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 [11128شمارۀ ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ]
 

 [1391 /11 /24ثبت شده در ]
 
 

 تذکر:
منظسر حصااسا ایمانان اا ریا ت مررراق نانسنی و مصااسباق ثبت اوراق بهادار نزد ساااامان بسرس و اوراق بهادارب ب 

ها ساامان و شفافات ایالیاتی بسده و ب  منزلۀ تأ اد مزا اب تضمان سسدآوری و  ا تسصا  و سفارشی در مسرد شرکت
 باشد. نمی بسرس و اوراق بهادار های مرتبط با اوراق بهادار تسسط ساامان ا یرح

 بهادار اوراق و بسرس ساامان

 F-SP-37    :کد



 

 

 شرکت پخش البرز )سهامی عام(

 

 میلیون ریال 450.000ریالی به مبلغ  1000سهم  450.000.000

 سهام عادی بانام
 

 
ب بر اساااس (سااهامی یاسپخش البرا )منظسر انتشااار ایالیاق مرتبط با یر ااۀ سااهاس در دساات انتشااار شاارکت ا ن باانا ب ب 
شدهمجمسیۀ فرس ساامان بسرس و اوراق بهادار ارائ   سناد و مدارکی ک  در مرحلۀ ثبت ب   شر تها  و هاب ایالیاقب ا سط نا ب تس

 است.گرد ده ارائ 

شرکت میگذاران ب سرما   سی ب  ایالیاق مالی  ستر سامان  جامع ایالعتسانند منظسر د شران اوراق بهادار ب  ب   سانی نا ر
 مراجع  نما ند.  www.Codal.irآدرس

 ارائ  خساهد گرد د. منتشر و ب  یمسس ایالیاق اا یر ق روانامۀپخش البرا های شرکت آگهی
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 )سهامی عام(پخش البرز بیانیۀ ثبت سهام شرکت 
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 مشخصات ناشر  .1
 شرکتتاریخچه فعالیت  .1.1

در  01/12/1353مسرخ  20895ب  صسرق شرکت سهامی خاص تاساس شده و یی شماره  1353شرکت پخش البرا در ساا 

ب  سهامی یاس تبد ل و  10/03/1376اداره ثبت شرکت ها و مالکات صنعتی تهران ب  ثبت رساده است . نسع شرکت در تار خ 

بر اساس مصسب  مجمع یمسمی فسق العاده ب مجدداً ب  سهامی خاص تغاار  افت . آخر ن تغااراق در  14/02/1387در تار خ 

ب  سهامی یاس  مجمع یمسمی فسق العاده انجاس شده ک  یی آن شرکت 04/06/1391جلس  مسرخ نسع شرکت ب  مسجب صسرت

ساامان بسرس اوراق بهادارب اجااه ثبت تغااراق مذکسر  ب   26/10/1391مسرخ  207288/121تبد ل و براساس مجسا  شماره 

در روانام  رسمی ب  ثبت  07/11/1391تار خ  اداره ثبت شرکت ها و مؤسساق غارتجاری تهران داده شده ک  ا ن تغااراق در

 رساده است. شرکت پخش البرا )سهامی یاس( در حاا حا ر جزء واحدهای تجاری فریی شرکت سرما   گذاری البرا 

  می باشد.
 

 

 موضوع فعالیت شرکت .1.2
 

تصس ب مجمع یمسمی ب   04/06/1391اساسنام  ک  در تار خ  2مس سع فعالات شرکت پخش البرا )سهامی یاس( یبق ماده 

ا ر است : پخشب تامانب  شرحدر اداره ثبت شرکت ها ب  ثبت رساده استب  ب   07/11/1391فسق العاده رساده و در تار خ 

فروشب وارداق و صادراق و کلا  فعالات های مجاا باارگانی داخلی و خارجی ب بااار ابی و بااارساای غارشبک   تسا عب خر د و

ای مجاای غارهرمی و ی و تجهازاق پزشکیب بااار ابی و بااارسا یب بهداشتیب دارو ع کاال اا ایم اا غذاای در امان  هر نس

 غارشبک  ای.
 

 بازار سهام شرکت  .1.3

 است. شده پذ رفت فرابسرس ا ران در  24/11/1391 در تار خ پخش البرا )سهامی یاس(  سهاس شرکت
سهاس صنعت با یبر  شرکت هم اکنسن  صسالق دارو ی مسادبندی در  مسرد معامل  دوس فرابسرس در بااار  و پخش با نماد و مح

 گارد.نرار می
 

  ترکیب سهامداران .1.4
 درصد سهام تعداد سهام نوع شخصیت سهامدارنام 

 48/54 517.572.000 (سهامی یاس) (سهامی یاس) شرکت سرما   گذاری البرا

 54/17 166.604.000 (سهامی یاس) (سهامی یاس) شرکت البرا دارو

 06/10 95.601.000 (سهامی یاس) (سهامی یاس) شرکت سبحان دارو

 8/1 17.069.000 (سهامی یاس) (سهامی یاس) رکت سرما   گذاری ایتالءالبراش

 12/16 153.154.000  کمتر اا  ک درصد–سا ر 
 100 950.000.000 - جمع
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 مدیرهمشخصات اعضای هیئت .1.5

مد ره اشااخاص ا ر ب  ینسان ایضااای ها ت  1398/04/30  مسرخ  بطسر فسق العادهب  مسجب مصااسب  مجمع یمسمی یادی 
ب  ینسان  آبادی فاض نژاد آر ن یرال آنایمد ره ها ت 28/07/1399دند. همچنان بر اساااس مصااسب  مسرخ انتخاب گرد 

 مد ریامل شرکت انتخاب گرد ده است.

 نماینده سمت نام
 ماموریت مدت

 موظف/غیرموظف
 خاتمه شروع

 غارمسظف 30/04/1400 1398/04/30 محمدر ا روئانی رئاس ها ت مد ره (سهامی یاس) شرکت سرما   گذاری البرا

 (سهامی یاس) ا ران دارو
نا ب رئاس ها ت 

 مد ره
 غارمسظف 30/04/1400 1398/04/30 محمد  زدانی

 (سهامی یاس) داروساای تسلاد دارو
یضس ها ت مد ره  و 

 یاملمد ر
 مسظف 30/04/1400 1398/04/30 یرال آر ن نژادفاض آبادی

 غارمسظف 30/04/1400 1398/04/30 سادحساس الد ن شر ف ناا یضس ها ت مد ره (سهامی یاس) گروه دارو ی سبحان

 رکت سرما   گذاری ایتالءالبراش
 (یاسسهامی)

 مسظف 30/04/1400 1398/04/30 محمدجساد کربالئی یاهر یضسها ت مد ره

 
  شرکتقانونی بازرس و  مشخصات حسابرس .1.6

ب  ینسان حسابرس و باارس  مفاد راهبرمسسس  حسابرسی  3/04/1399ب  مسجب مصسب  مجمع یمسمی یادی ساالن  مسرخ 
مفاد حسابرسی انتخاب گرد ده است. حسابرس و باارس نانسنی شرکت در ساا مالی نبل مسسس    کساانانسنی برای مدق 

  بسده است. راهبر
 

 سهام شرکت وضعیت .1.7

 :باشدب  شرح ا ر می جاری و دو ساا اخاریی ساا پخش البرا  سهاس شرکت  و عات

 شرح
 تا تاریخ سال جاری

(30/09/1399) 
 1397سال  1398سال 

 600.000.000 950.000.000 950.000.000 تعداد کل سهاس شرکت
 58/11 94/13 73/15 آااد درصد سهاس شناور

 2.628 21.936 44.130 آخر ن نامت )ر اا(
 

 روند سودآوری و تقسیم سود .1.8

 باشد:مازان سسد )ا ان( خالص و سسد ترسام شده شرکت یی س  ساا مالی اخار ب  شرح ا ر می
 1396سال  1397سال  1398سال  شرح

 68 410 811 سسد )ا ان( وانعی هر سهم شرکت اصلی )ر اا(
 68 210 710 هر سهم )ر اا(سسد نردی 

 520.000 600.000 950.000 سرما   )مالاسن ر اا(
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 نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه .2
محل آورده نردی مطالباق مالاسن ر اا و اا  950.000مالاسن ر اا ب  مبل   600.000افزا ش ساارما ۀ نبلی شاارکت اا مبل  

صسرق گرفت  است. نتا ج حاصل اا افزا ش سرما ۀ مزبسر ک  تامان سرما   در گردش منظسر  بسده ک  ب  حاا شده سهامداران
صماماق مجمع یمسمی فسق شده و در تار خ  21/07/1398العادۀ مسرخ یی ت صس ب  شرکت 22/02/1399ت ها نزد مرجع ثبت 

 ثبت رسادهب در جدوا ذ ل منعکس شده است.  ب 

 مالاسن ر ااارناس ب                                                                                                                                                    
 

 

 تشریح طرح افزایش سرمایه .3
 

 هدف از انجام افزایش سرمایه .3.1

 باشد. بااناۀ ثبتب ب  شرح ا ر می سهامی یاسب اا افزا ش سرما ۀ مس سع ا نپخش البرا )سهامی یاس( هدف شرکت 
 
 خرید خودرو جهت ناوگان حمل و نقل -

شتن محل و مسنعات مناسب برای نگهداری کاالهاب ساستم و ناوگان  بدون ترد د مهم تر ن دارا ی شرکتهای تسا ع بعد اا دا
یمل نمسده و پخش محصسالق ب   حمل و نرل مناسب است ب  گسن  ای ک  بتساند ب  مسنع و در امان مناسب ب  تعهداق خسد

 بهتر ن شکل صسرق دهد.
ناوگان فعلی شاارکت ب  دلال فرسااسده شاادنب تسان انجاس ا فای تعهداق و وظا ف خسد را ب  آرامی اا دساات داده و و ااعات 

شکل مساج  می سهم نابل تسجهی اا بااار را در شرکت را با م سهامی یاس( یلی رغم آنک   شرکت پخش البرا ) حساه نما د. 
شکالتی درا ن  ست  با م سانی نما د و پاس ست بروا ر ست  ا پخش در اختاار دارد با ا ن وجسد ناوگان حمل و نرل خسد را نتسان

 حساه مساج  است.
 
 تامین سرمایه در گردش-

شرکت و در راستای تامان مخارج جاری و ناااهای جاری شرکت و سرما   در گردش مسرد نااا و  مراوداق متعدد ب  با تسج  

های شرکت  روری است ک  مبالغی تحت ینسان سرما   در گردش اا یر ق افزا ش ب  منظسر یدس تاخار در فرآ ندها و فعالات

 سرما   تامان شسد.

ر پاره ای مسانع شرکت نااامند تامان مالی مسنت و سرما   در گردشی است در رابط  با و عات شرکت و یملااق مرتبط با آن د

 ک  در صسرتی ک  نتساند تامان کند ممکن است فعالات و یملااق با تاخار و امانبر شدن مساج  شسد. 

 

 

 شرح
 برآورد انجام شده

 مطابق بیانیه ثبت

 27/04/1398در تاریخ  

 اطالعات واقعی

 31/06/1399 در تاریخ

مبلغ 

 مغایرت 

بع
منا

 

 0 350.000 350.000 افزا ش سرما   

 0 350.000 350.000 جمع منابع

ار
ص

م

 ف

 0 350.000 350.000 سرما   در گردش

 0 350.000 350.000 جمع مصارف
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 گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آنسرمایه .3.2

و منابع تأمان آن ب  شرح  ر اامالاسن  450.000 مبل   شدۀ فسقهای  اد گذاری مسرد نااا جهت اجرای برنام مبل  کل سرما  
 باشد. جدوا ا ر می

 ارناس ب  مالاسن ر اا                                                                                                                                                  

 

 

 

 بلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادی و محل تأمین آنم .3.3

شرکت  شدهب  سهامی یاس(با تسج  ب  برنامۀ ارائ   سرما ۀ خسد را  پخش البرا ) مالاسن ر اا ب   950.000اا مبل  در نظر دارد 
ب  شرح ا ر  مطالباق حاا شده و آورده نردی سهامداران)اا یر ق صدور سهاس جد د( محلب اا مالاسن ر اا 1.400.000مبل   

 افزا ش دهد.
    صد( اا محل مطالباق و آورده نردیدر 100مالاسن ر اا )معادا  450.000مبل. 

 
 
 

  مطالبات سهامداران .3.4

 :باشدشرح ذ ل میب  30/12/1399جزئااق مطالباق سهامداران یمدۀ شرکت و منشاء ا جاد آن در تار خ 
 ارناس ب  مالاسن ر اا

 سهامدار
درصد 

 سهامداری

ناشی از مبلغ مطالبات 

 سود سهام
 سهم از افزایش سرمایه جمع مطالبات سهامدار مبلغ سایر مطالبات

 245.160 49.322 49.322 0 48/54  شرکت سرما   گذاری البرا

 78.930 2.579.671 2.579.671 0 54/17 (سهامی یاس) شرکت البرا دارو

 45.270 785.556 785.556 0 06/10 (سهامی یاس) شرکت سبحان دارو

 رکت سرما   گذاری ایتالءالبراش
 (سهامی یاس)

8/1 0 7.745 7.745 8.100 

 72.540 47.226 0 47.226 12/16 کمتر اا  ک درصد–سا ر 
 450.000 3.469.520 3.422.294 47.226 100 جمع

 

 باق ساااهامداران یبق آخر ن گزارش تحس لی ب  حساااابرس در تار خ  30/12/1399تا تار خ  تس ااااحاق: مطال
 مالاسن ر اا بسده و سا ر مطالباق ناشی اا خر د محصسالق داروئی می باشد 47.226بمبل   06/02/1400

 

 شرح
 آخرین برآورد 

 3/09/1399 در تاریخ   

 برآورد قبلی

 09/12/1399 در تاریخ   

بع
منا

 

 450.000 450.000 افزایش سرمایه 
 450.000 450.000 جمع منابع

 300.000 300.000 خرید خودرو جهت ناوگان حمل و نقل

 150.000 150.000 تامین سرمایه در گردش

 450.000 450.000 جمع مصارف
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 تشریح جزییات طرح .4

 :باشدپاشنهادی ب  شرح ا ر میجز ااق یرح مس سع افزا ش سرما   
 

 اجرای طرح توسعه .4.1
 

 بهسازی /ریزی شده بابت اجرای طرح توسعهمصارف برنامه .4.1.1

 باشد:شرح جدوا ا ر می  ر زی شرکت بابت اجرای یرح تسسع /بااساای بمصارف برنام 
 ارناس ب  مالاسن ر اا

 شرح
 درصد

 

 آخرین برآورد

 1399سال 
 باقیماندهمخارج  مخارج انجام شده

 درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ

 100 300.000 0 0 100 300.000 100 خر د خسدرو جهت ناوگان حمل و نرل

 برداریزمان، ظرفیت و نحوۀ بهره .4.1.2

 مت رسانی و نسساای ناوگان خسدب خسدروهای ا ر را تحصال نما د :دشرکت نصد دارد ب  منظسر بهبسد ظرفات خ

 

 تعداد نسع خسدرو

 18 تن 5و  2ا سساو 

 20 تن 6ا سساو

 14 وانت اامااد/کارا

 2 تن 18ا سساو 

 .تحصال خساهد شد و ب  ناوگان ا اف  می شسند 1400ا ن خسدرو ها در ساا 
 

 بندی تأمین منابع و مصارف مالی طرحبرنامۀ زمان .4.1.3

 بندی ا ر نسبت ب  تأمان منابع و مصارف مالی انداس نما د. ب در نظر دارد مطابق برنامۀ امان(سهامی یاسپخش البرا )شرکت 
 ارناس ب  مالاسن ر اا                      

 شرح
 جمع 1400سال 

 جدید قبلی جدید قبلی

 450.000 450.000 450.000 450.000 آورده نقدی و مطالبات

 450.000 450.000 450.000 450.000 جمع منابع

 300.000 300.000 300.000 300.000 ناوگان حمل و نقلخرید خودرو جهت 

 150.000 150.000 150.000 150.000 تامین سرمایه در گردش

 450.000 450.000 450.000 450.000 جمع مصارف
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 بینی سود و زیان طرحپیش .4.1.4

 باشد:بانی سسد و ا ان یرح مس سع افزا ش سرما   در صسرق انجاس ب  شرح جدوا ا ر میپاش
 

 ااارناس ب  مالاسن ر 
 

  1402  1401  1400 ساا /شرح

  3.366.161  2.692.929  2.154.343 درآمدهای یملااتی

 (2.995.884) (2.396.707) (1.917.366) بهاى تماس شده درآمدهای یملااتی

  370.278  296.222  236.978 سسد )ا ان( ناخالص

 (173.952) (139.162) (111.329) هاى فروشب ادارى و یمسمىهز ن 

  196.326  157.061  125.649 سسد یملااتی

 (49.081) (39.265) (31.412) مالااق

  147.244  117.796  94.236 سسد یرح

  50.000  50.000  50.000 استهالک

  197.244  167.796  144.236 جر ان نردی
 

 

 طرح  NPVو   IRRخالص جریانات نقدی، دورۀ بازگشت سرمایه، 

 نتیجه محاسبه شرح شرح

 23.767 میلیون ریال ارزش فعلی خالص

 30% درصد نرخ بازده داخلی 

%25 درصد تنزیلنرخ   

 ماه8سال و 2 سال دوره بازگشت افزایش سرمایه
 
 

 سرمایه در گردش مورد نیاز تأمین  .4.1.5

 باشد:جز ااق سرما   در گردش مسرد نااا ب  شرح ا ر می

 ااارناس ب  مالاسن ر   
 روز- دوره گردش مبلغ  شرح

 90 150.000 تامان سرما   در گردش

  150.000 جمع سرمایه در گردش مورد نیاز

 
با تسج  ب  فعالات شرکت ک  ماهات پخش داردب در پاره ای مسانع ب  مشکل نرد نگی برخسرد می نما د ک  نااا ب  سرما   در 

 گردش است.
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  شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه هایبرنامه .5
 خساهد بسددر صسرق یملی نشدن شرکت ب  دنباا بهبسد دوره وصسا مطالباق و استررا 

 

مدیره در تغییرات ایجاد شده در اطالعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت .6
 خصوص افزایش سرمایه

 تا کنسن تغاار نابل تسجهی صسرق نگرفت  است. تسجاهی گزارش تها  امان اا شرکت یاقایال در

 تبطهای مرو ریسک انداز شرکتچشم .7
 ریسک عدم جذب کاالهای جدید و نقدینگی -

با تسج  ب  ا نک  محصسالق شرکت در نالب سبدهای دارو ی و کاالی مصرفی یر   می گرددب ورود محصسالق جد د و 

انحصاری اا سسی تامان کنندگان و تسلادکنندگان ب  سبد محصسالق شرکت می تساند منجر ب  سسدآوری و تنسع سبد کاال ی 

جذب ا ن محصسالق یاملی اساسی است. بنابرا ن مشکالق نرد نگی  شرکت گردد ک  در ا ن ارتباط وجسد نرد نگی کافی برای

 می تساند ب  ینسان مانعی مهم جهت جذب کاالهای جد د در سبد دارو ی شرکت ب  حساب آ د. 

 وجود رقبا -

آوری تسان مالی کمتر در مرا س  با رنبا بایث اا دست دادن بخشی اا سبد محصسالقب اا دست رفتن سهم بااار و کاهش سسد 

 شده و تهد دی برای حااق بلند مدق شرکت تلری می گردد.

 نارضایتی تامین کنندگان -

همانگسن  ک  پاشتر ینسان شدب  کی اا یسامل و فاکتسرهای اصلی جلب ر ا ت تامان کنندگان دوره بااپرداخت تعهداق می 

تسافراق انجاس شده باشدب تسان جذب و تامان  باشد. بد ن صسرق ک  هر چ  دوره پرداخت بدهی ب  تامان کنندگان متناسب با

مسجسدی انبار باشتر بسده  و یدس وجسد نرد نگی کافیب بایث افزا ش دوره پرداخت تعهداق و در نتاج  نار ا تی مشتر ان و 

 همچنان اا دست دادن سهم بااار می گردد. 

 نویسی سهامپذیره .8
 تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه وجود حقنحوۀ عمل ناشر در صورت  .8.1

پخش البرا )سهامی یاس( شرکت ب افزا ش سرما  نس سی نشده( ناشی اا تردس استفاده نشده )سهاس پذ رهوجسد حقدر صسرق 
 .انداس نما د یر ق فرابسرس ا ران است نسبت ب  یر ۀ یمسمی آن اامسظف 

 

 نویسپذیرهمتعهدان /مشخصات متعهد .8.2

نس سی تمامی سهاس در نظر گرفت  شده منظسر حصسا ایمانان اا تکمال پذ رهو ب  یدس تکمال مبل  افزا ش سرما  در صسرق 
سرما   گذاری البرا )ب جهت یر ۀ یمسمی سبت ب  خر د کل حق( سهامی یاسشرکت  ستفاده تردسمتعهد گرد ده تا ن های ا
متعهد مشااخصاااق  پا انی مهلت یر ااۀ یمسمی انداس نما د.روا  5نس ساای نشااده( حداکرر ظرف مدق نشااده )سااهاس پذ ره

 باشد:  شرح جدوا ا ر میبنس سی پذ ره

 میزان تعهدات موضوع فعالیت شخصیت حقوقی نام متعهد

 نویسی نشدهخرید کل سهام پذیره سرمایه گذاری  (سهامی عام) سرمایه گذاری البرز
 



 )سهامی عام(پخش البرز بیانیۀ ثبت سهام شرکت 
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 نویسمتعهدان پذیره/های قبولی سمت متعهدهزینه .8.3

ب  ینسان سهامدار یمده تعهد پذ ره نس سی افزا ش سرما   شرکت ( سهامی یاسشرکت سرما   گذاری البرا )با تسج  ب  ا نک  
 را پذ رفت  استب هاچ گسن  هز ن  ای اا ا ن بابت اا شرکت در افت نخساهد شد.

 
 :استفاده نشده تقدمحق وجوه ناشی از فروش خصوصنحوۀ عمل ناشر در  .8.4

و نس سی نشده( های استفاده نشده )سهاس پذ رهتردسحقمسظف است وجسه حاصل اا فروش  بپخش البرا )سهامی یاس( شرکت
)مطابق  های  اد شاادهتردسفروش حقو کارمزد  ی مربسی هاپس اا کساار هز ن پاره سااهاس ناشاای اا افزا ش ساارما   را 
  منظسر نما د.  اد شدههای تردسدارندگان حقب ب  حساب دستسرالعمل مراحل امانی افزا ش سرما  (

 

 کنندگان با توجه به افزایش سرمایهگیری استفادهسایر اطالعات با اهمیت در تصمیم .9
 تا کنسن تمرکز خسد را بر وصسا مطالباق و کاهش دوره وصسا مطالباق گذاشت  است 1399شرکت اا ابتدای ساا 

 

 


