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الف :متقاضی حقوقی
 -1معرفی عرضهکننده
 -1-1تاريخچه:
شرکت سيمان نيزار قم ( سهامی خاص ) ابتدا در تاريخ  1382/03/03تحت شماره  384۷در اداره ثبت
شرکت ها و مالکيت صنعتی قم برای مدت نامحدود به ثبت رسيده است.
در تاريخ  1383/06/03برابر موافقت اداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاری نام شرکت به شرکت سيمان
نيزار قم (سهامی خاص ) تغيير يافته است  .همچنين به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 ، 1388/08/25سال مالی شرکت از  2۹اسفند ماه به  30آذر ماه تغيير يافته است .
در حال حاضر شرکت سيمان نيزار قم جزء واحد های تجاری فرعی شرکت سرمايه گذاری سيمان اسپندار
(سهامی خاص) است.
 -1-2موضوع فعاليت (مطابق مفاد اساسنامه شرکت):
موضوع فعاليت شرکت طبق ماده  2اساسنامه به شرح زير است:
* احداث  ،خريد،نصب وراه اندازی و بهره برداری کارخانجات سيمان .
* اکتشاف،استخراج و بهره برداری و اخذ پروانه های مربوطه برای کليه معادن مورد نياز.
* توليدانواع مصالح ساختمانی وايجادکارگاههای توليدی مربوطه .
* خريد،تحصيل وواگذاری هر نوع امتياز و پروانه برای توليد .
* بازاريابی،حمل ونقل،توزيع وفروش وصادرنمودن انواع محصوالت توليدی شرکت .
* مشارکت در ساير شرکتها از طريق تأسيس يا تعهد سهام شرکتهای جديد يا خريد سهام شرکتها .
* انجام کليه عمليات و معامالت مالی و تجاری که بطور مستقيم يا غير مستقيم به هر يک از موضوعات
فوق مرتبط باشد.
 -1-3مشخصات سهامداران يا شرکاء دارای باالی  %10سهام (سرمايه) :
در حال حاضر سرمايه ثبت شده شرکت به شناسه ملی  10860۹86501مبلغ  5۷8،566،310،000ريال
می باشد .ترکيب سهامداران باالی  10درصد شرکت به شرح جدول زير است.
رديف

درصد مالکيت

نام سهامدار

1

شرکت سرمايه گذاری سيمان اسپندار

61

2

شرکت سرمايه گذاری و توسعه صنايع سيمان

20

3

شرکت سيمان کوير کاشان

15.۹5
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 -1-4مرکز اصلی و شعب شرکت
نشانی اقامتگاه قانونی (دفتر مرکزی):
استان :تهران شهر :تهران خيابان :لواسانی غربی (فرمانيه)
کوچه ، - :پالک ، 114 :کدپستی1۹3۷۷44۷51 :
تلفن (به همراه کد شهر) 021-235۷1 :دورنگار02122232۹58 :
نشانی کارخانه :
استان :قم شهر :قم جزئيات آدرس :کيلومتر  45جاده قديم قم  -اصفهان  ،نرسيده به سه راهی نيزار
پالک - :کدپستی3۷36154۹85 :
تلفن (به همراه کد شهر) 025-336۷5501-3 :دورنگار025-336۷5504 :
 -1-5مديران
اطالعات مربوط به اعضای هيئت مديره ،مدير عامل و صاحبان امضای مجاز شرکت به شرح زير میباشد:

رديف

1
2
3
4

نام

سمت

کد ملی

عادل روحی

مديرعامل

1462۷2۷۹05

پيرفرانسوا
هسلر

رئيس هيئت
مديره

۹15۷822۹

اميد مهرابی

نايب رئيس
هيئت مديره

006۷685056

نيکالس آندره
ماتيس

عضو هيئت
مديره

5180۹218

شماره تلفن

نشانی (محل

همراه

سکونت)

0۹144511810

0۹12338۷68۷
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کد پستی

حدود اختيارات

اواسانی غربی پ114
ط3

1۹3۷۷44۷51

□ اسناد تعهدآور
□ اسناد عادی

اواسانی غربی پ114
ط3

1۹3۷۷44۷51

□ اسناد تعهدآور
□ اسناد عادی

اواسانی غربی پ114
ط3

1۹3۷۷44۷51

□ اسناد تعهدآور
□ اسناد عادی

اواسانی غربی پ114
ط3

1۹3۷۷44۷51

□ اسناد تعهدآور
□ اسناد عادی
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-2

اطالعات کاالی مورد پذيرش:

 -2-1اطالعات کاال
نام کاال

انواع سيمان

کاربرد و مصرف

ساختمانی و صنعتی

کد تعرفه گمرکی کاال

25232۹00

نوع بسته بندی

پاکت  -فله

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

يک

برنامه زمانبندی تعميرات دورهای منجر به توقف توليد

دو ماه در هر سال مالی

به استثنای کاالهايی که دارای خط توليد نمیباشند.
 -2-3ظرفيت توليد سال جاری( ،بر اساس اطالعات توليدکننده)
واحد اندازه گيری :تن

ظرفيت اسمی

توليد واقعی

نسبت توليد واقعی به ظرفيت اسمی

1،000،000

900،000

0.9

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

انبار کارخانه سيمان نيزار قم

آدرس انبار

قم،کيلومتر  45جاده قديم قم  -اصفهان  ،نرسيده به سه
راهی نيزار

کدپستی انبار

3۷36154۹85

ظرفيت

 24،000تن

امکانات

سيلوهای سيمانی IBAU

وضعيت مالکيت انبار

در مالکيت شرکت سيمان نيزار قم

هزينه انبارداری (در زمان پذيرش)

ندارد
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 -2-5استاندارد کاال
نام استاندارد

سيمان پرتلند

شماره استاندارد ملی

38۹
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

1400/05/04

تاريخ پذيرش

1400/05/10
304

شماره جلسه کميته عرضه
تاريخ درج اميدنامه

1400/05/11

مشاور پذيرش

کارگزاری آگاه

نحوة تعيين قيمت پايه پس از پذيرش کاال در بورس

بر اساس قيمت مصوب

حداقل درصد عرضه از توليد /کل فروش /فروش داخلی

 % 100فروش داخلی
 5%آخرين محموله قابل تحويل

خطای مجاز تحويل
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