
 بيانيۀ ثبت سهام شرکت بانک پارسيان سهامی عام 

تذکر:

موضوع مادۀ 22 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلمی ایران )مصوب 1384(

بانک پارسيان

شمارۀ ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار : 0

تهران - شهرک قدس)غرب(، بلوار شهيد فرحزادي، خيابان زرافشان، شماره 4 تلفن: 88362600 کدپستی 

1467793811

شهر تهران در استان تهران

بيانيه ثبت سهام ناشي از افزايش سرمايه بانک ها و ليزينگ ها

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمينان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و 

شفافيت اطلعاتی بوده و به منزلۀ تأیيد مزایا، تضمين سودآوری و یا توصيه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با 

اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد. 

بيانيۀ ثبت
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6,800,000,000 سهم عادی 1,000 ریالی

بانک پارسيان

 این بيانيه، به منظور انتشار اطلعات مرتبط با عرضۀ سهام در دست انتشار شرکت بانک پارسيان سهامی عام، بر اساس 

مجموعۀ فرم ها، اطلعات، اسناد و مدارکی که در مرحلۀ ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده ، توسط ناشر تهيه و 

ارائه گردیده است. سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلعات مالی شرکت می توانند به بخش مربوط به اطلع رسانی 

شرکت در سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار، یا به سایت رسمی ناشر www.parsian-bank.com مراجعه نمایند. 

آگهی های شرکت بانک پارسيان از طریق روزنامۀ دنياي اقتصاد منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

سهام شرکت بانک پارسيان سهامی عام، در تاریخ 1383/08/04 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و با طبقه بندی در صنعت واسطه 

گریهای مالی با نماد وپارس مورد معامله قرار می گيرد. 
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هدف از انجام افزايش سرمايه

هدف بانک پارسيان ) شرکت سهامي عام(، از افزايش سرماية موضوع اين بيانيه ثبت، به شرح زير مي¬باشد. 

 هدف از افزايش سرمايه ايجاد ظرفيت براي گسترش عمليات بانکي و اصلح ساختار مالي ، کاهش ريسک ، بهبود کفايت سرمايه افزايش 

سقف وضعيت باز ارزي، افزايش حدفردي مشتريان و تسهيلت کلن و امکان ايجاد وافزايش سرمايه گذاري و افزايش حداموال غيرمنقول، 

تعدادشعب و درنتيجه بهبود ارائه خدمات وسودآوري است.

هدف شرکت بانک پارسيان سهامی عام، از افزایش سرمایۀ موضوع این بيانيۀ ثبت، به شرح زیر می باشد. 

هدف از انجام افزایش سرمایه : 

تشریح طرح افزایش سرمایه : 

 مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نياز جهت اجرای برنامه های یاد شدۀ فوق 6,800,000,000,000 ریال و منابع تأمين آن به شرح جدول زیر 

می باشد. 

سرمایه گذاری مورد نياز و منابع تأمين آن : 

دلیل تغييرات مابه التفاوت شرح
 برآورد قبلی 

 )ميليون ریال( 
در تاریخ 

22/12/1391

 آخرین برآورد 
 )ميليون ریال( در 

تاریخ 
22/12/1391

آورده نقدي و مطالبات سهامداران 6,800,000  6,800,000  0 

جمع  6,800,000  6,800,000  0 منابع

افزايش ظرفيت جذب منابع بانک 6,800,000  0  6,800,000 

جمع  0  6,800,000  6,800,000 مصارف

با توجه به برنامۀ ارائه شده، شرکت بانک پارسيان  در نظر دارد سرمایۀ خود را از مبلغ 13,200,000,000,000 ریال به مبلغ 

20,000,000,000,000ریال از محل ، مطالبات و آورده نقدی سهامداران به شرح زیر افزایش دهد: 

مبلغ افزایش سرمایۀ پيشنهادی و محل تأمين آن :

0 ریال )معادل 0.00 درصد( از محل آورده نقدی سهامداران،

6,800,000,000,000 ریال )معادل 51.52  درصد( از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران، 

0 ریال )معادل 0.00 درصد( از محل سود انباشته، 

0 ریال )معادل 0.00درصد( از محل اندوخته طرح و توسعه، 

0 ریال )معادل 0.00 درصد( از محل سایر اندوخته ها، 

0 ریال )معادل 0.00 درصد( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ،
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