قابل توجه سهامداران محترم شرکت توسعه ورزش امید جوانان شیراز (سهامی خاص)
به شماره ثبت 40960
در اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1394/08/05مبنی بر تفویض اختیار افزایش سرمایه به هیئت مدیره و
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/12/11شرکت توسعه ورزش امید جوانان شیراز (سهامی خاص) مبنی بر افزایش
سرمایه شرکت از مبلغ  63،501،017،000ریال به مبلغ  85،726،373،000ریال در اجرای مفاد مواد  169قانون اصالح
قسمتی از قانون تجارت مصوب بیست و چهارم اسفند ماه سال  1347مراتب زیر را به اطالع سهامداران محترم میرساند:
- 1سرمایه فعلی  63،501،017،000 :ریال منقسم به  63،501،017سهم  1000ریالی با نام
 - 2میزان افزایش سرمایه 22،225،356،000 :ریال (قریب  35درصد سرمایه فعلی) منقسم به  22،225،356سهم با نام جدید
به قیمت اسمی هرسهم یک هزار ریال
- 3مبلغ سرمایه پس از افزایش سرمایه  85،726،373،000 :ریال منقسم به  85،726،373سهم (  2،614،191سهم عادی با
نام و  83،112،182سهم ممتاز با نام به قیمت اسمی هر سهم یک هزار ریال
- 4محل تأمین افزایش سرمایه  :آورده نقدی و از محل مطالبات
- 5موضوع افزایش سرمایه  :لزوم افزایش سرمایه از محل فوق جهت برنامه ریزی و ورود به پروژه های مختلف
- 6مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام  60:روز از تاریخ انتشار این اطالعیه تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ
1398/02/14
- 7هریک از سهامداران که در تاریخ  1398/12/11سهامدار شرکت بوده اند بازاء تعداد هر  100سهم از سهام خود می
توانند حدود  35سهم (به میزان  35درصد سرمایه فعلی) جدید را طبق حق تقدم ،افزایش سرمایه نمایند.
- 8گواهی نامه های حق تقدم خرید سهامداران واجد شرایط در اجرای ماده  169قانون تجارت توسط پست سفارشی به
آخرین آدرس موجود در سوابق امور سهام شرکت توسعه ورزش امید جوانان شیراز ارسال خواهد گردید و یا درب منزل تحیل
و رسید دریافت اخذ می گردد.
- 9سهامداران محترم به منظور استفاده از حق تقدم خود می بایست حداکثر ظرف مهلت مندرج در بند  6فوق الذکر نسبت
به تکمیل فرم حق تقدم ارسال شده اقدام و آن را به امور سهام توسعه ورزش امید جوانان شیراز به آدرس  :شیراز معالی آباد
نبش رهبرماه مجتمع تجاری اداری آفتاب فارس طبقه  4اداری واحد  615کد پستی  7187783866ارسال یا تحویل نمایند.
- 10چنانچه گواهی نامه حق تقدم در مهلت تعیین شده توسط شخص سهامدار استفاده نگردد حقی نسبت به سهام مزبور
نخواهد داشت و مطابق مجوز هیئت مدیره مورخ  1398/12/11حق تقدم های استفاده نشده توسط هیئت مدیره واگذار و

عواید حاصله پس از کسر هزینه های مربوط به حساب بستانکار ذینفع (سهامداری که از حق تقدم خود استفاده ننموده است)
منظور خواهد شد.
- 11سهامدارانی که به هر دلیل تا تاریخ  1398/12/22گواهی نامه حق تقدم خود را از طریق پست دریافت ننمایند می
توانند به امور سهام شرکت توسعه ورزش امید جوانان شیراز مراجعه و گواهی نامه حق تقدم خود را دریافت نمایند.
هیئت مدیره شرکت امید جوانان شیراز

