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به اطالع مى ر ساند به استناد مصوبة مجمع عمومى فوق العاده شركت
سرمايه گذارى صنعت بيمه (سهامى عام)، مورخ 1398/10/10وجلسه
هيئت مديره مورخ 1399/06/19و مجوز شمارة 994/656288-085
مورخ 1399/06/05 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گرديد سرماية
شركت از طريق صدور ســهام جديد از مبلغ 2,000,000,000,000ريال
به  مبلغ 5,000,000,000,000 ريال، منقســم به 5,000,000,000 ســهم

1,000ريالى به شرح زير افزايش يابد:
1- سرماية فعلى شركت: 2,000,000,000,000ريال
2- مبلغ افزايش سرمايه: 3,000,000,000,000ريال

3 - مبلغ سرمايه پس از افزايش: 5,000,000,000,000 ريال
4- ارزش اسمى هر سهم: 1,000 ريال

5- تعداد سهام عرضه شده: 3,000,000,000 سهم
6- نوع سهم: عادى با نام

7- محـل افزايش سـرمايه: افزايش سرماية شركت از محل و به تفكيك
زير انجام خواهد شد:

*     3,000,000,000,000 ريال از محل مطالبات حال شـــده سهامداران و 
آورده نقدى .

8- موضوع افزايش سـرمايه: اصالح ســـاختار مالى و توسعه پرتفوى
سرمايه گذارى

9- به هر صاحب ســـهم، در ازاى هر 100 سهم متعلقه در تاريخ1399/06/19 
تعداد 150 حق تقدم خريد سهم جديد تعلق مى گيرد. بديهى است تعداد دقيق 
ســـهام و حق تقدم هاى متعلقه هر سهم در گواهينامة حق تقدم محاسبه و به 

سهامداران اعالم خواهد شد.
10- ســـهامدارانى كه ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى به علت تغيير
آدرس و يا به هر دليل، گواهينامة حق تقدم خود را دريافت ننمايند، مى توانند 
جهت دريافت گواهينامة مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 اين آگهى مراجعه 

نمايند.
11- مهلت اســـتفاده از حق تقدم در خريد سهام جديد، 60 روز از تاريخ انتشار

اين آگهى مى باشد.
12- سهامداران محترمى كه تمايل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب

مورد بايد بر اساس موارد بيان شدة زير اقدام نمايند:
*  سهامدارانى كه به موجب گواهى حق تقدم خريد سهام جديد، فاقد مطالبات 
بوده و يا مطالبات آنان، بهاى ســـهام جديد را تأمين نمى كند، مى بايست ظرف 
مهلت مقرر بهاى سهام يا مابه التفاوت آن را از طريق شناسه پرداخت كه شامل 
كد ملى براى اشـــخاص حقيقى و شناسه ملى براى اشخاص حقوقى مى باشد، 
به حساب شـــمارة 22100221000 اين شركت نزد بانك رفاه كارگران شعبة 
ســـالمت ظفر كد 150 واريز و رسيد بانكى مربوطه را به انضمام گواهينامة حق 
تقدم خريد ســـهام جديد، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشى 
به نشانى تهران- بلوار ميرداماد- خيابان مصدق شمالى (نفت شمالى)- خيابان 
دوم- پالك 6- طبقه اول – واحد امور سهام – كدپستى 1918973451 ارسال 

نموده و يا مدارك را به آدرس فوق الذكر تحويل و رسيد دريافت نمايند.
*  ســـهامدارانى كه به موجب گواهينامة حق تقدم خريد سهام جديد، داراى 
مطالبات به ميزان بهاى ســـهام جديد مى باشند، مى بايست ظرف مهلت مقرر 
ضمن تكميل گواهى حق تقدم، مبنى بـــر اعالم موافقت با تبديل مطالبات به 

سرمايه، مراتب را با پست سفارشـــى به نشانى تهران- بلوار ميرداماد- خيابان 
مصدق شـــمالى (نفت شـــمالى)- خيابان دوم- پـــالك 6- طبقه اول-واحد 
امور سهام – كدپســـتى 1918973451 ارسال نموده و يا مدارك را به آدرس 

فوق الذكر تحويل و رسيد دريافت نمايند.
تذكر: عدم ارســـال مستندات ياد شـــده يا عدم واريز بهاى اسمى، به منزله 

عدم استفاده از حق تقدم مى باشد.
 13- در صورت عدم تمايل به مشـــاركت در افزايش ســـرمايه، سهامداران
مى توانند در مهلت تعيين شده  براى پذيره نويسى نسبت به واگذارى حق تقدم 
خـــود از طريق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نمايند. با توجه به قابليت معاملة 
مكرر حق تقدم خريد ســـهام شركت، خريداران نهايى مى بايست قبل از پايان 
مهلت پذيره نويســـى نسبت به واريز بهاى ســـهام جديد و ارسال مستندات 
به شـــرح بند 12 اقدام نمايند. بديهى اســـت در صورت عدم ارسال مستندات 

ياد شده يا عدم واريز بهاى اسمى، سهام جديد به آنها تعلق نخواهد گرفت.
 14- حق تقدم ســـهامدارانى كه در مهلت مقرر از حق تقدم خود اســـتفاده
ننموده اند و همچنين پاره سهم هاى ايجاد شده، توسط شركت از طريق بورس 
اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از كسر هزينه ها و كارمزد 

متعلقه به حساب بستانكارى سهامداران منظور خواهد شد.

نكات مهم:
*  مسئوليت صحت و قابليت اتكاى اطالعات آگهى پذيره نويسى بر عهدة ناشر 

است.
*  ناشر، شركت تأمين سرمايه، حسابرس، ارزش يابان و مشاوران حقوقى ناشر، 
مسئول جبران خسارت وارده به سرمايه گذارانى هستند كه در اثر قصور، تقصير، 
تخلف و يا به دليل ارائة اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضة اوليه كه ناشـــى از 

فعل يا ترك فعل آن ها باشد، متضرر گرديده اند.
*  ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمينان 
از رعايت مقررات قانونى و مصوبات ســـازمان بورس و اوراق بهادار و شـــفافيت 
اطالعاتى بوده و به منزلة تأييد مزايا، تضمين سودآورى و يا توصيه و سفارشى در 

مورد شركت ها يا طرح هاى مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمى باشد.
*  بـــا توجه به زمان برگزارى مجمع عمومى عادى ســـاليانة شـــركت، اين 
افزايش ســـرمايه تا تاريخ برگزارى مجمع نزد مرجع ثبت شـــركت ها به ثبت 

نخواهد رسيد.
تذكـر: با توجه به عدم ثبت افزايش ســـرماية شـــركت تـــا تاريخ برگزارى 
مجمع عمومى عادى ساليانه به دارندگان حق تقدم سود تعلق نخواهد گرفت.

*  ســـاير افرادى كـــه تمايل به خريد حق تقدم عرضه شـــده در بورس اوراق 
بهادار تهران را دارند جهت كسب اطالعات بيشتر در خصوص فعاليت شركت، 
مى توانند به ســـايت اينترنتى شركت به آدرس www.iiico.ir  مراجعه و يا با 

شماره تلفن 22923022-021 تماس حاصل نمايند.
*  گـــزارش توجيهى هيئت مديـــره در خصوص افزايش ســـرمايه، گزارش 
بازرس قانونى در اين خصوص و همچنين بيانيه ثبت ســـهام جديد در سايت 
اينترنتى شـــركت به آدرس  www.iiico.ir و سيستم جامع  اطالع رسانى 

ناشران به آدرس www.codal.ir  در دسترس مى باشد.

هيئت مديره
شركت سرمايه گذارى صنعت بيمه (سهامى عام)

آگهى پذيره نويسى افزايش سرمايه شركت سرمايه گذارى صنعت بيمه (سهامى عام)
ثبت شده به شمارة 121918 و شناسه ملى 10101654220




