
  

 

 

 
 تعالیبسمه

 

 های عضو سندیکای صنعت برق ایرانشرکت مدیران عامل محترم

 صنعتی به بازار صنایع کوچک و متوسط در فرابورس واحدهایمعرفی موضوع: 
 

 ؛و احترامبا سالم 

 «فرابورس در متوسط و کوچک صنایع بازار به صنعتی واحدهای معرفی» با موضوع 18/06/99مورخ  99-700پیرو نامه شماره 

مورخ  140-13008ابالغیه شماره بر اساس  های صنعتی ایرانسازمان صنایع کوچک و شهرک رساندبه استحضار می

کوچک و متوسط در فرابورس، تسهیالتی به شرح زیر را در  هایشرکت پذیرشنظر دارد با هدف سهولت  در 20/05/1399

 واجد شرایط قرار دهد. هایشرکتاختیار 

 که متوسطی و کوچک وکارهایکسب صاحبان به ریال میلیون 200 مبلغ به حداکثر فرابورس پذیرش هزینه پرداخت .1

 به ار هزینه این و اندشده فرابورس در متوسط و کوچک صنایع بازار پذیرش هیات از پذیرش تأییدیه اخذ به موفق

 .اندنمودهپرداخت فرابورس

 صاحبان برای ،پرداختی هزینه درصد 50 سقف تا و ریال میلیون 100 مبلغ به حداکثر فرابورس در پذیرش هزینه عودت .2
 در وسطمت و کوچک صنایع بازار پذیرش هیات از پذیرش تأییدیه اخذ به موفق که متوسطی و کوچک وکارهایکسب

 .اندنمودهپرداخت فرابورس به را هزینه این و اندنشده فرابورس

 شرایط عمومی پذیرش در، های متقاضی پذیرشبورس برای شرکت یهمچنین توضیحات تکمیلی سازمان درخصوص مزایا

، شرایط اختصاصی پذیرش در بازار کوچک و متوسط، مدارک (SMEهای کوچک و متوسط )بازار اول، بازار دوم و بازار شرکت

 ت.اعضای محترم ارسال شده اس برداریبهرهحقوقی پذیرش به شرح پیوست جهت استحضار و  هایبایسته، فرآیند و موردنیاز

های این بازار جهت از پتانسیل مندیبهرهر سرمایه و تمایل به حضور در بازا در صورتخواهشمند است با عنایت به موارد فوق، 
 د.به دبیرخانه سندیکا ارسال فرماین 10/07/1399حداکثر تا تاریخ مراتب را دستور فرمایید ، موردنیازنقدینگی  تأمین
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 هاي متقاضي پذيرشبورس براي شركتمزايا 

 های بزرگ و معتبررایگان در کنار شرکت صورتبهمعرفی و تبلیغ در تابلو بورس  .1

 به شرکت و مالک آن اعتباربخشی .2

 احتیربهشدن شرکت را  تربزرگدهد و امکان افزایش سرمایه با مالی نامحدود می تأمینمالی: اجازه  تأمینکمک به  .3

 کندفراهم می

 د اعتبار برای شرکت جهت اخذ تسهیالتایجا .4

 قرضه امکان انتشار انواع اوراق .5

 ها در حداقل زمان و هزینهامکان انتقال مالکیت سهام برای شرکت .6

اسمی ولی در  %0.5گیرد ولی انتقال سهام در بورس از شرکت را در موقع انتقال سهام می %4وزارت دارایی حدود  .7

 هزینه دارد. %1عمل 

العاده با صاحبان شرکت هیچ فرقی ندارد و اختیار برگزاری مجمع عادی و فوق %67با  %100مالکیت شرکت  ازنظر .8

به اینکه  با عنایت دهند ولی در عملالعاده را از دست میاختیار مجمع فوق %66تا  %51باشد و صاحبان شرکت از می

باشد و العاده نیز با صاحبان شرکت میسهامداران نیست باز اختیار مجمع فوق آوریجمعسهام خرد شده و امکان 

 کنند.در مدیریت پیدا نمی تأثیرگذارعامیانه مالکان شرکت، شریک  صورتبه

 .باشدگیری برای افزایش سرمایه میتصمیم منظوربهالعاده فقط الزم به توضیح است تشکیل مجمع فوق

خرند و ایده شرکت ارزش دارد که سبب تولید سود ر پول )بانک(، دارایی را نمیدر بازار سرمایه )بورس( برخالف بازا .9

 شود.می خریدوفروششود و می

 شوند.ایی میوجود نظارت، حرفه به دلیلمدیریت شرکت و مدیران  .10

 گذاریارزش ها SMEباشد و در بسیاری از شرکت و ارزش سهام آن می گذاریقیمتها، یکی از معضالت شرکت .11

وزانه واقعی ر صورتبهرایگان و  طوربه اسی زیادهای کارشناست. در بورس سهام شرکت بدون هزینه نشدهانجامسهام 

 شود.می گذاریارزش

سعه شوند و توشود و خریدار محصول شرکت میایده سهامداران خرد به شرکت از طریق پیشنهادات واصله منتقل می .12

 افتد.بازار اتفاق می

چاپ  ها وهای زیاد در رسانهآید و نیازی به صرف هزینهپدید می راحتیبههای خارجی اعتبار خارجی برای کار با شرکت .13

جلب  احتیربهخارجی های باشند وجود ندارد و اطمینان شرکتنمی تأثیرگذارعمده  طوربهتبلیغاتی و ... که  بروشورهای

 شود.می

 در بورس قابل مصادره نیستند. شدهپذیرفتهسهام  .14

 .آیدمی به وجودرکت های داخلی و خارجی برای شامکان ترکیب و ادغام با شرکت .15



  

 

 

 

 :(SMEهاي كوچک و متوسط )شرايط عمومي پذيرش در بازار اول، بازار دوم و بازار شركت

 شرکت سهامی عام و ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار .16

 های مالیاظهارنظر مقبول یا مشروط حسابرس به صورت .17

 برخورداری از سیستم اطالعات حسابداری مطلوب و متناسب با فعالیت .18

 های اجرایی سازمان بورسهای مالی مطابق با استانداردهای حسابداری و دستورالعملداشتن صورت .19

 شرکت سهام وانتقالنقلبرای  مؤثرعدم محدودیت قانونی  .20

 شرکت لمدیرعاماعضای هیات مدیره و  مؤثرنداشتن محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی  .21

 :شرايط اختصاصي پذيرش

 

اخذ تصمیم نسبت به پذیرش اوراق بهادار  منظوربههای کوچک و متوسط فرابورس: هیاتی است که هیات پذیرش بازار شرکت
شود. این هیات متشکل از سه عضو شامل نماینده ها تشکیل میهای کوچک و متوسط و همچنین لغو پذیرش آنشرکتدر بازار 

 باشد.مدیره فرابورس و یک نفر کارشناس خبره به پیشنهاد فرابورس و تأیید سازمان میسازمان، نماینده هیات

 



  

 

 

 :پذيرش موردنیازمدارک 

 مالی منتهی به تاریخ پذیرش هبه حداقل یک سال/ دورمربوط حسابرسی شده های مالی صورت 

 پذیرش پرسشنامه 

 امید نامه 

 رسید پرداخت حق پذیرش 

 العادهآخرین گزارش هیات مدیره به مجامع عمومی عادی و فوق. 

 رسمی هروزناممجامع عمومی سال اخیر و  جلساتصورت 

 شدهثبت هآخرین اساسنام 

 فهرست و مشخصات دارندگان اطالعات نهانی شرکت 

 های تشخیص مالیات عملکرد بعد از سال تسویه شدهیک نسخه از آخرین مفاصا حساب مالیاتی و برگه 

 بورسفرار مجمع عمومی عادی صاحبان سهام یا رکن مشابه مبنی بر موافقت با پذیرش اوراق بهادار د همصوب 

 آخرین نمودار سازمانی مصوب 

 طرح توجیهی شرکت 

 سایر اطالعات مهم به تشخیص متقاضی پذیرش یا درخواست هیات پذیرش 

 :فرآيند پذيرش

 :گام اول

 پذیرش ارائه درخواست از طریق مشاور •

 بررسی اجمالی توسط کارشناسان فرابورس •

 جلسه حضوری با مدیران شرکت حسب نیاز •

 پذیرش مندرج در سایت فرابورس موردنیازتکمیل مدارک ارائه و  •

 تهیه گزارش کارشناسی توسط فرابورس •

 :دومگام 

 در خصوص پذیرش یا رد شرکت گیریتصمیمکمیته پذیرش و هیات/ برگزاری جلسه  •

 مکتوب به شرکت متقاضی و مشاور پذیرش صورتبهکمیته پذیرش هیات/اعالم نتیجه و شروط درج  •

 :گام سوم

 به سهامی عام شرکت از سهامی خاص تبدیل •



  

 

 

 ثبت شرکت نزد سازمان بورس اوراق بهادار •

 مرکزی و تسویه وجوه گذاریسپردهسپرده کردن سهام شرکت در شرکت  •

 افشای اطالعات مالی در سامانه کدال •

 کمیته پذیرش هیات/ جلسهو اجرای اقدامات و شروط مندرج در صورت امید نامه روزرسانیبه •

 :چهارمگام 

 های فرابورسبازاردرج شرکت در فهرست  •

 :گام پنجم

 /قیمت ثابتگشایش نمادعرضه اولیه / حراج  •

 

 

 :SMEخريداران بازار 

گذاری، صندوق بازنشستگی، های سرمایهها، شرکتها، هلدینگها، بیمهگذاران نهادی )مثل بانکاشخاص حقوقی و سرمایه
ها و نهادهای دولتی و عمومی و هر شخص حقیقی در صورت خرید های جسورانه، سازمانصندوقسرمایه،  تأمینهای شرکت

 ازلحاظمیلیارد ریال، اعضای هیات مدیره، مدیران ناشر و اشخاصی که  5از ارزش اسمی اوراق بهادار یا بیش از  %5بیش از 
 ها و وظایف کارکرد مشابه دارند(مسئولیت

  شود.هیات پذیرش فرابورس تعیین میمیزان عرضه اولیه توسط 

 

 



  

 

 

 :SMEبازار در  حق پذيرش

 میلیون ریال 200تا سقف  شدهثبتسرمایه  0.002ها معادل حق پذیرش شرکت 

 میلیون ریال 500تا سقف  شدهثبتسرمایه  0.002ها معادل حق درج ساالنه شرکت 

 :هاي حقوقي پذيرشبايسته

  ،ت اروز فرصت دارد تا اعتراض خود را به دبیرخانه هی 10شرکت متقاضی در صورت رد شرکت در هیات پذیرش
 بهادار ارائه کند. اوراقمدیره سازمان بورس و 

 ت پذیرش درج شود، در غیر اتوسط هی شدهتعیینماه از تاریخ پذیرش فرصت دارد تا با احراز تمامی موارد  6تا  شرکت
 این صورت شرکت لغو پذیرش خواهد شد.

 پذیرد. در صورت عدم عرضه شرکت، ماه پس از تاریخ درج صورت می 4روز و حداکثر  5ها حداقل عرضه شرکت
 تقاضای پذیرش ارائه دهد. مجدداًسال  1تواند پس از گذشت پذیرش شرکت لغو شده و متقاضی می

 ذیرند.بپ صریحاًبه فرابورس  شدهارائهمدارک و اطالعات  صحت مسئولیتشرکت باید  مدیران 

 


