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 متقاضی حقوقی الف: 

 کننده عرضهمعرفی  -1

 1381/04/10  خيدر تار  10102304939  یخاص ( به شناسه مل  ی)سهام  روزکوهيفراز ف  مانيشرکت س  :تاريخچه  -1-1

تهران  )محل    یصنعت  تيدر اداره ثبت شرکت ها و مالک  188468شماره    یشد و ط   سيخاص تاس  یبه صورت شرکت سهام

خاص    ی اسپندار )سهام  مانيس  یگذار  هيشرکت سرما   ی فرع  یتجار  ی است. در حال حاضر جزء واحدها  دهيثبت ( به ثبت رس

و محل کارخانه آن در شهرستان   4، طبقه  114شهيد لواسانی غربی، پالك  ابانيشرکت در تهران خ   ی( است و مرکز اصل

 باشد.  یجنب مجتمع آهک اسپندار م روزکوه،يف
 

  :شرکت( اساسنامه مفاد مطابق) موضوع فعاليت -1-2
 در هر نقطه کشور. داتيو هر گونه تول ی مصالح ساختمان گريو انواع د  مانيس ديکارخانجات تول سيتاس . 1-2-1

 در داخل کشور  یديفروش محصوالت تول . 1-2-2

 مجاز  ی امور بازرگان هيانجام کل . 1-2-3

 شرکت ارتباط دارد. یتها يبا فعال ميمستق ريو غ  ميکه بطور مستق  یانجام خدمات مشاوره ا . 1-2-4

 

                             : سهام )سرمايه( %10 االیيا شرکاء دارای ب سهامدارانمشخصات  -1-3
 

ريال    405،000،000،000مبلغ    10102304939  به شناسه ملی در حال حاضر سرمايه ثبت شده شرکت  

 شرکت به شرح جدول زير است. درصد   10باالی  می باشد. ترکيب سهامداران

    

 درصد مالکيت  نام سهامدار رديف 

 %  80/55 سيمان اسپندارشرکت سرمايه گذاری  1

 %  32 شرکت سرمايه گذاری و توسعه صنايع سيمان 2

 %  20/12 آقای فريبرز مقيمی  3
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 مرکز اصلی و شعب شرکت   -1-4

 

 : نشانی اقامتگاه قانونی )دفتر مرکزی(

 فرمانيه ، لواسانی غربی  :  خيابان تهران ، شهر:   تهران ،:  استان

   1937744755:  ، کدپستی 114پالك:  ، ، بين آريا و آقايی :  کوچه 

 021 -  22245805:  دورنگار   021 –   23571تلفن )به همراه کد شهر(:  

 

 : نشانی کارخانه

 جاده قائمشهر ، انتهای جاده اميريه  5کيلومتر  جزئيات آدرس: فيروزکوه ، شهر:  تهران ، استان: 

   3986179335کدپستی:  -پالك:  

 021 -  76446753: دورنگار 021- 76446925تلفن )به همراه کد شهر(:  

 

 مديران  -1-5

 باشد: شرکت به شرح زير می  و صاحبان امضای مجاز مدير عاملعات مربوط به اعضای هيئت مديره، اطال

 
  

 سمت نام رديف 

/ کد  کد ملی

فراگير اشخاص 

 خارجی 

شماره تلفن  

 همراه

نشانی 

)محل  

 سکونت(

 حدود اختيارات  کد پستی 

1 
رييس هيئت  پيير فرانسوا هسلر 

 مديره 
 اسناد تعهدآور ■ - سوييس - 91578229

 اسناد عادی  ■

2 
نماينده  محمدجواد همتی، 

و توسعه   یگذار هيسرما شرکت 

 مان يس  عيصنا

نايب رييس 

 هيئت مديره
 اسناد تعهدآور ■ 1937744755 تهران   0078781078

 اسناد عادی  ■

3 
نماينده  مهرداد افخمی ،

 مانيس یگذار هيسرما شرکت  

 اسپندار 

عضو هيئت  

 مديره 
 اسناد تعهدآور ■ 1937744755 تهران   0451070585

 اسناد عادی  ■

4 
نيکالس آندره ماتيس ،  

 نماينده شرکت آهک اسپندار 
عضو هيئت  

 مديره 
 اسناد تعهدآور ■ - سوييس - 51809218

 عادی اسناد   ■

4 
فرهاد خانکشی زاده ،  

 نماينده شرکت سيمان شمال 
عضو هيئت  

 مديره 
 اسناد تعهدآور ■ 1937744755 تهران   0046951563

 اسناد عادی  ■

5 
 اسناد تعهدآور ■ 1745963775 تهران  09124571493 6599860729 مدير عامل سيد احد حسينی

 اسناد عادی  ■
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 : مورد پذيرشی کاال اطالعات -2

 اطالعات کاال -2-1

 سيمان  نام کاال

 مصارف ساختمانی و عمرانی  کاربرد و مصرف 

 252329 کد تعرفه گمرکی کاال  

 فله -پاکت نوع بسته بندی 

 

 

 )بر اساس اطالعات توليدکننده( توليد کاالاطالعات خط   -2-2

 يک خط  تعداد خطوط توليد 

 دوبار در سال  وليد تمنجر به توقف  ای بندی تعميرات دوره برنامه زمان 

 .باشند به استثنای کاالهايی که دارای خط توليد نمی 

 

 ، )بر اساس اطالعات توليدکننده( سال جاریظرفيت توليد  -2-3
 : تن واحد اندازه گيری

 ظرفيت اسمی نسبت توليد واقعی به    توليد واقعی   ظرفيت اسمی

929.500 929.500 1 

 کننده( )بر اساس اطالعات عرضه اطالعات انبار -2-4

 

 روزکوه ي فراز ف مانيشرکت س انبار  نام انبار

  5کارخانه سيمان فراز فيروزکوه به آدرس ، فيروزکوه ، کيلومتر  آدرس انبار 

 جاده قائمشهر ، جاده اميريه 

 3986179335کدپستی کارخانه :  کدپستی انبار

 تنی  12700دو سيلوی   ظرفيت

روتاری پکر بارگيری سيمان فله و پاکتی، سکو و تجهيزات فنی   امکانات 

 بارگيری 

 مالکيت شرکت تحت  وضعيت مالکيت انبارها

)در زمان  هزينه انبارداری 

 پذيرش(

 ندارد
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 اال  استاندارد ک -2-5

 

 سيمان پرتلند  نام استاندارد

 389 استاندارد ملی شماره 

 بلی        خير        استاندارد اجباری است؟

 ايران  سازمان ملی استاندارد مرجع صادر کننده استاندارد 

آيا توليدکننده محصول،  

استاندارد مذکور را اخذ نموده  

 است؟   

 

 بلی        خير 

 

 

 پذيرش در بورس  -3
 21/04/1400 تاريخ ارائه مدارك  

 10/05/1400   تاريخ پذيرش 

 304 کميته عرضه  شماره جلسه 

 11/05/1400 تاريخ درج اميدنامه  

 کارگزاری بانک پاسارگاد  مشاور پذيرش  

 بر اساس قيمت مصوب  نحوة تعيين قيمت پايه پس از پذيرش کاال در بورس 

 % فروش داخلی   100 فروش داخلی  / فروش کل   / حداقل درصد عرضه از توليد 

 آخرين محموله قابل تحويل %5 خطای مجاز تحويل 

 


