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تذکر:
ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،به منظور حصول اطمیناان از رااتات مراتراا واانونم و مصاوباا
سازمان و شفافیت اطالااتم بوده و به منزلۀ تأتید مزاتا ،تضمین سودآوری و تا توصیه و سفارشم در مورد شتکتها تاا
طتحهای متتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نممباشد.

بیانیۀ ثبت سهام شرکت بیمه ما (سهامی عام)

شرکت بیمه ما (سهامی عام)
 766،666،666سهم عادی یک هزار ریالی بانام

اتن بیانیه ،بهمنظور انتشار اطالااا متتبط با اتضۀ سهام در دست انتشار شتکت بیماه ماا (ساهامم ااام) ،بات اسااس
مجمواۀ فتم ها ،اطالااا ،اسناد و مدارکم که در متحلۀ ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شاده ،توساط ناشات
تهیه و ارائه گتدتدهاست .ستماتهگذاران بهمنظور دستتسم به اطالااا مالم شاتکت مامتوانناد باه ب ار متباو باه
اطاااال رساااانم شاااتکت در سااااتت رسااامم ساااازمان باااورس و اوراق بهاااادار ،تاااا باااه سااااتت رسااامم ناشااات
 www.bimehma.comمتاجعه نماتند .آگهمهای شتکت بیمه ما (سهامماام) از طتتق روزناماۀ دنیاای اوتصااد
منتشت و به اموم ارائه خواهد گتدتد.
سهام شتکت بیمه ما (سهامم اام) ،در تارتخ  2231/23/32در بازار پاته فتاباورس پذتتفتاه شاده و در تاارتخ
 2212/23/32در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهتان درج و با طبرهبندی در صنعت بیمه و صاندوق بازنشتات م بجاز
تامین اجتماام ،با نماد ما مورد معامله وتار ممگیتد.
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صفحۀ  2از 3

بیانیۀ ثبت سهام شرکت بیمه ما (سهامی عام)

تشریح طرح افزایش سرمایه
هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شتکت بیمه ما (سهامم اام) ،از افزاتر ستماتۀ موضو اتن بیانیۀ ثبت ،به شتح زتت ممباشد.
هدف از انجام افزاتر ستماته رااتت مرتراا و ضوابط بیمهای و الزام وانونم افزاتر ستماته به موجب مصوبه شمارة
/205552ا  02223ها مورخ  2210/22/25ممباشد.
با توجه به نو فعالیت صنعت بیمه  ،میزان ستماته در شتکتهای بیمه از اهمیت شاتانم بتخوردار است .بطور کلم
شتکت های بی مه بت مبنای ستماته خود مم توانند انوا رتتک های بازار را وبول و در مرابل آن در زمان ووو حادثه،
ختارا های تحت پوشر را جبتان نماتند ،لذا هت چه ستماته بیمه گت بیشتت باشد میزان نفوذ در بازار و وبول رتتک
و سودآوری آتم شتکت متبوطه افزاتر خواهد تافت.
صنعت بیمه ک شور طم چند سال اخیت تغییتاا گتتتده ای را تجتبه نموده که اتن تغییتاا تاثیتاا امیرم بت ساختار
فعالیت های شتکت های بیمه خواهد داشت .با توجه به وانون اجتای سیاست های اصل  22و خصوصم سازی و آزاد
سازی صناتع م تلف از جمله صنعت بیمه ،فضای کتب و کار طم دهه جاری در سطح کالن و صناتع م تلف از
جمله صنعت بیمه تغییتاا امده ای را تجتبه کتده و خواهد نمود .آزادسازی کلیه رشته های بیمهای ،حذف تعتفه ها
غیت از رشته ش ص ثالث و زندگم ،خصوصم سازی شتکت های دولتم و کاهر سهم بیمه های دولتم ،اگتچه فضای
روابتم را تشدتد مم نماتد اما فتصت هاتم را بتای کتب سهم بازار بیشتت بوجود خواهد آورد.
در بازار آزاد و روابتم بیمه ،به منظور حماتت از حروق بیمه گذاران ،میزان توان تی مالم موسته بیمه در وبال اتفای
تعهداا مالم آن توسط بیمه متکزی جمهوری اسالمم اتتان تحت نظارا متتمت وتار دارد .در فتاتند نظارا بت
توان تی مالم ،حماتت از بیمه گذار صتفا از جهت کتب اطمینان نتبت به تواناتم اتفای تعهداا مالم بیمه گتان در
وبال بیمه گذاران مورد توجه وتار دارد .شاخص توان تی مالم شاخصم هشدار دهنده در مورد تواناتم اتفای تعهداا
مالم بیمه گت در آتنده است .اتن شاخص نیز به دلیل اثتاا فعالیت شتکت در بازار روابتم واادتا مورد نظت سهامداران
و مدتتان اجتاتم شتکت های بیمه بوده و مضافا اتنکه از اوامل تاثیت گذار اتن شاخص میزان ستماته شتکت های
بیمه است .
با توجه به سیاست حذف تعتفه ها و حتکت بازار بیمه به سمت استانداردهای بینالمللم ،شتکت های بیمه بت اساس
توان تی مالم رتبه بندی شده و بت اساس آن بازار توزتع مم شود و در صورا ادم تناسب بین توان تی مالم و رتتک
های وبول شده ،بازار شتکت محدود مم گتدد .نظارا مالم و محاسبه شاخص توان تی مالم توسط بیمه متکزی
جمهوری اسالمم اتتان تعیین کنندة توان ،امکان و میزان وبول رتتک و در نتیجه میزان سهم بازار شتکت بیمه
خواهد بود .لذا افزاتر ستماته متناسب باگتتتش بازار بتای حفظ جات اه " شتکت بیمه ما" و حفظ نتبت توان تی
مالم مطلوب با توجه به آتین نامه مصوب شورای االم بیمه و ارتراء آن در آتنده ،ضتوری است.

صفحۀ  8از 3

بیانیۀ ثبت سهام شرکت بیمه ما (سهامی عام)

با انجام افزاتر ستماته شتاتط زتت بتای شتکت بیمه ما (سهامم اام) ااتجاد خواهد شد:.
 )2رااتت مرتراا و ضوابط بیمهای ،الزام وانونم افزاتر ستماته به موجب مصوبه شمارة /205552ا  02223ها
مورخ 2210/22/25؛
 )3حفظ نتبت توان تی مالم مطلوب با توجه به آتین نامه مصوب شورای االم بیمه و ارتراء مناسب آن در آتنده؛
 )2افزاتر فعالیت در ب ر ستماتهگذاری ها؛
سرمایهگذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
مبلغ کل ستماته گذاری مورد نیاز جهت اجتای بتنامههای تاده شده فوق  055،555میلیون رتال و مصارف آن باه
شتح جدول زتت است:
شرح

مبلغ
(میلیون ریال)

منـــابع
مصــارف

افزاتر ستماته از محل آوردة نردی سهامداران

055،555

جمع منابع

766،666

رااتت الزاماا وانونم بیمه متکزی در خصوص حداول ستماته
شتکتهای بیمه و توسعه فعالیتهای بیمهای

055،555

جمع مصارف

766،666

مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادی و محل تأمین آن
با توجه به بتنامۀ ارائه شده ،شتکت بیمه ما (سهامم اام) در نظت دارد ستماتۀ خود را از مبلغ  2،555،555میلیون
رتال به مبلغ  2،055،555میلیون رتال به شتح زتت افزاتر دهد:
 مبلغ  055،555میلیون رتال ( معادل  05درصد) از محل آوردة نردی و مطالباا حال شدة سهامداران.
تشریح جزییات طرح
جزتیاا طتح موضو افزاتر ستماته پیشنهادی به شتح زتت ممباشد.
 رعایت مقررات و ضوابط بیمهای (الزاا قازونیناقاازااسرقازه وس قوز ق یوزهق مزیو ق ز و ق
/405551تق04415قهـق ی خق)45/44/4400
هدف اصلم از افزاتر ستماته شتکت ،رااتات مصاوبۀ شامارة /205552ا  02223هاا ماورخ  2210/22/25در
خصوص حداول ستماته الزم جهت فعالیت شتکتهای بیمه غیت دولتم ممباشد.
شاتان ذکت است هیأا وزتتان در جلته مورخ  2210/22/32بنا به پیشنهاد بیمه متکزی اتتان و تأتید وزارا امور
اوتصادی و داراتم و به استناد بند  2ماده واحده وانون تأسیس مؤستاا بیمه غیتدولتم تصوتب نمود:

صفحۀ  1از 3

بیانیۀ ثبت سهام شرکت بیمه ما (سهامی عام)

الف -حداول ستماته مؤستاا بیمه موضو ماده  23وانون تأسیس بیمه متکزی اتتان و بیمهگتی مصاوب 2205
بتای مؤستاا بیمه غیتدولتم به شتح زتت تعیین ممشود:
 -2حداول ستماته پاته بتای تأسیس مؤسته بیمه متتریم مبلغ تک هزار میلیارد ( )2/555/555/555/555رتاال
ممباشد.
 -3حداول ستماته مورد نیاز بتای صدور پتوانه فعالیت موسته بیمه متتریم در هت تک از گتوه رشته های بیمه -
ای ،به شتح زتت ممباشد:
ردیف

نام گروه رشته های بیمه ای

مبلغ حداقل سرمایه برای صدور پروانه فعالیت (میلیارد ریال)

2

بیمه های غیت زندگم

255

3

بیمه های زندگم و متتمتی

355

2

بیمه های م تلط ( کلیه رشته های بیمه ای)

055

 -2حداول ستماته مورد نیاز بتای تأسیس و شتو به فعالیت موستاا بیمه اتکاتم مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد
رتال (  3،055،555،555،555رتال ) ممباشد.
ب -مؤستاا بیمهای که وبالً تأسیس شدهاند و ستماته آنها کمتت از ارواام منادرج در اتان تصاوتب ناماه اسات،
موظفند تا پاتان سال  2213ستماته خود را با مفاد اتن تصوتب نامه منطبق نماتند.

 با توجه به اتنکه شتکت بیمه ما در زمینه بیمههای زندگم و غیت زندگم فعالیت ممکند ،به منظور رااتت
مصوبه فوق در خصوص اتن گونه شتکتها و رسیدن به حداول ستماته در نظت گتفته شده بتای ادامه
فعالیت در رشتههای بیمههای م تلط ( زندگم و غیت زندگم) ،اتن شتکت جهت حفظ وضع موجود الزام
وانونم بتای انجام افزاتر ستماته دارد .لذا با توجه به مندرجاا دستورالعمل رسیدگم و ارائه گزارش
بازرس وانونم در مورد گزارش توجیهم افزاتر ستماته در رااتت ب ر  2255استانداردهای حتابتسم
(رسیدگم به اطالااا مالم آتم)  ،اطالااا مالم آتم در گزارش توجیهم افزاتر ستماته و بیانیه ثبت
ارائه ن تدتده است.

صفحۀ  7از 3

بیانیۀ ثبت سهام شرکت بیمه ما (سهامی عام)

عوامل ریسک
ستماتهگذاری در طتح موضو افزاتر ستماتۀ پیشنهادی و فعالیت شتکت بیمه ما (سهامم ااام) ،باا رتتاکهاای باا
اهمیتم همتاه است .ستماتهگذاران باتد پیر از تصمیمگیتی در خصوص ستماتهگذاری در اتن شتکت ،اوامال مطاتح
شده را مدنظت وتار دهند .اتن اوامل به شتح زتت ممباشد:

اامل رتتک در کلیه فعالیتهای تک شتکت بیمه از وبیل طتاحم محصوالا،ویمت گذاری ،بازارتاابم ،املیااا
بیمه گتی ،محاسبه تعهداا و ذخاتت فنم و  ،...جزتم اجتناب ناپذتت است .بتخام از اتان رتتاکهاا متباو باه
فضای کالن اوتصاد و بتخم دت ت م تص صنعت بیمه و بتخم دت ت متبو به خود شتکت بیمه ممباشد.
بت اساس طبرهبندی انجمن بینالمللم اکچوئتی ،به طور کلم ممتوان رتتکم که بیمهگت با آن مواجه ممشود را
به پنج گتوه امده ترتیم نمود که هت تک از اتن گتوهها نیز به نوبه خود به چند زتتگتوه ترتایمبنادی خواهناد
شد:
ریسک عملیات بیمهگری :اتن گتوه شامل کلیه رتتکهاتم اسات کاه شاتکتهاای بیماه از طتتاق انعرااد
وتاردادهای بیمه با مشتتتان ،متربل آن ممگتدند .بتای بیمه غیت زندگم ،محاساباا رتتاک باتای رشاتههاای
گوناگون آن به طور جداگانه صورا ممگیتد .همچنین رتتکهای بیومتتتک شامل محاسبۀ نتخ متگ و میات و
ابتالء به بیماری ،رتتک لغو وتارداد و رتتکهای هزتنهای نیز در اتن گتوه وتار دارد.
ریسک اعتباری :اتن رتتک ،رتتک زتان مالم ناشم از ادم توانااتم در پتداخات تعهاداا تاا تغییات شاتاتط
ااتباری طتفهای وتارداد شتکت بیمه شامل بدهکاران ،شتکتها بیمه اتکاتم ،واسطهها و  ...ممباشد.
ریسک بازار  :اتن رتتک متبو به تغییتاا ارزش( ویمت) داراتمها ،محصوالا و در کل پتتفوی شتکت بیمه
در بازار است .تغییتاا متغیتهای مالم از وبیل نتخ بهته ،ویمت سهام و اوراق بدهم ،ویمت اماال و ناتخ ارز از
مهمتتتن اوامل پدتدآورندة اتن رتتک است که ممکن است به ادم تطابق داراتمها و بدهمهای شتکت منجت
گتدد.
ریسک عملیاتی :اتن مفهوم که در ابتدا در صنعت بانکداری مورد استفاده وتار گتفته است ،شامل زتاان ناشام
از نامناسب بودن فتآتندهای داخلم ،نیتوی کار ،سیتتمها و تا اوامل خارجم مامباشاد .رتتاکهااتم از وبیال
اشتباههای مدتتتتم ،اشتباههای  ،ITترلب و رتتکهای وانونم و وضاتم را ممتوان در اتن گتوه وتار داد.
رتتک نردتن م :رتتک نردتن م رتتک ناکافم بودن داراتمهای نرد بیمهگت باتای پوشار تعهاداا خاود ( از
وبیل پتداخت ختارا) است که ممکن است در شتاتط پیربینم نشده روی دهد.
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بیانیۀ ثبت سهام شرکت بیمه ما (سهامی عام)

پذیرهنویسی سهام
نحوۀ عمل ناشر در صورت وجود حقتقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه
در صورا وجود حقتردم استفاده نشده (سهام پذتتهنوتتم نشده) ناشم از افزاتر ستماته ،شتکت بیمه ما (سهامم اام)
موظف است نتبت به اتضۀ امومم آن از طتتق بورس اوراق بهادار تهتان اودام نماتد.
مشخصات متعهد پذیرهنویس
در صورا ادم تکمیل مبلغ افزاتر ستماته و بهمنظور حصول اطمینان از تکمیل پذتتهنوتتام تماامم ساهام در نظات
گتفته شده جهت اتضۀ امومم ،شتکت تأمین ستماته بانک ملت متعهد گتدتده تا نتبت به ختتد  255میلیون حق-
تردم استفاده نشده (سهام پذتتهنوتتم نشده) حداکثت ظتف مدا  0روز پاتانم مهلت اتضۀ امومم ،با رااتت ماادة 22
وانون تأسیس بیمه متکزی و آتیننامۀ  25مصوب شورای االم بیمه اودام نماتد .مش صاا متعهدان پذتتهنوتتام باه
شتح جدول زتت ممباشد:
نام متعهد

شخصیت حقوقی

موضوع فعالیت

میزان تعهدات

تأمین ستماته بانک ملت

سهامم خاص

متعهد پذتتهنوتس

ختتد  255میلیون حق تردم باویماندة با رااتت
مادة  22وانون تاسیس بیمه متکزی

حدود متئولیت متعهد/متعهدان پذتتهنوتتم ،بت اساس وتارداد/وتادادهای منعرده به شتح زتت است:
 ختتد  255میلیون حق تردم باومماندة پس از اتضۀ امومم سهام
هزینههای قبولی سمت متعهد پذیرهنویس:

 مبلغ  2،555میلیون رتال به انوان کارمزد وبولم سمت متعهدپذتتهنوتس
 معادل  3درصد ارزش سهام پذتتهنوتتم نشده در پاتان دورة  35روزة استفاده از حق تردم سهامداران ( شامل
ارزش معامالتم حقتردمهای استفاده نشده بعالوه ارزش اسمم سهام مزبور)

نحوۀ عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حقتقدم استفاده نشده
شتکت بیمه ما (سهامماام) ،موظف است وجوه حاصل از فتوش حقتردمهای استفاده نشده (سهام پذتتهنوتتم نشده) و
پاره سهام ناشم از افزاتر ستماته را پس از کتت هزتنهها و کارمزد متبو به فتوش حقتردمهای تاد شده ،حداکثت 25
روز پس از تارتخ اتمام فتوش حقتردمهای استفاده نشده ،به حتاب دارندگان حقتردمهای تاد شده منظور نماتد.
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بیانیۀ ثبت سهام شرکت بیمه ما (سهامی عام)

مشخصات مشاور /مشاوران
شتکت بیمه ما (سهامم اام)  ،به منظور انجام طتح ،تهیه گزارش امکان سنجم ،طتاحم تأمین مالم و انتشار سهام خود
از خدماا مشاور /مشاوران زتت استفاده نمودهاست.
نام مشاور

شخصیت حقوقی

موضوع مشاوره

اقامتگاه

تأمین ستماته بانک ملت

سهاممخاص

مشاور اتضه

تهتان ،خ خالد اسالمبولم ،خ هفتم
(ب ارست) ،پ 3

شمارۀ تماس و
دورنگار
تلفن33255323 :
دورن ار33255221 :

حدود متئولیت مشاور /مشاوران شتکت ،بت اساس وتارداد منعرده به شتح زتت است:
 .2بترسم بتنامه تا طتح موضو تأمین مالم ناشت و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالم مناسب،
 .3ارائه مشاوره در خصوص ووانین و مرتراا اتضه اوراق بهادار و تکالیف وانونم ناشت،
 .2ارائه راهنماتمهای الزم جهت تهیه گزارش توجیهم انتشار اوراق بهادار،
 .2بترسم اطالااا ،مدار و متتنداا تهیه گزارش توجیهم و در صورا لزوم اخذ نظت کارشناسان تا اش اص
حرووم ذیصالح در خصوص گزارشهای تاد شده،
 .0اظهارنظت نتبت به گزارش توجیهم به استناد رسیدگم انجام شده و اظهار نظت کارشناسان تا اش اص حرووم
ذیصالح،
 .3تهیه بیانیه ثبت تا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشت،
 .7نماتندگم وانونم ناشت نزد متاجع ذیصالح به منظور پی یتی متاحل وانونم انتشار اوراق بهادار،
 .3تهیه گزارش توجیهم انتشار اوراق بهادار.
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