فرم شماره 2

شرايط شركت در مزايده واگذاري 20درصد سهام شركت توسعه نیشکر و صنايع جانبی (سهامی خاص)
معادل %50سهام متعلق به بانک

مورخ 1014/10/00

-1بازديداز شرکت درمحل فعلي آن و اخذ اطالعات الزم در خصوص توافقات في مابین بانک صادرات وشرکت
به همراه اطالعات آخرين سال مالي آن  ،با کسب معرفي نامه از اداره تدارکات بانک صادرات ايران حداکثر
تا ساعت 14مورخ1014/11/14میباشد.
-2مبلغ سپرده شرکت در مزايده جهت ارائه پیشنهاد معادل پنج درصد ( )%5ارزش پايه کل سهام مورد معامله
ميباشد که به صورت چک بانكي در وجه بانک صادرات يا ضمانتنامه بانكي به نفع بانک صادرات ايران در
پاکت در بسته تحويل ميگردد.
-0مدارك الزم و پیشنهاد قیمت بايستي در سه پاکت الف  ،ب و ج بصورت مهر و موم که روی هر پاکت نام و
نام خانوادگي  ،تلفن و نشاني پیشنهاد دهنده ذکر گرديده به شرح ذيل و به صورت جداگانه به دبیرخانه
کمیسیون معامالت بانک صادرات ايران – دفتر امور خدمات وپشتیباني واقع در طبقه  24ساختمان سپهر
حضوراً تحويل گرديده و رسید اخذ گردد.
پاكت الف حاوي :

چک بانكي در وجه بانک صادرات يا ضمانتنامه بانكي غیر از بانک صادرات ايران به نفع بانک صادرات ايران
جهت تضمین شرکت در مزايده ( مذکور در بند . ) 0
پاكت ب حاوي :

 -1فرم شرايط شرکت در آگهي مزايده با امضا و مهرشرکت کننده ( فرم شماره . ) 2
 -2کپي آگهي مزايده در روزنامه کثیراالنتشار به امضای شرکت کننده .
 -0فرم پیش نويس قرارداد با امضاء تمام صفحات آن.
 -4برگ امضاء شده تعهدنامه شرکت در مزايده ( فرم شماره . ) 0
پاكت ج حاوي :

فرم پیشنهاد قیمت مربوط به مزايده فروش سهام شرکت مذکور توسط متقاضي بطور صحیح و شفاف و خواناا تیيیاد
و امضا گرديده و طي پاکت (ج ) ارسال گردد (.فرم شماره . ) 1
1

 -5مكان تحويل پاکتهای الف  ،ب و ج مذکور در بند  4واقع در دبیرخانه کمیسیون معامالت باناک صاادرات

ايران – دفتر امور خدمات وپشتیباني  ،به نشاني :تهران – خیابان سمیه – نبش خیاباان ملاک الشاعرای بهاار –

ساختمان سپهر – شماره  -55طبقه  24مي باشد.
 -6جلسه بازگشايي پاکتهای مزايده درتاريخ1014/10/11ساعت 10صبح در محل سالن کنفرانس طبقاه 26
ساختمان سپهر بانک صادرات ايران برگزار ميگردد و حضور پیشنهاد دهندگان با ارائه معرفي نامه و مدارك
شناسايي در جلسه مذکورآزاد میباشد .
 -1پذيرش و گشايش پاکت های قیمت پیشنهادی پیشنهاد کنندگان ( پاکت های ب و ج ) منوط به کامال باودن
مدرك ارائه شده در پاکت الف خواهد بود .
 -5باالترين پیشنهاد به تشخیص بانک جهت خريد سهام شرکت مورد مزايده بعنوان برنده در نظر گرفتاه خواهاد
شد .
 -1بانک در رد و قبول هريک از پیشنهادات مختار است و پیشنهاد دهندگان حا هار گوناه اعتارا

را از خاود

سلب و اسقاط نمودند.
 -10به درخواست هايي که بعد از تاريخ پذيرش به بانک واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -11پس از قرائت پیشنهادها  ،بانک نفرات اول و دوم را تعیین و اعالم خواهد نمود  .پیشنهاد دهندگان باياد در
اسرع وقت ضمن مراجعه به بانک صادرات ايران از تصمیم متخذه اطالع حاصل نمايند  .در صاورتیكه برناده
مزايده از تاريخ ابالغ نتیجه مزايده ظرف مدت  20روز کاری برای انجام معامله ( شامل پرداخت ثمن معامله ،
انعقاد قرارداد فروش) حاضر نشود سپرده شرکت در مزايده او ضبط مي شود و مراتب به شخصي که پیشانهاد
او در مرتبه دوم قرار داردبه شرط اينكه تفاوت قیمت پیشنهادی نفر اول و دوم از سپرده نفر اول بیشاتر نباشاد،
ابالغ
ميگردد  ،اگر او هم پس از ابالغ نتیجه مزايده ظرف مدت  10روز برای انجام معامله حاضر نشود  ،سپرده اش
ضبط مي شود .
 -12چنانچه برنده مزايده ظرف مهلت مقرر از تاريخ ابالغ  ،نسبت به پرداخت ثمن نقدی معاملاه اقادام ننماياد،
برنده معامله هیچگونه ادعايي نسبت به مبلغ سپرده نداشته ،لذا سپرده وی به نفع بانک ضبط خواهد شد.
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تبصره  : ) 1سهام فقط به کساني ( اشخاص حقیقي يا حقوقي ) انتقال داده خواهد شد که اسامي آنان بعنوان پیشانهاد
دهنده در برگ پیشنهاد قیمت (فرم شماره )1ثبت شده باشد .
تبصره :)2

اشخاص حقوقي مي بايست آخرين آگهي تغییرات شرکت در روزنامه رسمي باه هماراه تصاوير کاارت

ملي و صفحه اول شناسنامه ( در صورت وجود توضیحات در ساير صافحات ارائاه تصاوير صافحه ماذکور الزاماي
است) کلیه اعضای هییت مديره و اساسنامه شرکت در صورتیكه مدت اعالم آخارين تغییارات در روزناماه رسامي
بیش از  2سال باشد ارائه گواهي الزم مبني بر بقای شرکت و ادامه مسئولیت ماديران از اداره ثبات شارکتها الزاماي
است.
 -10متقاضیان مي بايست پیشنهاد خود را نسبت به کل سهام موضوع مزايده ارائه نمايند
 -14کلیه هزينه های مرتبط با برگزاری مزايده از قبیل کارشناسي قیمت پايه و آگهي روزنامه با برنده ماي باشاد
که به محض اعالم و قبل از انعقاد قرارداد واگذاری بايد نقداً پرداخت گردد .
 -15هر گونه تفسیر و تعبیر مفاد شرايط شرکت در مزايده با بانک مي باشد .
 -16کلیه موارد اعالمي در خصوص مشخصات شرکت  ،در آگهي مزاياده  ،بصاورت کلاي و عاام باوده ،لاذا
بررسي و آگاهي کامل از مشخصات و چگونگي و ارزش سهام مزبور بعهده متقاضي مي باشد .
 -11به پیشنهادهای مخدوش  ،مبهم و مشروط مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -15برنده مزايده موظف به امضای قرارداد واگذاری به شرح اسناد پیوست مزايده مي باشدکه نقل و انتقال سهام
در چارچوب آن انجام خواهد گرفت.
 -11پیشنهاد دهندگان تعهد مينمايند که ممنوع المعامله نمي باشند.
مفاد فرم شرايط شرکت در مزايده و قرارداد واگذاری سهام و (پیوست شرايط) مورد مطالعه و تائید قرار گرفت .

نام و نام خانوادگي

سمت
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امضاء

