
به اطالع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شركت تامين سرمايه بانك ملت )سهامی عام(، مورخ 1400/09/06 و مجوز شماره 160-004/793077 مورخ 1400/08/18 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گرديد سرمايه شركت 
از مبلغ 11،000 ميليارد ريال به مبلغ 16،000 ميليارد ريال، افزايش يابد. در مهلت تعيين شده جهت استفاده از حق تقدم خريد سهام، 4،722،052،614 سهم از سهام جديد توسط سهامداران شركت پذيره نويسی گرديده است. با عنايت به 
انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذكور و به منظور تحقق افزايش سرمايه، تعداد 277،947،386 سهم 1،000 ريالی استفاده نشده سهامداران برای پذيره نويسی عمومی با عنايت به مجوز شماره 140130400901011811 مورخ 1401/02/12 

اداره ثبت شركت ها به شرح زير عرضه می گردد:
1) موضوع فعالیت شرکت: 

الف- موضوع اصلى: موضوع فعاليت اصلی شركت تامين سرمايه بانك ملت، پذيره نويسی، تعهد پذيره نويسی و تعهد خريد اوراق بهادار در عرضه های ثانويه در حد امكانات مالی خود يا از طريق تشكيل سنديكا با ساير نهادهای مشابه می باشد.
ب- موضوع فعالیت فرعى عبارتست از: 

1) ارائه مشاوره در زمینه هایى از قبیل:
1-1- روش بهينه و زمان بندی تأمين مالی همچنين مبلغ منابع مالی موردنياز

1-2- روش و پيشنهاد زمان بندی عرضه اوراق بهادار
1-3- قيمت اوراق بهاداری كه توسط ناشر عرضه می شود
1-4- فرآيند ثبت اوراق بهادار و دريافت مجوز عرضه آن

1-5- فرآيند واگذاری اوراق بهادار
1-6- پذيرش اوراق بهادار ناشر در هريك از بورس ها و انجام كليه امور اجرايی به نمايندگی از ناشر در اين زمينه

1-7- ادغام، تملك، تجديد ساختار سازمانی و مالی شركت ها
1-8- امور مديريت ريسك

1-9- آماده سازی شركت ها جهت رتبه بندی توسط مؤسسات رتبه بندی و انجام كليه امور اجرايی در اين زمينه به نمايندگی از آنها
1-10- امور سرمايه گذاری

1-11- خدمات مورد نياز شركت ها در سرمايه گذاری های جديد، توسعه، تكميل، برنامه ريزی، بودجه بندی و قيمت گذاری اوراق بهادار
2) بازاريابی و يا مديريت فرآيند واگذاری اوراق بهادار

3) انجام امور اجرايی به نمايندگی از ناشر در زمينه ثبت اوراق بهادار و دريافت مجوز عرضه آن
4) ارائه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شركت ها

5) ارائه خدمات مديريت دارايی ها
6) ارائه خدمات مرتبط با صندوق های سرمايه گذاری و اداره صندوق های مزبور و سرمايه گذاری در آنها

7)كارگزاری
8) كارگزار / معامله گری

9)سبدگردانی
10)بازارگردانی

11)پردازش اطالعات مالی
12) سرمايه گذاری منابع مازاد شركت در سپرده های سرمايه گذاری نزد بانك ها و مؤسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمين دولت و يا بانك ها

13) جلب حمايت بانك ها، بيمه ها، مؤسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شركت در پذيره نويسی اوراق بهادار
14) كمك به شركت ها در تأمين منابع مالی و اعتباری

15) كمك به شركت ها جهت صدور، تأييد و قبول ضمانت نامه
ج- سایر فعالیت ها:

1( انجام فعاليت های سبدگردانی، خدمات صندوق های سرمايه گذاری، كارگزاری، كارگزار/معامله گری، بازارگردانی و پردازش اطالعات مالی با اخذ مجوزجداگانه از سازمان امكان پذيراست.
2( انجام فعاليت های كارگزاری و كارگزار/معامله گری صرفاً در راستای انجام فعالت بازارگردانی، سبدگردانی، اداره صندوق های سرمايه گذاری، تعهد پذيره نويسی و تعهد خريد اوراق بهادار در عرضه های ثانويه امكان پذيراست.

2) مرکز اصلى و نشانى شعب شرکت و کدپستى: تهران، ميدان آرژانتين، خيابان خالداسالمبولی خيابان هفتم)بهمن كشاورز( پالك 6 امور سهام شركت تامين سرمايه بانك ملت )سهامی عام( كد پستی 1513715811، شركت فاقد شعبه می باشد.
3) سرمایۀ فعلى شرکت: 11،000،000،000،000 ريال

4) موضوع افزایش سرمایه: بهبود نسبت هاي مقرر در دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي و همچنين توسعه فعاليت هاي تامين مالي بواسطه افزايش ظرفيت شركت جهت پذيرش تعهد پذيره نويسي و بازارگرداني اوراق بهادار و ارتقاي 
سهم بازار در صنعت تامين مالي

5) محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
6) مبلغ افزایش سرمایه: 5،000،000،000،000 ريال،

7) مبلغ سرمایه پس از افزایش: 16،000،000،000،000 ريال،
8) مدت شرکت: نامحدود

9) نوع سهام: عادی با نام و شركت فاقد سهام ممتاز است.
10) ارزش اسمى هر سهم: 1،000 ريال

11) مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: 4،722،052،614،000 ريال
12) تعداد سهام قابل عرضه به عموم: 277،947،386 سهم
13) مشخصات اعضاى هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت: 

شماره ثبت اشخاص اشخاص حقیقى یا حقوقى
حقوقى

شناسه ملى اشخاص 
شماره نام پدرنمایندهحقوقى

سمت به طور کاملکد ملىشناسنامه

عضو هیأت مدیره(غیرموظف)فاقد نماینده23940610102801942گروه مالى ملت

نایب رئیس هیأت 16512708406582سیدمهدىسیدنقى شمسى32101010103581206شرکت صرافى ملت
مدیره(غیرموظف)

رئیس هیأت مدیره(غیرموظف)6154269003030سیدعلى محمدسیدابوطالب دیبائى35028710103972003شرکت واسپارى ملت
شرکت سرمایه گذارى 

عضو هیأت مدیره(غیرموظف)فاقد نماینده38560310320359435توسعه معین ملت

سیدروح اله حسینى 10033910101443196شرکت کارگزارى بانک ملت
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره 2574999671077سیدعلى اصغرمقدم

(موظف)

اعضاى على البدل هیأت مدیره:
شركت مديريت سرمايه آتيه خواهان به شناسه ملی 10320380692

شركت بيمه ما به شناسه ملی 10320591652
14) شرایط حضور و حق رأى صاحبان سهام در مجامع عمومى: دركليه مجامع عمومی، صاحبان سهام می توانند شخصاً، يا وكيل يا قائم مقام قانونی اشخاص حقيقی، و يا نماينده يا نمايندگان 
شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود، به شرط ارائه مدرك وكالت يا نمايندگی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر يك سهم فقط يك رای خواهد داشت. مگر در انتخاب اعضای هيات 

مديره شركت كه مطابق ماده 88 اصالحيه قانون تجارت عمل خواهد شد.
15) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشكیل اندوخته و تقسیم دارایى بعد از تصفیه: تقسيم سود طبق ماده 90 اصالحيه قانون تجارت بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع 
عمومی عادی جايز خواهد بود و درصورت وجود منافع، تقسيم حداقل 10 درصد سود ساالنه بين صاحبان سهام الزامی می باشد. طبق مواد 140 و 238 اصالحيه قانون تجارت هيات مديره مكلف 
است هر ساله يك بيستم از سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانونی منظور نمايد. همين كه اندوخته به يك دهم سرمايه رسيد منظور كردن آن اختياری است و در صورتی كه سرمايه شركت 
افزايش يابد كسر يك بيستم مذكور ادامه خواهد يافت تا وقتی كه اندوخته قانونی به يك دهم سرمايه بالغ گردد. به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومی عادی ممكن است قسمتی از سود 

خالص برای تشكيل ساير اندوخته ها كنار گذاشته شود. تقسيم دارايی بعد از تصفيه طبق مفاد اساسنامه و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.
16) تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شركت فاقد سهام ممتازاست.

17) مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شركت فاقد هر گونه اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام است.
18) مبلغ بازپرداخت  نشدة اوراق مشارکت: شركت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت  نشدة اوراق مشاركت است.

19) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق با صورت های مالی حسابرسی شدة 1400/06/31 مجموع بدهی های كوتاه مدت و 
بدهی بلند مدت شركت به ترتيب برابر با 6،900،158 و 2،577،955 ميليون ريال می باشد. همچنين بر اساس يادداشت 37 همراه صورت های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی های احتمالی به همراه 

مبلغ تضمين های اعطايی در خصوص بدهی های اشخاص ثالث برابر با 65،800،000 ميليون ريال می باشد.
20) مدت پذیره نویسى: پذيره نويسی از اول وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/02/17 آغاز و تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/02/31  به مدت 15 روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمايۀ تعيين شده قبل از انقضای مهلت پذيره نويسی تكميل و وجوه مربوطه تأمين گردد، عمليات پذيره نويسی متوقف خواهدشد.
21) حداقل و حداکثر سهامى که هنگام پذیره نویسى باید تعهد شود: حداقل 1 سهم و حداكثر 277،947،386 سهم

22) مشخصات متعهد پذیره نویسى و میزان تعهدات آن:
موضوع فعالیتمیزان تعهداتشخصیت حقوقىنام متعهد

سرمایه گذارى100 درصد(سهامى عام)گروه مالى ملت
23) روزنامۀ کثیراالنتشار: روزنامۀ كثيراالنتشاری كه اطالعيه ها و آگهی های ناشر در آن منتشر می شود روزنامۀ اطالعات می باشد. همچنين اعالميۀ مذكور در روزنامه های دنيای اقتصاد و ايران

)بر اساس مفاد مادة 177 اليحۀ اصالحی قسمتی از قانون تجارت( نيز منتشر می گردد.
24) چگونگى پذیره نویسى: با توجه به ثبت شركت تامين سرمايه بانك ملت )سهامی عام( نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذيره نويسی سهام اين شركت تماماً از طريق شبكه كارگزاری انجام 
خواهد شد. متقاضيان پذيره نويسی می توانند در مهلت تعيين شده برای پذيره نويسی با مراجعه به شركت های كارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خريد اقدام نمايند. 
ضمناً خريداران حق تقدم فوق، می بايست عالوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نيز به كارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذيره نويسانی كه سهامی به ايشان تخصيص 

داده نشود، حداكثر ظرف مدت 3 روز كاری از تاريخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانكی به آنان مسترد خواهد شد.
25) مشخصات حساب بانكى ناشر: مبالغ ارزش اسمی حق تقدم های دريافتی توسط كارگزار ناظر در پايان هر روز معامالتی، پس از تسويۀ وجوه در اتاق پاياپای شركت سپرده گذاری مركزی اوراق 

بهادار و تسويۀ وجوه، به حساب زير واريز می گردد:
حساب شمارة  9229040580 به نام شركت تامين سرمايه بانك ملت )سهامی عام(، نزد بانك ملت شعبۀ مستقل مركزی كد 126352/9

26) کلیۀ اطالعات و مدارك مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعالميۀ پذيره نويسی و آخرين صورت های مالی به ادارة ثبت شركت ها  و مؤسسات غيرتجاری تهران تسليم شده است. همچنين 
گزارش توجيهی هيأت مديره در خصوص افزايش سرمايه، گزارش بازرس قانونی و بيانيۀ ثبت سهام در دست انتشار در سايت اينترنتی شركت به آدرس www.mellatib.ir و سايت رسمی ناشران 

اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir  در دسترس عالقه مندان می باشد.
27) مشخصات سهامداران باالى 10 درصد: 

درصد مالکیتتعداد سهامنوع شخصیت حقوقىنام سهامدار

8،257،279،75975،06سهامى عامگروه مالى ملت
28) نحوة عمل در صورت عدم تكمیل پذیره نویسى سهام شرکت: شركت گروه مالی ملت )سهامی عام( متعهد گرديده است در صورت عدم تكميل مبلغ افزايش سرمايه شركت تامين سرمايه 

بانك ملت )سهامی عام( پس از عرضه عمومی سهام، نسبت به خريد كل سهام باقيمانده ظرف مدت 5 روز پايانی مهلت پذيره نويسی اقدام نمايد.
نكات مهم:

مسئوليت صحت و قابليت اتكای اطالعات اعالميه پذيره نويسی بر عهده ناشر است.
ناشر، شركت تأمين سرمايه، حسابرس، ارزش يابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمايه گذارانی هستند كه در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به دليل ارائۀ اطالعات ناقص و 

خالف واقع در عرضۀ اوليه كه ناشی 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 قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافيت اطالعاتی بوده و به منزلۀ تأييد مزايا، تضمين 

سودآوری و يا توصيه و سفارشی در مورد شركت ها يا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
پذيره نويسان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد ياد شده در اين اعالميه مراتب را كتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زير ارسال نمايند.

تهران- ابتدای خيابان مالصدرا- شمارة 13 سازمان بورس و اوراق بهادار- ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمايه ای 

هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامى عام)

اعمیه پذیره نویسی افزایش سرمایه 
شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) 

ثبت شده به شمار� ۳۹۵۰۷۱  و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱


