اميدنامهپذيرشودرجکاال


شرکت بورس کاالی ايران
مديريت پذيرش و بازاريابی

اميدنامه پذيرش و درج کاال
کد فرم F302-02-00:

نام کاال :جوجه يکروزه گوشتی
نام توليدکننده  :شرکت تعاونی زرين جوجه سرا رود گيل
نام عرضه کننده :شرکت تعاونی زرين جوجه سرا رود گيل
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مقدمه

 -1معرفی شرکت  :شرکت تعاونی زرين جوجه سرا رود گيل
 -1-1تاريخچه:تاسيس در سال 1335
 -2-1موضوع فعاليت (مطابق مفاد اساسنامه شرکت)  :پرورش مرغ مادر گوشتی و توليد جوجه
يکروزه گوشتی
 -2-0سهامداران
در حال حاضر سرمايه ثبت شده شرکت مبلغ  2111412221222ريال منقسم به  421232سهم عادی
می باشد .آخرين ترکيب سهامداران شرکت به شرح جدول زير است.
رديف

نام سهامدار

تعداد سهام

درصد مالکيت

0

صادق اسد زاده منجيلی

0000

00.31

3

کامليا اسد زاده منجيلی

0000

00.31

2

محمد اسد زاده منجيلی

0000

00.31

0

حسن اسد زاده منجيلی

0000

00.31

5

سميه اسد زاده منجيلی

0000

00.31

0

عليرضا حيدری

0000

00.31

7

فريده طيب نژاد

0000

00.31
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 -0-0مرکز اصلی و شعب شرکت
دفتر مرکزی شرکت:
استان گيالن ،شهر رشت  ،بزرگراه شهيد بهشتی  ،نبش سه راه الکتريک تبش ملت  44ساختمان ميالد
پالك -:

تلفن:

کدپستی 4144335451:

21333531214

کارخانه:
استان گيالن شهرستان سياهکل بخش مرکزی ،روستای سرارود
پالك - :تلفن:

کدپستی 4144335451 :

21333531214

پست الکترونيکی شرکت -:
سايت اينترنتی شرکت -:

 -5-0مديران
اطالعات مربوط به اعضای هيئت مديره و مدير عامل شرکت به شرح زير می باشد:
نام و نام خانوادگی
صادق اسدی زاده منجيلی
کامليا
اسدی زاده منجيلی

سمت

به نمايندگی از

مديرعامل و رئيس هيات

شرکت تعاونی زرين جوجه

مديره

سرا رود گيل

نائب رئيس هيات مديره

خود

سوابق حرفه ای
5سال
00سال

 -5-0-0نحوه ارتباط با مديران شرکت:
شماره تماس و آدرس پست الکترونيکی مديرعامل :صادق اسد زاده منجيلی 20121234110
شماره تماس و آدرس پست الکترونيکی رئيس هيئت مديره  :صادق اسد زاده منجيلی 20121234110
شماره تماس و آدرس پست الکترونيکی واحد بازاريابی و فروش :آقای برزگر 21333531214
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-3معرفی محصول
 -0-3اطالعات محصول
نام و مشخصات محصول
جوجه يکروزه گوشتی
کاربرد و کانون های مصرف

توليد مرغ گوشتی .مرغداريهای گوشتی

عوارض واردات کاال

 0درصد

شماره تعرفه واردات کاال

00050000

عوارض صادارت کاال

 0درصد

شماره تعرفه صادرات کاال

00050000

 -3-3اطالعات خط توليد محصول
تعداد خطوط توليد
 0فارم
برنامه زمانبندی تعميرات
دورهای و ساالنه و زمانی که
خطوط توليد برای اين موارد
متوقف میباشد

طی دوره انجام می گيرد

 -2-3ظرفيت توليد ( اسمی و حقيقی )
نام محصول

ظرفيت اسمی توليد

جوجه يکروزه 0.071.300
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نسبت توليد واقعی به ظرفيت اسمی

3.001.037

 00.5درصد
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 -0-3اطالعات انبار
نام انبار

کارخانه جوجه کشی بهپرور گيالن

آدرس انبار

استان گيالن  ،شهرستان لنگرود  ،دهستان چاف ،روستای
تازه آباد

ظرفيت

 3.000.000عدد تخم مرغ در هر دوره  30روزه

امکانات

هچر ستر کولر تهويه هوا قفسه و....

وضعيت مالکيت انبارها استيجاری

 -5-3استاندارد کاال :
نوع استاندارد  :ندارد
مرجع صادر کننده استاندارد  :مطابق با آيين کار عرضه جوجه يکروزه سازمان ملی استاندارد ايران به
شماره  3333و مشخصات کيفی جوجه يکروزه واجد شرايط بورس کاالی ايران

 -0-3نحوة تعيين قيمت پايه پس از پذيرش کاال در بورس :
بر اساس نرخ مصوب انجمن صنفی توليدکنندگان جوجه يکروزه زير نظر کارگروه کنترل توليد وزارت جهاد
کشاورزی
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*اين قسمت از اميد نامه پس از پذيرش کاال توسط بورس تکميل می گردد .
 -2پذيرش در بورس
 -0-2فرآيند پذيرش کاال در بورس
 -0-0-2اقدامات انجام شده
درخواست پذيرش کاالی جوجه يکروزه گوشتی عرضه کننده شرکت تعاونی
زرين جوجه سرا رود گيل از طريق شرکت کارگزاری پيشگامان بهپرور در
تاريخ  03/11/12به شرکت بورس کاالی ايران ارائه گرديد و در يکصد و نود و
دومين جلسه کميته عرضه بازار اصلی شرکت بورس کاالی ايران مورخ
 03/11/21مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و پذيرش آن به تصويب رسيد.
 -3-0-2شرايط پذيرش
عرضه کننده متعهد گرديد که شرايط عرضه را به گونه ای فراهم نمايد که حداقل
دو بار عرضه در ماه انجام پذيرد و در صورت تقاضا با نظر بورس نسبت به عرضه
اقدام نمايد.

 -3-2عرضة کاالی شرکت در بورس
 -1-2-3مشاور پذيرش  :شرکت کارگزاری پيشگامان بهپرور
تعهدات عرضه کننده  :عرضه کننده متعهد گرديد مقدار  32درصد از کل توليد
خود معادل  3321423قطعه را در بورس عرضه کند.
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