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اميدنامه پذيرش در بازار فرعی–کاالی داخلی
شرکت بورس کاالی ایران

الف :متقاضی حقوقی
 -1معرفی عرضه کننده
 -1-1تاریخچه:
شرکت پلی اکریل ایران بصورت سهامی خاص در تاریخ  24مرداد ماه  1353تاسيس شده و تحت شماره
 19413در تهران به ثبت رسيده است  .بهره برداری از کارخانه در سال  1357آغاز و در سال  1362مرکز
اصلی شـرکت بـه اصفهان منتقـل شـده و درتاریـخ  1363/02/16تحت شمـاره  4500در اداره ثبت
شرکتهای اصفهان ثبت گردیده است  .نوع شرکت بر اساس مصوبه مجمع فوق العاده مورخ 1375/12/27
بـه سهامـی عـام تبدیـل و سهام شرکت از اسفند سال  1375در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده
است  .شرکت پلیاکریل اصفهان ،شامل کارخانه پلیاستر ،کارخانه اکریليک  ،1کارخانه تاپس ،کارخانه GF
و شرکت الياف زایندهرود است .محصوالتش شامل الياف آکریليک و نخ و الياف پلیاستر تأمينکننده
مواد اوليه بسياری از صنایع نساجی و فرش کشورمان شد .که با تأمين مواد اوليه حدود  400واحد نساجی،
بزرگترین توليدکننده الياف کشور شناخته میشود و در منطقه خاورميانه تقریباً حرف اول را میزند.

 -1-2موضوع فعاليت (مطابق مفاد اساسنامه شرکت) :
موضوع فعاليت شرکت طبق ماده  2اساسنامه بشرح زیر می باشد :
الف  :احداث و توسعه کارخانجات توليد الياف و نخ پلی استر و الياف اکریليک در ایران و بهره برداری از
آنها  ،فروش محصوالت  ،ضایعات و فراورده های جنبی در داخل و خارج از شرکت .
ب  :مبادرت به کليه عملياتی که بطور مستقيم یا غير مستقيم برای تحقق هدف شرکت الزم یا مفيد بوده
و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته است .
ج  :اخذ موافقت اصولی به منظور اجرای طرحهای توليدی جدید و یا توسعه و تکميل کارخانجات موجود
وتشکيل شخصيت حقوقی الزم برای اجرای امر .
د  :سرمایه گذاری مستقيم یا مشارکت در ایجاد  ،توسعه وراه اندازی طرح های توليدی صنعتی و معدنی ،
بازرگانی و خدماتی  ،خرید و فروش سهام شرکتهای توليدی  ،خدماتی و بازرگانی  ،اخذ تسهيالت مالی و
اعتباری از بانکها و سایر موسسات .

 -1-3مشخصات سهامداران یا شرکاء دارای باالی  %10سهام (سرمایه) :
در حال حاضر سرمايه ثبت شده شرکت به شناسه ملی  10100649604مبلغ  ،،980میلیون
ريال می باشد .ترکیب سهامداران باالی  10درصد شرکت به شرح جدول زير است.
رديف
1

نام سهامدار
شرکت خدمات بندری پلی اکريل ماهشهر
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درصد مالکیت
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اميدنامه پذيرش در بازار فرعی–کاالی داخلی
شرکت بورس کاالی ایران

 -1-4مرکز اصلی و شعب شرکت
نشانی اقامتگاه قانونی (دفتر مرکزی)
اصفهان ،کیلومتر  45جاده اصفهان–مبارکه،
کدپستی8487111333 :
تلفن (به همراه کد شهر) 33310041 :دورنگار33324804 :
نشانی کارخانه :
اصفهان ،کیلومتر  45جاده اصفهان–مبارکه،
کدپستی8487111333 :
تلفن (به همراه کد شهر) 33310041 :دورنگار33324804 :
 -1-5مدیران
اطالعات مربوط به اعضای هیئت مديره ،مدير عامل و صاحبان امضای مجاز شرکت به شرح زير
می باشد:

رديف

نام
مهدی زرفشانی

سمت
مدير عامل

کد ملی

شماره تلفن همراه

2

سید رضا
الجوردی

رئیس هیئت
مهدی علی
 3دوستی شهرکی مديره
امیر رحیمی

عضو هیئت
مديره

حسین عمادی

عضو هیئت
مديره

4

5

8487111333

8487111333

اسناد تعهدآور

09131290906 1284996964

09131610243 1260584917

اصفهانکیلومتر14
جاده مبارکه

09132126874

اصفهانکیلومتر14
جاده مبارکه

8487111333

09103969628 1753522048

اصفهانکیلومتر14
جاده مبارکه

8487111333

09133235307 1289485119

اصفهانکیلومتر14
جاده مبارکه

1289656861
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حدود اختیارات
اسناد تعهدآور
□ اسناد عادی

اصفهان-
کیلومتر14
جاده مبارکه

1
نائب رئیس
هیئت مديره

نشانی (محل
سکونت)

کد پستی
شرکت

□ اسناد عادی
اسناد تعهدآور
□ اسناد عادی
اسناد تعهدآور
□ اسناد عادی
8487111333

اسناد تعهدآور
□ اسناد عادی

اميدنامه پذيرش در بازار فرعی–کاالی داخلی
شرکت بورس کاالی ایران

 -2اطالعات کاالی مورد پذیرش
 -2-1اطالعات کاال

نام و مشخصات کاال

نام کاال

الیاف استیپل پلی استر

کاربرد و مصرف

پارچه بافی  ،پتو  ،فرش ماشینی

کد تعرفه گمرکی کاال

55032000

نوع بسته بندی

عدل

مقدار کاال (واحد اندازه گیری)

 16000تن

روش عرضه (يکجا ،حراج حضوری)

حراج حضوری

 -2-2اطالعات انبار کاال
نام انبار
آدرس انبار

انبار محصول شرکت پلی اکريل ايران
اصفهان ،کیلومتر  45جاده اصفهان–مبارکه،

کد پستی انبار

8487111333

ظرفیت

 4500تن

امکانات

لیفتراک – باسکول

وضعیت مالکیت انبار

شرکت پلی اکريل ايران

هزينه انبارداری(در زمان پذيرش)

ندارد
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اميدنامه پذيرش در بازار فرعی–کاالی داخلی
شرکت بورس کاالی ایران

 -2-3استاندارد کاال
نام استاندارد

استاندارد تشويقی الیاف پلی استر مورد مصرف در سیستم
ريسندگی پنبه ای

شماره استاندارد ملی
استاندارد اجباری است؟
مرجع صادر کننده استاندارد
آيا تولیدکننده محصول،

2739
خیر 

بلی

سازمان ملی استاندارد ايران
بلی 

خیر

استاندارد مذکور را اخذ نموده
است؟

 -3پذيرش در بورس
تاريخ ارائه مدارک

1400/07/18

تاريخ پذيرش

1400/07/27
315

شماره جلسه کمیته عرضه

1400/07/27

تاريخ درج امیدنامه

کارگزاری بانک صنعت و معدن

مشاور پذيرش

بر اساس بهای تمام شده

نحوة تعیین قیمت پايه پس از پذيرش کاال
در بورس

 5%آخرين محموله قابل تحويل

خطای مجاز تحويل
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