
  »سهام  عمومی عرضه آگهی«
  

و  ریز طشرای با هپکو -تولید تجهیزات سنگین  شرکت سهام مربوطه، مقررات و قوانین سایر و واگذاري هیئت مصوبه اساسی، قانون) 44( اصل کلی هايدر نظر دارد به استناد قانون اجراي سیاست يسازیسازمان خصوص

 هايو بنگاه یدارائ یفهرست آگهسایر شرایط واگذاري در همین بخش ( .واگذار نمایدعرضه و  »اهيدر واگذار یتیریمد تیاهل شی) و احراز و پاکی(استراتژ يراهبرد  انیمشتر روش انتخاب ییدستورالعمل اجرا« تیبا رعا

   ، را به دقت مطالعه نمایند.این سازمان و شرکت فرابورس ایران هاي مندرج در سایت اینترنتیذاري و اطالعیهقرارداد واگ نمونه شود شرایط مندرج دربه متقاضیان اکیداً توصیه میباشد. )، قابل دسترسی میدر حال عرضه
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12,825,800,192  72/60  

بورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته فراتابلو  متیق

 1،159شدن روز قبل از عرضه) به شرط آنکه از مبلغ 
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  قرارداد واگذاري استنمونه سازي در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است، شرکت در مزایده به معنی اطالع کامل و رعایت و قبول کلیه شرایط و مفاد وصیسایر شرایط واگذاري : ضمن تأکید بر اینکه سازمان خصب) 

و کسب اطالع از سایر شرایط واگذاري  مزایده نحوه دریافت اسناد هنحوه ارائه تضمین شرکت در عرض  نحوه بازدید از بنگاه   
صالحیت نحوه ارائه تضمین براي بررسی   

 موضوع بند( 3 – ب) این آگهی (نحوه بررسی صالحیت متقاضیان) 
 وثایق و تضامین

نقل و انتقال نحوه 

 بنگاه
 نرخ سود فروش اقساطی

 به نشـانی:  در  سایت اینترنتی سازمان سایر شرایط عمومی و اختصاصی شامل موارد زیر

www.ipo.ir -  فرابـورس   ،هـاي در حـال عرضـه   بخش فهرست آگهی دارائی و بنگـاه

رسـانی ناشـران سـازمان بـورس و     و سامانه جامه اطالع  www.ifb.irایران به نشانی 

  :استقابل دسترس  rwww.codal.iاوراق بهادار به نشانی: 

  نمونه قرارداد و وکالتنامه محضري -1

  هاو آخرین اطالعیه سایر مستندات مرتبط صورتهاي مالی، -2

  در معامالت اقساطی)( شیوه نامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطاي تخفیف به خریداران -3

  اهنامه تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاريشیوه-4

  رالعمل نحوه نظارت پس از واگذاريدستو -5

  دستورالعمل نحوه اعمال مشوق هاي مالی و یا غیر مالی-6

  دستورالعمل نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطاي تخفیفات  -7

 شستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردي (اسـتراتژیک) و احـراز و پـای   د-8

  اهلیت مدیریتی در واگذاري ها

است بازدید به دفتـر  درخو با ارائه

 امکان  ها بازاریابی و واگذاري بنگاه

 نامـه صدور معرفیبازدید از طریق 

بنام متقاضی فراهم است. (شـماره  

  ) 88085622 فکس

سـپرده  بایست مطابق مقررات مربوطه، متقاضیان می

نامه بانکی بدون قید و شـرط  نقدي و یا ارائه ضمانت

ي مرکزي اوراق گذارشرکت سپرده به حساب/ به نام

از طریـق   ، حسـب مـورد، را  بهادار و تسـویه وجـوه  

  خود واریز و یا تحویل دهند. کارگزار

  

  

ــوار -1 ــه شــــماره شــــبا  زیــــ: واريســــپرده نقــــد زیــ بــ

170100004001001506374577 IR   بنـام   ينزد بانـک مرکـز

با تأکید بر عدم قبول ارائـه هرگونـه چـک و     يساز یسازمان خصوص

 ز انتقال وجه سپرده به حسابتوصیه به اطمینان ا

ـ شرکت در مزا ی: ارائه ضمانت نامه بانکیارائه ضمانتنامه بانک -2   دهی

معتبر کشور با اعتبـار   ياز بانک ها یکیو شرط صادر شده از  دیبدون ق

در مـتن   "قابل تمدید حسب درخواست ذینفع "ماهه (با قید عبارت 3

 ضمانت نامه ها. مقررات مربوط به صدور تینامه) با رعاضمانت

 
  

توثیق سـهام مـورد معاملـه +    

دریافت اسناد تضمینی حـداقل  

  درصد مانده بدهی 50معادل 

ــامانه   ــق سـ از طریـ

ــامالت ــرکت  معـ شـ

  بورسفرا

13 %  

  فواصل اقساط

  ماه 6

 برخی شرایط عمومی معامله:

سازي باشند. همچنین خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصیو اصالحات بعدي آن نمی 31/04/1387هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ) قانون اجراي سیاست24نمایند؛ ممنوع المعامله نبوده و مشمول ماده (متقاضیان اقرار می - 1

 مجدد بنگاه را نخواهند داشت.  ر مزایده و خریدهاي قبلی، حق شرکت دکه در اجراي قراردادهاي منعقده، اقساط آنان معوق گردیده، تا تعیین تکلیف بدهی

 اجراء نماید. بندي حیاتی باشد، در اداره شرکت و مدیریت امور، ضوابط مربوطه ابالغی از مرجع مذکور را به دقت رعایت و خریداران متعهد هستند، چنانچه فعالیت شرکت طبق تشخیص و ابالغ سازمان پدافند غیرعامل متضمن امور حساس امنیتی و طبقه   - 2

 . بود خواهند کشور امنیت شوراي مصوب واگذاري، مورد اماکن از مراقبت و حفاظت دستورالعمل مفاد رعایت به ملزم مرتبط، هايخریداران سهام کنترلی بنگاه   - 3

-) قانون اجراي سیاست6هاي مقرر در ماده (گردند، محدودیتباشند، متعهد میو اصالحات بعدي آن که متقاضی خرید سهام می 1366ی مصوب ) قانون محاسبات عموم5ها، موضوع ماده (هاي تابعه و وابسته آنموسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی و شرکت - 4

 ) قانون اساسی و اصالحات بعدي آن را رعایت نمایند. بدیهی است، مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود. 44هاي کلی اصل (

. ستی) قانون مذکور ن47مقرر در ماده ( تیمشمول محدود دینمایاقرار م داریخر نی. همچنباشدیانجام اقدامات منجر به اخالل در رقابت م تی) قانون اساسی موضوع ممنوع44) قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل (45) و (44یداران مکلف به رعایت مواد (خر - 5

  قانون) را نخواهد داشت. 61آن شورا(موضوع ماده  ماتیحق اعتراض نسبت به تصم داریرقابت محرز گردد، خر يشورا يبرا دار،یخر ي) قانون فوقالذکر از سو48) تا (44موضوع مواد ( یضدرقابت يههایند مورد از روچ ای کیانجام  کهیاست در صورت یهیبد

  دنیاي اقتصاد –ایران نام روزنامه: 

                 11/10/1398دوم  نوبت - 04/10/1398نوبت اول تاریخ انتشار: 



  

  

  قابل توجه متقاضیان:الف) 

   نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی از مزایاي این شیوه نامه به شرح زیر برخوردار خواهد بود:خریدار در صورت احراز شرایط مقرر در شیوه  -1

 ع مدت و تعداد اقساط مصوب.فزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط براي خریداران بخش خصوصی تا میزان یک سوم و براي خریداران بخش تعاونی تا میزان دو پنجم جمالف) ا

  براي رقم میانه دوره اقساط.» 100«هاي خصوصی و تعاونی، به مأخذ رشد ساالنه براي خریداران بخش» %10«پلکانی اقساط با شیب بازپرداخت ب) 

  تر براي خریداران بخش تعاونی.پایین» %6/3 « اران براي خریداران بخش خصوصی وتر از سایر خریدپایین» %3«سود فروش اقساطی تا میزان ج) 

درصد از طریق سامانه معامالت فرابورس به خریدار منتقل  02/59در زمان واگذاري باشد. می سهام در وثیقه بانک ملی ایراندرصد  7/1و  سهام قابل معامله درصد 02/59شامل  ،درصد 72/60معادل  گذاريسهام قابل وا -2

توسط شرکت و با موافقت آن ایران ملی  پس از تسویه وام دریافتی از بانکمطابق قرارداد خواهد بود.  آن پرداخت اقساط بهریدار متعهد خدرصد) منعقد و  72/60خواهد شد. لیکن قرارداد نسبت به کل سهام قابل واگذاري(

ویه وام، بانک ملی در اجراي مفاد قرارداد تسهیالت مربوطه نسبت به در صورت عدم تسصورت خواهد گرفت.  رعایت ترتیبات قانونی مربوطهو با  به قیمت سهام مورد معاملهدرصد)  7/1ي بانک(انتقال سهام در وثیقه ،بانک

 جزئیات نحوه واگذاري به شرح فوق در اطالعیه عرضه منتشر شده توسط شرکت فرابورس اعالم خواهد شد.فروش سهام در وثیقه اقدام خواهد نمود . 

به افزایش هر نوع دارایی که در صورتهاي مالی زمان این عرضه منعکس نشده قضایی مراجع  آراء یا وآن حسابرسی ها  انجام ر حال انجام است، چنانچههاي ویژه مربوط به خریداران قبلی دبا توجه به اینکه انجام حسابرسی - 3

 .به سازمان بپردازد کارشناسیقیمت با  را آن دارایی ها روز ارزش خریدار مکلف است، منتج گردد باشد

  :انیمتقاض صالحیتنحوه بررسی ب) 

 مندرج در سایت سازمان خصوصی سازي» هاراهبردي (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاريلعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان دستورا«طبق مصوبه هیات واگذاري عرضه سهام این شرکت با رعایت  -1

 امکان رقابت در روز عرضه را خواهند داشت.و صرفاً اشخاص واجد شرایط  گرفتهقاضیان مورد بررسی قرار ی متاساس مفاد  این دستورالعمل صالحیت هاي عمومی و تخصص صورت خواهد گرفت. بر

کارگروه توسط هاي تخصصی) صبه عنوان بخشی از شاخمتقاضیان (» مدیریتی وهاي فنی صالحیت«هاي مربوط به شاخص ،با توجه به عرضه این سهام از طریق شرکت فرابورس ایران و مطابق مفاد دستورالعمل مذکور -2

متقاضیان خرید در معامالت عمده ضوابط مربوط به شرایط « )2ماده ( متقاضیان مطابق مفاد» هاي عمومیشاخص«و نیز » تمکن مالی«ربوط به هاي ممورد بررسی قرار گرفته و شاخصموضوع این دستورالعمل بررسی صالحیت 

 فت.رخواهد گمورد بررسی قرار توسط سازمان بورس و اوراق بهادار » ار تهران و فرابورس ایرانسهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهاد

غ (به مبل اريدرصد ارزش پایه سهام قابل واگذ 1معادل  ،ه وجوهیارزش پایه سهام قابل واگذاري به حساب شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسو درصد 10بایست عالوه بر واریز معادل متقاضیان می -3

تحویل نمایند. در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تأیید صالحیت شده از به آن  یاحسب مورد به حساب سازمان خصوصی سازي واریز و  ه صورت نقد یا ضمانت بانکی معتبررا به عنوان سپرده ب ریال)148,651,024,226

-ت در صورت عدم واریز و یا تحویل ضمانتبه نفع دولت ضبط خواهد شد. الزم به توضیح اس (معادل یک درصد مذکور)ارائه شده به سازمان خصوصی سازي بانکیواریز شده و یا ضمانت نامه  حضور در رقابت، سپرده نقدي

 ، صالحیت متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.نامه

هاي عمده در درخواست خرید و مدارك الزم و نیز ارائه تضامین مربوط به حضور در رقابت طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات عرضه بایست عالوه بر ارائهیمتقاضیان م» مدیریتی وصالحیت فنی «به منظور بررسی  -4

 تحویل دهند. سازي خصوصیرضه به سازمان کاري قبل از ع روز 6حداکثر تا  و) مندرج در این آگهی 1به شرح جدول شماره ( رامدیریتی  ومربوط به بررسی صالحیت فنی  خودي فرابورس، مستندات قابل ارائه

 ي متقاضیان رد صالحیت شده پس از اعالم نتیجه، قابل استرداد خواهد بود.سپرده -5

  اند نسبت به لغو واگذاري به این خریدار اقدام نماید.توصالحیت متقاضی کشف گردد، سازمان میاحراز چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاري و تا زمان ابالغ قرارداد واگذاري مواردي دایر بر عدم  -6

 گیرد. مورد نظارت قرار میسازي خصوصیسازمان  برنامه یا طرح توجیهی ارائه شده از سوي متقاضیان جزو الینفک قرارداد واگذاري بوده و به عنوان تعهدات قراردادي خریدار منظور و توسط -7

» هاراهبردي (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاريلعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان دستورا«هاي صالحیت عمومی موضوع ب مدیران شرکت واگذار شده شاخصگردد در انتصامیمتعهد  متقاضی خرید - 8

 رعایت نماید. این موضوع در قرارداد واگذاري درج خواهد شد.) این آگهی 2به شرح جدول شماره (را 

 



  

  

  

  

  

  
  

  )1جدول شماره ( -  متقاضیان خرید  تخصصیهاي ارزیابی صالحیت شاخص 

  حداکثر امتیاز  امتیاز  نحوه بررسی  موضوع سنجش  شاخص

  هايصالحیت

فنی و   

  مدیریتی

  امتیاز) 50(

  شاخص فنی

  (موضوع فعالیت)

  

  متقاضی حقوقی
بط، مشابه یا در یک زنجیره تولید/خدمات بوده و یا در موضوع فعالیت اساسنامه متقاضی خرید با موضوع فعالیت بنگاه مورد واگذاري مرت

  هاي تعاونی سهامی عام،  موضوع فعالیت آن سرمایه گذاري و تامین مالی باشد.شرکت
15  

15  

  متقاضی حقیقی
الیت بنگاه مورد فعالیت کسبی یا تجاري متقاضی بر اساس جواز رسمی صادره از مراجع رسمی (شامل تولید، توزیع و یا فروش) مرتبط با فع

  واگذاري باشد.
15  

  شاخص مدیریتی (سابقه فعالیت)

  متقاضی حقوقی

در  يتجار هايتیفعال يدارا اسال سابقه فعالیت مشابه یا مرتبط با فعالیت بنگاه مورد واگذاري منتهی به زمان  عرضه باشد  ی 3حداقل داراي 

ا بنگاه مورد واگذاري، رابطه تجاري (شامل خریدار محصول، تأمین کننده مواد اولیه و ...) و یا ب باشد یصادرات ای یخدمات ،یصنعت ،يدیتول نهیزم

  داشته باشد.

15  

15  

  متقاضی حقیقی

 يتجار هايتیفعال يدارا ایداشته باشد  منتهی به زمان عرضه یخدمات ای يدیتول يدر واحدها داريسال سابقه بنگاه 5 يحداقل دارا یمتقاض

و یا با بنگاه مورد واگذاري، رابطه تجاري (شامل خریدار محصول، تأمین کننده مواد اولیه و  باشد یصادرات ای یخدمات ،یصنعت ،يدیتول نهیدر زم

  ..) داشته باشد

15  

  برنامه براي مدیریت و توسعه بنگاه
متقاضیان 

  حقیقی/حقوقی
  20  20  ل برنامه مالی، تولید و بازار)ارائه برنامه یا طرح توجیهی براي اداره آتی بنگاه و توسعه آن (شام

  50  -  50جمع = 

  )2جدول شماره ( –هاي ارزیابی صالحیت عمومی متقاضیان خرید شاخص

   نحوه بررسی  موضوع سنجش  شاخص

هاي صالحیت

  عمومی

  

  درصد کل ارزش معامله بیشتر نباشد. (مرجع استعالم: بانک مرکزي) 1به شبکه بانکی، از حداکثر مانده بدهی سررسید شده پرداخت نشده  متقاضی    متقاضیان خرید  حقیقی/حقوقی  بدهی معوق به شبکه بانکی

  عدم سوء پیشینه کیفري موثر

براي  اشخاص حقیقی متقاضی  

و یا مدیر عامل و اعضاي هیئت 

  مدیره اشخاص حقوقی متقاضی

) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا، سرقت، جعل، استفاده 6در امانت، جرائم موضوع فصل (نداشتن سوءپیشینه کیفري موثر از قبیل کالهبرداري، اختالس، خیانت 

  از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و دریافت و پرداخت رشوه

  .المعاملهعدم درج مشخصات متقاضی در سامانه اشخاص ممنوع  متقاضیان خرید   حقیقی/حقوقی  المعامله نبودنممنوع

نداشتن بدهی سررسید شده 

  سازيبه سازمان خصوصی
  سازي نداشته باشد.در زمان خرید بدهی سررسید شده بابت خریدهاي قبلی به سازمان خصوصی  متقاضیان خرید   حقیقی/حقوقی


