
 

 
 
 

  

  1تهران، بزرگراه حقانی، نبش دیدارشمالی، پالك 
   89778232نمابر:    88786157تلفن:

No.1, Didar St, Haghani Highway, Tehran, 
IRAN. 
Tel:(+9821) 88786157, Fax: 89778232 

 30/05/1401تاریخ: 
 01ن//4085شماره: 

 1صفحه  

 ) خاص(سهامی کرمان موتورشرکت  مرابحه  نویسی اوراقاطالعیه پذیره 
   کاري روز  سهبه مدت  02/06/1140 مورخ چهارشنبهز وراز 

،  ســازمان بورس و اوراق بهادار 31/05/1401 مورخ  110795/122  پیرو صــدور مجوز شــماره  رســاند،به اطالع می
اوراق یاد شـــده را که    در نظر دارد  مذکورشـــرکت  ،(ســـهامی خاص) کرمان موتورشـــرکت    مرابحهاوراق    ر  مبنی بر انتشـــا

 نویسی نماید.ایران پذیره ابزارهاي نوین مالی فرابورساز طریق بازار    آن در این اطالعیه درج شده است،مشخصات  
 

ت اوراق 
مشخصا

 

 خاص)   ی(سهام مرابحه شرکت کرمان موتوراوراق  نام و نوع اوراق:

 میلیون ریال  20,000,000  مبلغ کل اوراق: ورقه  20,000,000  تعداد کل اوراق:

 میلیون ریال   20,000,000 مبلغ پذیرش شده: ورقه 20,000,000  تعداد اوراق پذیرش شده:

 ماه  36   مدت اوراق:
 06/1401/ 02تاریخ انتشار:     
 02/06/1404تاریخ سررسید: 

 ماه یکبار از تاریخ انتشار  6هر :سودمواعد پرداخت  ساالنه درصد  18  :سودنرخ 

 31/05/1401  تاریخ پذیرش: ریال 1،000،000  مبلغ اسمی هر ورقه:

 تامین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه (قطعات) محصوالت تولیدي  موضوع انتشار اوراق:
 

 

ی 
ت ناشر و بان

مشخصا
ناشر 
 

 (با مسئولیت محدود) پنجم مرداد مالیشرکت واسط نام ناشر:  

 04/04/1399 -560249شماره و تاریخ ثبت ناشر: 

کد پســتی ،    6شــشــم ، پالك  کوچهبان کوه نور ،  خیا ،خیابان مطهري  تهران،مرکز اصــلی اقامت ناشــر:  
1587673815 

انتـشار اوراق بهادار براي تأمین مالی  خرید، فروش، اجاره، ـساخت و ایجاد دارایی جهت موـضوع فعالیت ناـشر:  
ــار اوراق بهادار و انعقاد  طرح ــل از انتشـ ــالمی، مدیریت وجوه حاصـ ــوع عقود اسـ هاي مبتنی بر معاالت موضـ

هایی که به منظور انجام موضـوع قراردادهاي مربوطه ضـروري، در راسـتاي انتشـار اوراق بهادار و سـایر فعالیت
 انجام خواهد شد. ز سازمان بورس و اوراق بهادارفعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز ا

ی
بان

 

 خاص)(سهامی کرمان موتورشرکت  نام بانی:
 الیر  اردیلیم 17,000  سرمایه بانی: 04/12/1373  -111476 شماره و تاریخ ثبت بانی:

لی اقامت بانی: وص کرج  16کیلومتر    تهران، مرکز اـص گري)جاده مخـص هید لـش بلوار    ،بلوار کرمان خودروابتداي    ،(ـش
 02144985751  -مجتمع اداري صدف  ،ارگ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:(+9821)
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متعهدین پذیره
س و بازارگردان

نوی
 

 نویس متعهدین پذیره بازارگردان  حجم اوراق  نماد 

 تأمین سرمایه تمدن  تأمین سرمایه تمدن  ورقه  10,000,000 641کرمان

 ورقه  10,000,000 642کرمان
سرمایه گذاري اختصاصی صندوق 

 بازارگردانی اکسیر سودا 

 ورقه  5,000,000، گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما 

 ورقه  5,000,000، گذاري با درآمد ثابت کمند صندوق سرمایه 
 
 
 

ارکان اوراق 
 

 

 (سهامی عام)  بانک تجارت :ضامن

 موسسه حسابرسی بصیر محاسب توس :حسابرس

 (سهامی خاص) شرکت کارگزاري کارآمد عامل فروش:

 سهامی عام) ( گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوهشرکت سپرده عامل پرداخت:
 
 
 
 
 

 گیري و خرید اوراق هاي سفارشمحدودیت

 ورقه  100 :(LOT)مضارب هرسفارش  ورقه 100  حداقل حجم هر سفارش:

 نامحدود   حداکثر خرید هر شخص حقوقی: نامحدود   حداکثر خرید هر شخص حقیقی:

 )روش حراج قیمت بازار ( نویسی به مشخصات و نحوه پذیره 

 1401/ 06/06  نویسی:زمان پایان پذیره  02/06/1401  نویسی:زمان شروع پذیره 

 کارگزاران عضو فرابورس   نویسی:شبکه پذیره 
 

 

د، به    برعهده اوراق   یـسینورهیپذ نهیو هز  ارمزدهاکه یلک  ها:کارمزد و هزینه ط باـش ر نهاد واـس ورتیکه ناـش ر اوراق و درـص ناـش
ارمزد معامالت دسـت دوم اوراق بر اسـاس کان اخذ کنند.  یارمزد از مشـترکبابت    ید مبلغیارگزاران، نباک. لذا عهده بانی اسـت

 افت خواهد شد.    یداران و فروشندگان دریفرابورس از خري مصوب هانرخ
 متعاقبا اعالم خواهد گردید.نویسی پذیرهتاریخ انتشار پس از پایان دوره  و   سود روزانهجدول  (*)

 

 
زاده زارع    م�ي�   
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