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 -1معرفی عرضهکننده
 -1-1تاريخچه:
باتوجه به بند  4دستورالعمل شماره  924مورخ  16/3/1366معاونت نخست وزيری مبنی بر تشكيل شرکتی
به منظور اجرای پروژه سيمان اردبيل وآهك آذرشهر ،شرکت سيمان اردبيل وآهك آذرشهر (سهامی خاص)
تاسيس وتحت شماره  65885درتاريخ  25/3/1366در اداره کل ثبت شرکتهای تهران با شناسه ملی
 10240057286به ثبت رسيد .به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ
 11/2/78نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبديل گرديد .متعاقباً ،به موجب صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ  28/2/78مرکز اصلی شرکت از تهران به شهرستان اردبيل انتقال
يافت و تحت شماره  2729در تاريخ  6/5/1379در اداره کل ثبت شرکتهای استان اردبيل ثبت گرديد.
شرکت در تاريخ  28/07/1382در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شد و در تاريخ  8/9/1383پنجاه و يك
درصد سهام بخش دولتی به بخش خصوصی عرضه گرديد .با توجه به واگذاری کارخانه آهك آذر شهر طی
سال  ،1388براساس تصميم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ  ،14/07/1389نام شرکت از
شرکت سيمان اردبيل و آهك آذر شهر به شرکت سيمان آرتا اردبيل تغيير يافت.
 -2-1موضوع فعاليت (مطابق مفاد اساسنامه شرکت):
موضوع فعاليت شرکت طبق ماده  2اساسنامه  ،توليد انواع سيمان و مشتقات آن و ايجاد و تاسيس کارخانجات
توليد سيمان و صنايع جنبی وابسته به آنها ،تهيه و تأمين کليه مواد و وسايل ،دستگاهها و ماشين آالت و
تجهيزات مورد نياز اين صنايع از داخل و خارج کشور ،اکتشاف ،استخراج و بهره برداری از کليه معادن مورد
نياز اين صنعت از قبيل سنگ آهك ،خاک رس ،سنگ گچ ،سنگ آهن ،سيليس ،پوزوالن و غيره .مشارکت
در شرکت های موجود از طريق بورس و يا ساير روش های قانونی در جهت تعقيب اهداف اصلی شرکت.
انجام کليه معامالت و عمليات مجاز صنعتی و توليدی، ،بازرگانی که به طور مستقيم يا غير مستقيم با تمام
يا هر يك از موضوعات مشروحه فوق مربوط می باشد ،اعم از داخلی و خارجی(صادرات و واردات) من جمله
صدور خدمات فنی و مهندسی  .کاالی توليدی کارخانجات سيمان و شرکتهايی که به نحوی از انحا در آن
سهيم بوده و يا مشارکت داشته باشد.
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 -1-3مشخصات سهامداران يا شرکاء دارای باالی  %10سهام (سرمايه) :
در حال حاضر سرمايه ثبت شده شرکت به شناسه ملی  10240057286مبلغ  480.000ميليون ريال می
باشد .ترکيب سهامداران باالی  10درصد شرکت به شرح جدول زير است.
رديف
1
2

درصد مالکيت

نام سهامدار
شرکت سرمايه گذاری سيمان اسپندار

52.8

سرمايه گذاری و توسعه صنايع سيمان(سهامی

28.28

عام)

 -1-4مرکز اصلی و شعب شرکت
نشانی اقامتگاه قانونی (دفتر مرکزی):
خيابان :فرمانيه (لواسانی غربی )
استان :تهران شهر :تهران
کدپستی1937744751 :
کوچه :ندارد  ،پالک، 114-112 :
دورنگار02122309517 :
تلفن (به همراه کد شهر)1501-23571-021 :
نشانی کارخانه :
اردبيل ،کيلومتر  20جاده آستارا به اردبيل پالک 350
تلفن (به همراه کد شهر)04532132901 :
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کدپستی5636111198 :
دورنگار04532132910 :

اميدنامه پذيرش در بازار اصلی  -کاالی داخلی
شرکت بورس کاالی ايران

 -1-5مديران
اطالعات مربوط به اعضای هيئت مديره ،مدير عامل و صاحبان امضای مجاز شرکت به شرح زير میباشد:
يف نام و نام
خانوادگی

نشانی محل سكونت

شماره تلفن
همراه

سمت

کدملی

1

پيير فرانسوا
هسلر

رييس هيات
مديره

91578229

2

سام بيرانوند

نايب رييس
هيات مديره

4072230146

3

نيكالس
آندره ماتيس

عضوهيات
مديره

51809218

4

مهرداد
افخمی

عضوهيات
مديره

0451070585

09123355973

5

حميدرضا
تاجيك

عضوهيات
مديره

0491450117

09124758641

6

سيد علی
عظيمی

مديرعامل

0071241167

09123188342

کدپستی

فرمانيه بين آريا وآقايی شماره 1937744751

 اسناد تعهدآور
□ اسناد عادی

فرمانيه بين آريا وآقايی شماره 1937744751

 اسناد تعهدآور
□ اسناد عادی

فرمانيه بين آريا وآقايی شماره 1937744751

 اسناد تعهدآور
□ اسناد عادی

فرمانيه بين آريا وآقايی شماره 1937744751

 اسناد تعهدآور
□ اسناد عادی

فرمانيه بين آريا وآقايی شماره 1937744751

 اسناد تعهدآور
□ اسناد عادی

فرمانيه بين آريا وآقايی شماره 1937744751

 اسناد تعهدآور
 اسناد عادی

112و114
09126157468

112و114

112و114
112و114
112و114
112و114
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-2اطالعات کاالی مورد پذيرش:
 -2-1اطالعات کاال
نام کاال

سيمان

کاربرد و مصرف

مصارف ساختمانی و عمرانی

کد تعرفه گمرکی کاال

252329

نوع بسته بندی

پاکت-فله

 -2-2اطالعات خط توليد کاال (بر اساس اطالعات توليدکننده)
تعداد خطوط توليد

 1خط توليد

برنامه زمانبندی تعميرات دورهای منجر به توقف توليد

در سه مرحله از  11مرداد تا  31مرداد
از  4آذر تا  8آذر
از  1اسفند تا  16اسفند

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

ظرفيت اسمی

توليد واقعی

نسبت توليد واقعی به ظرفيت اسمی

1.050.000

900.000

0.85

 -2-4اطالعات انبار (بر اساس اطالعات عرضهکننده)
نام انبار

شرکت سيمان آرتا اردبيل

آدرس انبار

کيلومتر 20جاده آستارا به اردبيل

کدپستی انبار

5636111198

ظرفيت

 1.050.000تن

امكانات

روتاری پكر بارگيری سيمان فله ای و پاکتی – آب -برق و
ساختمان و تجهيزات فنی بارگيری

وضعيت مالكيت انبار

تحت مالكيت شرکت

هزينه انبارداری (در زمان پذيرش)

طبق عرف و توافق با مشتری
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 -2-5استاندارد کاال
نام استاندارد

سيمان پرتلند1-425 ، :
سيمان پرتلند مرکب:الف32.5-
سيمان پرتلند پوزوالنی

شماره استاندارد ملی

 389و 1-11571و 3432
بلی

استاندارد اجباری است؟
مرجع صادرکننده استاندارد

خير

سازمان ملی استاندارد ايران

آيا توليدکننده محصول ،استاندارد مذکور را اخذ نموده است؟

بلی

خير

 -3پذيرش در بورس
تاريخ ارائه مدارک

1400/03/29

تاريخ پذيرش

1400/04/28

شماره جلسه کميته عرضه

303

تاريخ درج اميدنامه

1400/04/28

مشاور پذيرش

کارگزاری بانک پاسارگاد

نحوة تعيين قيمت پايه پس از پذيرش کاال در بورس
حداقل درصد عرضه از توليد /کل فروش /فروش داخلی

بر اساس قيمت مصوب
حداقل  % 50از توليد ساليانه يا
 450.000تن

خطای مجاز تحويل

 % 5آخرين محموله قابل تحويل
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