
  :برنامه موسسه بیمه برای افزایش سرمایه و تغییر در میزان سرمایه

میلیون سهم یک هزاار ریزالب بزود   041میلیارد ریال منقسم به  041سرمایه اولیه شرکت بیمه سینا در بدو تاسیس معادل مبلغ      

میلیزارد  411به مبلغ  0833میلیارد ریال و سپس در سال  001به مبلغ  0831این سرمایه در چهار مرحله افاایش یافت، ابتدا در سال 

میلیزون ریزال  311،800ی ثابزت بزه مبلزغ هزاسرمایه شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابب دارایزب 0838سال  ریال بالغ گردید و در

بزه موـززم مبوبززه مجمزو یمزومب  0831در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و در سال  10/18/0834افاایش یافت که در تاریخ 

مایه شرکت از محزل ماالبزاو و رورده دقزدی سزهامداران بزه مبلزغ افاایش سر 0834فروردین  01العزاده صاحبان سهام مورخ فوق

 ها به ثبت رسید در مرـو ثبت شرکت 08/14/0831میلیارد ریال تبویزم که در تاریخ  0،111

 سال
سرمایه قبل از 

 افزایش)میلیارد ریال(

سرمایه بعد از  میزان افزایش سرمایه

 افزایش)میلیارد ریال(
 محل افزایش سرمایه

 درصد میلیارد ریال

 سرمایه اولیه 041 - 041 - 2831

2831 041 01 01%  مطالبات و آورده نقدی 001 

2833 001 091 91%  مطالبات و آورده نقدی 411 

2831 411 010 001%  مازاد تجدید ارزیابی دارایی ثابت 910 

2831 910 090 11%  مطالبات و آورده نقدی 0011 

سهم یک هاار ریالب با دام تمام پرداخت  0،111،111میلیون ریال شامل  0،111،111مبلغ   03/00/0831 سرمایه شرکت در تاریخ

 باشد:باشد  ترکیم سهامداران در تاریخ ترازدامه به شرح زیر مبشده مب

 درصد سهام تعداد سهام نام شرکت ردیف

 43 140،038،111 بنیاد یلوی 0

 03 003،313،031 گذاری سیناسرمایهشرکت مادر تخببب مالب و  0

 01 081،848،303 شرکت رسان پرداخت پرشین 8

 4 08،143،333 شرکت ره دگار خاورمیاده پارس 4

 4 01،104،330 شرکت لیاینگ ـامو سینا 1

 0 80،801،441 شرکت مهندسان مشاور سازه 0

 0 80،411،433 بنیاد مستضعفان ادقلاب اسلامب 1

 00 013،331،011 سایر 3

 011 0001101110111 جمع کل  



میلیون ریالب از محل ماالباو و رورده  0،111،111با افاایش  0833در سال  بیمه سینا با توـه به بردامه استراتژیک میان مدو شرکت

سرمایه شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابب ، 0833میلیون ریال رسیده و درسال  4،111،111دقدی سهامداران، سرمایه شرکت به 

 میلیون ریال خواهد رسید  1،111،111سرمایه شرکت به میلیون ریال افاایش،  0111،111ی ثابت به مبلغ هادارایب

 

 


