بخشي از شرکتهااسالمي یشورا مجلس
 باشد. در غير اینصورت تحقق و یا تداوم اعتبار معامله منوط به پرداخت وجه معامله به صورت نقد خواهد بود.به دليل معوقه یا بدهي بانكي، نمي توليد

ت به پرداخت ثمن نقدی معامله، ارائه اسناد تضمين، وکالتنامه محضری و امضای نانچه برنده رقابت ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابالغ توسط بورس، نسبچ -17
نفع سازمان قرارداد اقدام ننماید، برنده معامله هيچگونه ادعایي نسبت به مبلغ سپرده نداشته، لذا سپرده وی پس از کسورات قانوني در اسرع وقت به 

 سازی ضبط خواهد شد.خصوصي
 :انيمتقاض ج( نحوه بررسی صالحيت

دستورالعمل اجرايی روش انتخاب مشتريان راهبردی )استراتژيك( و احراز و پايش اهليت مديريتی در »با رعايت  طبق مصوبه هيات واگذاری عرضه سهام اين شركت -1

عمومی و تخصصی متقاضيان مورد بررسی قرار  مندرج در سايت سازمان خصوصی سازی صورت خواهد گرفت. بر اساس مفاد  اين دستورالعمل صالحيت های« هاواگذاری
 گرفته و صرفاً اشخاص واجد شرايط امكان رقابت در روز عرضه را خواهند داشت.

نوان متقاضيان )به ع« های فنی و مديريتیصالحيت»های مربوط به و مطابق مفاد دستورالعمل مذكور، شاخص فرابورس ايرانبا توجه به عرضه اين سهام از طريق شركت  -2

های شاخص»و نيز « تمكن مالی»های مربوط به های تخصصی( توسط كارگروه بررسی صالحيت، موضوع اين دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفته و شاخصبخشی از شاخص
توسط سازمان « ر بورس اوراق بهادار تهرانضوابط مربوط به شرايط متقاضيان خريد در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام د( »2متقاضيان مطابق مفاد ماده )« عمومی

 بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
درصد ارزش  1درصد ارزش پايه سهام قابل واگذاری به حساب شركت سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار و تسويه وجوه، معادل  10بايست عالوه بر واريز متقاضيان می -3

را به عنوان سپرده به صورت نقد و يا ضمانت بانكی معتبر حسب مورد، به حساب سازمان خصوصی سازی واريز و ( ريال 81.589.663.837 واگذاری)مبلغپايه سهام قابل 
لزامی است. در صورت همين سايت، ا« مستندات عرضه»رسيد آن تحويل و يا اصل ضمانت نامه تحويل گردد. همچنين تكميل و ارائه تعهد نامه مربوطه، مندرج در بخش 
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صد مذكور( به نفع دولت انصراف هر يك از متقاضيان تأييد صالحيت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی و يا ضمانت نامه بانكی به سازمان خصوصی سازی)معادل يك در
 هدنامه مربوطه، صالحيت متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.نامه و نيز عدم ارائه تعضبط خواهد شد. الزم به توضيح است در صورت عدم واريز و يا تحويل ضمانت

بايست عالوه بر ارائه درخواست خريد و مدارک الزم و نيز ارائه تضامين مربوط به حضور در رقابت به شركت متقاضيان می« صالحيت فنی و مديريتی»به منظور بررسی  -4

مربوط به بررسی  های عمده در بورس ، مستندات قابل ارائهادار طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات عرضهبورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و اوراق به
روز كاری قبل از عرضه، به سازمان  6( فوق و حداكثر تا 3( مندرج در اين آگهی و به همراه سپرده موضوع بند )1صالحيت فنی و مديريتی خود را به شرح جدول شماره )

 سازی تحويل دهند. صیخصو
 ی متقاضيان رد صالحيت شده پس از اعالم نتيجه، قابل استرداد خواهد بود.سپرده -5
 تواند نسبت به لغو واگذارین میچنانچه در هر مرحله از فرايند واگذاری و تا زمان ابالغ قرارداد واگذاری، مواردی مبتنی بر عدم احراز صالحيت متقاضی كشف گردد، سازما -6

 به خريدار اقدام نمايد. 
جزو الينفك قرارداد واگذاری بوده و به عنوان تعهدات قراردادی « صالحيت های فنی و مديريتی»مشمول بررسی  برنامه يا طرح توجيهی ارائه شده از سوی متقاضيانِ -7

 گيرد.سازی مورد نظارت قرار میخريدار منظور و توسط سازمان خصوصی
دستورالعمل اجرايی روش انتخاب مشتريان راهبردی »های صالحيت عمومی موضوع گردد در انتصاب مديران شركت واگذار شده شاخصمتعهد میمتقاضی خريد  -8

همچنين ج(  خواهد شد. ( اين آگهی رعايت نمايد. اين موضوع در قرارداد واگذاری درج2را به شرح جدول شماره )« ها)استراتژيك( و احراز و پايش اهليت مديريتی در واگذاری
 در صورت فروش سهام در اسرع وقت به شرح ذیل اقدام فرمایند:

 اعالم اسامی خريدار/خريداران به اين دفتر. -1

 اعالم به كارگزار خريدار مبنی بر ارائه اسناد، مدارک و تضامين الزم جهت انعقاد قرارداد و قطعيت معامله در موعد مقرر. -2

نزد   IR 710100004001001504022616تخفيف در هزينه كارمزد كارگزاری( شماره حساب شبا  %25سهام )با احتساب معادل واريز وجوه حاصل از فروش  -3

 .یسازیبه نام سازمان خصوص یبانك مركز

 ارسال اصل اعالميه واريزی، صورتحساب ممهور به مهر كارگزاری. -4

همچنين نمایيد. بورس اقدام شرکت به  بیمه البرزشركت درخواست عرضه سهام  ارسالدر اسرع وقت نسبت به  ،عنایت به مراتب فوق خواهشمند است با

 موضوع در اسرع وقت به این سازمان اعالم تا نسبت به رفع آن اقدام گردد.  ،در صورت وجود هرگونه مشكل در فرآیند عرضه سهام

     

  

 

 

 

 
 رونوشت:

  و صدور دستور مقتضی. برای استحضارصحرائی مدير عامل محترم شركت بورس اوراق بهادار تهران جناب آقای 

 .جناب آقای گودرزی معاون محترم بازار شركت بورس اوراق بهدار تهران برای استحضار و صدور دستور مقتضی 

  جهت  بانك صنعت و معدن كارگزاریشركت ق بهادار و تسويه وجوه، بدينوسيله گذاری مركزی اورا مديرعامل محترم شركت سپرده  -فهيمیجناب آقای دكتر
 سهام فوق در بورس به عنوان كارگزار ناظر تعيين می گردد.  عرضه تعداد

  برای استحضار.بيمه البرز مديرعامل محترم شركت 

 در  08/10/1399 مورخ 25284به دستور جنابعالی در گردش نامه شماره ها باعنايت جناب آقای عالئی، عضو محترم هيئت عامل و معاون واگذاری سهام و بنگاه
 خصوص انتخاب كارگزار ناظر برای استحضار.

 

 هاشمی معاون مدیر : سوری رئیس گروه : بختیاری کارشناس :

 

  

 محمود قامت

 بنگاه ها يو واگذار یابيدفتر بازار ركليمد



13/11/1399

28474

ندارد

بانک صنعت و معدنمدیرعامل محترم شرکت کارگزاري

عرضه عمده سهام شرکت بیمه البرزموضوع: اصالح قیمت پایه سهام و کدهاي معامالتی مربوط به

سالم علیکم

بیمه درصد از سهام شرکت 86/8موضوع درخواست عرضه عمده معادل 21/10/1399مورخ 26381نامه شماره پیرو احتـــراماً، 

گردد:بدینوسیله قیمت پایه سهام و کدهاي معامالتی مربوط به سهام قابل عرضه به شرح زیر اصالح میالبرز

الف) کدهاي معامالتی:

تعداد سهامکد معامالتی

03131924،030،779دول 

03132118،187،879دول 

03133118،187،879دول 

03134117،827،269دول 

1،278،233،806جمع

ب) قیمت پایه:

؛ قیمت پایه حداقل تغییر قیمتبا توجه به اصالح موادي از دستورالعمل نحوه انجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران موضوع تغییر در

اصالح می شود:به شرح زیر سهم قابل عرضه

درصد به شرط آنکه از 15قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی سهم در روز قبل از عرضه) به اضافه معادل قیمت هر سهم « 

» .کمتر نباشدریال 390،6

درصد) و نیز سپرده قابل واریز بابت بررسی 10بدیهی است با توجه به اصالح قیمت به شرح فوق، میزان سپرده شرکت در رقابت(

در اطالعیه عرضه به شرکت بورس منعکس تا بایست به نحو مقتضی صالحیت متقاضیان( یک درصد)، متناسب با قیمت پایه جدید می

.اعالم گردد

رونوشت:
و صدور دستور مقتضی.براي استحضارصحرائی مدیر عامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران جناب آقاي §

جناب آقاي گودرزي معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهدار تهران براي استحضار و صدور دستور مقتضی.§

براي استحضارگذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه، مدیرعامل محترم شرکت سپرده-فهیمیجناب آقاي دکتر §

براي استحضار.بیمه البرز مدیرعامل محترم شرکت §

براي استحضار.پیرو مذاکره و دستور جنابعالی ها جناب آقاي عالئی، عضو محترم هیئت عامل و معاون واگذاري سهام و بنگاه§

محمود قامت

بنگاه هايو واگذاریابیدفتر بازاررکلیمد


