
 

 24/06/1401تاریخ :                

   01-دم/14644شماره :              

 اطالعیه 
   پروژه ولیعصر محترم  با سالم و احترام خدمت اعضا و سهامداران 

ولیعصر و لزوم تأمین نقدینگی بخشی از اقساط باقیمانده زمین و همچنین بخشی از    زمین  با عنایت به قرارداد خرید 

  28/05/1401هزینه اخذ پروانه؛ و با توجه به تأئید نحوه سهام بندی پروژه توسط اعضای گرامی در جلسه عمومی مورخ  

این مرحله از سهامداران محترم  )تأئید نهایی در مجمع عمومی ساالنه(، تعاونی مسکن فوالد مبارکه در نظر دارد در  

 میلیارد تومان، در قالب فروش سهام، جذب سرمایه نماید.  20این پروژه جهت تأمین مبلغ  

 سهامداران عضو پروژه می توانند بر اساس شرایط ذیل نسبت به خرید سهام اقدام نمایند:

تصد و شش هزار و هفتصد و چهل و  ریال )دو میلیون و هش  2،806،747ارزش پایه هر سهم در این مرحله برابر-1

سهم )هفتاد و یک هزار و دویست و پنجاه و هفت( تعیین می گردد. شایان   71،257هفت ریال( و تعداد کل سهام  

تعاون )نامه شماره   اتاق  ارایه شده توسط کارشناسان  مورخ    29/ 1451ذکر است ارزش هر سهم طبق دستورالعمل 

 ورم محاسبه شده است :( بر اساس الگوی شاخص ت21/04/1401

            1401مرداد ماه  تورم شاخص    

 1401خرداد ماه تورم شاخص 
 

ارزش گذاری سهام در این پروژه صرفاً جهت تبدیل هزینه ها در هر مرحله به سهام می باشد و ارزش واقعی هر سهم براساس قیمت    :توضیح  

 واقعی پروژه و عرضه و تقاضا مشخص  می شود. 

مبارکه    سقف -2 فوالد  مسکن  تعاونی  سایت  در  ایشان  شخصی  صفحه  در  اعضا  از  یک  هر  خرید  قابل  سهام 

(www.tmfm.ir) است اعضا محترم می توانند تا سقف مشخص شده به هر میزان اقدام   بدیهی  می باشد   قابل رؤیت

 به خرید سهام نمایند. 

عدم مراجعه    و  پس از مهلت تعیین شدهلذا  تعیین می شود.    14/07/1401لغایت    27/06/1401مدت عرضه سهام از  -3

هر یک از سهامداران، به منزله انصراف از خرید تلقی می شود و شرکت تعاونی سهام خریداری نشده را مجدداً به  

 متقاضیان سهام )اعضا همین پروژه( عرضه خواهد کرد. 

 سکن فوالد مبارکهتعاونی م

* 

 ( 1401ماه )خرداد ارزش پایه سهم در سهام بندی قبلی

http://www.tmfm.ir/

