
 (( به سهامداران فعلی سهام فروش اطالعیه))

 افزایش منظور به مصوبه مجمع عمومیدر اجرای  دارد نظر در گلپایگان شهرستان عمران و توسعه تعاونی شرکت     

 ماهه یک زمانی بازه در را خود سهام ، عمومی نویسی پذیره از قبل  اجرا دردست های پروژه مالی مین تأ و  سرمایه

 نای در که اساسنامه در شده تعریف مجاز تاسقف را خود سهام تواند می عضو هر اساس همین بر. نماید عرضه اعضا به

 زا مرحله این در شده خریداری سهام میزان و قبلی سهام تعداد جمع دیگر عبارت به. برساند ، است سهم 250 مرحله

 سود تقسیم بر مبنی 02/09/1399 مورخ عمومی مجمع مصوبه طبق که است ذکر به الزم. ندک تجاوز نباید سهم 250

 آخرین اساس بر.  است یافته افزایش برابر 2 به  اند بوده سهامدار تاریخ این از قبل تا که اعضایی سهام تعداد ، سهمی

 . گردید تعیین تومان 750،000  سهم هر ارزش گرفته صورت ارزیابی تجدید

 به آن تعداد  سود تقسیم با است داشته سهم 10 تعداد 02/09/1399 تاریخ از قبل تا که شخصی : مثال عنوان به

 سرمایه شده، انجام ارزیابی آخرین در سهم هر برای  تومانی  750،000  ارزش تعیین با که است یافته افزایش سهم 20

 . رسیده است تومان  15،000،000 به  وی

 31/04/1400 لغایت 01/04/1400  تاریخ از:  سهام انتشار زمان

 تومان 750،000 :  سهم هر خرید قیمت

 مراجعه شرکت دفتر به یا و فرمایید حاصل تماس 031-57481840 شماره با بیشتر اطالعات کسب جهت

 . نمایید

 هیات مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تغییرات ارزش سهام شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی گلپایگان                                                       

 1399سال  پایاناز بدو تاسیس تا 

 زمان
تعداد 

 سهام
 ارزش روز )ریال(

رشد ارزش سهام )نسبت 

 به دوره قبل(

 0 1،500،000 1 1395/12/06 تا 1394/04/07 از

 %27 1،900،000 1 1396/12/29 تا 1395/12/07 از

 %95 3،700،000 1 1397/12/29 تا 1397/01/01 از

 %27 4،700،000 1 1398/12/26 تا 1398/01/01 از

 %21 5،700،000 1 98/12/29 تا 1398/12/27 از

 %54 8،750،000 1 1399/09/02 تا 1399/01/01 از

به صورت  98تا  94مبنی بر تقسیم سود انباشته سالهای 02/09/1399با مصوبه مجمع عمومی مورخ 

برابر افزایش یافت  2سود سهمی ، تعداد سهام سهامدارانی که تا این تاریخ عضو تعاونی بوده اند به 

 ریال تعیین گردید . 4،500،000و ارزش روز هر سهم 

    4،500،000           2 1399/12/30 تا 1399/09/03 از

 %67  7،500،000           2 -   1400/01/01 از

ریالی معادل  7،500،000سهم  2ریالی زمان پذیره نویسی  به  1،500،000بر این همین اساس هر سهم 

 ریال افزایش یافته است . 15،000،000

 


