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بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

باسمه تعالی

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً تصویر نامه شماره ۱۲۰۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ سازمان خصوصی سازی درخصوص اطالع رسانی 
عرضه سهام شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پارس فوالد سبزوار، جهت استحضار به پیوست ایفاد می 

گردد. خواهشمنداست دستور فرمائید موضوع را به نحو مقتضی به اعضای محترم تشکل اطالع رسانی نمایند.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین

http://www.iccima.ir/
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 رئيس محترم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران  -جناب آقاي مهندس شافعي 

 رئيس محترم اتاق تعاون ايران -جناب آقاي مهندس عبداللهي 

 بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهرانرئيس محترم اتاق  -جناب آقاي مهندس خوانساري

 دبير كل محترم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران –جناب آقاي دكتر عشقي 

 (ICCالمللي )دبير كل محترم كميته ايراني اتاق بازرگاني بين – يخزاعجناب آقاي دكتر 

 رئيس محترم اتاق اصناف ايران   -جناب آقاي دكتر ممبيني

 رئيس محترم خانه صنعت، معدن و تجارت ايران -آبادي ب آقاي سهلجنا

 سهام  رساني عرضهموضوع:  اطالع

 با سالم و احترام
و ( قانون اساسی و مصوبه هيأت واگذاري 44هاي كلی اصل )رساند این سازمان به استناد قانون اجراي سياستبه استحضار می 

دستورالعمل اجرايي روش انتخاب مشتريان » هاي مشروح در جدول زیر و با رعایتتبه عرضه سهام شرك، اقدام سایر قوانين و مقررات مربوطه

 نموده است: «هاراهبردي )استراتژيک( و احراز و پايش اهليت مديريتي در واگذاري
 

 

درج شده و خالصه  (عرضه يهايآگهبخش )  www.ipo.ir در این راستا، آگهی عرضه عمومی سهام در پایگاه اینترنتی این سازمان به نشانی:        

لذا خواهشمند است  شود.منتشر می ایران و دنیای اقتصادهای در روزنامه 07/1401/ 12و  04/07/1401های آگهی نیز در تاریخ

. متقاضیان محترم در ردیاقدام الزم صورت پذ مرتبط فعاالنسایر  و به اعضای آن نهاد مناسب یرساندستور فرمائید نسبت به اطالع

 د.نیتماس حاصل نما 021-88083640: با شماره تلفن توانندیم یصورت هرگونه ابهام احتمال

 

 

 نام بنگاه ردیف
روش 

 واگذاري

تعداد سهام 

 بلوکی

تعداد سهام 

 ترجیحی

درصد کل  

ابل ق سهام

 عرضه

 پایه کلارزش 

 )ریال(

شرایط تسویه ثمن 

 معامله
 تاریخ عرضه

حصه 

 نقدي

مدت 

 اقساط

 )سال(

فاصله 

اقساط   

 )ماه(

 صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1
 بورس

58,740,000,000 - 12 820,597,800,000,000 30 4 6 
1401/08/07 

 6 2 40 9,935,423,545,800 13/7 14,266,834 271,069,856 پارس فوالد سبزوار 2
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 نام و نام خانوادگي: محمد آزور
 رئيس گروه  بازاريابي و عرضه

 تاريخ:

 نام و نام خانوادگي: نسرين قبادي
 معاون مدير كل

 تاريخ:

 نام و نام خانوادگي:  محمود قامت
 هاواگذاري بنگاهمدبر كل دفتر بازاريابي و 

 تاريخ:

 امضاء: امضاء: 

  

 محمود قامت

 سرپرست معاونت واگذاري سهام و بنگاه ها

 

 


