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 اوراق بهادار تهران بورس
 )شرکت سهامی عام(

MM-FO-02-01             

     

 76255/181 شماره: 

 07/04/1399اترخی: 

 معاون بازار 

 اطالعیه

ری سیمان اتمین رعهض اولیه سهام شرکت  (سیتا نماد )سرماهی گذا
 

میلیارد و  1تعداد 11/04/1399مورخ  شنبهچهاررساند در روز به اطالع کلیه فعاالن محترم بازار سرمایه می

به عنوان  "سرمایه گذاری سیمان تامین" تاز سهام شرک درصد 15معادل سهم  میلیون 650

در بخش های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت در فهرست شرکت یکمینچهل و پانصدو

های بازار دوم و در نماد در فهرست نرخ "هک و گچتولید سیمان،آ"و طبقه  گروه  "سیمان،آهک و گچ"

 قیمت عرضه خواهد شد. کشف جهت به شیوه ثبت سفارش " سیتا "

 :باشدعرضه به شرح زیر می مشخصات

 زمان شروع ثبت سفارش متعاقبا در روز عرضه اعالم خواهد شد ورود ثبت سفارش نزما

 سهم 800 یو حقوق یقیهر کد حق هیسهم حداکثر

 ریال15750 متیق سقف

 ریال14900 متیق کف

 صباتامینکارگزاری  عرضه ریمد

 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی  عرضه متعهد

 صبا تامین  شرکت سرمایه گذاری دیخر متعهد

  از کل سهام قابل عرضه(  % 50پنجاه درصد ) دیسقف تعهد خر

 

  الزم بذکرست:

میلیون سهم از کل سهام قابل عرضه در فرآیند کشف قیمت جهت عرضه به عموم   320میلیارد و  1تعداد 

سهم نیز  میلیون 330گذاری در روز عرضه اختصاص خواهد یافت و تعداد های سرمایهبه غیر از صندوق

 

http://www.tse.ir/


  بسمه تعالی 

 

 www.tse.ir    26741171،81،91گویا:  تلفن    1998896551 :پستی کد      غربی، سیزدهم خیابان نبش شهرداری، بلوار پور، امین قیصر سعادتآباد، تهران،  

 اوراق بهادار تهران بورس
 )شرکت سهامی عام(

MM-FO-02-01             

     

 76255/181 شماره: 
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 معاون بازار 

به قیمت کشف شده در  14/04/1399گذاری در روز معامالتی شنبه مورخ صرفأ به صندوق های سرمایه

اختصاص خواهد یافت و ساز و کار عملیاتی آن متعاقبأ اعالم خواهد شد.  11/04/1399روز عرضه مورخ 

 گذاری طبق جدول پیوست می باشد.سهمیه صندوق های سرمایه

شده جهت  رود سفارش صرفاً با کد معامالتی و در دوره زمانی و محدوده قیمتی تعیینوهمچنین          

باشد. کلیه مشتریان بر خط نیز باشد و ورود سفارش بصورت گروهی مجاز نمیثبت سفارش امکانپذیر می

 می توانند با توجه به شرایط ذکر شده فوق نسبت به ورود سفارش اقدام نمایند.

پس از اتمام دوره ثبت سفارش، کشف قیمت با توجه به وضعیت سفارشات ثبت شده در دوره ثبت  

نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس دستورالعمل پذیره 17سفارش و مطابق با مفاد مندرج در ماده 

 خواهد بود.  14/10/1395اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب 

نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و دستورالعمل پذیره جهت مشاهده متن

و یا به قسمت دستورالعمل ها در بخش  04/11/1395مورخ  18532/181فرابورس ایران به اطالعیه شماره 

 مراجعه شود. قوانین و مقررات تارنمای شرکت بورس اوراق بهادار تهران

نماد ) سرمایه گذاری سیمان تامینشرکت گذاری سهام اسی در خصوص ارزشبه پیوست گزارش کارشن 

 باشد. می در دسترس (سیتا
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نوع صندوقنام صندوقردیف
شماره ثبت نزد 

سازمان
 تعداد تخصیصی

         1127711,675,801درآمد ثابت ثابت حامي1

           109199,182,566درآمد ثابت گنجينه زرين شهر2

           110983,979,764درآمد ثابت صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان3

           111423,062,506درآمد ثابت ره آورد آباد مسکن4

           108372,391,575درآمد ثابت صندوق سرمايه گذاري يکم کارگزاري بانک کشاورزي5

           113791,731,971درآمد ثابت با درآمد ثابت کوثر يکم6

           113851,668,221درآمد ثابت توسعه تعاون صبا7

           107651,536,834درآمد ثابت صندوق سرمايه گذاري مشترک آتيه نوين8

           109111,334,400درآمد ثابت صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرينان دي9

           110081,242,053درآمد ثابت صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين10

           113101,055,880درآمد ثابت با درآمد ثابت کاردان11

           111451,041,078درآمد ثابت اندوخته پايدار سپهر12

              11090936,890درآمد ثابت صندوق سرمايه گذاري نگين رفاه13

              10915916,908درآمد ثابت صندوق سرمايه گذاري گسترش فرداي ايرانيان15

              11343874,579درآمد ثابت با درآمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان14

              11517720,846درآمد ثابت اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران16

              11383671,075درآمد ثابت با درآمد ثابت اميد انصار17

              10639628,088درآمد ثابت سرمايه گذاري مشترک يکم ايرانيان18

              11049478,713درآمد ثابت صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان19

              10895445,759درآمد ثابت صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت20

              11161395,680درآمد ثابت صندوق سرمايه گذاري امين انصار21

              11405355,406درآمد ثابت اندوخته توسعه صادرات آرماني22

              10883322,144درآمد ثابت صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري24

              11075290,505درآمد ثابت اوج ملت23

              10784240,693درآمد ثابت حکمت آشنا ايرانيان25

              11302217,812درآمد ثابت با در آمد ثابت کاريزما26

              10766160,969درآمد ثابت صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک مسکن29

              10581132,414درآمد ثابت صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري کارآفرين27

              11014130,420درآمد ثابت صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت28

              10845109,841درآمد ثابت صندوق سرمايه گذاري آرمان کارآفرين30

              11394108,279درآمد ثابت پاداش سرمايه بهگزين31

              11460106,942درآمد ثابت امين يکم فردا32

              11158101,597درآمد ثابت صندوق سرمايه گذاري مشترک پيروزان33

                1133891,956درآمد ثابت مشترک افق کارگزاري بانک خاورميانه35

                1149584,514درآمد ثابت درآمد ثابت سرآمد34

                1152177,812درآمد ثابت توسعه فراز اعتماد36

                1144263,524درآمد ثابت مشترک صباي هدف38

                1131559,638درآمد ثابت اعتماد آفرين پارسيان37

                1144955,321درآمد ثابت با در آمد ثابت اعتماد ملل39

                1074850,223درآمد ثابت مشترک فراز انديش نوين40

                1140948,002درآمد ثابت آرمان آتي کوثر41

                1156247,016درآمد ثابت ثابت نامي مفيد45



نوع صندوقنام صندوقردیف
شماره ثبت نزد 

سازمان
 تعداد تخصیصی

                1141644,549درآمد ثابت پارند پايدار سپهر42

                1077841,897درآمد ثابت صندوق سرمايه گذاري امين ملت43

                1150041,897درآمد ثابت با درآمد ثابت نگين سامان44

                1142135,791درآمد ثابت ارزش آفرين گلرنگ47

                1092335,236درآمد ثابت صندوق سرمايه گذاري نهال سرمايه ايرانيان48

                1155134,455درآمد ثابت دوم اکسير فارابي46

                1121732,337درآمد ثابت صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران49

                1092931,803درآمد ثابت صندوق سرمايه گذاري امين سامان51

                1132331,165درآمد ثابت گنجينه آينده روشن50

                1151327,259درآمد ثابت با درآمد ثابت کمند52

                1166025,245درآمد ثابت دارا الگوريتم53

                1169824,525درآمد ثابت ياقوت آگاه54

                1145922,798درآمد ثابت با درآمد ثابت کيان55

                1072020,866درآمد ثابت مشترک صنعت و معدن56

                1114818,337درآمد ثابت صندوق سرمايه گذاري مشترک البرز66

                1151817,906درآمد ثابت با درآمد ثابت فيروزه آسيا57

                1116814,801درآمد ثابت صندوق سرمايه گذاري مشترک انديشه فردا68

                1092013,054درآمد ثابت صندوق سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان58

                1162613,054درآمد ثابت صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد59

                1166513,054درآمد ثابت صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نو ويرا ذوب آهن62

                1158813,013درآمد ثابت انديشه ورزان صبا تامين60

                1169212,663درآمد ثابت افرا نماد پايدار61

                1147611,923درآمد ثابت نيکوکاري لوتوس رويان63

                1156911,409درآمد ثابت با درآمد ثابت تصميم64

                1134011,204درآمد ثابت سپهر خبرگان نفت65

                1119810,607درآمد ثابت صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري ورزشي پرسپوليس67

                1166110,320درآمد ثابت پيشگامان سرمايه نوآفرين74

                  113679,456درآمد ثابت پاداش سهامداري توسعه يکم69

                 116219,333درآمد ثابت گنجينه الماس بيمه دي72

                 114118,531درآمد ثابت مشترک گنجينه الماس پايدار70

                 114997,935درآمد ثابت گنجينه يکم آويد71

                  116736,599درآمد ثابت با درآمد ثابت معيار73

                 114203,782درآمد ثابت توسعه سرمايه نيکي75

                 113912,528درآمد ثابت مشترک نوين نگر آسيا76

                 114272,055درآمد ثابت نيکوکاري کشتي ورزش ملي ايران77

                    11256986درآمد ثابت نيکوکاري دانشگاه تهران78

                    11380883درآمد ثابت نيکوکاري جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم ص79

                    11290493درآمد ثابت نيکوکاري دانشگاه الزهرا س80

         1134147,940,603سهام   هستي بخش آگاه81

         1164927,555,699سهام   سرو سودمند مدبران82

         1109916,047,271سهام   ثروت آفرين تمدن83

         1085114,346,217سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک پيشرو84



نوع صندوقنام صندوقردیف
شماره ثبت نزد 

سازمان
 تعداد تخصیصی

         1118311,117,566سهام   صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما85

         1121510,308,091سهام   صندوق سرمايه گذاري توسعه اندوخته آينده86

           113129,364,474سهام   تجارت شاخصي کاردان87

           111329,088,096سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک اميد توسعه89

           112858,215,019سهام   زرين پارسيان93

           111977,807,968سهام   صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين88

           112237,176,577سهام   صندوق سرمايه گذاري سهم آشنا92

           112336,983,460سهام   صندوق سرمايه گذاري افق ملت90

           111956,376,353سهام   صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام91

           112356,051,406سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک رشد سامان95

           107815,734,555سهام   صندوق سرمايه گذاري گنجينه رفاه97

           113085,520,622سهام   شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه94

           106165,418,859سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه98

           113785,115,884سهام   آرمان آتيه درخشان مس96

           108554,952,833سهام   سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات105

           108724,067,035سهام   سرمايه گذاري مشترک يکم سامان101

           107063,995,339سهام   مشترک ارزش کاوان آينده99

           110553,311,910سهام   صندوق سرمايه گذاري بانک توسعه تعاون100

           106003,306,128سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک پيشتاز102

           111823,304,972سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي103

           112602,702,491سهام   امين تدبيرگران فردا104

           113092,156,673سهام   سهام بزرگ کاردان106

           107432,091,915سهام   مشترک يکم اکسير فارابي107

           108302,039,878سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق108

           114771,460,524سهام   آواي سهام کيان109

           112731,442,022سهام   هميان سپهر116

           108431,358,762سهام   صندوق سرمايه گذاري کارگزاري پارسيان110

           107871,284,753سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان111

           105961,152,924سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران112

           112801,099,730سهام   مشترک ميعاد ايرانيان113

           110951,038,441سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک کاريزما115

              10896944,773سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي120

              11220937,835سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک افق114

              11234841,854سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک خاورميانه117

              11454822,195سهام   مشترک سرمايه دنيا124

              10719812,944سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک بورسيران118

              11384809,475سهام   مشترک مبين سرمايه119

              11149771,314سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک سبحان121

              10753731,997سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک ايساتيس پوياي يزد122

              10591620,983سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ126

              11461575,883سهام   مشترک افق روشن کارگزاري بانک خاورميانه125

              11141552,756سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک نويدانصار123



نوع صندوقنام صندوقردیف
شماره ثبت نزد 

سازمان
 تعداد تخصیصی

              11087520,377سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان يکم127

              11706466,026سهام   اعتبار سهام ايرانيان132

              10801444,055سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا128

              10630372,358سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين129

              11268326,102سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک ذوب آهن نو ويرا130

              10789301,818سهام   صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت131

              11297227,809سهام   مشترک يکم آبان133

              11463213,932سهام   مشترک گنجينه ارمغان الماس135

              10869210,463سهام   صندوق سرمايه گذاري بانک دي136

              11470206,994سهام   پاداش سرمايه پارس134

              10864189,648سهام   صندوق سرمايه گذاري توسعه صادرات137

              10782183,866سهام   باران کارگزاري بانک کشاورزي138

              10771171,146سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين پايدار139

              10835167,677سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصي کار آفرين142

              11334145,705سهام   انديشه خبرگان سهام140

              10764142,236سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک صبا141

              10589111,013سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک پويا143

                1117392,511سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک امين آويد144

                1118680,947سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک دماسنج145

                1082557,819سهام   صندوق سرمايه گذاري مشترک سينا146

                1131410,407سهاممشترک نيکوکاري نداي اميد147

           111964,804,531مختلط  صندوق سرمايه گذاري سپهر انديشه نوين149

           111884,534,312مختلط  مختلط گوهر نفيس تمدن148

           107621,507,573مختلط  صندوق سرمايه گذاري توسعه ممتاز150

              11327847,602مختلط  ثروت آفرين پارسيان151

              10885818,624مختلط  صندوق سرمايه گذاري تجربه ايرانيان160

              11172799,064مختلط  صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آشنا152

              11305790,371مختلط  توسعه پست بانک153

              11131556,375مختلط  صندوق سرمايه گذاري مشترک کوثر154

              10934454,228مختلط  صندوق سرمايه گذاري يکم نيکوکاري آگاه155

              11157310,063مختلط  صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان خاورميانه156

              11239239,791مختلط  صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر آتي157

              10615179,662مختلط  صندوق سرمايه گذاري کارگزاري بانک تجارت159

              10897171,693مختلط  ارمغان يکم ملل158

                1130494,178مختلط  نيکوکاري ايتام برکت161

                1125885,484مختلط  مشترک نيکي گستران163

                1122283,311مختلط  صندوق سرمايه گذاري مشترک گنجينه مهر162

                1138179,689مختلط  نيکوکاري ميراث ماندگار پاسارگاد164

                1076373,169مختلط  صندوق سرمايه گذاري مشترک نو انديشان165

                1076770,348مختلط  صندوق سرمايه گذاري مشترک پارس166

    330,000,000جمع


	sita 
	سهمیه صندوق ها در عرضه سیتا

