اذجبر
احتوبل حذف  3ضزکت ٍ علت تعَیك در عزضِ اٍلیِ ٍ /اگذاری یکی اس  3ضزکت
هعبٍى ًبضزاى ٍ اعضبی ضزکت ثَرس رٍح اهلل حسیٌی همدم  ،درثبرُ علت اذزاج ضزکت پبرس پبهچبل اس ثَرس ٍ
اًتمبل ثِ ثبسار پبیِ فزاثَرس آى ّن ثعد اس حضَر  22سبلِ  ،اظْبر داضت :ایي ضزکت سیبًدُ ثَدُ ٍ ثزًبهِ ایی ّن
ثزای ثْجَد ضزایط ًداضت .ثٌبثزایي الشاهبت حضَر در ثَرس را اس دست داد ٍ ثب تصوین ّیبت پذیزش  ،ثِ ثبسار
پبیِ فزاثَرس هٌتمل ضد.
ٍی در ثزاثز ایي سئَال کِ آیب ضزکت یب ضزکت ّبی دیگزی ّن ّستٌد کِ ضزایط اداهِ حضَر در ثَرس را
ًدارًد؟ تَضیح داد :ثلِ .طجك آذزیي ثزرسی ّبی اًجبم ضدُ  ،سِ ضزکت ثَرسی  ،در فْزست حذف لزار گزفتِ
اًد کِ ثِ دلیل ًْبیی ًطدى  ،فعال ًوی تَاى اسبهی را اعالم کزد.
ایي همبم هسئَل اداهِ داد :در ایي راثطِ هَضَع حذف اس ثَرس ثِ ّز سِ ضزکت اعالم ضدُ ٍ هدیزاى آًْب
هی تَاًٌد ًسجت ثِ تصوین ّیبت پذیزش اعتزاض کٌٌد یب هصَثِ را ثپذیزًد .در ایي هیبى فزصت اعتزاض ّز سِ
ضزکت رٍ ثِ پبیبى ثَدُ ٍ اگز الداهی ًطَدّ ،ز سِ ضزکت اس ثَرس حذف هی ضًَد .چٌبًچِ اعتزاضی ّن هطزح
ضَد  ،تَسط سبسهبى ثَرس تصوین گیزی ذَاّد ضد.

علت تعَیك در عزضِ اٍلیِ سْبم
حسیٌی همدم در ٍاکٌص هجٌی ثز علت تعَیك در عزضِ اٍلیِ سْبم ضزکت ّب گفت :درحبلی چٌد ضزکت ثب
ثزگشاری جلسِ هعبرفِ  ،آهبدُ عزضِ اٍلیِ ّستٌد کِ ثِ دلیل لشٍم ارایِ اطالعبت هیبًدٍرُ ایی  ،تبذیزی ًبذَاستِ
در ٍاگذاری سْبم ایجبد ضدُ اهب ثعد اس تکویل آذزیي اطالعبت السم ٍ اًتطبر در کدال  ،یکی دٍ ضزکت در آیٌدُ
ای ًشدیک عزضِ اٍلیِ ذَاٌّد ضد.

سِ ضزکت جدید آهبدُ ٍاگذاری
ثِ گفتِ حسیٌی همدم  :در هیبى ضزکت ّبی آهبدُ  ،تبهیي سزهبیِ اهید ثبتَجِ ثِ تطکیل جلسِ هعبرفِ ٍ ًْبیی
ضدى لزارداد ثبسارگزداًی  ،اس ضزایط حداکثزی ثزای ٍاگذاری سْبم ثزذَردار ثَدُ ٍ اًتظبر هی رٍد سْبم ایي
ضزکت ثِ سٍدی در ثَرس عزضِ اٍلیِ ضَد.
ٍی اداهِ داد :ضزکت آسیب تک ّن ثبید گشارش ارسش گذاری را ارایِ هی کزد کِ ایي گشارش را ثِ ثَرس دادُ ٍ
کبرضٌبسبى در حبل ثزرسی ّستٌدّ .وچٌیي لزاردادّبی ضزکت پزضیب تَسط سبسهبى ثَرس ثزرسی ضدُ ٍ ثعد اس
ارایِ آذزیي اطالعبت طجك دستَر العول افطبی اطالعبت  ،در ًَثت عزضِ اٍلیِ لزار ذَاّد گزفت.

تکلیف جدید سبسهبى ثَرس ثِ  1۷۱صٌدٍق سزهبیِ گذاری
ثٌبثز اثالغیِ هحودرضب هعتود هدیزًظبرت ثز ًْبدّبی هبلی سبسهبى ثَرس ٍ ثب اضبرُ ثِ هصَثِ  3آثبى ّیبت هدیزُ
سبسهبى ثَرس در هَرد افطبی هبّیبًِ پزتفَی صٌدٍق ّبی سزهبیِ گذاری آهدُ است :کلیِ صٌدٍق ّبی
سزهبیِ گذاری هَظفٌد اس تبرید ثجت ًشد سبسهبى ثِ طَر هبّیبًِ هبًدُ حسبة ّبی سزهبیِ گذاری صَرت تب پبیبى
هبُ هذکَر ثِ تکفیک ّز للن ضبهل ًَع ،هجلغ ًزخ سَد ٍ درصد اس کل دارایی ّب ٍ ًیش تزکیت درآهدّبی صٌدٍق
ثِ تفکیک هحل ایجبد درآهد ثِ صَرت اًجبضتِ اس اثتدای سبل ٍ ًیش هبُ جبری را حداکثز ظزف  10رٍس پس اس
پبیبى هبُ ثِ طَر ّوشهبى در تبرًوبی اطالع رسبًی صٌدٍق ٍ سبهبًِ اطالع رسبًی ًبضزاى (کدال) کِ ثِ اهضبی
ثبالتزیي همبم اجزایی هدیز صٌدٍق رسیدُ است در لبلت فزم پیَست افطب ًوبیٌد.

