
شنبه 21 فروردین 1400، 27 شعبان 1442 ،10 آپریل 2021، شماره 43707

1( نام شرکت : کارآفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیش)سهامی عام در شرف تأسیس(
2( اهداف تشکیل شرکت : ایفای نقش درتوسعه متوازن و پایدار کشور و آبادانی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در سطح کشور و مناطق آزاد جمهوری 

اسالمی ایران بویژه منطقه آزاد کیش از طریق جذب سرمایه های مردمی و تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت پیشبرد اهداف 
3( موضوع و حدود فعالیت شرکت :

موضوعات اصلی فعالیت :
الف - تأسیس و تشکیل انواع شرکتها ، مؤسسات و واحدهای صنعتی و معدنی ، بازرگانی ، ساختمانی ، انرژی و مشتقات نفت و گاز ، علمی ، آموزشی 
و فرهنگی ،گردشگری و تفریحی ،کشاورزی ، حمل و نقل هوایی ، زمینی ، دریایی و ریلی ،خدماتی ، مالی و اعتباری ، مهندسین مشاور و پیمانکاری در 

زمینه های مختلف پس از اخذ مجوزهای الزم از ارگان های مرتبط .
ب- مشارکت در انواع شرکتها و مؤسسات و واحدهای موضوع بند 1

پ- خرید و بازسازی و نوسازی و راه اندازی انواع شرکتها و مؤسسات و واحدهای موضوع بند 1
ت- انجام عملیات خدماتی ، مالی ، اعتباری ، بازرگانی ، حق العمل کاری و کارگزاری

ث - انجام کلیه خدمات مشاوره ای در زمینه تولید ، سرمایه گذاریهای جدید ، توسعه ، تکمیل برنامه ریزی و بودجه بندی ، تأمین منابع مالی ، بازاریابی 
و طراحی سیستمهای مدیریتی 

ج- قبول و اعطای نمایندگی و عاملیت در زمینه انجام کلیه امور مربوط به موضوع شرکت و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور
چ- مشارکت در اجرای پروژه های مختلف ساختمانی اعم از مسکونی ، تجاری ، خدماتی ، صنعتی ، گردشگری و بهره برداری از آنها .

ح- خرید ، فروش ، واردات ، صادرات و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و ترخیص کاال از گمرکات داخلی و خارجی.
خ- تأمین و راه اندازی شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاری و حمایت از طرح ها و پروژه های مرتبط با حوزه فعالیت ها و شرکت های دانش بنیان.

موضوعات فرعی :
د- مشارکت در طرح ها و پروژه های انواع شرکتها وموسسات وواحدهای موضوع بند 1

ذ- خرید و فروش سهام انواع شرکت ها.
ر- صدور ، تائید و قبول و اخذ هرگونه ضمانت نامه یا تعهد نامه

ز- سرمایه گذاری در خارج از کشور بصورت مشارکت یا مستقل و خرید و فروش سهام شرکتهای داخلی و خارجی در ایران و خارج از کشور
ژ- اخذ تسهیالت مالی و اعتباری از بانکها ، موسسات اعتباری و غیر بانکی و همچنین از اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در داخل و خارج از کشور

س- انتشار اوراق مشارکت طبق ضوابط و مقررات ذیربط
ش- خرید و فروش انواع اوراق بهادار برای شرکت

ص- انجام کلیه عملیات دیگری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت الزم و مفید بوده و یا در جهت تحقق اهداف شرکت ضرورت 
داشته باشد .

ض- سرمایه گذاری ، طراحی ، نقشه برداری ، نظارت و مدیریت ساخت اماکن مسکونی ، تجاری ، اداری ، سیاحتی و پیمانکاری ساختمان
ط - ایجاد واحد فروش و کارگزاری جهت عملیاتی کردن فروش و بهره برداری از موضوع بند "1" . 

ظ- برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت جهت بروز کردن اطالعات کارشناسی و مهارتهای حرفه ای و همایشها.
4(مدت شرکت : شرکت از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود تشکیل میشود .

5(تابعیت و مرکز اصلی شرکت : تابعیت شرکت ایرانی و مرکزاصلی آن منطقه آزاد کیش است . مرکز موقت فعالیت شرکت در شرف تأسیس ، جزیره 
کیش می باشد. 

6(هویت کامل و اقامتگاه موسسان اشخاص حقوقی و حقیقی :

شناسۀ ملی اشخاص نام پدراشخاص حقیقی یا حقوقی
تعداد سهامصادره /محل ثبتشمارۀ شناسنامه/ثبتحقوقی/ کد ملی

2،100،000اصفهان12849320522489عباسعلی صدوق

1،050،000آباده241097935110حسینبهاره آستانه

2،100،000تبریز137561796678اسدالهاحمد کتابفروش

2،100،000شمیران0452329531712هاشموحید صباغیان

2،100،000کیش1400684572013393*شرکت آرین سازه آتی کیش

1،050،000دماوند043925680181جعفرمصطفی ابراهیمی

1،050،000تهران00456492611387محمدمحسن قریب

2،100،000کیش109801666618637*شرکت نارگون کیش

1،050،000تنکابن22181261684061محرمعلیغالمرضا جهانشاهی

1،050،000تنکابن221934869528محرمعلیمحمد رضا جهانشاهی

2،100،000چایباره4938129956عباسنصراله حاتمی

2،100،000کیش10861521094464*شرکت بهساز کیش

2،100،000کیش1400953313114142*امداد آسانبر بهساز کیش

700،000زرندیه618971698135سیف الهمسیح اله صفا

2،100،000تهران00437081611067ابوالحسنمجتبی حقیریان

2،100،000تهران00564853013382داوودمحمد رضا مشیری

1،050،000گرمسار4609371367104عباسرحمان سادات نجفی

700،000تهران1010167111471379*شرکت مهندسی ایتوک ایران

700،000ارومیه2751826296382خلیلمحمد حسین ترابی

700،000تهران00685808359268محمدحسینصنم ترابی

2،100،000تبریز102001173445674*شرکت مهندسین مشاور فراز آب

2،100،000کیش1400747529913601*آداک آرنیکا کیش

2،100،000تنکابن2218518104202صادقبهرام گلی جانی مقدم

1،050،000تهران0041797124900مجیدمحمد صادق مبرهن نیاکان

1،050،000تهران00418127780600حمیدهرمز مبرهن نیاکان

شرکت کندو کاو انرژی  پارس 
2،100،000کیش140002217119947*کیش

1،400،000ارس140031962301045*شرکت پارمیس نگین ارس

700،000تهران00560151351638محمدناهید قلعه خندابی

2،100،000سراب165019337411377محمد علینصرت اله ضرغام

شرکت دوستداران آینده ساز 
700،000کیش1400835769013842*کیش

2،100،000اصفهان12860770601057محمد رضاالهام صفایی پور

1،400،000تهران10102237525181554*شرکت کندو کاو انرژی  پارس

7( مبلغ سرمایه شرکت : 70،000،000،000 ریال) هفتاد میلیارد ریال(
8( میزان آورده نقد سرمایه شرکت : 17،150،000،000 ریال )هفده میلیارد و یکصدو پنجاه میلیون ریال( به صورت نقد

9( مشخصات و اوصاف آورده غیرنقد: -
10( نوع سهام : عادی با نام

11( ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال میباشد
12( میزان تعهد و پرداخت موسسان : سرمایه شرکت 70،000،000،000ریال نقد منقسم به هفتاد میلیون سهم عادی هزار ریالی میباشدکه هفتاد درصد آن 
توسط موسسین تعهد شده و 35 درصد از مبلغ تعهد شده به مبلغ 17،150،000،000 ریال به صورت نقد طی گواهی شماره 99/97027 مورخ 99/10/27 

به حساب شماره 1-804650-730-1764 نزد بانک گردشگری شعبه کیش واریز گردیده است .
13( مزایایی که موسسان برای خود در نظر گرفته اند : مزایایی در نظر گرفته نشده است 

14( حداقل و حداکثر سهام پذیره نویسی برای اشخاص حقیقی و حقوقی : حداقل 350،000 سهم و حداکثر 2،100،000 سهم معادل 3 درصد کل سهام 
شرکت

15( هزینه های تأســیس شــرکت : هزینه های تأسیس شرکت تا زمان شروع فعالیت ، حداکثر 2،100،000،000ریال ، معادل 2% از سرمایه شرکت پیش 
بینی شده است .)مجموع هزینه های تأسیس شرکت شامل هزینه های بررسی ،مطالعات ، حق الزحمه و حق المشاوره مشاوران و کارشناسان اداری و 
پشتیبانی ، آگهی و تبلیغات در رسانه های گروهی ، تهیه و تنظیم اساسنامه، برنامه تجاری ، آئین نامه ها و دستوالعمل ها و سایر اوراق و اسناد مورد نیاز ، 

تخصیص سهام، برگزاری جلسات و مجامع ، صدور برگه های موقت سهام ، پذیره نویسی و سایر هزینه ها براساس مندرجات بیانیه ثبت(
16( مشخصات حساب بانکی مربوط به پذیره نویسی : حساب شماره 1-804650-730-1764 بانک گردشگری شعبه کیش کد 1764

17( مدت پذیره نویسی : پذیره نویسی از اول وقت اداری روز یکشنبه 1400/01/22 آغازو تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1400/02/20 به مدت 30 
روز ادامه خواهد داشت .

تذکر : چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد عملیات پذیره نویسی متوقف خواهد شد .
18( مجوز موافقت اصولی ایجاد شرکت : مجوز فعالیت شرکت ، به موجب نامه شماره                مورخ                       از وزارتخانه/سازمان/نهاد/ارگان/          
اخذ گردیده است . همچنین براساس نامه شماره 41/815137 مورخ 1399/12/27 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی سازمان منطقه آزاد 

کیش مجوز انتشار اعالمیه پذیره نویسی اخذ شده است .
شایان ذکر است براساس نامه شماره 122/80586 مورخ 1399/12/27 سازمان بورس و اوراق بهادار این شرکت معاف از ثبت نزد آن سازمان بوده. و 

فعالیت این شرکت به هیچ وجه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نیست
19( اظهار نامه موسسان و طرح اساسنامه شرکت برای مراجعه عالقمندان ، به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شده است .

20(روزنامه کثیراالنتشــار شــرکت : روزنامه کثیراالنتشار جهت درج اطالعیه های بعدی شرکت تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس ، روزنامه های 
اطالعات ، اقتصاد کیش ، خبر کیش خواهد بود .

21( مشخصات عامل :

22(چگونگی پذیره نویسی :
عالقه مندان به پذیره نویسی می بایست در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی ، با مراجعه به یکی از شعب بانک گردشگری ، مبلغ 350 ریال معادل 35 
درصد از قیمت اســمی ، بابت تعداد ســهامی که مایل به پذیره نویسی آن هستند را به حساب شماره 1-804650-730-1764 به نام شرکت کارآفرینان 
نوآور سرزمین ایرانیان کیش سهامی عام در شرف تأسیس ، نزد بانک گردشگری شعبه کیش با کد 1764 واریز نمایند . اشخاص حقیقی یا حقوقی که در 
پذیره نویسی مشارکت می نمایند ، بایستی مدارک زیر را به متصدی مربوطه در شعبه بانک محل پذیره نویسی تحویل داده و نسخه دوم فرم تکمیل شده 

"برگ تعهد خرید سهام" و یک نسخه از فیش واریز وجه را به عنوان رسید دریافت نمایند .
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی :

23( یک نسخه از فیش واریز وجه 
24( نسخه اول تکمیل شده "برگ تعهد خرید سهام" شرکت کارآفرینان نوآورسرزمین کیش سهامی عام در شرف تأسیس

25( فتوکپی صفحه اول شناسنامه ، شماره کد ملی و کد پستی 
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی :

26( یک نسخه از فیش واریز وجه
27( نسخه اول تکمیل شده "برگ تعهد خرید سهام" شرکت کارآفرینان نوآورسرزمین کیش سهامی عام در شرف تأسیس

28( فتوکپی آگهی تأسیس و آخرین روزنامه رسمی حاوی اسامی مدیران 
شعب فعال برای پذیره نویسی به شرح جدول زیر می باشد .

29( چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان :
در پایان مهلت پذیره نویسی ، سهام پذیره نویسی شده با توجه به حداقل و حداکثر تعیین شده در بند 14 این اعالمیه ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
چنانچه تعداد سهام پذیره نویسی شده از تعداد سهام عرضه شده بیشتر باشد ، سهام پذیره نویسی شده صرفًا تا حد سهام عرضه شده براساس اولویت 
تاریخ و ساعت پذیره نویسی ، حسب مندرجات ماشین تحویل دار بانک ، تخصیص خواهد یافت . وجوه متعلق به پذیره نویسانی که سهامی به ایشان 

تخصیص داده نشود ، حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد .
30( مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیه پذیره نویسی بر عهده ناشر است .

31( ناشــر، شــرکت تأمین سرمایه ، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر ، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر 
قصور ، تقصیر ، تخلف و یا به دلیل ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل و ترک فعل آن ها باشد ، متضرر گردیده اند .

شرکت کارآفرینان نو آور سرزمین ایرانیان کیش سهامی عام در شرف تأسیس

1-موضوع شرکت : مطابق ماده 2 طرح اساسنامه
2-مرکز اصلی شرکت : جزیره کیش – میدان پردیس- برج گودمن – طبقه هشتم – واحد 2

3-مدت شرکت : نا محدود
4- سرمایه شرکت : 70،000،000،000 ریال نقد

5- شماره و تاریخ مجوز انتشار اعالمیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن 
6- مشخصات پذیره نویس :

تعداد سهام درخواستی ................................................. سهم با نام،
مبلغ اسمی کل سهام درخواستی  1000 ریال

مبلغ پرداخت شده .................................................................. ریال،
مبلغ ........................................... ریال بابت خرید تعداد ............ سهم با نام شرکت، طی فیش شمارۀ ............... به تاریخ ........................ از طریق بانک 
....................... شعبۀ ................. کد شعبه ..................، به حساب شمارۀ ....................................... بانک ............................. به نام .............   واریز گردید.

نشــانی پســتی خریدار: اســتان ....................... شــهر .................... خیابان .......................... کوچه ............................. پالک ........................ طبقه 
........................ کدپستی ............................... 

شمارۀ تلفن و کد شهر ............................................... شمارۀ نمابر ................................

امضای شخص حقیقی                    مهر وامضای نماینده شخص حقوقی               مهر و امضای بانک

اشخاص حقیقی

نام: ............................................. به تفکیک حروف 
نام خانوادگی: ............................... به تفکیک حروف 

نام پدر:  .................................. شماره شناسنامه: ................. محل صدور شناسنامه: ...........
محل تولد:  .............................  تاریخ تولد: .........................................
کدپستی:   .................................. کد ملی: .........................................

مشخصات حساب بانکی: 
بانک ............. شعبه .................. کد شعبه ................. شماره حساب.............................

اشخاص حقوقی
نام شرکت:  .................................. به تفکیک حروف 

شماره ثبت: ................................   تاریخ ثبت: .............................. محل ثبت: ..................
نوع شخصیت حقوقی: .........................................................................................

مشخصات حساب بانکی: 
بانک ............. شعبه .................. کد شعبه ................. شماره حساب.............................

تلفن تماسمرکز اصلی عاملموضوع فعالیت شخصیت حقوقی نام بانک

07644420340 شعبه کیش بانکداری    بانک گردشگری گردشگری

تلفن تماسآدرس  شعبه نام بانک

07644420340هرمزگان – بندرلنگه – کیش – میدان پردیس- برج گودمنکیش گردشگری

اعالمیه پذیره نویسی شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیش)سهامی عام( در شرف تأسیس


