آگهی پذیرهنویسی افزایش سرمایه
بانک سینا (شرکت سهامی عام)
ثبت شده به شمارۀ ثبت  4092شناسه ملی 19169426101
به اطالع میرساند به استناد مصوبۀ مجمع ممعومی قعو الععاد (نوبع دم ) بانع

سعانا (شعکت سعاامی معا ) ،

مععور  3000/30/30م مجععوش شععمار 363/650082مععور  3000/35/30سععاشماب بععورا م امرا باععادار م مجععوش
شمار  385303مور  3000/32/33بان

مکتزی جماوری اسالمی ایکاب  ،مقکر گکدید سکمایۀ بان

اش طکیق صعدمر

ساا جدید اش مبلغ  20333مالاارد ریال به مبلغ  330333مالاارد ریال ،منقسم به  330333مالاوب سام  30333ریالی به
شکح شیک اقزایش یابد:
 )3سکمایه قعلی بان  :شش هزار مالاارد ریال،
 )6مبلغ اقزایش سکمایه :چاار هزار مالاارد ریال،
 )0مبلغ سکمایه پس اش اقزایش :د هزار مالاارد ریال،
 )4ارشش اسمی هک سام :ی

هزار ریال،

 )8تعداد ساا مکضه شد  :چاار مالاارد سام،
 )2نوع سام :مادی با نا ،
 )0محل اقزایش سکمایه:اقزایش سکمایۀ بان

اشمحل مطالبات حال شد م آمرد نقدی ساامداراب انجا خواهعد

شد .
 )5موضوع اقزایش سکمایه :توسعه قعالا های بانکی م اصالح ساختار مالی
 )0به هک صاحب سام ،در اشای هک  333سام متعلقه در تاریخ  ،3000/30/30تعداد  20حق تقعد خکیعد سعام
جدید تعلق میگاکد .بدیای اس تعداد دقاق ساا م حقتقد های متعلقه هک سعام در گواهانامعۀ حعقتقعد
محاسبه م به ساامداراب امال خواهد شد.
 )33ساامدارانی ته ظکف مدت هف رمش اش تاریخ انتشار آگای به مل تغااک آدرا م یا به هعک دلاعل ،گواهانامعۀ
حقتقد خود را دریاق ننمایند ،میتوانند جا دریاق گواهانامۀ مکبوطه به آدرا منعدر در بنعد  36ایع
آگای مکاجعه نمایند.
 )33مال استفاد اش حقتقد در خکید ساا جدید 23 ،رمش اش تاریخ انتشار ای آگای میباشد.

 )36ساامداراب محتکمی ته تمایل به استفاد اش حق تقد خود دارند ،حسب مورد باید بک اساا موارد باعاب شعد
شیک اقدا نمایند:
 ساامدارانی ته به موجب گواهی حقتقد خکید ساا جدید ،قاقد مطالبات بود م یا مطالبات آنعاب،
باای ساا جدید را تأما نمیتند ،میبایس ظکف مال مقکر باای ساا یا مابهالتفامت آب را به
حساب جاری شمار  002-4-3004002-3ای بان

نزد بان

سانا شعبۀ شااد باشعتی تعد 002

ماریز م رساد بانکی مکبوطه را به انضما گواهانامۀ حقتقد خکید ساا جدید ،ظکف مال استفاد
اش حقتقد  ،با پس سفارشی به نشانی تاکاب ،خااباب استاد مطاکی ،بعد اش ماکممعاد ،شعمار ،350
طبقه امل ،تد پستی  ،3850005433مدیکی سکمایه گذاری م امورمجام ارسال نمود م یا مدارک
را مستقاماً به مدیکی سکمایه گذاری م امورمجام بان

سانا ماق در نشانی قو تحویعل م رسعاد

دریاق نمایند.
 ساامدارانی ته به موجب گواهانامۀ حقتقد خکید ساا جدید ،دارای مطالبات به مازاب باای ساا
جدید میباشند ،میبایس ظکف مال مقکر ضم تکمال گواهی حقتقد  ،مبنی بک امال مواققع
با تبدیل مطالبات به سکمایه ،مکاتب را با پس سفارشی به نشانی تاکاب ،خااباب استاد مطاکی ،بععد
اش ماکمماد ،شمار  ،350طبقه امل ،تد پستی  ،3850005433مدیکی سکمایه گذاری م امورمجعام
ارسال نمود م یا مدارک را مستقاماً به مدیکی سکمایه گذاری م امورمجعام بانع

سعانا ماقع در

نشانی قو تحویل م رساد دریاق نمایند.
 )30در صورت مد تمایل به مشارت در اقزایش سکمایه ،سعاامداراب معیتواننعد در مالع تعاعا شعد بعکای
پذیک نویسی نسب به ماگذاری حقتقد خود اش طکیق بورا امرا باادار تاکاب اقعدا نماینعد .بعا توجعه بعه
قابلا معاملۀ مککر حقتقد خکید ساا بان  ،خکیداراب ناایی میبایس قبل اش پایاب مال پعذیک نویسعی
نسب به ماریز باای ساا جدید به حساب جاری شمار  002-4-3004002-3ای بانع

نعزد بانع

سعانا

شعبۀ شااد باشتی تد  002اقدا تکد م رساد بانکی مکبوطه ،به انضما گواهانامۀ حعقتقعد خکیعد سعاا
جدید را ظکف مال مقکر با پسع سفارشعی بعه نشعانی تاعکاب ،خاابعاب اسعتاد مطاعکی ،بععد اش ماکممعاد،
شمار  ،350طبقه امل ،تد پستی  ،3850005433مدیکی سکمایه گذاری م امورمجعام ارسعال نمعود م یعا

سانا به نشانی قو تحویل م رساد دریاقع

مدارک را مستقاماً به مدیکی سکمایه گذاری م امورمجام بان

نمایند .بدیای اس در صورت مد ارسال مستندات یاد شد یا مد ماریز باای اسمی ،ساا جدیعد بعه آناعا
تعلق نخواهد گکق .
 )34حقتقد ساامدارانی ته در مال مقکر اش حقتقد خود استفاد ننمود اند م همچنا پار سعامهعای ایجعاد
شد  ،توسط بان

اش طکیق بورا امرا باادار تاکاب مکضه م مبلغ حاصل اش قکمش پس اش تسک هزینعههعا م

تارمزد متعلقه به حساب بستانکاری ساامداراب منظور خواهد شد.
نکات مهم:
 مسئولا صح م قابلا اتکای اطالمات امالماۀ پذیک نویسی بک ماد ناشک اس .
 ناشک ،شکت تأما سکمایه ،حسابکا ،ارششیاباب م مشامراب حقوقی ناشک ،مسئول جبکاب خسعارت مارد
به سکمایه گذارانی هستند ته در اثک قصور ،تقصاک ،تخلف م یا به دلال ارائۀ اطالمات ناقص م خالف ماقع
در مکضۀ املاه ته ناشی اش قعل یا تکک قعل آبها باشد ،متضکر گکدید اند.
 ثب امرا باادار نزد ساشماب بورا م امرا باادار ،به منظور حصول اطماناب اش رمای مقکرات قعانونی م
مصوبات ساشماب بورا م امرا باادار م شفاقا اطالماتی بود م به منزلۀ تأیاد مزایا ،تضما سعودآمری
میا توصاه م سفارشی درمورد شکت ها یا طکحهای مکتبط با امرا باادار توسط ساشماب نمیباشد.
 با توجه به شماب بکگزاری مجم ممومی مادی سالاانۀ بانع  ،ایع اقعزایش سعکمایه تعا تعاریخ بکگعزاری
مجم ممومی مادی نزد مکج ثب شکت ها به ثب خواهد رساد.
 سایک اقکادی ته تمایل به خکید حقتقد مکضه شد در بورا امرا باادار تاکاب را دارنعد جاع تسعب
اطالمععات باشععتک در خصععوی قعالاعع بانعع  ،مععیتواننععد بععه سععای اینتکنتععی بانعع

بععه آدرا

 www.sinabank.irمکاجعه م یا با شمار تلف 65م 363-55806460تماا حاصل نمایند.
 گزارش توجاای هائ مدیک در خصوی اقزایش سعکمایه ،گعزارش بعاشرا قعانونی در ایع خصعوی م
همچنا بااناۀ ثب ساا جدید در سای اینتکنتی بانع

بعه آدرا  www.sinabank.irم ساسعتم

جام اطالع رسانی ناشکاب به آدرا  www.codal.irدر دستکا میباشد.

هیأت مدیره بانک سینا (شرکت سهامی عام)

