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اعالمیۀ پذیرهنویسی سهام شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)
ثبتشده به شمارۀ 9761و شناسة ملی 10100402567

العاده 1399/02/27و مجوز ش��مارة
اس��تناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق
س��اند به
ر
اطالع می
به
 984/608500-127مورخ  1398 /12/14س��ازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید س��رمایة
شده
مبلغ  600میلیارد ریال افزایش یابد .در مهلت تعیین
ش��رکت از مبلغ  388میلیارد ریال به
تقدم خرید سهام تعداد 124.571.596سهم از سهام جدید توسط سهامداران
جهت استفاده از حق
تقدم مذکور و
نویس��ی گردیده است .با عنایت به انقضای مهلت اس��تفاده از حق
شرکت پذیره
منظور تحقق افزایش س��رمایه تعداد  4.748.404سهم 000ر 1ریالی استفاده نشدة سهامداران
به
نویس��ی عمومی با عنایت به مجوز ش��مارة مکانیزه 139930400901069028مورخ
برای پذیره
گردد:
شرح زیر عرضه می
 1399/06/29ادارة ثبت شرکت ها به

-1موضوع فعالیت شرکت:
مطابق ماده  2اساسنامه شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام) موضوع فعالیت اصلی شرکت بشرح ذیل می باشد:
ماده  -2موضوع شرکت:
موضوع شرکت عبارتست از :
الف)موضوعات اصلی:
 -1تولید،تهیه و واردات داروهای انس���انی،دامی،مکمل های دارویی و غذایی اعم از شیمیایی،گیاهی و طبیعی یا بیولوژیک و
مواد جانبی ،تجهیزات و لوازم آرایشی ،بهداشتی و آزمایشگاهی و درمانی،شیر خشک و غذای کودک.
 -2توزیع،فروش و بازاریابی محصوالت در سراسر کشور و صدور آنها به خارج از کشور.
 -3خرید و فروش مواد اولیه ،بس���ته بندی و سایر ملزومات تولید،مشارکت و خرید و فروش هر گونه خدمات مرتبط با فعالیت
اصلی و عملیاتی شرکت.
 -4تولید و فروش و واردات ملزومات دارویی.
 -5انجام کلیه خدمات آزمایشگاهی مربوط به داروهای انسانی  ،دامی،مکمل ها و مواد اولیه دارویی.

ب) موضوعات فرعی:
 -1تاسیس و ایجاد و بهره برداری از کارخانه های تولیدی ،صنعتی و فروش آنها.
 -2خرید  ،فروش و تولید ماشین آالت  ،قطعات و سایر ملزومات و دارایی ها.
 -3مشارکت و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام شرکت ها.
 -4اق���دام به فعالیت های تحقیقاتی علمی و عملی مرب���وط به تبادل اطالعات،دانش فنی و تکنولوژی از طریق تهیه و تدارک
آن ها از ش���رکت های داخلی یا خارجی و همچنین هر گونه عملیات تجاری و غیر تجاری مجاز که مرتبط با موارد فوق به طور
مستقیم یا غیر مستقیم باشد.
 -5اخذ نمایندگی های مرتبط با موضوعات اصلی و فرعی و تولید قراردادی تحت لیسانس.
-2مرکز اصلی و نش�انی ش�عب شرکت و کدپستی :تهران-نبش س���ه راه تهرانپارس-خیابان آیت اله خوشوقت  -مقابل
هتل شهر -پالک -1کد پستی * 1654613111 :شرکت فاقد شعب می باشد.
 -3سرمایۀ فعلی شرکت 388.000.000.000 :ریال،
-4موضوع افزایش سرمایه :اصالح ساختار مالی
-5مح�ل افزایش س�رمایه :مبلغ  82.680.000.000ریال از محل سود انباشته و مبلغ 129.320.000.000ریال از محل
مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
-6مبلغ افزایش سرمایه 212.000.000.000:ریال،
-7مبلغ سرمایه پس از افزایش 600.000.000.000 :ریال،
-8مدت شرکت :نامحدود
-9نوع سهام :عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.
-10ارزش اسمی هر سهم000 :ر 1ریال،
ت شده توسط سهامداران شرکت124.571.596.000:ریال،
-11مبلغ مشارک 
-12تعداد سهام قابل عرضه به عموم  4.748.404 :سهم،

-13مشخصات اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت:
اشخاص حقیقی یا حقوقی

شمارۀ ثبت
اشخاص حقوقی

شناسۀ ملی
اشخاص حقوقی

شرکت توزیع داروپخش(سهامی عام)

129209

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)

212898

10102543204

سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)

147960

10101908370

شرکت داروپخش(سهامی عام)

شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)

38109

47782

10101725582

شماره
شناسنامه

نماینده

نام پدر

مهندس حسین فراهانی

هوشنگ

6693

اسماعیل

27996

2090268001

محمد

2130065481

2130065481

10100835286

مهندس میثم نورمحمدی

محمد

10100929813

دکتر آسیه موسیوند

نورعلی

مرتضی سبحانی نیا

دکتر روح اله مهدوی

979

7423

کد ملی

سمت

0066117331

رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)

0072023856

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل(موظف)

0451606787

عضو هیئت مدیره(غیر موظف)

عضو هیئت مدیره(موظف)

عضو هیئت مدیره(غیر موظف)

باشد.
*شرکت فاقد عضو علی البدل هیئت مدیره می
-14شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:در کلیه مجامع عمومی ،صاحبان سهام می توانند شخصا" یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه
مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند .هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت.
-15مقررات اساس�نامه راجع به تقس�یم س�ود ،تش�کیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه :تقسیم س���ود طبق ماده  90اصالحیه قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع
تقس���یم حداقل 10درصد از س���ود ساالنه بین صاحبان الزامی است.طبق مواد 140و  238قانون تجارت هیات مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید.همین که اندوخته به یک دهم سرمایه رسید
منظور کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردد.به پیشنهاد هیات مدیره و تصمیم مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص
برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.تقسیم دارایی پس از تصفیه طبق اساسنامه و با رعایت قوانین مربوط به عمل خواهد آمد.
-16تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت :شرکت فاقد سهام ممتاز است.
-17مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم :شرکت فاقد هرگونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است.
ت نشدۀ اوراق مشارکت است.
ت نشدۀ اوراق مشارکت :شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخ 
-18مبلغ بازپرداخ 
-19مبلغ دیون ش�رکت و همچنین مبلغ دیون اش�خاص ثالث که توس�ط ش�رکت تضمین شدهاس�ت :مطابق با صورتهای مالی حسابرسی ش���دۀ  1398/12/29مجموع بدهیهای کوتاهمدت و بلندمدت شرکت به ترتیب برابر با2.695.087و
های اعطایی در خصوص بدهیهای اشخاص ثالث برابر با 3.651.815میلیون ریال میباشد.
همراه مبلغ تضمین
های احتمالی به
های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی
باشد .همچنین بر اساس یادداشت 34همراه صورت
35.392میلیون ریال می
مدت  20روز ادامه خواهد داشت.
نویسی از اول وقت اداری روز سه شنبه مورخ  1399/7/1آغاز و تا پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ  1399/7/20به
-20مدت پذیرهنویسی :پذیره
نویسی متوقف خواهدشد.
نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد ،عملیات پذیره
شده قبل از انقضای مهلت پذیره
تذکر :چنانچه سقف سرمایة تعیین
-21حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیرهنویسی باید تعهد شود :حداقل  1سهم و حداکثر  4.748.404سهم .
-22مشخصات متعهد پذیرهنویسی و میزان تعهدات آن:
نام متعهد

شرکت داروپخش

شخصیت حقوقی
سهامی عام

میزان تعهدات

حق تقدم استفاده نشده

موضوع فعالیت

تاسیس و راه اندازی شرکت های جدید –مشارکت در سرمایه گذاری خرید و نگهداری سهام شرکتها-سرمایه گذاری

-23روزنامۀ کثیراالنتش�ار :روزنامۀ کثیراالنتش���اری که اطالعیهها و آگهیهای ناشر در آن منتشر میش���ود روزنامۀ اطالعات می باشد .همچنین اعالمیة مذکور در روزنامه های حمایت و ابرار اقتصادی ( بر اساس مفاد مادة  177الیحة اصالحی قسمتی از
قانون تجارت) نیز منتشر می گردد.
نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد .متقاضیان پذیرهنویسی
-24چگونگی پذيرهنويسی :با توجه به ثبت شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،پذیره
نویسی با مراجعه به شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند .ضمناً خریداران حق تقدم فوق ،میبایست عالوه بر مبلغ پرداختي بابت حقتقدم ،مبلغ اسمی
شده برای پذیره
می توانند در مهلت تعیین
هر سهم را نيز به کارگزار مربوطه بپردازند .وجوه متعلق به پذیره نویسانی که سهامی به ایشان تخصیص داده نشود حداکثر ظرف مدت  3روز کاری از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آن ها مسترد خواهد شد.
-25مش�خصات حس�اب بانکی ناش�ر :پذیره نویسی سهام شرکت داروسازی ابوریحان(سهامی عام) تماما"از طریق ش���بکه کارگزاری انجام خواهد شد.متقاضیان پذیره نویسی می توانند با مراجعه به شرکت های کارگزاری عضو بورس ایران و ارائه تقاضای
سفارش خرید سهام شرکت و واریز وجه به حساب کارگزار مربوطه اقدام نمایند.شایان ذکر است مبالغ دریافتی توسط کارگزار مربوطه باید به حساب زیر واریز گردد:
حساب شمارۀ  0106820826001بهنام شرکت داروسازی ابوریحان سهامی عام ،نزد بانک ملی شعبۀ فلکه دوم تهرانپارس کد 215
است .همچنین گزارش توجیهی
های مالی به ادارۀ ثبت شرکتهای تهران /ادارۀ ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده
نویس���ی و آخرین صورت
-26کلیۀ اطالعات و مدارک مربوط به ش�رکت ش�امل :اساسنامه ،طرح اعالمیۀ پذیره
هیئتمدیره درخصوص افزایش س���رمایه ،گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت س���هام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.aburaihan.comو سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس  www.Codal.irدر دسترس عالقهمندان
میباشد.
-27مشخصات سهامداران  :سهامداران باالی  10درصد:
نام سهامدار

شرکت داروپخش
سایر

نوع شخصیت حقوقی

تعداد سهام

-

61.457.295

سهامی عام

326.542.705

درصد مالکیت
84.16

15.84

-28نحوة عمل در صورت عدم تکمیل پذیرهنویس�ی س�هام ش�رکت :شرکت داروپخش (س���هامی عام) متعهد گردیده که در صورت عدم مشارکت کامل دارندگان حق تقدم در افزایش سرمایه نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده (سهام
پذیره نویسی نشده) حداکثر ظرف مدت  5روز پایانی مهلت پذیره نویسی عمومی اقدام نماید.

نکات مهم:

نویسی بر عهدة ناشر است.
* مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیة پذیره
دلیل ارائة اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل
گذارانی هستند که در اثر قصور ،تقصیر ،تخلف و یا به
* ناشر ،شرکت تأمین سرمایه ،حسابرس ،ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر ،مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه
اند.
آن ها باشد ،متضرر گردیده
منزلة تأیید مزایا ،تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا
منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات س���ازمان بورس و اوراق بهادار و ش���فافیت اطالعاتی بوده و به
* ثبت اوراق بهادار نزد س���ازمان بورس و اوراق بهادار ،به
باشد.
طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی
شده در این اعالمیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.
* پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد
تهران – ابتدای خیابان مالصدرا – شمارة  13سازمان بورس و اوراق بهادار – ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایهای

هیئتمدیرة شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

