سازمان بورس و اوراق بهادار
کد:F-SP-93

بیانیۀ ثبت
موضوع مادۀ  22قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران (مصوب )1831

فرم ب – 2/8
بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار شرکتهای سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه

سرمایهگذاریها و هلدینگها

شرکت سرمایهگذاری نیرو (سهامی عام)

استان تهران/شهر تهران /شماره ثبت744221
تهران ،خیابان سید جمال الدین اسد آبادی کوچه هفتادم ،پالک 6
تلفن347-23558407-4 :
کد پستی7206710258 :

شمارۀ ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 69301
ثبت شده در 6331/61/91

تذکر:
ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،به منظور حصول اطمیناان از رااتات مراتراا واانونم و مصاوباا
سازمان و شفافیت اطالااتم بوده و به منزلۀ تأتید مزاتا ،تضمین سودآوری و تا توصیه و سفارشم در مورد شتکتها تاا
طتحهای متتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نممباشد.

صفحۀ  1از 11

بیانیۀ ثبت سهام شرکت سرمایهگذاری نیرو ( سهامی عام)

شرکت سرمایهگذاری نیرو (سهامی عام)
تعداد  8,300میلیون سهم عادی بانام در دست انتشار

اتن بیانیه ،بهمنظور انتشار اطالااا متتبط با اتضۀ سهام در دست انتشار شتکت ستماتهگذاری نیتو ساهامم ااام ،بات
اساس مجمواۀ فتمها ،اطالااا ،اسناد و مدارکم که در متحلۀ ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شاده ،توساط
ناشت تهیه و ارائه گتدتدهاست.
ستماتهگذاران بهمنظور دستتسم به اطالااا مالم شتکت ممتوانند به سامانه جامع اطالعرسانم ناشتان اوراق بهادار به
آدرس  www.nirooinvestment.irمتاجعه نماتند.
آگهمهای شتکت ستماتهگذاری نیتو (سهامم اام) از طتتق روزنامۀ اطالااا منتشت و به اموم ارائه خواهد گتدتد.
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بیانیۀ ثبت سهام شرکت سرمایهگذاری نیرو سهامی عام

 .6مشخصات ناشر
 .1.1تاریخچه فعالیت شرکت
شرکت سرمایهگذاری نیرو (سهامی عام) در خرداد ماه سال  7018با هدف مشارکت در طرحهای زیربنایی و عظیم در
بخش تولید ،انتقال و توزیع نیرو شامل آب و برق و فعالیت در بخشهای مرتبط با آن تأسیس گردید ،ولی با گذشت زمان
و تغییر سهامدار عمدهی آن از وزارت نیرو به بانک ملی ،از اهداف اولیه تأسیس خود دور گشت و به یک شرکت صرفاً
سرمایهگذاری کوچک با فعالیت محدود در بازار سرمایه تبدیل گردید .در بهمن ماه  7078شرکت سرمایهگذاری ایران با
مطالعه و بررسی پیشینه این شرکت و شناسایی ظرفیتهای بالقوه موجود در آن ،اقدام به خرید سهام مدیریتی شرکت
سرمایهگذاری نیرو نمود .پس از استقرار مدیریت جدید برنامه افزایش سرمایه به رقم  73،333میلیارد ریال به منظور
دستیابی به اهداف شرکت در دستور کار قرار گرفت و رساندن سرمایه به مبلغ  1،333میلیارد ریال در دو مرحله مورد
موافقت سازمان بورس قرار گرفت و در تیر ماه  7071مرحله اول افزایش سرمایه به  0،433میلیارد ریال کامل گردید و
فرآیند مرحلهی دوم آن که در اختیار هیأت مدیره میباشد به موجب این بیانیه ثبت آغاز گردیده است.

 .1.2موضوع فعالیت شرکت
موضوع فعالیتهای اصلم:
 -7ستماتهگذاری در سهام ،سهمالشتکه ،واحدهای ستماتهگذاری صندوقها تا سااتت اوراق بهاادار دارای حاق رأی باهاد کسا انتفااع
بهطوریکه به تنهاتم تا به همتاه اشخاصِ تحتِ کنتتل تا اشخاص تحت کنتتل واحد ،کنتتل شتکت ،موسسه تا صندوق ستماتهپذتت را
در اختیار گتفته تا در آن نفوذ وابلمالحظه تابد و شتکت ،موسسه تا صندوق ساتماتهپاذتت (ااام از اتتانام تاا خاارجم) در زمیناه تاا
زمینههای زتت فعالیت کند:
 .1.1اتجاد ،راهاندازی و ختتد نیتوگاههای تولید بتق و تهیه و اجتای طتحها و پاتوهههاای صانعتم و تاأمین و اتضاه آم ااام از
خانگم ،کشاورزی و صنعتم ،بهتهبتداری و نگهداری از تأسیساا و سازههای تاأمین و اتضاه آم از طتتاق ساتماتهگاذاری و
مشارکت با اشخاص حرووم و حریرم معتبت داخلم و خارجم ،پذتتهنوتسم و اتضه سهام و انتشار اوراق مشارکت.
 .1.2مطالعه ،امکانسنجم ،ستماتهگذاری و مشارکت در اتجاد ،راهاندازی و توسعه صناتع متتبط با آم ،بتق و نفات و گااز و توساعه
وبهتهبتداری و نگهداری از منابع و تأسیساا آم و سازههای آبم و بتوم وانواع طتحها و پتوهههای تولیدی ،صنعتم ،بازرگانم،
صادراا و وارداا ،خدماتم ،مهندسم و ساختمانم در صناتع آم ،بتق و نفت و گااز و سااتت بخاشهاای اوتصاادی ماتتبط باا
موضوع فعالیت شتکت به روش انواع وتاردادهای  :احداث ،بهتهبتداری و انترال(،)BOTاحداث ،بهتهبتداری ،تملیک و انترال
( ،)BOOTاحداث ،بهتهبتداری ،تملیک ( ،)BOOاحداث ،انترال وبهتهبتداری ( ،)BTOاحداث ،اجاره بهشتط تملیک وانترال
( )BLTو ساتت وتاردادهای ممکن.
 .1.3ستماتهگذاری مستریم وتاغیتمستریم درهتگونه فعالیتم که متتبط باموضوع شتکت باشد.
 .1.4انجام مطالعاا ،تحریراا و بترسمهای تکنولوهتکم فنم ،المم ،بازرگانم و اوتصادی بتای توسعه فناوری ،انترال دانش فنام و
صدور خدماا مهندسم متتبط با موضوع فعالیت شتکت.
 .1.5تشکیل و تأسیس انواع شتکتهای تولیدی ،صنعتم ،بازرگانم ،خدماتم ،مهندسم و ساختمانم متتبط با موضوع فعالیت شاتکت
و مبادرا به هتگونه مشارکت با شتکتهای مذکور.
 .1.6ارائه خدماا مشاوره درزمینه ستماتهگذاریها و اداره امور شتکتهاا ی فعاال ماتتبط باا موضاوع فعالیات شاتکت و مادتتتت
شتکتهای ستماتهپذتت مذکور.
 .1.7مباشتا تا مبادرا به فعالیت های ذتل در ارتباط با موضوع فعالیت شتکت:
 .1.7.1طتاحم و مهندسم
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 .1.7.2خدماا بازرگانم و تأمین تجهیزاا
 .1.7.3املیاا ساختمانم ،نص و راهاندازی
 .1.7.4نظارا به کمیت و کیفیت در دوره ساخت ،نص و راهاندازی و بهتهبتداری
.1.7.5

هماهنگم بین مشاوران ،سازندگان و اجتاکنندگان طتح

.1.7.6

آموزش

.1.7.7

طتاحم و ساخت تجهیزاا نیتوگاهم و صنعتم

.1.7.8

خدماا پس از فتوش ،شامل بهتهبتداری ،تأمین وطعاا تدکم ،تعمیتاا موردی و ستوتسهاای ادواری ،ارتراا و
نوسازی مجتمعهای صنعتم متتبط

.1.7.9

ختتد تا فتوش امتیازدرزمینه موضوع شتکت

 .1.7.11مشارکت با تأمینکنندگان و سازندگان تجهیزاا نیتوگاهم داخل و خارج
.2

انجام فعالیتهای زتت در ارتباط با اشخاص ستماتهپذتت موضوعبند  1فوق:
.2.1

خدماا اجتاتم در تهیه و ختتد مواد اولیه و ماشینآالا بتای اشخاص حرووم ستماتهپذتت؛

.2.2

خدماا طتاحم و مهندسم اصولم و تضمین پتوههها بتای اشخاص حرووم ستماتهپذتت؛

.2.3

انجام مطالعاا ،تحریراا و بترسمهای تکنولوهتکم ،فنم ،المم ،بازرگانم و اوتصادی باتای بهاتهباتداری توساط اشاخاص
حرووم ستماتهپذتت؛

.2.4

تأمین منابع مالم اشخاص حرووم ستماته پذتت از منابع داخلم شتکت تا از طتتق ساتت منابع ازجمله اخذ تسهیالا باانکم باه
نام شتکت تا شخص حرووم ستماتهپذتت با تأمین وثیره تا تضمین بازپتداخت از طتتق شتکت تا بدون تأمین وثیره تا تضمین
بازپتداخت؛

.3

.2.5

تدوتن سیاستهای کلم و راهبتدی و مدتتتتم اشخاص حرووم ستماتهپذتت؛

.2.6

شناساتم فتصتهای ستماتهگذاری درخصوص بند  1فوق بهمنظور معتفم به اشخاص حرووم ستماتهپذتت؛

.2.7

ارائه ساتت خدماا فنم ،مدتتتتم ،اجتاتم و مالم به اشخاص حرووم ستماتهپذتت.

ستماتهگذاری باهد کس انتفاع و کنتتل املیاا تا نفوذ وابلمالحظه در سهام ،سهمالشتکه و ساتت اوراق بهادار دارای حق رأی آن
اده از اشخاص حرووم که خدماا زتت را منحصتاً به اشخاص ستماتهپذتت تا االوه بت اشخاص ستماتهپذتت به دتگتان ارائه ممنماتند؛
 .3.1خدماا موضوع بند 2فوق؛
 .3.2حمل و نرل ،انبارداری ،بازارتابم ،توزتع و فتوش محصوالا.

 .1.8بازار سهام شرکت

سهام شتکت ستماتهگذاری نیتو سهامم اام ،در تارتخ 1383/16/11در بورس اوراق بهادار تهتان پذتتفته شده است.
هم اکنون سهام شتکت با طبرهبندی در صنعت اتضه بتق ،گاز ،بخاروآم گتم  ،با نماد ونیتو و در بازار اول تابلوی فتاام
بورس مورد معامله وتار ممگیتد.
صفحۀ  1از 11

بیانیۀ ثبت سهام شرکت سرمایهگذاری نیرو سهامی عام

 .1.1ترکیب سهامداران
نوع شخصیت

تعداد سهام (میلیون سهم)

درصد

سهامداران

حرووم (سهامم خاص)

454880

55847

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین

حرووم (موسسه)

83

7886

شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش

حرووم (سهامم خاص)

0584

7877

حریرم

7187

3880

شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

حرووم (سهامم خاص)

7482

3807

شرکت آهاب

حرووم (سهامم خاص)

886

3875

توسعه تجارت داتام

حرووم (سهامم خاص)

286

3872

شرکت پارس تابلو

حرووم (سهامم خاص)

284

3870

حریرم

085

3874

حریرم و حرووم

40585

1821

8200

100

شرکت سرمایه گذاری ایران

شخص حقیقی

شخص حقیقی
سایر سهامداران
جمع

 .1.5مشخصات اعضای هیئتمدیره

به موج مصوبه مجمع امومم اادی به طور فوقالعاده مورخ  1395/12/23اشخاص زتت به انوان ااضای هیئتمدتته
انتخام گتدتدند .همچنین بت اساس مصوبه مورخ  1395/12/26هیئتمدتته آوای ایسم حسینپناه به انوان مدتتاامل
شتکت انتخام گتدتده است.
نام

سمت

نماینده

مدت ماموریت

موظف/غیرموظف

شروع

خاتمه

شرکت فراساحل

رئیس هیأت مدیره

علیرضا معبودی

7076/37/76

7071/74/40

غیر موظف

شرکت سرمایهگذاری ایران

نائب رئیس هیأت مدیره

مجتبی صمیمی

7078/74/46

7071/74/40

غیرموظف

شرکت توسعه تجارت داتام

عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

عیسی حسین پناه

7078/74/46

7071/74/40

موظف

شرکت کاال بازار ایرانیان

عضو هیأت مدیره

سعید قربانی

7076/30/37

7071/74/40

غیر موظف

شرکت تجارت پایاطاها

عضو هیأت مدیره

رضا زنگنه

7078/74/46

7071/74/40

غیر موظف

 .1.1مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موج مصوبه مجمع امومم اادی ساالنه مورخ  1397/14/31موسسه حسابتسم آزموده کاران به انوان حسابتس و
بازرس وانونم بتای مدا تک سال انتخام گتدتده است .حسابتس و بازرس وانونم شتکت در سال مالم وبل موسسه
حسابتسم آزموده کاران بوده است.
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 .1.1وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شتکت ستماتهگذاری نیتو طم سال جاری و دو سال اخیت به شتح زتت ممباشد:
سال جاری
شرح
تعداد کل سهام شتکت
درصد سهام شناورآزاد
آختتن ویمت (رتال)

(تا تاریخ

سال1831

)1831/08/81
411،111،111
33.26
1،221

411،111،111
8.31
1،248

سال 1835
411،111،111
55.19
1،857

 .1.3روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود (زتان) خالص و سود ترسیم شده شتکت طم سه سال مالم اخیت به شتح زتت ممباشد:
شش ماهه منتهی
*
به 1831/12/23

شرح
سود (زتان) واوعم هت سهم شتکت اصلم (رتال)
سود (زتان) واوعم هت سهم گتوه (رتال)
سود نردی هت سهم (رتال)
ستماته (میلیون رتال)

95
49
63
3،211،111

سال مالی

سال مالی منتهی

منتهی به

به

1831/01/81
288
541
251
411،111،111

1835/01/81
93
112
51
411،111،111

* با توجه به تغییر سال مالی از  01/81به 12/23

 .1.3ترکیب سرمایهگذاریها

 .1.3.1تتکی ستماتهگذاریهای شتکت بتاساس آختتن صوراهای مالم حسابتسم شده به شتح جدول زتت ممباشد:
شرح
پذتتفته شده در بورس /فتابورس

سهام
کوتاه مدت

پذتتفته نشده

اوراق مشارکت

پذتتفته نشده
سپتدة بانکم
پذتتفته شده در بورس /فتابورس

سهام
بلند مدت

پذتتفته شده در بورس /فتابورس

پذتتفته نشده

اوراق مشارکت

پذتتفته شده در بورس /فتابورس

پذتتفته نشده
سپتده بانکم

سایر

جمع

مبلغ (میلیون ریال)

درصد از کل
داراییها

2

171،153
1
1
1
1
1
8،619،189
1
1
1
126،847

1

3,301,133

31

88
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 .1.3.2تتکی ستماتهگذاریهای شتکت به تفکیک صنعت به شتح جدول زتت است:
ردیف

صنعت

مبلغ (میلیون ریال)

درصد از کل داراییها

1

اتضه بتق ،گاز ،بخاروآم گتم

8،619،189

88

2

ساتت

297،111

3

3,301,133

31

جمع

 .1.3.8تتکی ستماتهگذاریهای شتکت به تفکیک ستماتهگذاریهای مدتتتتم و غیتمدتتتتم به شتح جدول زتت است:
شرح سرمایهگذاری

سهام مدتتتتم
سهام غیت مدتتتتم

مبلغ (میلیون ریال)

درصد از کل داراییها

پذتتفته شده در بورس /فتابورس

پذتتفته نشده

8،736136
171،153

پذتتفته شده در بورس /فتابورس

89
2

پذتتفته نشده

 .1.10ارزش خالص داراییهای هر سهم (:)NAV
ارزش خالص دارایی های هر سهم در تاریخ  07تیرماه سال  7071به شرح زیر میباشد:
ارقام به میلیون ریال

6304/97/36

شرح
ارزش افزوده سرمایه گذاری های بورسی
*

ارزش افزوده شرکتهای خارج از بورس

73،532
244،117

حقوق صاحبان سهام

0،014،841

خالص ارزش دارایی ها

0،536،773

تعداد سهام

0،433،333،333

خالص ارزش دارایی های هر سهم -ریال

7،757

* برای محاسبه ارزش افزوده شرکتهای خارج از بورس جهت رعایت اصل محافظهکاری در محاسبه  NAVآخرین گزارش
ارزشگذاری هیأت کارشناس رسمی (آذر ماه  )7076مالک قرار گرفته است.

صفحۀ  1از 11

بیانیۀ ثبت سهام شرکت سرمایهگذاری نیرو سهامی عام

 .1نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
افزاتش ستماتۀ وبلم شتکت از مبلغ  411،111میلیون رتال به مبلغ  3،211،111میلیون رتال و از محل مطالباا سهامداران و آورده نرادی
بوده که بهمنظور تسوته بخشم از بهای سهام ختتداری شده شتکت توسعه مدتتتت نیتوگاهم اتتسا باه مبلاغ  1،358،142میلیاون رتاال و
جبتان مشارکت در افزاتش ستماته شتکت توسعه مدتتتت نیتوگاهم اتتسا به مبلغ  1،441،858میلیون رتال
صورا گتفته است .نتاتج حاصل از افزاتش ستماتۀ مزبور که طم تصمیماا مجمع امومم فوقالعادة مورخ  1396/11/31تصوت شده و در
تارتخ 1397/14/17نزد متجع ثبت شتکتها بهثبت رسیده ،در جدول ذتل منعکس شده است.
اروام به میلیون رتال
برآورد انجام شده
شرح

اطالعات واقعی

مبلغ

دالیل مغایرت

در تاریخ1831/01/81

مغایرت

ایجاد شده

2،811،111
1

2،811،111
1

1

2,300,000

2,300,000

مطابق بیانیه ثبت
در تاریخ1831/10/13

افزاتش ستماته

منابع

منابع داخلم
جمع منابع

مصارف

تسوته بهای سهام ختتداری
شده شتکت توسعه مدتتتت
نیتوگاهم اتتسا
جبتان مشارکت در افزاتش
ستماته شتکت توسعه
مدتتتت نیتوگاهم اتتسا
جمع مصارف

1،358،142

1،358،142

1،441،858

1،441،858

2,300,000

2,300,000

1
0
1

1

0

صفحۀ  3از 11

بیانیۀ ثبت سهام شرکت سرمایهگذاری نیرو سهامی عام

 .3تشریح طرح افزایش سرمایه
 .8.1هدف از انجام افزایش سرمایه

هد شتکت ستماتهگذاری نیتو (سهامم اام) ،از افزاتش ستماتۀ موضوع اتن بیانیۀ ثبت ،به شتح زتت ممباشد.
 اصالح ساختار مالی و تسویه دیون شرکت ناشی از سرمایهگذاری شرکت در سهام شرکتها و شرکت
پروژههای نیروگاهی.
 اصالح ساختار مالی شرکتهای سرمایهپذیر و افزایش سرمایه آنها.
 فراهم نمودن زمینه افزایش سودآوری شرکتهای سرمایهپذیر و نهایتاً هدفگذاری برای افزایش سودآوری
شرکت اصلی.
 تهیه و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل و اجرای طرحها و پروژههای در دست اقدام و شرکتهای
زیرمجموعه.
 .8.2سرمایهگذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل ستماتهگذاری مورد نیاز جهت اجتای بتنامههای تاد شدة فوق  3،811،111میلیون رتال و منابع تاأمین آن باه
شتح جدول زتت ممباشد.
اروام به میلیون رتال
آخرین برآورد
شرح

در تاریخ1831/01/81

برآورد قبلی
در تاریخ

تغییرات در برآورد

1831/10/13

منابع

افزاتش ستماته

3،811،111

6،811،111

()3،111،111

منابع داخلم

1

1

1

جمع منابع

8,300,000

1,300,000

()8,000,000

مصارف

جبتان مشارکت در
افزاتش ستماته شتکت
توسعه مدتتتت نیتوگاهم
اتتسا
پتداخت به شتکت توسعه
مدتتتت نیتوگاهم اتتسا
جهت تکمیل و اجتای
طتحهای نیتوگاهم
جمع مصارف

3،811،111

5،657،815

()1،857،815

1

1،142،195

()1،142،195

8,300,000

1,300,000

()8,000,000

دالیل تغییرات
در برآورد

1

 -1شتکت ستماتهگذاری نیتو بتنامه افزاتش ستماته خود را از مبلغ  411به  11،111میلیارد رتاال در مهات مااه ساال
 1396به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه نمود و در نهاتت سازمان بورس اوراق بهادار در تارتخ  1396/11/24با افزاتش

صفحۀ  3از 11

بیانیۀ ثبت سهام شرکت سرمایهگذاری نیرو سهامی عام

ستماته شتکت از مبلغ  411به  7،111میلیارد رتال در دو متحله موافرت نمود .شاتان ذکت است که متحلاه اول از مبلاغ
 411به  3،211میلیارد رتال در تارتخ  1397/14/17به ثبت رسیده است.

 .8.8مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به بتنامۀ ارائه شده ،شتکت ستماتهگذاری نیتو در نظت دارد ستماتۀ خود را از مبلغ  3،211،111میلیون رتاال باه
مبلغ  7،111،111میلیون رتال ،از محل مطالباا حال شده سهامداران و آورده نردی به شتح زتت افزاتش دهد.
 3،811،111 میلیون رتال (حدود  119درصد) از محل مطالباا و آورده نردی،
 .8.1مطالبات سهامداران

جزئیاا مطالباا سهامداران امدة شتکت و منشا اتجاد آن در تارتخ تهیۀ بیانیۀ ثبت بهشتح ذتل ممباشد:
اروام به میلیون رتال
مبلغ مطالبات
سهامدار

درصد

ناشی از سود

جمع مطالبات

سهم از افزایش

سهامداری

سهام

مبلغ سایر مطالبات

سهامدار

سرمایه

شتکت ستماتهگذاری اتتان

88.29

177،992

5،482،184

5،661،176

3،354،641

ساتت سهامداران

11.71

122،111

675،897

797،917

445،361

100

800,002

1,153,031

1,153,038

8,300,000

جمع

مطالباا ناشم از سود سهام شتکت ستماتهگذاری اتتان متبوط به سود دوره  6ماهه منتهم به  1396/12/29ممباشد که طم مجمع ااادی
سالیانه در تارتخ 1397/14/31به ستماتهگذاری اتتان تعلق گتفته است .مطالباا ناشم از سود ساهام سااتت ساهامداران شاامل ساود ساهام
سنواتم و سود دوره  6ماهه منتهم به  1396/12/29ممباشد.
بتمبنای آختتن اطالااا شتکت در تارتخ  1397/14/31مبلغ  5،482میلیارد رتال بدهم به ستماته گذاری اتتان (سهامم خاص) ممباشد که
بابت بخشم از ختتد شتکت توسعه مدتتتت نیتوگاهم اتتسا در تیت ماه سال  1396اتجاد شده است .جهت اخذ تصمیم در خصاوص ختتاد
سهام شتکت توسعه مدتتتت نیتوگاهم اتتسا در تارتخ  1396/15/13مجمع ااادی باه طاور فاوقالعااده تشاکیل گتدتاد و باا اکرتتات آرا
سهامداران دارای حق رای (بدون مشارکت سهامدار امده) معامله مذکور تصوت وتنفیذ گتدتد .در خصاوص مبلاغ منادرج در ساتون سااتت
مطالباا متبوط به ساتت سهامداران مبلغ  351،111میلیون رتال و  211،111میلیون رتال به تتتی بابت مطالباا شتکت فتاساحل و شتکت
صادراا نیتو خلیج فارس کیش از شتکت ستماتهگذاری نیتو و مبلغ  125،897میلیون رتال امدتاً بابت فتوش حق تردمهای استفاده نشده
سهامداران در افزاتش ستماتههای وبلم شتکت ممباشد.

صفحۀ  10از 11

بیانیۀ ثبت سهام شرکت سرمایهگذاری نیرو سهامی عام

 .7تشریح جزییات طرح
جزتیاا طتح موضوع افزاتش ستماته پیشنهادی به شتح زتت ممباشد:
 .1.1جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر و سرمایهگذذاری هذای
صورت گرفته
 .1.1.1جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایهپذیر

شتکت به شتح جدول زتت نسبت به مشارکت در افزاتش ستماتۀ شتکتهای ستماتهپذتت ،اودام نموده است:
اروام به میلیون رتال
افزایش سرمایه
نام شرکت

-

از

به

-

-

محل افزایش سرمایه

مبلغ
افزایش

مطالبات و

اندوخته

تاریخ

آوردۀ

-سود

تصویب

نقدی

انباشته

-

-

سرمایه
-

سهم شرکت

تاریخ ثبت

درصد

درصد

افزایش

مالکیت

سهم

سرمایه

شرکت

مشارکت

-

-

-

-

از افزایش
سرمایه
مطالبات
-

جمع شرکتهای بورسی و فرابورسی
شتکت توسعه مادتتتت
نیتوگاهم اتتسا

411،111

7،511،111

7،111،111

7،111،111

1396/17/11

1396/18/13

99/99

7،199،663

99/99

جمع شرکتهای خارج از بورس و فرابورس

1,033,118

جمع کل مشارکت

1,033,118

شتکت ستماتهگذاری نیتو (سهامم اام) افزاتش ستماته شتکتهای ستماتهپذتت خود را از محل اتجاد تعهد محرق نموده و بخشم از اتن
تعهداا از طتتق افزاتش ستماته متحله اول (ثبت شده در تیتماه  )1397تسوته نموده است .هد از افزاتش ستماته حاضت تسوته بخش
دتگتی از اتن تعهداا ممباشد.
 .1.1.1.1تغییرات پرتفوی شرکت بابت مشارکت در افزایش سرمایۀ شرکتهای سرمایهپذذیر ,بذهشذرح جذدول زیذر
میباشد( .تغییرات ایجاد شده میبایست با سهم شرکت از افزایش سرمایه در جدول فوق برابر باشد).
اروام به میلیون رتال
پرتفوی قبلی
نام شرکت

شتکت توسعه مدتتتت
نیتوگاهم اتتسا
جمع

درصد

تعداد

مالکیت

سهام

99.99

399،981،111

پرتفوی فعلی
بهای

درصد

تمام

مالکی

شده

ت

1،391،384

99.99

تعداد سهام

7،499،643،751

تغییرات
بهای تمام

درصد

شده

مالکیت

8،491،147

تعداد سهام

بهای تمام
شده
7،199،663

7،199،662،751

1,033,118

 .1.1.1.2تاثیر مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایهپذیر بر روند فعالیت ,عملیات و سودآوری شرکت

از آنجاتیکه ختتد شتکت توسعه مدتتتت نیتوگاهم اتتسا از شتکت ستماتهگذاری اتتان از طتتق اتجاد تعهداا صورا گتفته است بت اساس
توافراا صورا گتفته در صورتم که شتکت ستماتهگذاری نیتو نتواند مخارج صورا گتفته در شتکتهای زتتمجمواه را از طتتق افازاتش
ستماته جبتان نماتد مبالغ تسوته نشده مشمول هزتنه مالم ساالنه  18درصد خواهد گتدتد .لذا افزاتش ستماته شتکت ستماتهگذاری نیاتو و
تسوته تعهداا اتجاد شده نرش به سزاتم در سودآوری شتکت اتفا خواهد نمود.
صفحۀ  11از 11

بیانیۀ ثبت سهام شرکت سرمایهگذاری نیرو سهامی عام

از سوی دتگت با توجه به اتنکه در شتکت توسعه مدتتتت نیتوگاهم اتتسا ،پتوههها و طتحهای مختلف نیتوگاهم تعتتف گتدتده است باتای
انجام اتن پتوههها روشهای مختلف تأمین مالم از منابع داخلم و خارجم مدنظت ممباشد .وجود تک ساختار ستماته مناس و مطلوم نرش
بسزاتم در تأمین مالم ستتع پتوههها و طتحها خواهد داشت و ممتواند در به بهتهبتداری رسیدن ستتع پتوههها کماک شااتانم نماتاد .لاذا
مشارکت در افزاتش ستماته شتکتهای زتتمجمواه از اهمیت باالتم بتخوردار ممباشد.
 .1.1.2تدابیر ناشر نسبت به نقدینگی حاصل از افزایش سرمایه
افزاتش ستماته پیشروی شتکت ستماتهگذاری نیتو امدتاً از محل مطالباا حال شده سهامداران خواهد بود و در جهت جبتان هزتناههاای
صورا گتفته شتکتهای ستماتهپذتت و اصالح ساختار مالم شتکت ممباشد .لذا نردتنگم خاصم وارد شتکت نخواهد گتدتد.

صفحۀ  12از 11

بیانیۀ ثبت سهام شرکت سرمایهگذاری نیرو ( سهامی عام)

 .1.2اصالح ساختار مالی
 .1.2.1صورت وضعیت مالی
دارایی ها

7076/74/47

7076/36/07

7078/36/07

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

7076/74/47

7076/36/07

7078/36/07

داراییهای جاری :

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

بدهیهای جاری :

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

موجودی نقد

8،570

1،861

77،037

پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

1،183،267

5،617،755

46،240

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

450،875

467،548

464،475

مالیات پرداختنی

-

7،315

0،026

دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

518،717

1،842،278

725،304

سود سهام پرداختنی

75،742

65،043

87،877

717

تسهیالت مالی

822

822

0،726

پیش پرداخت ها
دارایی های نگهداری شده برای فروش
جمع داراییهای جاری

68
7،768،221

68
1،537،784

68
247،518

دارایی های غیر جاری :
دریافتنی های بلندمدت

جمع بدهیهای جاری

1،527،747

5،127،703

74،836

بدهی های غیر جاری :
0،183

2،503

سرمایه گذاری های بلند مدت

5،637،757

7،266،027

12،781

سرمایه گذاری در امالک

70،254

70،254

05،484

دارایی های ثابت مشهود

03،261

07،657

04،862

سایر دارایی ها

178

-

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

0،481

4،572

4،236

178

117

جمع بدهی های غیر جاری

0،481

4،572

4،236

جمع دارایی های غیر جاری

5،680،700

7،876،327

787،054

جمع بدهی ها

1،584،056

5،122،122

72،774

جمع دارایی ها

7،577،053

7،075،337

810،481

حقوق صاحبان سهام :
233،333

سرمایه

233،333

افزایش سرمایه در جریان

7،757،001

-

اندوخته قانونی

26،567

07،620

اندوخته سرمایه ای

07

233،333

48،515

-

سود انباشته

003،181

727،672

84،266

جمع حقوق صاحبان سهام

7،766،772

810،481

215،022

جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

7،577،053

7،075،337

810،486

بیانیۀ ثبت سهام شرکت سرمایهگذاری نیرو ( سهامی عام)

همانطور که از مراتسه اوالم مهم تتازنامه طم سه دوره گذشته مشااهده مامگاتدد ستفصالهاای درتاافتنمهاای تجااری و غیتتجااری و
پتداختنمهای تجاری و غیتتجاری در تارتخ  1396/16/31نسبت به تارتخ  1395/16/31رشد چشمگیتی داشته اسات کاه امادتاً ناشام از
ختتد شتکت توسعه مدتتتت نیتوگاهم اتتسا و انترال مطالباا شتکت ستماتهگذاری اتتان از شتکت توسعه مادتتتت نیتوگااهم اتتساا باه
شتکت ستماتهگذاری نیتو ممباشد .در دوره  6ماهه منتهم به  1396/12/29شتکت ستماتهگذاری نیتو با شتکت در افزاتش ستماته شتکت
توسعه مدتتتت نیتوگاهم اتتسا از محل مطالباا و آورده نردی از مبلغ  411،11میلیون رتال به  7،511،111میلیون رتال ستفصل درتافتنم-
های تجاری و غیتتجاری کاهش و ستفصل ستماتهگذاریهای بلندمدا معادل مبلغ افزاتش ستماته افازاتش تافتاه اسات .از ساوی دتگات
شتکت ستماتهگذاری نیتو با انجام افزاتش ستماته از مبلغ  411،11میلیون رتال باه  3،211،11میلیاون رتاال در متحلاه اول و ثبات آن در
تارتخ  1397/14/17توانست نسبتهای نردتنگم و بدهم خود را تا حدی بهبود ببخشد ولم تا تک ساختار مالم بهینه هنوز فاصله معنااداری
وجود دارد .از اتنرو شتکت ستماتهگذاری نیتو درصدد است با انجام افزاتش ستماته از  3،211،111میلیون رتال به  7،11،111میلیون رتال
در متحله دوم رتسکهای مالم ناشم از ساختار مالم فعلم را رفع نماتد .بدتهم است در صورا ادم افزاتش ستماته ،سااختار ماالم شاتکت
ستماتهگذاری نیتو ساختاری مطلوم نخواهد بود و با توجه به رتسکهای مالم موجود ،سودآوری شتکت را دستخوش تغییتاا جدی خواهد
کتد.
 .1.2.2نسبتهای مالی
نسبتهای مالم تأثیتگذار در افزاتش ستماته طم سه دوره گذشته در جداول ذتل آورده شده است:
شرح نسبت

7076/74/47

7076/36/07

7078/36/07

نسبتهای نقدینگی
نسبت جاری

3878

3857

286

نسبت آنی

3878

3857

286

نسبتهای بدهی
نسبت بدهی

385

3872

3871

نسبت مالکانه

384

3836

3850

نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهیها

3848

3831

8832

بیانیۀ ثبت سهام شرکت سرمایهگذاری نیرو ( سهامی عام)

 .1برنامههای شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه
با توجه با اتنکه در صورا ادم افزاتش ستماته شتکت و به پیتو آن ادم تسوته تعهداا اتجاد شده ماهانه  1/5درصد به مبلغ تسوته نشاده
جتتمه دتتکتد تعلق ممگیتد ،مدتتتت شتکت سعم خواهد نمود روشهای تأمین مالم دتگتی را جاتگزتن افزاتش ستماته مدنظت وتار دهاد.
در غیت اتن صورا فتوشنده سهام شتکت توسعه مدتتتت نیتوگاهم اتتسا ممتواند با استفاده از وکالتنامه متناس با مبلاغ تساوته نشاده از
سهام شتکت مذکور را با هزتنه ختتدار به نام خود منترل نماتد.

 .1تغییرات ایجاد شده در اطالعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئتمدیره در
خصوص افزایش سرمایه
امده تغییتاا شتکت ستماتهگذاری نیتو پس از ارائه گزارش توجیهم ،ثبت متحله اول افزاتش ستماته از محل  411،111میلیون رتال به
 3،211،111میلیون رتال ممباشد.

 .4چشمانداز شرکت و ریسکهای مرتبط
شتکت ستماتهگذاری نیتو در تک افق ده ساله در نظت دارد ظتفیت تولید  5511مگاواا نیاتوی باتق شاامل  5111مگااواا نیتوگااههاای
سیکل تتکیبم و  511مگاواا نیتوگاههای تجدتدپذتت در نراط مختلف کشور را اتجاد نماتد .همچنین اتجاد تک هلدتنگ تخصصم در زمینه
آم از دتگت چشماندازهای مدنظت اتن شتکت ممباشد.
شرکت سرمایهگذاری نیرو با توجه به فعالیت در صنعت برق کشور به ناچار با انواع ریسک مواجه هست که به شرح ذیل میباشند:

ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز :ادم ثباا نسبم و نوسان مستمت نتخ ارز بااث افزاتش هزتنه ها در خصوص پتوهههاتم ممباشد
که از تسهیالا ارزی استفاده ممکنند .الزم به ذکت است اتن رتسک تا حدودی به واسطه فتمولهای تعیین ویمتهای ختتد توسط وزارا
نیتو و لحاظ نمودن نوساناا نتخ ارز تا حدودی کاهش داده ممشود.
ریسک ناشی از تعرفه برق :طم سالیان گذشته مصوباا و محدودتتهای اامال شده از سوی نهادهای وانونگذار منجت شده است تا
هزتنههای ستماتهگذاری در توسعه بخشهای تولید ،انترال و توزتع بتق کمتت مورد توجه وتار گیتد و بااث اتجاد شکافم روز افزون بین
ویمت تمام شده هت کیلو واا ساات بتق تحوتلم به مشتتکین و متوسط نتخ فتوش بتق شود.
ریسک وصول مطالبات :بدهمهای باالی وزارا نیتو به نیتوگاهها و بدحسابم وزارا نیتو در اتفای تعهداا خود در پتداخت بهای
فتوش بتق بااث ممگتدد تا تولیدکنندگان بتق گتفتار مشکل وصول مطالباا و بدهمها در نتیجه کمبود نردتنگم شوند و همه ساله
هزتنههای تأمین مالم هنگفتم را متحمل شوند.
ریسک تأمین منابع مالی :با توجه به ساختار پتوههها و بازارهای مالم اتتان ،در حال حاضت تأمین مالم پتوههها از طتتق صندوق توسعه
ملم و تا بانکهای داخلم ،تأمین مالم ارزی و فاتنانسهای خارجم و تا آورده نردی سهامداران از محل افزاتش ستماته ممباشد که هت
کدام مسائل متبوط به خود را دارند .تأمین مالم از طتتق صندوق توسعه ملم و بانکهای داخلم نیازمند وثیرهگذاری باال ممباشد در حالیکه
تأمین مالم از طتتق فاتنانس خارجم با وثاتق کمتت ولم با رتسک باالی تغییت نتخ ارز تا رتسکهای سیاسم همتاه است .راهکار مالم از
طتتق آورده نردی سهامداران نیز زمانبت بوده و مستلزم طم متاحل و تشتتفاا وانونم ممباشد.

بیانیۀ ثبت سهام شرکت سرمایهگذاری نیرو سهامی عام

 .3پذیرهنویسی سهام
 .3.1نحوۀ عمل ناشر در صورت وجود حقتقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه

در صورا وجود حقتردم استفاده نشده (سهام پذتتهنوتسم نشده) ناشم از افزاتش ستماته ،شتکت ستماتهگاذاری نیاتو
موظف است نسبت به اتضۀ امومم آن از طتتق بورس اوراق بهادار تهتان اودام نماتد.
 .3.2مشخصات متعهد/متعهدان پذیرهنویس

در صورا ادم تکمیل مبلغ افزاتش ستماته و بهمنظور حصول اطمینان از تکمیل پذتتهنوتسام تماامم ساهام در نظات
گتفته شده جهت اتضۀ امومم ،شتکتستماتهگذاری اتتان (سهامم خاص) متعهد گتدتده تا نسبت به ختتد کال حاق-
تردمهای استفاده نشده (سهام پذتتهنوتسم نشده) حداکرت ظت مدا  5روز پاتانم مهلت اتضۀ اماومم اوادام نماتاد.
مشخصاا متعهد/متعهدان پذتتهنوتسم به شتح جدول زتت ممباشد:
نام متعهد

شخصیت حقوقی

موضوع فعالیت

میزان تعهدات

شتکت ستماتهگذاری اتتان

سهامم خاص

ستماتهگذاری

کلیه حق تردمهای استفاده نشده

 .3.8هزینههای قبولی سمت متعهد پذیرهنویس
نظت به اتنکه متعهد پذتتهنوتسم ،سهامدار امده شتکت ممباشد ،لذا تعهد پذتتهنوتسم را بدون هتگونه هزتنهای تربل نموده است.
 .3.1حدود مسئولیت متعهد/متعهدان پذیرهنویسی ,بر اساس قرارداد/قرادادهای منعقده به شرح زیر است:
نظت به اتنکه متعهد پذتتهنوتسم تنها شتکت ستماتهگذاری اتتان ممباشد اتن شاتکت متعهد به ختتد کلیاه حق تردمهای استفاده نشده
ممباشد.
 .3.5نحوۀ عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حقتقدم استفاده نشده

شتکت ستماتهگذاری نیتو (سهامم اام) موظف است وجوه حاصل از فتوش حقتردمهای استفاده نشده (سهام پاذتته-
نوتسم نشده) و پاره سهام ناشم از افزاتش ستماته را پس از کست هزتنههای متبوطه و کارمزد فتوش حقتردمهای تاد
شده (مطابق دستورالعمل متاحل زمانم افزاتش ستماته) ،به حسام دارندگان حقتردمهای تاد شده منظور نماتد.
 .0مشخصات مشاور /مشاوران
شتکت ستماتهگذاری نیتو(سهامم اام) ،با توجه به موضوع افزاتش ستماته طبق مرتراا سازمان بورس ضاتورتم
به استفاده از مشاور اتضه نداشته است.
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