مطلب :۱

افزایش سرمایه چیست؟

«افزایش سرمایه» عبارتي دو كلمهاي است كه هر جا فعاالن بازار سهام آن را ميشنوند ،گوشهایشان براي تعقیب خبر آن تیز
ميشود؟ فرآیندي كه در پي آن شركت با جذب منابع جدید به شكل قويتري در بازار سرمایه ظاهر ميشود و فعالیتهاي
توسعهاي خود را پي ميگیرد.

اما افزایش سرمایه چیست؟ چرا براي فعاالن بازار سرمایه مهم است؟ این فرآیند مالي با چه روشهایي انجام ميشود و جایگاه
سهامداران در این رخداد مهم مالي شركتهاي بورسي چیست؟ در نهایت این سوال طالیي مطرح ميشود كه باید سهامي را كه
افزایش سرمایه دارد ،خرید یا فروخت؟ اینها پرسشهاي متداول فعاالن بازار سرمایه درخصوص افزایش سرمایههاست.
در گزارش پیشرو یك حسابدار رسمي به همراه سه كارشناس دیگر بازار سرمایه به بررسي و موشكافي این پرسشها
پرداختهاند.

بر این اساس ،اگر به پاسخ این سواالت و موضوع افزایش سرمایه و كاركردهاي آن و همچنین نحوه انجام افزایش سرمایه در
ایران و دیگر كشورهاي جهان آشنا نیستید ،توصیه ميشوداین گزارش جذاب را بخوانید:

هفتخوان افزایش سرمایه

معاون مالي سرمایهگذاري ملي ایران درخصوص شرایط كنوني انجام افزایش سرمایهها گفت :در شرایط فعلي در یك شركت
بورسي از زمان تصمیمگیري براي تامین منابع از طریق افزایش سرمایه تا زمان امكان استفاده از این منابع كه پس از ثبت
افزایش سرمایه است ،حدود  8تا  9ماه زمان مورد نیاز است .این در شرایطي است كه عمده شركتها اعالمیه پذیرهنویسي را به
دلیل نپذیرفتن  emailو  smsبه عنوان مالك اطالعرساني ،از طریق ارسال نامه یا پست سفارشي به سهامداران اعالم ميكنند
كه محدودیتهایي دارد ،زیرا آدرس سهامداران به صورت كامل در دسترس امور سهام شركتها قرار ندارد .به این معضل
نحوه قیمتگذاري حقتقدم در بورس ،غلیظ و رقیق شدن سهام در زمانهایي كه تقدمها در بازار قابل خرید و فروش نیستند ،افت
و خیزهاي فراوان ناشي از عرضه ناگهاني سهام در بازار خصوصا اگر افزایش سرمایهها از  ۱11درصد باالتر باشد را هم باید
اضافه كرد.

ویدا بیگدلي افزود :از سوي دیگر ،وجوه حق تقدمهاي استفاده نشده سهامداران تقریبا یك سال بعد از شركتها آزاد ميشود كه با
نرخ سود اوراق مشاركت ،كاهش  ۱1درصدي ارزش سرمایه را به همراه خواهد داشت .این معضل زماني تكامل پیدا ميكند كه
فرآیند افزایش سرمایه با زمان مجمع عادي ساالنه نیز تالقي كند و در آن زمان تكلیف سود سهام تقدمها كه مورد خرید و فروش
هم قرار گرفته ،به ابهامات اضافه خواهد شد .این در حالي است كه مدیران باید در زمان شروع افزایش سرمایه تمامي این
چالشهاي آینده را پیشبیني كنند.

وي تاكید كرد :به این ترتیب مشاركت در فرآیند طوالني افزایش سرمایه براي سهامداران كوتاهمدت و میانمدت مناسب نیست؛
ولي براي سهامداران بلند مدت به شرط آنكه موجب افزایش تولید و به تبع آن افزایش فروش ،كاهش هزینهها و در نهایت افزایش
بازدهي و سودآوري شركت شود ،رویدادي مساعد تلقي ميشود.

بیگدلي در توضیح صرف سهام گفت :افزایش سرمایه از طریق صرف سهام در واقع فروش حقتقدمها به قیمت باالتر از قیمت
اسمي به سهامداران داراي تقدم یا به غیر است كه وجوه حاصل از آن در اختیار سهامداران قبلي قرار ميگیرد .در اجراي
صرف سهام ،تنها هوشیار بودن بازار كه تعیین قیمت سهام را انجام خواهد داد ،موجب ميشود كه منافع سهامداران جدید و
قدیمي حفظ شود.

به اعتقاد وي تبصره ذیل ماده  ۱61قانون تجارت در خصوص صرف سهام شرایط بسیار خاصي را به مدیران براي سلب
حقتقدم از سایر سهامداران اعالم كرده كه مهمترین آن عبارت است از توجیه واگذاري این سهام به یك یا گروهي از سهامداران
كه بتوانند در جریان ایجاد درآمدهاي جدید به شركت تاثیرگذار باشند .بیگدلي تصریح كرد :این موضوع با فروش صرف سهام
در بورس و آن هم بصورت عام با صراحت این ماده قانوني در تضاد كامل است .افزون بر آن تعیین قیمت سهم توسط مدیران و
تایید آن توسط بازرس از نكاتي است كه ناخواسته مدیران را از خط قرمزهاي آنان كه تعیین قیمت خرید و فروش سهام است،
عبور ميدهد كه در نوع خود قابل تامل و نیازمند بازبیني جدي است.

بیگدلي درخصوص تفاوت افزایش سرمایه در داخل و خارج از كشور ،گفت :در كشورهاي خارجي حق تقدم براي سهامداران
وجود ندارد و از طریق شكستن دائمي قیمت سهام افزایش سرمایهها انجام ميشود .در آنجا شركتهاي تامین سرمایه نقش اساسي
دارند كه تضمین خرید این سهام را قبل از انجام افزایش سرمایه به صورت ضامن ( )Underwriterبه عهده ميگیرند كه اگر
بازار كارا و هوشمند باشد ،تغییري در حقوق و منافع سهامداران ایجاد نميشود.

این كارشناس بازار سرمایه به افزایش سرمایههاي مكرر در برخي شركتها اشاره كرد و اظهار داشت :این موضوع به چند
بخش تقسیم ميشود ،یك بخش شركتهایي كه قبل از انجام افزایش سرمایه طرحهاي توسعه را بدون اخذ مجوز از مجمع عمومي
انجام دادهاند و ناچارند براي این موضوع افزایش سرمایه دهند .دوم شركتهایي كه پروژهها یا سرمایهگذاريهاي خود را
ميفروشند و به دلیل مابهالتفاوت قیمت روز با قیمت دفتري (قیمت تاریخي) سود حاصل از فروش سرمایهگذاري
شناسایي ميكنند و دوباره با منابع آن سرمایهگذاري ميكنند .این سود در مجامع عمومي قابل تقسیم است و لزوم حفظ آن در
شركت ،هیات مدیره را ناچار ميكند كه به افزایش سرمایه از محل سود انباشته متوسل شود.

بیگدلي در پاسخ به این سوال كه ضمانت اجرایي صرف منابع حاصل از افزایش سرمایه در طرح از پیش تعیین شده چیست؟
گفت :این مساله البته در نهایت به تعهد مدیران بستگي دارد اما نظارت و پیگیري سهامداران هم ميتواند به نوعي تضمینكننده
این موضوع باشد .عالوه بر این ،در بورسهاي نوظهور نقش نظارتي سازمانهاي بورس در این موضوع براي حمایت از
سهامداران اقلیت قابل توجه است.

معاون مالي سرمایهگذاري ملي ایران در رابطه با تغییر  P/Eشركتها پس از افزایش سرمایه گفت :این موضوع بستگي به این
دارد كه مدیران از منابع جدید تا چه میزان استفاده بهینه كنند .همان طور كه گفته شد ،اگر مدیران بتوانند با افزایش ظرفیت و
تولید بهینه و كاهش هزینهها ،سودآوري شركت را بیشتر از نرخ بهره موجود در بازار تامین كنند ،نسبت قیمت بر درآمد سهم با
افزایش مواجه ميشود.

آثار افزایش سرمایه بر ارزشگذاري سهام

یك كارشناس بازار سرمایه رویكردهاي مختلف شركتها در انجام افزایش سرمایه را مورد توجه قرار داد و گفت :برخي
شركتها به واسطه نداشتن توانایي در پرداخت سود نقدي و تركیب نامناسب دارایيها و بدهيها (ساختار ترازنامه) به اجراي
افزایش سرمایههاي مكرر روي آوردهاند كه تنها باعث رقیق شدن سهم در بازار و نزدیك شدن قیمت سهم به ارزش اسمي شده كه
نمونه آن در مورد سهام خودرویي صادق است.

شروین شهریاري افزود :همچنین برخي شركتها با طرحهاي توجیهي مناسب اقدام به اخذ مصوبه افزایش سرمایه كردهاند ،ولي
پس از گذشت زمان ،مشخص شده كه منابع ایجاد شده در راستاي طرح توجیهي اصلي صرف نشده است.

وي مساله  P/Eرا در افزایش سرمایه مورد اشاره قرار داد و گفت :اجراي افزایش سرمایه قاعدتا مستلزم رشد  P/Eسهم است؛
به عنوان مثال سهمي با قیمت  011تومان را در نظر بگیرید كه سود خالص هر سهم را  01تومان به بازار اعالم كرده است
( .)P/E=6پس از اجراي افزایش سرمایه  ۱11درصدي از آنجا كه این اقدام تاثیر فوري در رشد سودآوري شركت ندارد ،از
لحاظ تئوریك سود خالص خود را 50تومان به ازاي هر سهم (با سرمایه دو برابر) به بازار اعالم خواهد كرد.

در چنین حالتي اگر سهم با  P/Eقبلي ( )6بازگشایي شود ،قیمت آن  ۱01تومان و حق تقدم آن نیز  01تومان قیمت خواهد داشت،
بنابراین كل دارایي سهامداري كه در افزایش سرمایه شركت كرده از  011تومان به  511تومان در هر سهم كاهش ميیابد .این
در حالي است كه براي برقراري توازن بین دارایيهاي سهامدار قبل و بعد از افزایش سرمایه ،این سهم باید در حقیقت به قیمت
 511تومان بازگشایي شود (.)P/E=8

شهریاري خاطرنشان كرد :در شرایط ركودي بازار سرمایه اغلب سناریوي اول تحقق ميیابد ،یعني بازار پس از اجراي افزایش
سرمایه دلیلي بر رشد فوري  P/Eنميیابد و به همین جهت در صورتي كه بازگشایي نماد با تعدیل مثبت  EPSاز سوي شركت
همراه نشود ،معموال سهامداران در كوتاه مدت در فرآیند افزایش سرمایه متضرر ميشوند .به همین جهت برخي سرمایهگذاران
ترجیح ميدهند تا قبل از برگزاري مجمع فوقالعاده ،سهام خود را در بازار به فروش برسانند تا بعد از انجام مراحل افزایش
سرمایه سهم را مجددا خریداري كنند.

سهامداران به مساله «زمان» توجه ویژه داشته باشند

این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح كرد :عالوه بر این موارد ،در شرایطي كه بازار با ریسكهاي سیستماتیك (نظیر مسائل
سیاسي ،ناپایداري نرخهاي جهاني فلزات و )...مواجه است ،دید معاملهگران معموال به سمت سرمایهگذاري كوتاهمدت سوق
ميیابد .با چنین دیدگاهي مساله «زمان» اهمیت زیادي ميیابد زیرا در فرآیند افزایش سرمایه نماد معامالتي شركت چند هفته
جهت برگزاري مجمع و تشریفات قانوني متوقف ميشود .این رویه با توجه به ریسكهاي سیستماتیك ،عاملي ناخوشایند براي
سرمایهگذاران كوتاه مدت تلقي ميشود ،زیرا كه مشخص نیست نماد سهم بعدا در چه بازاري باز شود.

بدین ترتیب این گروه از سرمایهگذاران ترجیح ميدهند كه با احتراز از قرار گرفتن در معرض ریسك ،در فرآیند زمان بر
افزایش سرمایه وارد نشوند و همین مساله موجب افزایش فشار عرضه بر نماد یاد شده قبل از اجراي افزایش سرمایه ميشود.
شهریاري خاطرنشان كرد :در این میان شركتهایي كه ميتوانند بالواسطه و به سرعت منابع جدید را در چرخه فعالیت خود
وارد كنند (نظیر شركتهاي سرمایهگذاري ،بانكها ،لیزینگها و )...از مزیت بیشتري برخوردارند.

شركتهاي تولیدي نیز باید بتوانند در یك دوره زماني مشخص آثار ورود این منابع جدید را در صورتهاي مالي خود نشان
دهند .وي تصریح كرد :به عنوان یك معیار پیشنهادي از نظر من ،شركتهاي تولیدي باید بتوانند در اولین سال پس از اجراي
افزایش سرمایه ،معادل ورود منابع جدید (مبلغ افزایش سرمایه) ،بر درآمد حاصل از فروش شركت بیفزایند و این معیاري حداقل
براي ارزیابي كارآیي مدیریت در راستاي استفاده از منابع جدید است.

شهریاري در پایان تاكید كرد :به طور كلي تصمیم به افزایش سرمایه ،اقدامي مطلوب در راستاي تامین منافع آتي سهامداران
است؛ زیرا افزایش سرمایه بیشتر در راستاي یك طرح توجیهي خاص كه به بهبود وضعیت یا رشد تولید و سودآوري شركت
ميانجامد ،اجرا ميشود .این اقدام از آنجا كه افق رشد آینده را براي شركت تصویر ميكند ،معموال استقبال سرمایهگذاران و
رشد  P/Eسهم را در پي دارد.

مراجع ناظر بر صحت اجراي افزایش سرمایه

یك حسابدار رسمي در پاسخ به اینكه چرا برخي شركتها به علت نداشتن توان پرداخت سود نقدي و تركیب نامناسب دارایيها و
بدهيها ،اقدام به افزایش سرمایههاي مكرر ميكنند ،گفت :مشكل نقدینگي شركتها موجب ميشود كه آنها نتوانند سود سهام
مصوب را ظرف  8ماه به طور نقد پرداخت كنند .از طرف دیگر سهام این شركتها در بیشتر موارد متعلق به تعداد محدودي
شركتهاي بزرگ یا شبهدولتي و تعداد كمي از سهامداران جزء است.

در این شرایط تنها راهكار اصالح ترازنامه ،اجراي افزایش سرمایه از محل مطالبات است ،ضمن اینكه سهامدار نیز با دریافت
سهام جدید ميتواند آن را در بازار بفروشد و اگر شرایط قیمت سهم بعد از افزایش سرمایه مناسب باشد ،سودي عاید ميشود.
دكتر عباس هشي خاطرنشان كرد :استفاده از منابع افزایش سرمایه باید در همان پروژههایي كه در گزارش توجیهي مورد
تصویب مجمع درج شده صورت گیرد .هرگونه عدم رعایت مفاد مصوبه را بازرسي قانوني باید به اولین مجمع اطالع دهد و
گزارش بازرس براي بورس نیز در این باره ارسال ميشود.

وي درخصوص تفاوت افزایش سرمایه در داخل و خارج كشور تصریح كرد :افزایش سرمایه و عرضه سهام به عموم با هدف
تامین نقدینگي براي شركت است و در اكثر كشورهاي جهان كلیه سهم به قیمت روز به عموم فروخته ميشود و كل مبلغ دریافتي
در نقدینگي شركت به كار گرفته ميشود .ثبت حسابداري آن هم به این شكل است كه مبلغ اسمي در حساب سرمایه و صرف
سهام در حساب اندوخته ثبت ميشود.

افزایش سرمایه به تنهایي خبر خوبي نیست

در همین حال یك كارشناس بازار سرمایه بررسي صحت اطالعات را مهمترین موضوع براي مشاركت سهامداران در افزایش
سرمایه عنوان كرد .بهروز زارع افزود :وجود افزایش سرمایه در برنامه آینده شركت به تنهایي نميتواند خبر مثبتي تلقي شود و
آینده سودآوري براي سهامداران به همراه داشته باشد؛ بلكه سهامداران باید با بررسي تمامي جوانب و دالیل افزایش سرمایه در
این خصوص نتیجهگیري كنند .این در حالي است كه اغلب سهامداران بدون توجه به دلیل افزایش سرمایه این موضوع را به
عنوان یك فاكتور مثبت در تحلیل خود ارزیابي ميكنند.

مدیرعامل تامین سرمایه سپهر خاطرنشان كرد :برخي شركتها نظیر بیمهها ،الزام قانوني براي افزایش سرمایه دارند تا توان
عملیاتي خود را افزایش دهند .از سوي دیگر ،برخي شركتها به دلیل افزایش بهاي نهادههاي تولید نیازمند روشي براي جبران
افزایش هزینههاي در گردش خود هستند .به این ترتیب افزایش سرمایه در این دسته از شركتها به معني افزایش سودآوري و
بهبود وضعیت نیست و آنها براي تداوم فعالیت خود مجبور به افزایش سرمایه هستند.

وي با اشاره به اجراي طرحهاي توسعهاي در شركتها گفت :برخي شركتها براي تكمیل پروژههاي خود اقدام به افزایش
سرمایه ميكنند؛ اما در این شرایط سرمایهگذار باید اثرات این طرحها را برآورد كند .به طور مثال ،شركتهاي سیماني در
سالهاي گذشته براي افزایش ظرفیت تولید ،پروژههاي سنگیني اجرا كردند اما خود این طرحها و صرفه اقتصادي ضعیف آن در
حال حاضر به اساسيترین مشكل گروه سیماني تبدیل شده است.

زارع در پاسخ به اینكه تاثیرات افزایش سرمایه در چه شركتهایي سریعتر به نتیجه ميرسد؟ گفت :در این مورد باید عملكرد
گذشته شركتها را مطالعه كرد .براي اینكه سرمایهگذار ،رشد یك شركت را تشخیص دهد باید روند  0ساله شركت را مورد
بررسي قرار داده و با گروه مقایسه كند .اگر نرخ رشد تولید باالتر از حد متوسط صنعت قرار گیرد ،ميتوان انتظار داشت
افزایش سرمایه در روند سودآوري آینده سهم موثر باشد.

سهامداران؛ اصليترین ناظران افزایش سرمایهها

وي در پاسخ به دالیل انجام افزایش سرمایه به قیمت اسمي در بورس تهران گفت :در برخي كشورها به خصوص اقتصادهاي
نوظهور و نوپا افزایش سرمایه با قیمت روز سهام صورت ميگیرد .هرچند رغبت همگاني براي استفاده از افزایش سرمایه به
قیمت اسمي است ،اما برخي كشورها نیز از هر دو روش استفاده ميكنند .در كشور ما نیز مكانیزم استفاده از انجام افزایش
سرمایه به قیمت روز وجود دارد ،اما پیچیدگيهاي عملیاتي قوانین و آثار مالیاتي موجب ميشود كه اكثریت از روش اسمي براي
انجام افزایش سرمایه استفاده كنند.

از نظر زارع استفاده از بهاي روز سهام در افزایش سرمایه مانع از رقیق شدن قیمت سهام ،جذب منابع بیشتر در شركت و
جلوگیري از لطمه خوردن سهم پس از افزایش سرمایه ميشود .این در حالي است كه تغییر مقررات براي استفاده از این روش
كار چندان پیچیدهاي نیست و با اصالح قانون مالیاتها ميتوان آن را اجرایي كرد.

وي درخصوص اینكه برخي شركتها به دلیل عدم توانایي پرداخت سود نقدي ،اقدام به افزایش سرمایه ميكنند ،گفت :ساختار
اقتصادي ما دولتي است و مطابق استانداردهاي حسابداري شركتها بدون تقسیم سود نميتوانند در صورتهاي خود سودي

شناسایي كنند .همین موضوع باعث شده در شركتهاي سرمایهپذیر با وجود عدم توان نقدي ،سود قابل مالحظهاي تقسیم شود یا
اینكه به افزایش سرمایه تبدیل شود كه معضالت زیادي را براي شركتها به همراه داشته است.

مدیرعامل تامین سرمایه سپهر در پاسخ به اینكه سهامداران چگونه بر اجراي افزایش سرمایه نظارت ميكنند ،گفت :نظارت
سازمان دو بخش اولیه و ثانویه دارد .نظارت اولیه در حد این است كه رعایت قوانین و مقررات و شفافیت اطالعات صورت
گیرد ،اما توجیه اقتصادي مشاركت در افزایش سرمایه فقط به سهامداران مربوط است .سازمان بورس در دورههاي  6ماهه از
نحوه اجراي طرحهاي شركتها گزارش ميگیرد تا محل صرف منابع مشخص شود.

البته باید توجه داشت كه سازمان بورس در مقام مرجع قانوني قرار ندارد و این اطالعات را صرفا به منظور شفافسازي منتشر
ميكند و در حقیقت این سهامداران هستند كه باید با تعقیب دقیق روند طرحهاي شركت از سرمایه خود صیانت كنند .بر این
اساس سهامداران جز ميتوانند در صورت مشاهده تخلف به سازمان بورس شكایت كنند ،به این عنوان كه شركت اطالعات
خالف واقع داده و از این طریق با مكانیزم قضایي با هیات مدیره برخورد ميشود.

زارع درخصوص تاثیر افزایش سرمایه بر  P/Eسهام گفت :این موارد و نحوه قیمتگذاري سهام در هنگام بازگشایي نماد با توجه
به شرایط مختلف شركت و صنعت به نحو متفاوتي تعیین ميشود .به این ترتیب ميتوان گفت هیچ نسخه كلي براي رفتار سهم
پس از افزایش سرمایه وجود ندارد و شاید با حمایت یا عدم سهامدار عمده ،پس از افزایش سرمایه  P/Eبسیار متفاوتتر از قبل
از اجراي افزایش سرمایه رقم بخورد.

در مجموع ميتوان گفت كارشناسان بر چندوجهي بودن مساله افزایش سرمایه در سخنان خود تاكید دارند و مطلوبیت اجراي این
تصمیم براي سهامداران را به جزئیات طرحهاي توسعه شركتها و ماهیت صنعت سرمایهپذیر منوط ميدانند.

مطلب :5

مزایای افزایش سرمایه:

 )۱از كاهش ارزش شركت جلوگیري ميكند.

 )5درصد مالكیت فعلي را براي سهامداران كنوني حفظ مي نماید.

اگر سهامدار كنوني نخواهد سهام عادي جدید را بخرد مي تواند حق تقدم خود را به كسي كه خواهان خرید سهام مزبور است
بفروشد.

دراینجاچندسؤال مطرح مي شود:

الف) ارزش حق تقدم خریدچگونه محاسبه مي شود؟

ب) برگ حق تقدم خرید چه اثري بر قیمت سهام كنوني دارد؟

ج) هر سهامدار باید چند سهم داشته باشد تا بتواند یك سهم عادي جدید را بخرد؟

د) آیا افزایش سرمایه از طریق عرصه حق تقدم خرید خود بخود باعث افزایش ثروت سهامدار مي شود؟

سرمایه مورد نیاز به مبلغ  xلاير مي باشد و شركت ميخواهد هر سهم جدید را به قیمت اسمي به فروش برساند(.قیمت پذیره
نویسي)

تعداد سهام جدید كه بابت  X ......لاير الزم است انتشار داده شود بدین طریق بدست ميآید:

X

تعداد سهم جدید = ---------------------------

()۱

قیمت پذیره نویسي

مرحله بعدي پاسخ به این مسأله است كه ما باید چند سهم داشته باشیم تابتوانیم یك سهم جدیدبخریم.

براي این كار تعداد سهامي كه قبال" در دست سهامداران بوده را بر تعداد سهام جدید كه از فرمول ( )۱بدست آوردیم تقسیم
ميكنیم:

تعداد سهام موجود

تعداد برگ حق تقدم مورد نیاز براي خرید یك سهم جدید = -------------------------

تعدادسهام جدید

مثال :شركت سرمایهگذاري صنعت بیمه در نظر دارد مبلغ ۱1میلیارد لاير از طریق انتشار سهام عادي جدید افزایش سرمایه دهد
و اینكار را با عرضه حق تقدم خرید انجام مي دهد.

سرمایه كنوني این شركت 01میلیارد لاير و تعداد سهام فعلي هم 01میلیون سهم است .شركت در نظر دارد سهام جدید را به
قیمت اسمي (۱111لاير)به فروش برساند:

۱1/111/111/111

سرمایه موردنیازجدید

------------------------------- = -------------------------- =۱1/111/111

۱111

01/111/111

= تعدادسهام جدید

قیمت پذیره نویسي

تعدادسهام موجود

 = --------------------- = ---------------- =0تعداد برگ حق تقدم مورد نیازبراي خرید یك سهم جدید

۱1/111/111

تعدادسهام جدید

بنابراین شركت باید ۱1میلیون سهم جدید انتشار دهد و دارنده  0سهم این شركت مي تواند یك سهم جدید را بخرد بنابر این یك
سهامدار باید در حال حاضر  0سهم داشته باشد تا بتواند با پرداخت ۱111لاير یك سهم جدید بخرد.

اگر قیمت سهام قبل از افزایش سرمایه شركت 5111لاير بوده باشدارزش كل شركت عبارتست از:

 =01/111/111× 5111=8۱/111/111/111قیمت بازار × تعدادسهام موجود = ارزش كل شركت

بنابراین ارزش كل شركت قبل ازافزایش معادل 8۱میلیاردلاير ميباشد.

اگر فرض كنیم كه با افزایش سرمایه ،معادل مبلغ سرمایه افزایش یافته به ارزش كل شركت اضافه شود ارزش بازار سهام جدید
بدین صورت محاسبه مي شود:

مبلغ افزایش سرمایه  +ارزش كل فعلي

 = ----------------------------------------------------------ارزش بازار سهام جدید

تعداد سهام جدید  +تعداد سهام موجود

9۱میلیارد لاير

------------------ = 5510

8۱/111/111/111+۱1/111/111/111

=  = ----------------------------------------------ارزش بازارسهام جدید

 01میلیون سهم

01/111/111 +۱1/111/111

انتظار مي رود پس از افزایش سرمایه قیمت بازارهرسهم ازمبلغ 5111لاير به مبلغ 5510لاير كاهش یابد.

سؤالي كه مطرح مي شود آیا سهامدار قبلي با این كاهش قیمت متضرر ميشود؟ پاسخ منفي است.

سهامداري كه قبال"  0سهم داشته و قیمت بازار 5111لاير بوده داراي ثروتي معادل  0×5111=8۱11بوده است پس ازافزایش
سرمایه به ازاي هر0سهم كه دارد مي تواند یك سهم جدید را به مبلغ ۱111لاير بخرد و مالك 0سهم شود كه ارزش بازار آن
هركدام 5510لاير مي باشد.

حاال ثروت وي برابر است با:

لاير 0 × 5510 = 9۱11

اگر۱111لاير راكه بابت سهم جدیدپرداخته ازمبلغ ارزش بازارجدیدكم كنیم متوجه ميشویم كه ثروت وي تغییري نیافته است:
9۱11 – ۱111 =8۱11

و با ثروت وي قبل ازافزایش سرمایه شركت برابراست.

چون به ازاي هرسهم موجود یك برگ حق تقدم خرید داده ميشود ارزش هر برگ حق تقدم بدین طریق محاسبه مي شود:

قیمت پذیره نویسي – قیمت بازارسهم

 = ----------------------------------------------------------------------ارزش هر برگ حق تقدم خرید

 +۱تعدادبرگ حق تقدم مورد نیاز براي یك سهم جدید

5111 -۱111

لاير

= --------------------- = 050

ارزش هربرگ حق تقدم خرید

0 +۱

درصورتي كه سهامدارفعلي نخواهدازحق تقدم خود استفاده نماید و سهام جدید را بخرد ميتواند این حق تقدم را در بازار به
فروش رساند.

بنابراین دارنده  0سهم كه ارزش بازار هر سهم وي  5111لاير است پس ازافزایش سرمایه مالك 0سهم به اضافه  0برگ حق
تقدم خرید مي باشد كه ارزش هریك برابر  050لاير است.

بنابراین ثروت وي برابراست با 0سهم كه ارزش بازارهركدام 5510لاير و 0برگ حق تقدم خریدكه ارزش هركدام 050لاير مي
باشد كل ثروت این شخص برابر است با:

 = )0×5510( + )0×050( =8۱11كل ثروت

نكته جالب توجه اینجاست كه بازهم ثروت وي همان  8۱11لاير قبلي است و در واقع چیزي به ثروت افزوده ویا كاسته نمي
شود.

مطلب :0

این مقاله برای مطالعه سرمایهگذاران غیرحرفهای تهیه شده و مطلب جدیدی برای سرمایهگذاران و فعاالن حرفهای بازار بورس
ندارد.

در این مقاله میخواهیم بررسی کنیم که در روند افزایشی قیمتها در بازار سرمایه خرید حق تقدم سهم بهتر است یا خرید خود
سهم؟
حق تقدم خرید سهم از افزایش سرمایه حاصل میشود .اشخاصی که در تاریخ مجمع عمومی فوقالعاده یک شرکت که به منظور
تصویب افزایش سرمایه تشکیل شده سهامدار باشند ،به نسبت سهم خود حق تقدم خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه را دارند و
به ازای هر حق تقدم تعلق گرفته باید مبلغ اسمی سهم را (در مورد شرکتهای بورسی ۱111لاير) به حساب خاصی که بدین

منظور تدارک دیده شده است ،واریز کنند .طبق مفاد الیحه اصالحی قانون تجارت مهلت پذیرهنویسی حق تقدمها حداقل  61روز
است که تحت شرایطی به مدت  01روز دیگر قابل تمدید است .در مورد شرکتهای پذیرفته شده در بورس حق تقدمها در دوره
پذیرهنویسی قابل معامله مکرر هستند.
حال با چند مثال تحلیلی و با یک مفروضات ثابت میخواهیم نتیجه بگیریم در صورتی که مفروضات و پیشبینیهای ما به
حقیقت بپیوندد .خرید حق تقدم سوددهی بیشتری دارد یا خرید خود سهم ؟
مثال اول:
قیمت سهم ۱811لاير
تفاوت قیمت سهم باحق تقدم(بعالوه  ۱11تومانی که باید برای آن واریز شود) 0درصد؛ یعنی حق تقدم از خود سهم 0درصد
ارزانتر است.
قیمت حق تقدم 1۱1لاير ۱111 +لاير ارزش اسمی در صورتیکه بخواهیم از حق تقدم استفاده کنیم سرمایه ما
۱11،111،111لاير
پیشبینی میشود روند قیمت سهم مورد نظر در آینده افزایشی باشد و تفاوت 0درصد بین قیمت خود سهم و حق تقدم در آینده نیز
حفظ شود.
حال به پایان دوره  61روزه پذیرهنویسی حق تقدمها نزدیک میشویم و شرکت نیز قصد تمدید مهلت پذیرهنویسی را ندارد.
تصمیم میگیریم نیمی از سرمایه خود را برای خرید حق تقدم و نیمی دیگر را برای خود سهم تخصیص دهیم( .برای سهولت در
محاسبات کارمزد خرید و فروش کارگزار بورس نادیدهگرفته است)
تعداد سهم خریداری شده
01 ,111،111 ÷ ۱811 = 51111
تعداد حق تقدمهای خریداری شده
01 ,111،111 ÷ 1۱1 = 11055
از این تعداد حق تقدم در مهلت قانونی استفاده نمیکنیم .یعنی ۱111لاير بهای اسمی هر سهم را به تعداد حق تقدمهای خریداری
شده به حساب شرکت واریز نمیکنیم .بنابراین شرکت پس از طی مراحل قانونی و کسب مجوز از بورس و اداره ثبت شرکتها
نسبت به عرضه حق تقدمهای استفاده نشده اقدام میکند .فرآیند پایان مهلت تا شروع پذیرهنویسی از حق تقدمهای استفاده نشده نیز
حدود  5ماه طول میکشد در این فرصت دو ماهه همانطوری که پیشبینی کرده بودیم روند افزایشی قیمت بهبود یافته و قیمت
خود سهم حدود 51درصد رشد میکند و به 5۱61لاير میرسد.با فرض قبلی که قیمت حقتقدمها 0درصد کمتر از قیمت خود
سهم است قیمت حقتقدمها نیز به ۱105لاير میرسد حال سهمها را خودمان میفروشیم و حق تقدمها را شرکت میفروشد.
حاصل از فروش سهم
51111 ×5۱61 = 09 ,998 ,051
سود حاصل از معامله سهم
09 ,998 ,051 – 01 ,111،111= 9 ,998 ,051
حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده
11055 × ۱105 = 10 ,180 ,900
سود حاصل از معامله حق تقدم
10 ,180 ,900 – 01 ,111،111 = 50 ,180 ,900

بنابراین مشاهده میشود در شرایطی که قیمت خود سهم اختالف زیادی با بهای اسمی سهم (۱111لاير) نداشته باشد و برآورد ما
از روند قیمت سهم در آینده افزایشی باشد ،بازدهی خرید حق تقدم و عدم استفاده آن خیلی بیشتر از خرید خود سهم است .البته
خطر محبوس شدن سرمایه ما روی حق تقدمها را نیز نباید نادیدهگرفت .سهمی را که خریدیم هر لحظه میتوانیم تبدیل به وجه نقد
کنیم ولی وجوه حاصل از فروش حق تقدمهای استفاده نشده پس از طی مراحل قانونی توسط شرکت به ما پرداخت خواهد شد.
موضوع را با یک مثال فرضی دیگر در حالتی پیگیری میکنیم که قیمت سهم چندین برابر ارزش اسمی (۱111لاير) است .حال
ببینیم به چه نتایجی دست پیدا میکنیم.
مثال :5
قیمت سهم
55111لاير
تفاوت قیمت سهم با حق تقدم 0درصد یعنی حق تقدم از خود سهم 0درصد ارزانتر است.
قیمت حق تقدم
۱9911لاير
سرمایه ما ۱11 ,111،111لاير
پیشبینی افزایش قیمت سهم طی دو ماه آینده که حق تقدمهای استفاده نشده عرضه میشود حدود 51درصد است.
باز نیمی از سرمایه را به خرید سهم اختصاص میدهیم.
تعداد سهم خریداری شده
01 ,111،111 ÷ 55 ,111 = 5515
و نیمی دیگر را برای خرید حق تقدم:
تعداد حق تقدم خریداری شده
01 ,111،111 ÷ ۱9 ,911 = 50۱5
قیمت سهم پس از دو ماه با فرض 51درصد افزایش معادل 56/011لاير خواهد شد و قیمت حقتقدم استفاده نشده نیز با تفاوت
0درصد و کسر ۱111لاير ارزش اسمی معادل 50/181لاير خواهد شد.
فروش سهم توسط خودمان
5, 515 × 56, 011 = 09 ,981 ,811
سود حاصل از معامله سهم
09 ,981 ,811 – 01 ,111 ,111 = 9 ,981 ,811
فروش حق تقدم توسط شرکت
5, 0۱5 × 50, 181 = 61 ,088 ,961
سود حاصل از معامله حق تقدم
61 ,088 ,961 – 01 ,111 ,111 = ۱1 ,088 ,961

با مقایسه دو مثال متوجه میشویم که سود حاصل از معامله سهم در هر دو حالت یکی است (حدود 51درصد) و ارتباطی به
فاصله قیمت سهم با ارزش اسمی سهم (۱111لاير) ندارد ،ولی در مورد حق تقدمها نتایج به گونه دیگری رقم خورده است.
در مثال اول سود حاصل از معامله حق تقدم 50،180, 900لاير
ولی در مثال دوم ۱1،088،961لاير است ،در حالی که سرمایه ما یکسان و زمان انتظار و خواب سرمایه نیز یکی فرض شده
بود.
در مثال اول در معامله حق تقدم و عدم استفاده از آنها حدود ۱01درصد بیشتر از معامله خود سهم سود بردهایم .راز این
موضوع در چیست؟ خیلی ساده است .راز این موضوع در عدم استفاده از حق تقدم نهفته است .اگر از حق تقدمهای خریداری
شده استفاده میکردیم مجبور میشدیم قسمتی از سرمایه خود را (قسمتی از 01،111،111لاير) بابت بهای اسمی سهم بپردازیم،
در این حالت فقط میتوانستیم  59509سهم خریداری کنیم و تنها تفاوت سود ما با خرید خود سهم به همان اختالف 0درصدی بر
میگردد.
در حالی که با استفاده نکردن از حق تقدم ۱111لايرهای مازاد را برای خرید حق تقدمهای بیشتر استفاده کردیم و توانستیم تعداد
 0۱۱80حق تقدم دیگر نیز اضافه کنیم و از روند افزایش 51درصدی قیمت آنها نیز سود ببریم.
مازاد حق تقدم خریداری شده 11055 – 59509 = 0۱۱80
مثالهای دیگری نیز با قیمتهای مختلف سهم میتوان ارائه کرد که در حوصله این مقاله نیست و خود مشتاقان و عالقهمندان
میتوانند با طرح حالتهای مختلف و انجام محاسبات به نتایج متنوعی دست پیدا کنند.
در این استراتژی معامالتی باید مزایا و معایب زیر را در نظر داشت:
 .۱خرید حق تقدمها به دید استفاده نشدن ،از ریسک باالتری نسبت به خرید خود سهم به دلیل عدم امکان معامله در مدت زمان
پایان فرصت 61روزه حق تقدمها تا عرضه توسط شرکت برخوردار است.
در این مدت ممکن است جهت بازار از روند صعودی به دالیل خارج از بازار که قابلیت پیشبینی ندارند ،به سمت نزولی تغییر
مسیر داده و در نتیجه همانطور که بازدهی باالتری در روند صعودی انتظار میرود ،در روند نزولی سهم ،حق تقدم ،زیان
سنگین تری از خود سهم را به صاحب خود وارد میکند .از طرفی ممکن است شرکت مدت زمان زیادی پس از فروش ،وجوه
حق تقدم استفاده نشده را واریز نکند و سرمایه فرد طی این مدت بلوکه شود.
 .5در این استراتژی ،معاملهگر الزم است که شناخت و اطمینان کافی از مسائل بنیادی یک سهم ،داشته باشد .به طور معمول در
بعضی از افزایش سرمایهها به دلیل آنکه سهامدار عمده تعهد پذیرهنویسی دارد ،با مشاهده اینکه تعداد زیادی حق تقدم استفاده
نشده باقی مانده است .در حالی که قصد اضافه کردن سهام خود را ندارد ،اقدام به عرضه خود سهم کرده تا وجه الزم برای حق
تقدمها را فراهم سازد .این موضوع موجب افت قیمت سهم در مقطع عرضه حق تقدمها و خرید حق تقدمها به قیمت ارزانتر
میشود ،در نتیجه به عدم حصول بازدهی پیشبینی شده میانجامد.
 .0هرچه قیمت سهمی ارزانتر باشد بازدهی این روش معامالتی بیشتر است و در مورد سهامگران قابلیت اجرا ندارد.
 .0معموال در مورد سهام بنیادی قوی ،در صورتی که موعد ثبت افزایش سرمایه آنها قبل از مجمع عمومی ساالنه باشد و شرکت
متعهد تعلقگرفتن سود نقدی به حقتقدمهای واریز شده باشد ،در نتیجه به دلیل رشد سنتی قیمت سهام قبل از این استراتژی
معامالتی قابلیت اجرا و تحقق بیشتری خواهد یافت.
نتیجهگیری نهایی:
اگر شرکتی افزایش سرمایه دارد و حق تقدمهای آن به منظور پذیرهنویسی عرضه شده است و پیشبینی میشود قیمت سهم در
آینده نزدیک افزایش یابد ،با فرض اینکه قیمت سهم به بهای اسمی سهم (۱111لاير) نزدیک باشد و پیشبینی ما در مورد افزایش
قیمت سهم به حقیقت پیوند دو روند فروش حقتقدمهای استفاده نشده بهطور عادی پیش برود ،بیشترین سود ما موقعی است که
تمام سرمایه خود را به منظور خرید حق تقدم بکار گیریم و از حق تقدمها استفاده نکنیم تا در مهلت معقول شرکت اقدام به
فروش حق تقدمها و بازپرداخت سرمایه و حاصل فروش کند.

مطلب :0

محاسبه قیمت سهم پس از افزایش سرمایه:

حق تقدم فرمی است که بعد از اعمال افزایش سرمایه برای سهامداران قبلی ارسال می گردد تا در خصوص حق تقدم سهام خود
تصمیمگیری نمایند .در این حالت سهامدار مختار است تا قیمت حق تقدم را پرداخت نماید( ۱11تومان به ازای هر سهم جدید) تا
صاحب سهام موردنظر گردد .همچنین دارنده حق تقدم می تواند حق تقدم خود را در بازار بفروشد و چنانچه هیچ کاری در مورد
حق تقدم خود انجام ندهد شرکت اقدام به فروش حق تقدم در بازار نموده و مبلغ آن را به حساب فرد واریز میکند.
قیمت حق تقدم معموالا بیش از  ۱11تومان کمتر از قیمت سهم در بازار می باشد .علت آن هم این است که دارنده حق تقدم باید
 ۱11تومان به ازای هر سهم پرداخت کند تا برگه سهم جدید برای او منتشر شود بعالوه پس از واریز مبلغ حق تقدم از سوی
سهامدار جدید باید حدود  ۱الی  0ماه صبر کند تا برگه سهام جدید برای او صادر شود و امکان فروش حق تقدم قبل از تبدیل به
برگه سهم وجود ندارد(ریسک نقدینگی) بنابراین قیمت حق تقدم کمی بیشتر از  ۱11تومان کمتر از قیمت سهم است.

برای روشن شدن موضوع یک مثال می زنیم
فرض کنید شرکتی که قیمت سهام آن در بازار  011تومان است اقدام به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی می نماید.چنانچه
شما سهامدار این شرکت باشید برگه حق تقدم برای شما صادر میشود و شما می توانید به ازای هر سهم جدید که به شما تعلق
می گیرد  ۱11تومان پرداخت کنید و در افزایش سرمایه شرکت کنید .ولی اگر تمایلی به شرکت در افزایش سرمایه نداشته باشید
می توانید حق تقدم خود را در بورس بفروشید مثالا به قیمت  511تومان که از این مبلغ  ۱11تومان به شرکت منتقل میشود و
مابقی پس از کسر هزینه های قانونی به شما تعلق دارد .چنانچه به هر دلیل اطالعی از افزایش سرمایه شرکت نداشته باشید یا
اقدامی نکنید شرکت از سوی شما اقدام به فروش حق تقدم می کند و پس از کسر  ۱11تومان به ازای هر سهم جدید مابقی را به
حساب شما واریز میکند.
حال چنانچه شما تاکنون سهامدار این شرکت نبودهاید و مایل به خرید حق تقدم این شرکت میباشید ،میتوانید با خرید حق تقدم
این سهم به قیمت  511تومان سهامدار این شرکت شوید (البته باید مدتی صبر کنید تا حق تقدم شما به برگه سهم تبدیل شود) .از
 511تومان پرداخت شده توسط شما مبلغ  ۱11تومان در اختیار شرکت قرار میگیرد تا در افزایش سرمایه مصرف شود و
مابقی آن پس از کسر هزینه های قانونی در اختیار سهامدار قبلی شرکت که از حق تقدم خود استفاده نکرده است قرار می گیرد.

سرمایه یک شرکت سهامی از حاصلضرب تعداد سهام شرکت و قیمت اسمی سهام آن به دست می آید .در نتیجه زمانی که
شرکت سرمایه خود را افزایش می دهد باید تعدادی سهام جدید منتشر کند و بفروشد .از آنجا که قیمت اسمی سهام شرکتهای

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  ۱111لاير می باشد ،چنانچه شرکتی بخواهد سرمایه خود را  ۱11میلیون لاير افزایش دهد
باید تعداد صدهزار سهم جدید منتشر کند و به فروش برساند تا این میزان سرمایه خود را افزایش دهد.

هنگامی که یک شرکت در بورس اوراق بهادار بخواهد سرمایه خود را افزایش دهد باید تعدادی سهام جدید منتشر کند و به
سهامداران بفروشد تا مبلغ مورد نیاز برای افزایش سرمایه را تأمین کند .حال اگر شرکت مبلغ فروش سهام جدیدی که منتشر
کرده را از سهامداران (به ازای هر سهم  ۱111لاير) دریافت کند به آن افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی سهامدارن گفته می
شود و اگر شرکت مبلغ مورد نیاز برای سهام جدید منتشر شده را از طریق سود انباشته شده در شرکت تأمین کند به آن افزایش
سرمایه از طریق اندوخته یا سهام جایزه گفته می شود .الزم به ذکر است ،هنگامی که شرکت از طریق آورده نقدی سهامداران
افزایش سرمایه می دهد به سهامدارانی که در مجمع فوق العاده سهامدار شرکت بوده اند حق تقدم خرید سهام جدید را می دهد
یعنی آنها نسبت به دیگران اولویت دارند که سهام جدید را بخرند و چنانچه به ازای هر سهم مبلغ  ۱111لاير را به شرکت
پرداخت کردند آنها مالک سهام جدید نیز خواهند بود در غیر این صورت اگر مایل نبودند که در افزایش سرمایه شرکت کنند می
توانند حق تقدم خرید سهام جدید خود را به فروش برسانند و شخص دیگری که این حق تقدم خرید سهام را خریده است مبلغ
 ۱111لاير را می پردازد و در افزایش سرمایه شرکت می کند .اما هنگامی که شرکت از محل اندوخته یا سود انباشته افزایش
سرمایه می دهد دیگر به سهامدارانی که در مجمع فوق العاده سهامدار شرکت بوده اند حق تقدم خرید سهام جدید منتشر شده را
نمی دهد بلکه بطور مستقیم از محل اندوخته مبلغ  ۱111لاير به ازای هر سهم را می پردازد و به سهامدارن ،سهام جدید می
دهد که به آن سهام جایزه گفته می شود.

حال در این قسمت می خواهیم ببینیم که قیمت بازاری سهام پس از اینکه افزایش سرمایه می دهد چگونه تغییر می کند .زمانی که
شرکت سرمایه خود را از آورده سهامداران یا سود انباشته افزایش دهد می تواند به یکی از سه روش زیر اقدام کند:

افزایش سرمایه کامالا از طریق آورده نقدی سهامداران صورت پذیرد:

)P1=(P0 + a*B)/(1+a1

که در آن  P0قیمت سهام قبل از افزایش سرمایه a1 ،درصد افزایش سرمایه از محل آورده B ،قیمت اسمی سهام جدید منتشر شده
که در بورس اوراق بهادار کشور ما  ۱111لاير می باشد و  P1قیمت سهام پس از افزایش سرمایه می باشد.

افزایش سرمایه کامالا از طریق سود انباشته انجام گیرد (سهام جایزه):

)P1=P0 /(1+a2

که در آن  a2درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته می باشد.

افزایش سرمایه به صورت ترکیبی از دو حالت باال صورت بگیرد:

)P1=(P0 + a1*B)/(1+a1+a2

مثال :فرض کنید قیمت سهام شرکت سایپا قبل از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت تصمیم گیری افزایش سرمایه 5111
لاير باشد و شرکت در مجمع تصمیم بگیرد  ۱11درصد افزایش سرمایه بدهد .قیمت سهام این شرکت پس از افزایش سرمایه در
حالتهای زیر بدین صورت محاسبه می شود:

 ۱11 )۱دردصد افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی سهامداران تأمین شود:

P1=(2000 + 1*1000)/(1+1)=1500

یعنی قیمت سهام آن پس از  ۱11درصد افزایش سرمایه  ۱011لاير می شود.

 ۱11 )5درصد افزایش سرمایه از طریق اندوخته تأمین شود:

P1=(2000)/(1+1)=1000

یعنی قیمت سهام آن پس از  ۱11درصد افزایش سرمایه  ۱111لاير می شود.

 01 )0درصد افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی سهامدارن و  01درصد دیگر از طریق اندوخته تأمین شود:

P1=(2000 + 0.5*1000)/(1+0.5+0.5)=1250

یعنی قیمت سهام آن پس از  ۱11درصد افزایش سرمایه  ۱501لاير می شود.

اکنون که مفهوم افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی و حق تقدم خرید سهام توضیح داده شد ،می توان فرمول ارزشگذاری حق
تقدم خرید سهام را نیز ارائه کرد که تنها در افزایش سرمایه از طریق آورده کاربرد دارد:

)V=(M-S)/(N+1

که در آن  Mقیمت سهام قبل از افزایش سرمایه S ،قیمت سهام جدید منتشر شده که همان  ۱111لاير می باشد N ،تعداد سهامی
که یک سهامدار باید داشته باشد تا بتواند حق تقدم خرید یک سهم جدید را داشته باشد و  Vقیمت تئوریک حق تقدم خرید سهام می
باشد.

مثال :شرکت خدمات انفورماتیک  51درصد افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی سهامداران انجام داده است .اگر قیمت سهام
قبل از افزایش سرمایه  0111لاير باشد قیمت تئوریک حق تقدم خرید سهام برابر است با:

V=(5000-1000)/(5+1)=666/66

یعنی قیمت حق تقدم خرید سهام آن پس از  51درصد افزایش سرمایه  666لاير می شود.

در پایان امیدورام با مطالعه دقیق مطالب فوق با افزایش سرمایه و فرآیندی که در ابتدا پیچیده به نظر می رسد به صورت کامل
آشنا شده باشید .موفق و پیروز باشید

