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 مسکن الوند گذاريسرمايهشرکت 

 ميليون ريال  211،111و مبلغ سهم  211.111.111تعداد 

 سهام عادي با نام
 

 
 

هامی س مسکن الوند گذاریسرمایه مظوور انتشاار امالعا  مرتبط با عرۀاۀ ساهام در دست انتشار شرکت   این بیانیه  به

  ها  امالعا   اسظاد و مدارکی که در مرصلۀ ثبت به ساممان بورس و اوراق بهادار ارائه شدهعام  بر اسااس ممموعۀ فرم 

 است.  تهیه و ارائه گردیده ناشرتوسط 

ادار به ران اوراق بهرسانی ناشبه سامانه جامع امالعتوانظد مظوور دسترسی به امالعا  مالی شرکت میگذاران بهسرمایه

 مراجعه نمایظد.  www.Codal.ir آدرس

واهد مظتشر و به عموم ارائه خ کثیراالنتشار دنیای ااتواد ام مریق رومنامۀمسکن الوند  گذاریسرمایه های شارکت آگهی

 گردید.

  

http://www.codal.ir/


 سرمايه گذاري مسکن الوند سهامي عام ۀ ثبت سهام شرکتيانيب

 
 

 11 از 8 صفحه

 

 فهرست مطالب
 

 فهرست مطالب                                       عنوان                               

 6 ................................................................................................................ ناشر مشخصات.1

 7 .................................................................................. هيسرما شيافزا نيآخر از حاصل جينتا.2

  9 .............................................................................................  افزايش سرمايه طرح تشريح.8

 66........................................................................................................................................................... طرح جزييات تشريح.1

 60 ....................................................... هيسرما شيافزا نشدن يعمل صورت در شرکت يهاهبرنام.5

 61 ..................................................................................مربوط يهاسکير و شرکت اندازچشم.6

 67 ........................................................................................................... سهام يسينورهيپذ.7

 

 

 



 گذاري مسکن الوند سهامي عامسرمايهۀ ثبت سهام شرکت يانيب

 
 

 11 از 1 صفحه

 

 ناشر مشخصات .1

 تاريخچه فعاليت شرکت .1.1

به صور  شرکت سهامی خاص به نام شرکت پارس مسکن  56/65/6871تاریخ گذاری مسکن الوند در شرکت سرمایه

ها و مالکیت صظعتی اراک به ثبت رسیده در اداره ثبت شرکت 56/65/6871مورخ  7508الوند تاسیس شده و می شماره 

 است.

لوند مسااکن ا گذاریساارمایهنام شاارکت به شاارکت  50/59/6895مبق صااورتملسااه مممع عمومی فوق العاده مورخ 

همچظین مبق صورتملسه  به ثبت رسیده است. 60/65/6895مورخ  55506)ساهامی خاص( تیییر یافته و می شاماره   

نوع صروای شارکت ام ساهامی خاص به ساهامی عام تبدی  و اساسظامه     69/57/6896مممع عمومی فوق العاده مورخ 

 55165ی گردیده و در رومنامه رسمی شماره تبواره تواویو و جاییزین اساسظامه ابل   66ماده و  01جدید شارکت در  

ت های تابعه شرکگذاری مسکن الوند جزء شرکتده است. در صا  صاۀر شرکت سرمایهبه ثبت رسی 58/65/6896مورخ 

 57/65/6896مورخ  66605/0/96باشد. همچظین براساس نامه شماره گذاری مساکن )ساهامی عام( می  گروه سارمایه 

 نماد ثالوند مورد پذیرش اطعی ارار گرفته است.  فرابورس ایران  شرکت با

  موضوع فعاليت شرکت .1.2

 باشد:اساسظامه  به شرح میر می 5موۀوع فعالیت شرکت مبق مفاد ماده 

 الف( تهیه ممین و خرید یا اجاره یا تملک جهت اجرای پروژه های ساختمانی.

ساختمانی اعم ام مسکونی  اداری  تماری  تاسیساتی و های شهرسامی و ها و پروژهو مراصی و اجرای مرح ب( مطالعه

 غیره.

 پ( انمام کارهای مرامعه کاری اعم ام ایظکه شرکت کارفرما باشد یا پیمانکار.

 های ساختمانی به صور  پیمانکاری یا امانی. ( ابو  مشاوره  نوار   اجرا و انمام کارها و پروژه

اشاین آال  هه به صور  ایماد کارخانه و یا خرید ام داخ  یا خار  به مظوور  ث( تهیه و تولید مواال  و کلیه لوامم و م 

 استفاده و یا فروش آنها.

 ( خرید و وارد نمودن ماشاین آال  مورد نیام و موال  ساختمانی و سایر وسای  و مواد و لواممی که برای انمام موارد  

 فوق المم باشد.

های مشااارکت مدنی در ایماد  ساااخت  توسااعه و تکمی  پروژه   های اشااصاص صریری و صروای وچ( جذب ساارمایه

 ساختمانی و تاسیساتی و صظایع مرتبط با آنها.

ها و تاسایسا  اصداثی متعلق به شرکت به صور  فروش اطعی )نردی یا ااسامی( یا  ح( واگذاری واصدها و سااختمان 

 اجاره به شرط تملیک یا امانی و یا به هر مریق دییر.

ر ها و سااایت مدنی با بانکو کسااو اعتبار یا هرگونه تسااهیال  مالی ام مریق اخذ تسااهیال  یا مشااارک  خ( دریافت 

 های تامین کظظده مظابع مالی یا پیش فروش مستحدثا .ساممان
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 گذاری مستریم یا خرید و فروشگذاری و مشارکت صروای با اشصاص صریری یا صروای اعم ام سرمایهد( هر نوع سرمایه

 در داخ  و یا خار  ام کشور. سهام هه

 ذ( انمام کلیه اموری که به مور مستریم و یا غیر مستریم مرتبط با موۀوع و اهداف شرکت باشد.

 سهام شرکت بازار  .1.8

هم  پذیرفته شده است.فرابورس ایران در  58/56/6890 در تاریخ (سهامی عام) مسکن الوند گذاریسرمایهسهام شرکت 

 یراناو  فرابورس ا در بامار "ثالوند "گروه انبوه سامی  امالک و مستیال  با نماد بظدی در اکظون سهام شرکت با مبره

 گیرد.مورد معامله ارار می

 ترکيب سهامداران .1.1

 درصد سهام تعداد سهام  شخصیت نام سهامدار

 48 953225152 سهامی عام مسکن گذاریسرمایهشرکت گروه  درصد 5باالی 

ن 
ارا

مد
ها

س
3 

ی 
ال

5 

صد
در

 

 9 0953155 حقیقی مجید لطفی

 9 5805555 سهامی خاص  شرکت سازمان عمران کرمان

 9 5305851 سهامی عام گذاری توسعه ملیشرکت سرمایه

 3 1021351 حقیقی مجید احمدی

 3 1555555 گذاریصندوق سرمایه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

 4 91808045 - %3سایر سهامداران کمتر از  سهامدارانسایر 

 033 033333333  - جمع 

 مديرهمشخصات اعضاي هيئت .1.5

مدیره انتصاب  میر به عظوان اعضای هیئت اشصاص 56/65/6890مورخ ساالنه  به موجو مواوبه مممع عمومی عادی 

به عظوان مدیرعام  شرکت علیرۀا نوربهشت  مدیره آاایهیئت 55/65/6890دند. همچظین بر اساس مووبه مورخ گردی

 انتصاب گردیده است.

 نماينده سمت نام
 مدت ماموريت

 موظف/غيرموظف
 خاتمه شروع

 رئیس هیئت مدیره مسکن)سهامی خاص( گذاریسرمایهشرکت بامرگانی 
 اسماعی  
 عطایی مردم

 غیرموظف 55/65/6898 55/65/6890

 مسکن البرم)سهامی خاص( گذاریسرمایهشرکت 
 مدیرعام 

 و نایو رئیس هیئت مدیره
علیرۀا 
 نوربهشت

 موظف 55/65/6898 55/65/6890

 غیرموظف 55/65/6898 55/65/6890 ممید امیری عضو هیئت مدیره مسکن )سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت گروه 

 مدیرهعضو هیئت  مسکن )سهامی خاص( گذاریسرمایهشرکت مهظدسین مشاور
ابوالفض  
 محمودی

 موظف 55/65/6898 55/65/6890

 موظف 55/65/6898 55/65/6890 صمیدرۀا ممرد عضو هیئت مدیره شرکت پارس مسکن سامان )سهامی خاص(
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  شرکتقانوني بازرس و  مشخصات حسابرس .1.6

صسابرس و بامرس اانونی   ساممان صسابرسی به عظوان 66/65/6891براساس مووبه مممع عمومی عادی ساالنه مورخ 

صسابرس و  ( انتصاب گردید.6898 شهریور ماه 86علی البد  شرکت برای مد  یک سا  )سا  مالی مظتهی به  اصلی و

 بامرس اانونی شرکت در سا  مالی اب  نیز ساممان صسابرسی بوده است.

 وضعيت سهام شرکت .1.7

 :باشددو سا  اخیر به شرح میر میمی سا  جاری و  الوند مسکن گذاریسرمایه شرکتوۀعیت سهام 

 1845/16/81سال  81/16/1846سال  21/12/1847سال جاري تا تاريخ  شرح

 855.555.555 855.555.555 855.555.555 تعداد ک  سهام شرکت

66/68 61 درصد سهام شظاور  18/9  

 5.565 5.858 6.957 )ریا ( آخرین ایمت

 

 روند سودآوري و تقسيم سود .1.1

 باشد:)میان( خالص و سود ترسیم شده شرکت می سه سا  مالی اخیر به شرح میر میمیزان سود 

 شرح
 سال مالي منتهي به 

81/16/1846 81/16/1845 81/16/1841 
 009 585 876 سود )میان( وااعی هر سهم شرکت اصلی )ریا (

 008 605 810 سود نردی هر سهم )ریا (

 555 855 555 855 555 855 سرمایه )میلیون ریا (
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 هاي شرکتاهم پروژه .1.4

 

محل اجرای پروژهنام پروژهردیف

مساحت زیربنای 

مفید) مترمربع ( 

سهم شرکت

درصد مالکیت
تعداد واحد 

سهم شرکت
تاریخ شروع

برآورد تاریخ 

تکمیل

آخرین برآورد بهای تمام 

شده کل پروژه 

سهم شرکت 

) میلیون ریال (

درصد پیشرفت تا پایان 

اسفند ماه 3120

کل مخارج انجام شده از 

شروع پروژه تا پایان 

اسفند ماه 3120

) میلیون ریال (

مخارج آتی 

سهم شرکت 

) میلیون ریال (

1,512355153128312000,5992501,8001,585اراک پروژه مسکونی و تجاری فرمانیه3

2,084355343125312049,1172046,4762,641اراک پروژه مسکونی جم 9

0,0983550931203120355,1451285,01408,080اراک پروژه مسکونی سهند1

82535503120312015,984896,6919,293اراک پروژه مسکونی پونه 8

0,055355033120312424,0953535,53541,035اراک پروژه مسکونی الوند5

16,0100935031203122545,000821,436523,564چالوسپروژه مسکونی چالوس )مشارکتی(0

0,295554531203122380,55085,285385,500همدان پروژه مسکونی شکریه همدان )مشارکتی(0

31283120165,75308122,26543,488--12,897اراک پروژه پیمانکاری نارون4

50,0821443,951,129113,211403,852 جمع
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 آخرين افزايش سرمايهنتايج حاصل از  .2

مطالبا  صا  شده میلیون ریا  و ام مح   855.555میلیون ریا  به مبلغ  05.555افزایش سرمایۀ ابلی شرکت ام مبلغ 

صاور  گرفته است. نتای  صاص  ام افزایش سرمایۀ   اصاالح سااختار مالی  مظوور  بوده که به و آورده نردی ساهامداران 

نزد مرجع  66/51/6896توویو شده و در تاریخ  56/58/6896العادۀ مورخ مزبور که می تومیما  مممع عمومی فوق

 ثبت رسیده  در جدو  ذی  مظعکس شده است.  ها بهثبت شرکت

 اراام به میلیون ریا                                                                                                                                             

 شرح

 برآورد انجام شده

 مطابق ثبت

 1846/12/24در تاريخ

 اطالعات واقعي

 11/16/1841 در تاريخ

مبلغ 

 مغايرت

بع
منا

 

 - 505.555 505.555 افزایش سرمایه

 - 251.111 251.111 جمع منابع

ف
ار

ص
م

 

 - 505.555 505.555 تسویه بدهی سود سهام پرداختظی

 - 251.111 251.111 جمع مصارف

با عظایت به ایظکه آخرین افزایش سرمایه شرکت اب  ام پذیرش و عرۀه سهام در فرابورس ایران صور  گرفته است  لذا نیامی به  *

  .بهادار و تهیه بیانیه ثبت نبوده استاخذ مموم ام ساممان بورس و اوراق 

 

های شرکت مبلغ جمع ک  بدهی 65/6898/ 59ماهه مظتهی به  1های مالی صسابرسی شده دوره براساس صور 

به مبلغ )های شرکت )نسبت بدهی( بود. عمده این بدهی درصد دارایی 81میلیون ریا  بوده است که  051.895

که در فرآیظد افزایش سرمایه تبدی  به سهام  استبابت بدهی سود سهام به سهامدار عمده  (میلیون ریا  506.010

درصد کاهش  80   به صدود 86/51/6896های مالی سا  مالی مظتهی به در صور موجو گردید نسبت بدهی شده و 

 . یابد
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 تشريح طرح افزايش سرمايه. 3
 

 هدف از انجام افزايش سرمايه. 8،1

 اشد. بسهامی عام  ام افزایش سرمایۀ موۀوع این بیانیۀ ثبت  به شرح میر می مسکن الوند گذاریسرمایههدف شرکت 

 اصالح ساختار مالي.  8،1،1

و وۀاعیت تامین مالی شرکت )سمت ه  ترامنامه(  اهرمی بودن شرکت ااب  مشاهده است.   با مالصوه ترامنامه شارکت 

باشد که با می 5.65  نسبت بدهی شرکت 86/51/6891  مالی مظتهی به های مالی صساابرسی شده سا براسااس صاور   

ماهه مظتهی به  1های مالی دوره اصتساااب سااود سااهام موااوب مممع سااا  مالی مذکور  این نساابت براساااس صااور 

سااختار مالی فعلی شرکت   باشاد. این نسابت صاکی ام اهرمی شادن شارکت و نیام به بامساامی     می 5.06  59/65/6891

باشد که میلیون ریا  می 557.679باشاد. شایان ذکر است در صا  صاۀر بدهی سود سهام شرکت به سهامداران مبلغ  می

اانون  565نیز است که عدم بامپرداخت آن مطابق با ماده  90بصشای ام این ساود مربوط به مواوبا  مممع ساا  مالی     

ا باانونی شرکت نیز مورد تذکر ارار گرفته است.  توساط صسابرس و بامرس  91های مالی ساا  مالی  تمار   در صاور  

توجه به ایظکه مح  افزایش سرمایه پیشظهادی آورده نردی و مطالبا  صا  شده سهامداران می باشد و اسمتی ام مطالبا  

 هرود تمام یا بصش ااب  توجهی ام بدهی سود سهم بانتوار میساهامداران به عظوان افزایش سارمایه مظوور خواهد شاد     

 . یافتخواهد های بدهی آن بهبود شده و نسبتساختار مالی شرکت اصالح سرمایه تبدی  شده و 

 استفاده بهینه از وجوه نقد.  0,0,3

با توجه به شرایط رکودی صاکم بر ااتواد کالن کشور و نوسانا  نرخ ارم و تاثیر آن بر ااالم بهای تمام شده  نیام به وجود 

نماید. با امعان نور به این موۀوع تسویه بدهی سود سهام و اصالح ساختار های ااتواادی تشدید می نردیظیی را در بظیاه

رو ها هدایت و متمرکز گردد. ام اینشاود وجه نرد شرکت به سمت اجرای پروژه یمالی ام مریق افزایش سارمایه موجو م 

هیئت مدیره به مظوور بهیظه کردن ساااختار ساارمایه شاارکت  اسااتفاده بهیظه ام وجوه نرد و همچظین تسااریع در اجرای    

 العاده ارائه نموده است. های شرکت  پیشظهاد افزایش سرمایه را به مممع عمومی فوقپروژه
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 گذاري مورد نياز و منابع تأمين آنسرمايه. 2,8

ریا  و مظابع تأمین آن به شرح میلیون  557.679 های یاد شدۀ فوقگذاری مورد نیام جهت اجرای برنامهمبلغ ک  سارمایه 

 باشد. جدو  میر می
 اراام به میلیون ریا 

 شرح
 آخرين برآورد

 21/12/1847در تاريخ 

بع
منا

 

 555.555 افزایش سرمایه

 7.679 مظابع داخلی)پیش فروش واصدها و فروش موجودی واصدهای تکمی  شده(

 211.114 جمع منابع

ف
ار

ص
م

 

 557.679 اصالح ساختار مالی )تسویه سود سهام پرداختظی(

 211.114 جمع مصارف

 

 مبلغ افزايش سرمايۀ پيشنهادي و محل تأمين آن. 8,8

میلیون ریا   555 855در نور دارد سرمایۀ خود را ام مبلغ مسکن الوند گذاریسرمایهبا توجه به برنامۀ ارائه شده  شرکت 

 به شرح میر افزایش دهد.آورده نردی   مطالبا  و ام مح  میلیون ریا   ام مح  555 055به مبلغ 

 555.555   ه نردی  درصد( ام مح  مطالبا  و آورد 18میلیون ریا  )معاد  

  مطالبات سهامداران .1,8

 :باشدشرح ذی  میجزئیا  مطالبا  سهامداران عمدۀ شرکت و مظشاء ایماد آن در تاریخ تهیۀ بیانیۀ ثبت به
 اراام به میلیون ریا 

 سهامدار
 درصد 
 سهامداری

 مبلغ مطالبا 
 ناشی ام سود سهام 

 مبلغ 
 سایر مطالبا 

 جمع
 مطالبا  سهامدار 

 سهم ام
 افزایش سرمایه 

 555 617 679.668 - 679.668 76 )سهامی عام( گذاری مسکنشرکت گروه سرمایه

 6.565 797 6 - 797 6 5.65 ممید لطفی

 8.165 990 6 - 990 6 6.75 )سهامی خاص( شرکت ساممان عمران کرمان

 8.665 685 5 - 685 5 6.85 )سهامی عام( شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

 5.155 656 6 - 656 6 6.86 اصمدیممید 

 67.515 098 66 - 098 66 9.58 سایر سهامداران

 211،111 211.114 - 211.114 111 جمع

 باشد. گونه که در جدو  فوق ارائه شده است  مظشا مطالبا  سهامداران صرفا مربوط به سود سهام مووب مممع میهمان
 

 

 

 

 



 گذاري مسکن الوند سهامي عامسرمايهۀ ثبت سهام شرکت يانيب

 
 

 11 از 11 صفحه

 

گزارش توجیهی هیا  مدیره در خووص افزایش سرمایه به تاریخ  جزئیا  مطالبا  سهامداران عمده شرکت

      86/51/6891اب  ام ثبت سود سهام  85/59/6891

 

 اراام به میلیون ریا 

 انسهامدار
 درصد 
 سهامداری

 مبلغ مطالبا 
 ناشی ام سود سهام 

 مبلغ 
 سایر

 جمع
 ناشی ام سود سهاممطالبا   

%97 )سهامی عام( گذاری مسکنشرکت گروه سرمایه  665 557 - 665 557 

%5 خرد سایر سهامداران  6 995 - 6 995 

 112،221 - 112،221 111 جمع
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 تشريح جزييات طرح  .1
 :باشدافزایش سرمایه پیشظهادی به شرح میر میجزییا  مرح موۀوع 

 اصالح ساختار مالي .1،2

 صورت وضعيت مالي . 1،2،1

ماهه مظتهی به  1و صسابرسی نشده دوره سا  مالی اخیر  8های مالی صسابرسی شده در این بصش ابتدا صور 

 گیرند  توۀیحاتی ارائه خواهد شد. ارائه و در ادامه ااالمی که تحت تاثیر افزایش سرمایه ارار می 59/65/6891

 ترازنامه
 اراام به میلیون ریا 

 81/16/1841 81/16/1845  81/16/1846 24/12/1846 عنوان

 875 9 688 15 665 71 655.579 موجودی نرد و بانک

 665.856 665.961 605.865 675.585 ها و اسظاد دریافتظی تماریصساب

 576 50 8.168 781 8 8.808 ها و اسظاد دریافتظیسایر صساب

 651 65 808 7 577 7 66.051 موجودی مواد و کاال

 555 7 059 7 685 60 9.816 هاسفارشا  و پیش پرداخت

 598 866 660 860 607.056 688.905 های در جریان تکمی پروژه

 560 686 980 611 078 515 556.886 تکمی  شدههای پروژه

 865 187 851585 178.858 177.605 های جاریجمع دارایی

 556 85 816 57 688 7 7.006 دارایی ثابت مشهود

 - 57.501 66.061 66.601 دریافتظی های بلظد مد 

 868 88 150 88 516 86 86.616 داراییهای نامشهود

 - 655 66 655 66 66.655 بلظدمد های سرمایه گذاری

558.55 های نیهداری شده جهت ساخت امالکممین  56 159 68 997 61 555 

 871 76 669.858 661.991 667.681 های غیرجاریجمع دارایی

421.611 هاجمع کل دارايي  111.814 155،755 754،721 

 11.671 66.957 098 55 58.886 ها و اسظاد پرداختظی تماریصساب

 571 65 1.097 167 65 66.655 ها و اسظاد پرداختظیسایر صساب

867.61 هادریافتپیش  1 618 186 68 607 

 6.118 806 6 887 556 ذخیره مالیا 

 586 69 889 608 556 665 557.679 سود سهام پرداختظی

8665.68 مد تسهیال  مالی کوتاه  681 005 561 566 668 061 

 566 515 886 608 758 885 655.757 جاریجمع بدهی 

 660 - - - تسهیال  مالی بلظدمد 

 968 8 565 0 667 1 1.017 ذخیره بامخرید خدمت کارکظان

 807 6 565 0 667 1 1.017 جمع بدهی بلظدمد  )غیرجاری(

 155 516 066 607 960 881 659.891 هاجمع ک  بدهی

 555 855 555 855 555 855 855.555 سرمایه

 757 68 715 60 56.155 56.155 اندوخته اانونی

 867 676 869 76 660.806 80.965 سود )میان انباشته(

 651 690 566 898 618.886 898.085 جمع صروق صاصبان سهام

 754،721 155،755 111.814 116.421 ها و حقوق صاحبان سهامجمع کل بدهي
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 افزايش سرمايهچشم انداز سرفصل مورد نظر براي 

گونه که در اهداف افزایش سرمایه ذکر شد  این شرکت در نور دارد نسبت به اصالح ساختار مالی و تسویه بدهی همان

میلیون  557.679  شرکت مبلغ 59/65/6891سود سهام ام مح  افزایش سرمایه اادام نماید. براساس ترامنامه مظتهی به 

 ردد. گردد ک  بدهی سود سهام شرکت تسویه گبیظی میرمایه پیشریا  سود سهام پرداختظی دارد که در صور  افزایش س

 هاي مالينسبت. 1،2،2

ش انمام افزایبا عظایت به هدف افزایش سرمایه در خووص اصالح ساختار مالی ام مریق تسویه سود سهام  در صور  

 کت ارائه شده است: های اهرمی شرمی شرکت بهبود خواهظد یافت. در جدو  ذی  نسبترههای اسرمایه  نسبت

 81/16/1841 81/16/1845 81/16/1846 24/12/1846 عنوان
 5.80 5.06 5.65 5.05 نسبت بدهی

 5.08 6.60 5.85 6.56 نسبت ک  بدهی

های اهرمی روبه بزرگ شدن و ارهمی شدن شرکت و در نتیمه گونه که در جدو  فوق ارائه شاده اسات  نسابت   همان

  91ماهه با توجه به ترسایم سود صور  گرفته در مممع سا  مالی   1باشاظد. به مور مثا  در دره  افزایش ریساک می 

میلیون ریا  ام  555.555مام افزایش سرمایه  مبلغ افزایش یافته است.  رد صور  ان 5.0نسبت بدهی شرکت به بیش ام 

گردد که در ایظوور  بدون در نور گرفتن تیییرا  اصتمالی سایر ها )ساود ساهام پرداختظی( تبدی  به سرمایه می  بدهی

 کاهش خواهد یافت.  5.51به  5.06ااالم در می سا  مالی  نسبت بدهی ام  

باشد:های مالی  تاثیرگذار در می سه سا  مالی اخیر به شرح جدو  ذی  میسایر نسبت
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 هاي شرکت در صورت عملي نشدن افزايش سرمايهبرنامه .5

سهامدار عمده و سایر سهامداران شرکت تاکید به تسویه سود سهام خود دارد  لذا در صور  عملی نشدن افزایش سرمایه  

باشد. با توجه به محدودیت مالی  شرکت یا باید نسبت به اخذ تسهیال  شرکت ممبور به پرداخت سود سهام خود می

ها به خامر پرداخت سود به سهامداران استفاده نماید. تاخیر در وژهاادام نماید و یا ام تاخیر و کظدکردن سرعت اجرای پر

ذا گردد  لدار شدن فرض تداوم فعالیت شرکت و کاهش سودآوری میها و کظدکردن فعالیت  موجو خدشهاجرای پروژه

هش سود کااخذ تسهیال  موجو تحمی  هزیظه مالی به شرکت و در نتیمه گزیظه باایمانده اخذ تسهیال  خواهد بود. 

افزایش سرمایه خواهد شد. ام سوی دییر بامپرداخت این تسهیال  نیز با توجه به ی شرکت نسبت به سظاریو صخال

 نصواهد بود. درصد سرمایه فعلی شرکت(  به راصتی مردور 18صمم آن )
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 هاي مربوطانداز شرکت و ريسکچشم .6

 شم انداز شرکتچ

مساکن صاکی ام افزایش در صمم معامال  و افزایش ایمت در نیمه دوم سا   آمار معامال  و گزارشاا  تحوال  بامار  

باشد. عمده میلیارد ریا  و کوهک متراژ می 6باشاد. این افزایش عمدتا  شاام  واصدهایی با ارمش کمتر ام   می 91مالی 

مظطبق با  د که دایرا باشمیلیارد ریا  می 6.555پرتفوی تولیدا  شارکت نیز شاام  کاربری مساکونی با ارمش کمتر ام    

و سظوا  آتی نیز شرکت بتواند به مور  98گردد در سا  مالی بیظی میسالیره و توان متراۀیان است. در این راستا پیش 

هشات ماه  خبر  بام ساوی دییر خبر خوب بامار مساکن در ابتدای اردی  ها و مفروۀاا  خود را اجرایی نماید.  کام  برنامه

باشااد که این موۀااوع مظمر به کاهش بهای تمام شااده دوق یکم بانک مسااکن میکاهش نرخ سااود تسااهیال  صااظ

و نوید بصش تداوم و افزایش تراۀاا در سظوا  آتی است. در کظار این موۀوع شرکت جهت  گردیده تساهیال  مساکن   

روژه توان به پیبصشای پرتفوی خود  توساعه جیرافیایی را نیز در دساتور کار خود ارار داده است که ام جمله آنها م   تظوع

س یا همسااتان )در مرصله انعراد ارارداد مشااارکت ومسااکونی شااکریه در همدان )در مرصله اخذ پروانه( و پروژه بام هال

 باشد( اشاره نمود. می
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 عوامل ريسک

یاری ام سهای ااتواد مرتبط می باشد لذا نوسان و تیییرا  در بساختمان با بسیاری دییر ام صومه با توجه به آنکه صظعت

 صومه های خرد و کالن  ااتواد جامعه بر روی فروش و سودآوری شرکت اثر گذار خواهد بود

 ريسک نقدينگي

سااا  می باشااد  تامین و مدیریت جریان نردی پروژه ها ام اهم  8ام آنما که ساایک  عملیاتی صااظعت ساااختمان صدود 

مهمترین ریساک های موجود در صظعت ساختمان عدم  موۀاوعا  این صاظعت به صسااب می آید به موریکه یکی ام    

مسکن  ها در صومهمدیریت نردیظیی است. شرکت در جهت مدیریت ریسک نردیظیی اادام به متوامن سامی سبد دارائی

در مسکن را به سمت صومه های کم ریسک تر برده است. به  گذاریسرمایههای اخیر بصشای ام سابد   نموده و در ساا  

 باشد.های متوسط  موادیری برای این موۀوع میدر پروژه گذاریسرمایهزایش عظوان مثا  اف

 تغييرات نرخ ارز

تیییرا  نرخ ارم در سااا  های اخیر که عمدتا  مظمر به افزایش ایمت ارمهای خارجی به خوااوص دالر گردیده و عدم  

تمام شده ناشی ام خرید برخی ام موال  ثبا  در ایمت ها و تحریم های ااتواادی ایماد شاده مظمر به افزایش ایمت   

 ساختمانی شده است.

 درآمد سرانه ملي اثر

 نشود ولی به نوعی میزان تراۀای مسکن یکی ام ۀروریا  مندگی محسوب میداشتن مسکن برای هر خانواده به عظوا

 م ۀروریا  مندگی افزایشباشاد. با افزایش درآمد سارانه تمای  به خرید مساکن یکی ا   تابع درآمد عمومی افراد نیز می

های ریگردد. کاربجهت تعویض مسکن می گیریارها مظمربه تیییر فرهظگ و تومیمیابد و افزایش سط  درآمد خانومی

ش ها افزاینواده  خدماتی  توریسااتی و صااظعتی نیز با افزایش سااط  درآمد خا   تماریدییر بصش مسااکن مانظد اداری

 یابد.می
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 نويسي سهامپذيره .7

 تقدم استفاده نشده ناشي از افزايش سرمايه نحوۀ عمل ناشر در صورت وجود حق. 7.1

مسکن  اریگذسرمایهشرکت نویسی نشده( ناشی ام افزایش سرمایه  تردم استفاده نشده )سهام پذیرهدر صور  وجود صق

 اادام نماید. فرابورس ایران موظف است نسبت به عرۀۀ عمومی آن ام مریق الوند

 نويسمشخصات متعهد/متعهدان پذيره. 7.2

نویسای تمامی ساهام در نور   مظوور صواو  اممیظان ام تکمی  پذیره در صاور  عدم تکمی  مبلغ افزایش سارمایه و به  

های دمترتا نسبت به خرید ک  صق متعهد گردیده گذاری مسکنگروه سرمایه گرفته شاده جهت عرۀۀ عمومی  شرکت 

روم پایانی مهلت عرۀۀ عمومی اادام نماید. مشصوا   0ویسی نشده( صداکثر ظرف مد  ناساتفاده نشاده )سهام پذیره  

 باشد:نویسی به شرح جدو  میر میمتعهد پذیره

 ميزان تعهدات موضوع فعاليت شخصيت حقوقي نام متعهد

 نهاد مالی سهامی عام مسکن گذاریسرمایهگروه 
 (هلدیظگ ساختمانی) 

تمام سهام پذیره نویسی نشده 
 در عرۀه عمومی

 

 

 نويسهاي قبولي سمت متعهد/متعهدان پذيرههزينه. 7.8

ه اراردادی باشد  هیچ گونسهامدار عمده ناشر می  نویس(گذاری مسکن )متعهدپذیرهکه شرکت گروه سرمایهظیعظایت به ابا 

 گردد.ای ام بابت این رکن به ناشر تحمی  نمیرد نشده و هزیظهعمظ

 نويسي، بر اساس قرارداد/قرادادهاي منعقده به شرح زير است:متعهد/متعهدان پذيره حدود مسئوليت. 7.1

 روم پایانی مهلت عرۀه عمومی 0نویسی نشده( صداکثر ظرف مد  خرید کلیه صق تردم استفاده نشده )سهام پذیره

 :استفاده نشده تقدمنحوۀ عمل ناشر در خصوص وجوه ناشي از فروش حق.  7.5

سی نویهای استفاده نشده )سهام پذیرهتردمصقموظف است وجوه صاص  ام فروش   مسکن الوند گذاریسرمایه تشارک 

های یاد شده تردمو کارمزد فروش صق ی مربومههانشاده( و پاره ساهام ناشای ام افزایش سرمایه را پس ام کسر هزیظه   

  های یاد شده مظوور نماید.تردمندگان صق)مطابق دستورالعم  مراص  ممانی افزایش سرمایه(  به صساب دار

 
 
 
 

 


