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 ؟ ورود شرکت سلیم به بورس 

 کتی در بورس شامل سه مرحله :فرایند پذیرش هر شر

 ثبت نزد سازمان بورس   -1  

 فرابورس  درج نماد شرکت نزد شرکت بورس  -2 

 ارسال اطالعات سهامداران به شرکت سپرده گذاری می باشد. -3  

در حال حاضر مرحله اول که ثبت شرکت سلیم نزد سازمان بورس می باشد به پایان رسیده  و وارد مرحله دوم که  

درج نماد می باشد، گردیده است. در مرحله دوم سازمان بورس ایراداتی به ساختار سهامداری و مالی شرکت سلیم وارد 

لت تعلیق درآورد. از جمله ایرادات وارده به شرکت سلیم، ساختار نمود و تا زمان رفع این ایراد پذیرش در بورس را به حا

درصد سهام سلیم متعلق به یکی از شرکت های تابعه سلیم بود( که خوشبختانه در اسفند  27سهامداران شرکت بود) 

مان درصدی سهام سلیم این ایراد برطرف گردید. همچنین ایراد دومی که ساز 27با واگذاری بلوک  1400ماه سال 

بورس به شرکت سلیم وارد نموده بود، تسهیالت اخذ شده از تعاونی اعتبار بود که خوشبختانه ایراد مذکور نیز در پایان 

 رفع گردید.  1400سال 
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همچنین الزم به ذکر است که پذیرش در یکی از بازارهای بورس/فرابورس نیاز به مصوبه مجمع دارد و در صورتی که 

یش رو پذیرش در یکی از بازارهای بورس/فرابورس را مصوب نمایند، هیئت مدیره اقدامات الزم سهامداران در مجمع پ

 جهت پذیرش را شروع خواهند نمود.

در صورتی پذیرش در یکی از بازارها به تصویب مجمع برسد،  بابت تسریع در انجام مراحل پذیرش در بورس/فرابورس 

م ثبت نام نمایند تا امکان ارسال اطالعات سهامداران به شرکت سپرده الزمست که تمامی سهامداران در سامانه سجا

گذاری فراهم گردد و این درحالیست که بخش عمده ای از سهامداران حقیقی شرکت در سامانه سجام ثبت نام نکرده 

ند، خواهشمند اند و احراز هویت نشده اند، لذا از سهامداران محترمی که تاکنون در سامانه سجام ثبت نام ننموده ا

نسبت به ثبت نام در سامانه سجام و تکمیل اطالعات   https://www.sejam.ir/است با مراجعه به آدرس  

  سهامداری خود اقدام نمایند.

)سایت شرکت  https://saliminvest.ir/برای راحتی سهامداران محترم جهت دریافت کد پیگیری سجام، ابتدا وارد سایت توجه: 

 سجام شده و بابت ثبت نام آن اقدام فرمایید. ، وارد سایت "سجام نام ثبت "شده و پس از کلیک بر روی گزینه سلیم( 
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