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 مديران محترم شركتهاي كشتيراني ، نماينده كشتيراني ، خدمات بندري و ... عضو 
 

 رساني پذيره نويسي شركت در شرف تاسيس كنسرسيوم مديريت لجستيك ايرانيان  اطالعموضوع: 
 

 با سالم؛ 

شماره            مکاتبات  پیرو  مورخ  1644/01/3000احتراما،  مورخ  2060/01/3000و    06/05/1401/ص  /ص 

به پیوست اعالمیه پذیره نویسی شرکت در شرف تاسیس کنسرسیوم مدیریت لجستیک ایرانیان جهت    14/06/1401

 استحضار ایفاد میگردد . 

 

                                                                                  

 

 

 

  
 
 

  

  

 



 به نام خدا 

 

 فرم پذیره نویسی سهام 

 شرکت در شرف تاسیس کنسرسیوم مدیریت لجستیک ایرانیان

 

 نام شرکت : کنسرسیوم مدیریت لجستیک ایرانیان 

 موضوع فعالیت :

 عندالزوم پس از اخذ مجوز برای ثبت و فعالیت   ،لجستیکی فعالیتتامین سرمایه، توسعه، مشارکت و مدیریت هرگونه  

 فعالیت فرعی : 

هرگونه فعالیت در  زمینه ارائه خدمات مدیریتی، کسب و انتقال دانش، تاسیس بنگاه های اقتصادی داخل و خارج از کشور، دریافت  

راه اندازی کسب و کارهای حوزه   برای  تجاری  ، داللی و حق العمل کاریو فروش  و اعطاء تسهیالت مالی داخلی و خارجی، خرید

عندالزوم پس    ،  دریایی و بندری، کشتیرانی، کارگزاری ترابری دریایی، خدمات بندری و نیز عینا در سایر مدهای حمل و نقلی دیگر

 از اخذ مجوز برای ثبت و فعالیت  

 تهران  –ایران  مرکز اصلی : 

 سرمایه : 

 پذیره نویسی و بر اساس وجوه واریزی تعیین و قطعیت خواهد یافت . مبلغ قطعی سرمایه شرکت پس از اتمام تاریخ 

 سهام : 

 نوع سهام می باشد .  2شرکت دارای 

 الف : سهام عادی با نام 

 ب: سهام ممتاز 

 مبلغ اسمی سهام : 

 ریال .  000/10مبلغ اسمی هر سهم : 

 افراد متقاضی :   هر یک از  میزان قطعی سهام

 ریال .  000/000/000/15سهم برابر با  1/ 000/500

فقط شرکت های عضو انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران از حق سهامدار شدن و حضور در پذیره نویسی برخوردار   :1تبصره  

 می باشند . 

 به حساب معرفی شده واریز نماید.   را  ریال  000/000/250/5مبلغ اسمی سهام، برابر با مبلغ    %35متقاضی می بایستی مبلغ    :2تبصره  

 خواهد بود .  سهامدارریال در تعهد  000/000/750/9مبلغ اسمی سهام، برابر با مبلغ  %65 :3تبصره 



 توجه مهم : 

مبلغ اسمی سهام باشد ، پذیره    %35چنانچه در پایان مهلت پذیره نویسی مبلغ یا جمع مبالغ واریز شده از سوی متقاضی کمتر از    -1

نویسی مردود و واریز وجه بال اثر می باشد . بدیهی است استرداد واریزی تا پایان اقدامات ثبتی مرتبط میسر نمی باشد و از هر جهت،  

تاسیس کنسرسیوم مدیریت لجستیک  ض مسموع نخواهد بود و هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت در شرف  هرگونه ادعا و اعترا

 ایرانیان و مجمع موسس و هییت مدیره آن نمی باشد . 

 سال به هر عنوان ممنوع می باشد .  6فروش و انتقال سهام از تاریخ ثبت شرکت بمدت  -2

 که نام وی روی برگ سهام درج شده است . از نظر شرکت مالک سهام شخصی خواهد بود  -3

این میزان سهام همواره در تمامی افزایش  سهام شرکت به انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران هبه و صلح شده است . 10% -4

 سرمایه های آتی و نیز این پذیره نویسی در قالب هبه و صلح اعمال میگردد . 

 برخوردار است .  یمدیریت  سهام انجمن از حقوق ممتازه -5

 موسسین و هییت مدیره از مزایا و یا سهام ممتاز برخوردار نمی باشند .   -6

 موسسین همانند سایر پذیره نویسان از همان میزان سهام برخوردار می باشند .  -7

ت تجاری و  لعااشرکت و مط  اسنادی  میلیون تومان هزینه کرده اند و پیش بینی میگردد تا تشکیل  20موسسین تاکنون مبلغ    -8

 میلیون تومان دیگر هزینه گردد .  180تدوین اسناد مالی حداکثر 

 روز می باشد و به هیچ وجه تمدید نخواهد گشت .  30بمدت  03/09/1401پذیره نویسی از تاریخ  -9

ه نویسی سهام  درصدی سهام واریز در پذیر  35تنها وجوه سهام واریزی در طی مدت پذیره نویسی و مشروط به تکمیل جمع    -10

 پذیرفته می شود .  

 مدت شرکت :

 نامحدود می باشد . کنسرسیوم مدیریت لجستیک ایرانیان مدت شرکت 

 مشخصات مجمع موسس و هییت مدیره : 

 مالحظات شناسه ملی  اشخاص حقوقی  ردیف 

  10101235984 شرکت خدمات کشتیرانی و خدمات بار هوایی هرمز مارین 1

  10101261420 نمایندگی کشتیرانی هفت دریاشرکت  2

  10100938101 شرکت نمایندگی کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی توشه بر 3

  10103757137 شرکت نمایندگی کشتیرانی هالل دریا ایرانیان 4

  10102650751 شرکت خدمات کشتیرانی پترو آسیا 5

  10800058420 شرکت خدمات دریایی و بندری کاوه  6



 آباد اختر آریامن نمایندگی کشتیرانیشرکت حمل و نقل بین المللی و  7
10800175856 

 
 

 

 روزنامه کثیراالنتشار : 

 پردیسان نوین می باشد . روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه ها و آگهی های شرکت در آن نشر میگردد روزنامه  

 حساب بانکی : 

 060530000001901492434600IRشماره شبا  1901492434600شماره حساب  –بانک کارآفرین 

  کنسرسیوم مدیریت لجستیک ایرانیانبنام شرکت در شرف تاسیس  

  اساسنامه می باشد و نیز تغییرات سرمایه  این اعالمیه و  کلیه مفاد  بدون قید و شرط  پذیره نویسی بمنزله پذیرشواریز وجه بابت این  

و اوراق سهام پس از ثبت اولیه شرکت و متعاقبا ثبت تغییرات سهامداران و سرمایه به سهامداران اعطاء    حاصل از این پذیره نویسی

 خواهد گشت . 

  فرم  تمامواریزی وجه می بایستی ضمن درج اطالعات واریزی ، مشخصات شخصیت حقوقی عضو انجمن بشرح ذیل ثبت و    پس از

 روی سربرگ رسمی شرکت تقاضا کننده چاپ و پس از مهر و امضاء مجاز ارائه گردد .  پذیره نویسی

 ... ریال و ..... مبلغ ................ ریال و ................. ریال و ................ 

 تاریخ واریز ......................... شماره پیگیری ......................... 

 ................................... ..................................... شرکت ....................................................... شناسه ملی ...................................... مدیرعامل ...... 

 

 محل امضاء / امضاء های مجاز                                                            محل درج مهر مجاز                    

 

 

 

 

 

 مجمع موسس و هییت مدیره شرکت در شرف تاسیس 

 کنسرسیوم مدیریت لجستیک ایرانیان                                                                                                        
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