پذیرش شرکتها

با توجه به اهمیت توسعه و پیشرفت همه جانبه در صنایع و شرکتها برای بقا در فضای کسب وکار به شدت رقابتی ،الزم است تا
شرکتها برای گسترش و یا حفظ سهم خود در بازار عالوه بر افزایش توانایی در تولید محصوالت با کیفیت و ارائه خدمات
مطلوب ،اعتبار و نشان تجاری درخور توجه در بازارهای داخلی و خارجی کسب نمایند.

پذیرش شرکتها

یکی از بهترین مسیرها برای اعتبار بخشی به نام تجاری و برند یک گروه و یا شرکت ،پذیرش ،درج و عرضه سهام و سایر اوراق بهادار
آنها در بازار سرمایه کشور است.

https://ipb.ir/

مزایای حضور در بازار سرمایه
• سهولت تأمین مالی شرکتها با هزینهای کمتر از تأمین مالی از طریق سیستم بانکی
• برخورداری از مشوقهای گوناگون مانند معافیت مالیاتی
• ابزاری موثر برای بازاریابی محصوالت شرکت
•

افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه سرمایه

•

شفافیت در تعیین قیمت سهام و اوراق بهادار شرکت

پذیرش شرکتها

• سهولت در تغییر ترکیب سهامداران و انتقالپذیری مالکیت

• تسهیل وثیقهگذاری سهام توسط سهامداران
• ارزیابی بهتر عملکرد شرکت

• ارتقاء سیستمهای اطالعات حسابداری و کنترلهای داخلی شرکت
https://ipb.ir/

مزایای حضور در بازار سرمایه
• امکان استفاده از مشارکت عمومی در توسعه شرکت

•

استفاده از معیاری مناسب برای مقایسه شرکت با سایر شرکتها در صنعت مشابه و نیز در مقایسه با
وضعیت کل صنایع در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس

•

بهبود ساختار مالی و اقتصادی شرکت در نتیجه رعایت الزامات پذیرش اوراق بهادار

پذیرش شرکتها

• ایجاد انگیزه در کارکنان از طریق طرحهای واگذاری اوراق بهادار
•

بهبود سالمت و افزایش شفافیت شرکت با رعایت مقررات گزارشدهی مالی بازار سرمایه و حسابرسی
مستقل

•

افزایش قدرت چانهزنی شرکتها در بازارها
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شرکت کارگزاری ایساتیس پویا با برخورداری از کارشناسان مالی و اقتصادی مجرب ،خدمات
مشاورهای در زمینههای زیر ارائه مینماید:

• در حوزه تأمین مالی به ویژه پذیرش و عرضه شرکتها در بورس تهران و فرابورس ایران و مشاورههای مالی و تخصصی در زمینه
طراحی و تجدید و اصالح ساختار مالی مناسب برای گروه و هر یک از شرکتهای زیر مجموعه متناسب با نوع فعالیت انجام شده؛
• در حوزه مالیاتی به ویژه مشاورههای مالیاتی؛

پذیرش شرکتها

• در حوزه حسابداری و حسابرسی به ویژه مشاوره استانداردسازی صورتهای مالی مطابق با استانداردهای حسابداری ،حسابرسی و
فرمتهای گزارشدهی سازمان بورس؛

• در حوزههای بینالمللی با اتکا به توان کارشناسان مالی موجود در سطح کشور مشاوره در زمینه تجدید ارائه صورتهای مالی جهت
تطبیق با استانداردهای بینالمللی

https://ipb.ir/

تشریح فرآیند پذیرش و نقش طرفین در این فرآیند

خدمات قابل
ارائه «شرکت
کارگزاری
ایساتیس
پویا» در
چارچوب
تأمینمالی و
مشاوره
پذیرش و
عرضه اوراق
بهادار

آمادهسازی و تهیه مدارك و مستندات

تنظیم جلسه هیئت پذیرش

بازاریابی و عرضه سهام

https://ipb.ir/

طی سالهای اخیر شرکت کارگزاری ایساتیس پویا اقدام به پذیرش و عرضه شرکتهای
مختلف به شرح زیر نموده است:
نزد شرکت بورس ایران
•

شرکت کارت اعتباری ایران کیش با نماد رکیش در سال 1390

•

شرکت تولیدی چدن سازان با نماد چدن در سال 1396

•

پذیرش شرکتها

شرکت غلتک سازان سپاهان با نماد فسازان در سال 1398

نزد شرکت فرابورس ایران
•

شرکت صنایع فوالد آلیاژی یزد با نماد فوالی در سال 1389

•

شرکت خدمات فنی فوالد یزد با نماد خفوال در سال 1396

https://ipb.ir/

Why do you

KNOW ABOUT OUR COMPANY

Our Values, Our Culture, Our Mission

شرایط پذیرش شرکتها در بازار بورس و فرابورس
https://ipb.ir/

خالصه معیارهای مهم برای پذیرش شرکتهادر بورس
اوراق بهادار تهران
تابلوی مورد پذیرش

تابلوی اصلی بازار اول

تابلوی فرعی بازار اول

تابلوی بازار دوم

نوع شرکت

سهامی عام

سهامی عام

سهامی عام

میزان سرمایه

حداقل  ۲000میلیارد ریال

حداقل  1500میلیارد ریال

حداقل  600میلیارد ریال

نوع سهام

سهام عادی

سهام عادی

سهام عادی

میزان سهام شناور

حداقل %۲5

حداقل %۲0

حداقل 10٪

حداقل تعداد سهامداران

 1000نفر

حداقل ۷50نفر

حداقل ۲50نفر

سودآوری

حداقل نسبت مالکانه

توضیحات

در سه دوره مالی متوالی
منتهی به پذیرش که حداقل در دو دوره مالی منتهی به در یک دوره مالی منتهی به
دو دوره آن سال مالی کامل پذیرش ،سودآور بوده و تداوم پذیرش ،سودآور بوده و تداوم
باشد ،سودآور بوده و تداوم
سودآوری داشته باشد.
سودآوری داشته باشد.
سودآوری داشته باشد.

٪30

٪۲0

٪10

زیان انباشته نداشته باشد.
زیان انباشته نداشته باشد.
زیان انباشته نداشته باشد.
حداقل  1سال سابقه فعالیت
حداقل  3سال سابقه فعالیت حداقل  3سال سابقه فعالیت
بدون تغییر موضوع فعالیت در
بدون تغییر موضوع فعالیت در بدون تغییر موضوع فعالیت در
صنعت داشته باشدحداقل
صنعت داشته باشد.
صنعت داشته باشد.
.دارای یک بازارگردان باشد.

خالصه معیارهای مهم برای پذیرش شرکتهادر فرابورس ایران
بازار مورد پذیرش

بازار اول

بازار دوم

وضعیت ثبت

ثبت شده نزد سازمان

ثبت شده نزد سازمان

بانام/بی نام

با نام باشد

با نام باشد

امکان نقل و انتقال

عدم وجود محدودیت قانونی در نقل و عدم وجود محدودیت قانونی در نقل و
انتقال
انتقال

وضعیت پرداخت بها

پرداخت تمام بهای اسمی

پرداخت تمام بهای اسمی

حداقل سهام شناور

٪10

٪5

حداقل تعداد سهامدار

۲00

100

حداقل زمان فعالیت

 ۲سال

 1سال

سرمایه ثبت شده (میلیارد ریال)

500

150

زیان انباشته

نداشته باشد

مشمول ماده  1۴1قانون تجارت نباشد

حداقل نسبت مالکانه

٪15

-

بازارگردان

ارائه تعهد به منظور داشتن حداقل یک
بازارگردان

در صورت تشخیص هیئت پذیرش،
وجود حداقل یک بازارگردان

مراحل پذیرش و عرضه
 .1عقد قراداد مشاوره پذیرش با متقاضی؛
 .۲تهیه مدارك و مستندات الزم با همکاری متقاضی؛

 .3تهیه امیدنامه پذیرش متقاضی؛
 .۴ارسال اطالعات به شرکت فرابورس /بورس؛
 .5برگزاری هیأت پذیرش شرکت فرابورس /بورس؛

پذیرش شرکتها

 .6اخذ تأییده از هیأت پذیرش شرکت فرابورس /بورس؛
 .۷درج نماد برای متقاضی نزد شرکت فرابورس /بورس؛

 .8ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز تبدیل شخصیت از سهامی خاص به عام؛
 .9ثبت سهامداران متقاضی پذیرش نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
 .10تکیمل سایر فرمهای مورد نیاز برای عرضه اولیه نماد نزد شرکت بورس و یا فرابورس ایران

https://ipb.ir/

زمانبندی مراحل پذیرش و عرضه
مدت زمان فعالیت
200

250

150

100

0

50

تدوین قرارداد و ارائه درخواست پذیرش
بررسی و تایید فرم درخواست
اصالح و تایید نهایی
تهیه امید نامه
اصالح و تایید نهایی
بررسی مدارک مرحله قبل
مذاکره -اصالح احتمالی -تایید هیئت پذیرش
درج شرکت
ارزشگذاری
جلسه معارفه شرکت

عرضه اولیه

https://ipb.ir/

با تشکر از حسن توجه شما

