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 دوم اطالعیه

 kW 011نیروگاه خورشیدی  برداریو بهره احداث 
 

 

کاری برداری گروه فراب با همهای اجتماعی این گروه، شرکت نصب و بهرهبه منظور ایجاد منافع برای پرسنل گروه فراب و در راستای اجرای مسئولیت

عیه شماره کیلوواتی در محل شرکت پمپ برکه را تهیه و در اطال 011برداری از نیروگاه خورشیدی شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب طرح ایجاد و بهره

 . را اعالم نمودگذاری در این طرح یک توضیحات مربوط به نحوه سرمایه

ل ذکر است در صورت تکمیل ظرفیت، اولویت بر اساس قاب ه توضیحات تکمیلی اطالعیه دوم تهیه شده است.توجه به درخواست همکاران جهت ارایبا 

 نام خواهد بود.تاریخ دریافت فرم ثبت
 

 
 

 طرح:عمومی اطالعات 

توسط شرکت نصب و وات وکیل 011 حداکثر ظرفیت با کهریزک، محدوده واقع در کارخانه پمپ برکه،های سولهسقف  بر رویاین نیروگاه  (0

 سهام شرکت پمپ برکه متعلق به شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب است( %01)بیش از . گرددایجاد میساختمان فراب 

 گردد.ریافت میگردد و احتماال از ماه پنجم اولین درآمد ناشی از فروش برق دهای آن، ظرف مدت سه ماه ایجاد مینیروگاه به همراه مجوز (2

 سال گارانتی دارند. 0ها سال و اینورتور 01های خورشیدی پانلبرای این طرح در نظر گرفته شده است و  JAهای خورشیدی مرغوب پانل (3
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افزایش  %01تومان است و تا سال دهم با ضریب حداقل  001قیمت تضمینی خرید برق توسط وزارت نیرو در سال اول به ازای هر کیلو وات  (4

کند و با تعدیل ضریب افزایش قیمت تا سال بیستم خرید تضمینی مبلغ سال دهم تغییر می %01هم به قیمت خواهد داشت و در سال یازد

 صورت خواهد گرفت.

های مالی، های پرسنلی و اداری، هزینهشامل اجاره مکان، هزینهبرداری آن های بهرهسال را دارد و هزینه 21 برداری تااین طرح امکان بهره  (0

 درآمد برق تولیدی در نظر گرفته شده است. %01تعمیرات و نگهداری و پشتیبانی به میزان 

 است. یدیخورش یهاروگاهیارزنده ن یهایگژیاز جمله و یندگینو و کاهش آال یهایطرح، مشارکت در توسعه انرژ ریوآسود بر عالوه (6

 

 
 

 اطالعات اجرای طرح:

 باشد.های دریافتی و توزیع درآمدهای طرح و مدیریت کالن طرح به عهده صندوق طرح میمسئولیت بازپرداخت به موقع وام (0

 کند.صندوق طرح زیر نظر مستقیم شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب و با ضمانت ایشان فعالیت می (2

هزینه میلیارد ریال  00 برداری حدودبهرهتا زمان هزینه اولیه و جاری  ، بیمه، امور مالی،جانبیهای ، هزینهروگاهاحداث نی در مجموع برای (3

 است.بینی شده پیش

 .نفر از پرسنل گروه فراب است 01ظرفیت مشارکت در این طرح، تعداد  (4

 .گرددهای اجرای طرح تامین میهزینهسالیانه(،  %2ساله و نرخ  4)با دوره بازپرداخت میلیون تومانی  31وام  01با دریافت  (0
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ذاری گشود و مبالغ دریافتی از پرسنل و مبالغی که مازاد نیاز طرح باشد در صندوق طرح سرمایهوام دریافتی به منظور اجرای طرح استفاده می (6

 .جاری نیز پرداخت گردندهای های دریافتی مورد استفاده قرار گیرد و هزینهشود تا به منظور پرداخت به موقع اقساط واممی

 گیرد.های بانکی صورت میکسر از حقوق پرسنل صرفا تا زمان بازپرداخت کامل وام (0

هزار تومانی از محل کسر از حقوق و درآمدهای  602اقساط ماهیانه  مبالغو  نمایندرا پرداخت میسهامداران صرفا مبلغ اولیه و کسر از حقوق  (8

 .گرددتوسط صندوق پرداخت میطرح 

 گردد.گذاران اعالم میهر سه ماه یکبار به سرمایه ،ها و منابعگزارش وضعیت صندوق شامل هزینه (0

 

 :برداری طرحبهره

 ردد.گگذاران واریز میطرح توسط صندوق به صورت هر سه ماه یکبار به حساب سرمایههای بانکی، درآمدهای های وامپس از پرداخت بدهی (0

برابر  8.0د بیاید که حدود میلیون تومان برای هم سهامدار درآمد بوجو 000شود بیش از بینی میسال بعد از پرداخت اقساط، پیش 00در طی  (2

 ها طی دوره است.واریز

 گذار و یا اشخاص خارج از گروه، پس از پرداخت اقساط بانکی وجود دارد.ندوق بین اعضای سرمایهامکان خرید و فروش سهم پرسنل در ص (3

 

 گذاری در طرح:سرمایه

 .نام تکمیل و وجه اولیه به حساب معرفی شده واریز گرددبایست فرم ثبتگذاری در طرح میجهت سرمایه (0

 .سرمایه گروه فراب قابل انتخاب هستندهای متنوع کسر از حقوق و کسر از سود سهام تجارت و شیوه (2

میلیون تومان وام از بانک رسالت بگیرد میزان وام دریافتی قبلی متقاضیان باید  61تواند بیش از با توجه به اینکه هر شخص حقیقی نمی (3

 میلیون تومان باشد و امکان دریافت وام بانکی را داشته باشند. 31کمتر از 

درصد سالیانه به بانک رسالت  2ساله و نرخ بازپرداخت  4تومانی با اقساط میلیون  31دریافت وام ارک الزم و ه مدارایجهت گذاران سرمایه (4

 گردد. واریز میاین طرح به صندوق پس از وصول د و این مبلغ نشومعرفی می

 .باشدمی 0308آبان  00نام در طرح آخرین مهلت برای ثبت (0

 شود.اجرای طرح رسما شروع می گردد وبا سهامداران منعقد میمربوط پس از تکمیل ظرفیت و تعیین سهامداران، قراردادهای  (6

 شود.که ظرفیت طرح تکمیل نگردد، کلیه مبالغ واریز شده در اسرع وقت عودت داده میدر صورتی (0

 


