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 ‹‹ یدجهش تول ›› 

 بسمه تعالی

 

 

 
 جناب آقای علیزاده

 ریاست محترم نظارت بر ناشران بورسی
 

 موضوع: کنفرانس اطالع رسانی در نماد گروه دارویی برکت

 سالم علیکم؛

احتراماً؛ عطف به ضرورت برگزاری کنفرانس اطالع رسانی در نماد گروه دارویی برکت، پاسخ سؤاالت مطرح شده در سامانه 

 گردد.ارسال می به شرح ذیلتدان 

: با توجه به نبود اطالعات مرتبط با متراژ زمین ها در صورت های مالی شرکت های زیرمجموعه، خواهشمند است جدول زیر را 1

 نمایید: تکمیل

 نوع کاربری تحصیلسال  متراژ زمین نام شرکت

 صنعتی 1355 80،000 البرز دارو

 صنعتی 1355 88،000 سبحان دارو

 صنعتی 1343 22،000 ایران دارو

 صنعتی 1335 64،000 تولید دارو

 صنعتی 1381 25،000 سبحان انکولوژی

 صنعتی 1387 220،000 شفا فارمد

 صنعتی 1391 50،000 بیوسان فارمد

 صنعتی -کشاورزی 1396 100،000 هربی فارمد

 صنعتی 1396 1000 سل تک فارمد

 - 1397 13000 کی بی سی

 تجاری 1353 200،000 پخش البرز )متراژ کل زمین ها(

  

محل مازاد : به جز شرکت پخش البرز، کدام یک از شرکت های گروه دارویی برکت درخواست خود مبنی بر افزایش سرمایه از 2

هر گونه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی،  پس از اخذ مصوبه هیأت مدیره اند؟ تجدید ارزیابی دارائی ها را به هلدینگ ارائه کرده

 مراتب بالفاصله از طریقه سامانه کدال به اطالع سهامداران محترم خواهد رسید.
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 د::در مورد شرکت هربی فارمد به سؤاالت زیر پاسخ دهی3

الف: خواهشمند است جدول زیر را در خصوص محصوالت، مقادیر تولید و درصد فروش صادراتی محصوالت پروژه گچساران تکمیل 

 کنید:

 نام محصوالت
پیش بینی مقدار 

 1399تولید 

پیش بینی مقدار 

 1400تولید 

پیش بینی مقدار 

 1401تولید 

درصد مقدار 

 فروش صادراتی

 لیور هربی کپسول

 عددی ( 60) قوطی 
47،000 47،000 60،000 0 

 24)  بالک بصورت خشک مشتقات پودر

 کیلوگرم-( گیاه نوع
27،115 75،000 112،500 5% 

 %5 11،250 7،500 2،143 کیلوگرم -(متفاوت طعم 7 الی 5)  ادویه

 طعم متفاوت( 7 یال 5انواع دمنوش ) 

 کیلوگرم
8،821 27،500 41،250 5% 

  

جدول زیر را در خصوص پیشرفت فیزیکی، هزینه های انجام شده و مبالغ مورد نیاز جهت تکمیل پروژه ب: خواشمند است 

 گچساران کامل کنید:

 شرح
درصد پیشرفت فیزیکی 

 31/04/1399تا 

هزینه های انجام شده 

 31/04/1399تا 

مبالغ مورد نیاز جهت 

 تکمیل پروژه
 زمان بهره برداری

پروژه تولید داروهای 

 گچسارانگیاهی 
70.55% 277،000 100،000 1399 

و محصوالت  ج: آیا پروژه های گچساران و پایلوت کردان محصوالت دانش بنیان خواهند داشت؟ در صورت وجود به تفکیک شرکت 

تحقیق داروهای گیاهی و پایلوت کردان نیز برای تولید  محصوالت شرکت هربی فارمد داروهای گیاهی و سایت -خیر نام ببرید.

 تأسیس گردیده است. و فرموالسیون آن ها

د: آیا پروژه های گچساران و پایلوت کردان از معافیت های مالیاتی برخوردار هستند؟ در صورت پاسخ مثبت، مدت زمان این 

داشته و پروژه معافیت  سال 10به مدت  انون معافیت های مالیاتی ق 132پروژه گچساران طبق ماده  معافیت ها را نیز اعالم کنید.

 پایلوت معافیت مالیاتی ندارد.

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است؛ دلیل  100تکمیل و  30/9/98و: مطابق صورت مالی شرکت، پروژه پایلوت کردان تا تاریخ 

لید تو و آزمایشگاه مجهز و پیشرفته برای تحقیق، فرموالسیون اینکه این پروژه هنوز به بهره برداری نرسیده است چیست؟

داروهای گیاهی در سایت پایلوت کردان تأسیس گردیده است که به زودی امکان استفاده از آن برای شرکت فراهم خواهد 

 بود.
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ه: چه بازار ریالی را برای محصوالت هربی کالم و هربی لیور پیش بینی می کنید؟ این محصوالت چه زمانی به تولید انبوه خواهند 

بازار ریالی . و از آذر ماه به تولید انبوه می رسد است میلیون ریال 14،100حدود ربی لیور بازار ریالی محصول ه رسید؟

عدد افشانه  150،000در آمد ناشی از قرارداد رویالتی فروش می باشد و میلیون ریال  1،875 بالغ برمحصول هربی کالم 

 .هربی کالم توسط سبحان دارو ، از مهرماه به تولید انبوه می رسد

 در مورد شرکت سل تک فارمد به سؤاالت زیر پاسخ دهید:: 4

درصدی بر روی این شرکت توسط هلدینگ برکت و الزام سازمان بورس در این زمینه، ولی آخرین  70الف: با توجه به مالکیت 

های مالی دوره می باشد؛ خواهشمند است با توجه به الزام قانونی، صورت  97صورت مالی منتشر شده این شرکت مربوط به سال 

مراتب جهت رضایت سهامداران محترم مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و صورت  این شرکت را منتشر کنید.  30/9/98منتهی به 

 های مالی مربوط به تمامی زیرمجموعه ها در سامانه کدال مورد دسترس قرار خواهد گرفت.

شوند؟ شرکت به جهت دانش بنیان بودن از چه مزایایی بهره مند ب: چند درصد محصوالت این شرکت دانش بنیان محسوب می 

با نرخ بهره  التیاستفاده از تسهعبارت از  بودن انیدانش بن یایمزا .دنمی باش انیمحصوالت شرکت دانش بن تمامی می شود؟

 می باشد. یاتیمال یهاتیاز معاف استفادهو همچنین  کم

   )سلول درمانی(، شرکت یتراپشرکت در بازار سل درمانی را در اختیار دارد؟ج: شرکت چند درصد سهم بازار حوزه سلول 

 .دارد اریدر اخت انیرصد سهم بازار را در حوزه دانش بند100

 جهت انجام داده است؟ و چه محصوالتی را به بازار عرضه کرده است؟  د: در حوزه مبارزه با ویروس کرونا، شرکت چه اقداماتی

 اندداشته نیز  یخوب جیکه نتا پذیرفتهانجام  مداواسلول  جهت  قیتزر 50تاکنون بالغ بر  ،کرونامبتال به ویروس  مارانیب درمان

 .باشد یمحصول جهت ثبت در سازمان غذا و دارو م جینمودن نتا تالش برای نهاییدر شرکت  و

 محصوالت چه اقداماتی انجام داده است؟و: این شرکت در زمینه انتقال دانش فنی به کشورهای دیگر و صادرات این 

سازمان غذاو دارو  الزم از یمجوز ها، در انتظار کسب و صادرات محصول گرید یبه کشورها یانتقال دانش فن نهیدر زمشرکت 

 . می باشد

 ه: برای تاسیس شرکتی مشابه این شرکت هم اکنون چه میزان سرمایه گذاری مورد نیاز است؟

اولیه با توجه به اینکه عمده ارزش شرکت ناشی از دانش فنی آن می باشد و دانش فنی ابعاد متنوعی طبق کارشناسی های 

داشته و ارزشگذاری آن منوط به پارامترهای متعددی می باشد و هر بخش آن پس از اخذ مجوزهای الزم از وزارت بهداشت 

مجوزهای مربوطه امکان پذیر خواهد بود. با اینحال  قابل ارزشگذاری است، لذا تعیین ارزش نهایی شرکت پس از اخذ کلیه

 میلیارد ریالی تجهیزات و دانش فنی فعلی می باشد. 5،000بررسی های تقریبی صورت گرفته حاکی از ارزش حداقل 

 

 : در مورد شرکت گروه صنایع شفا فارمد به سؤاالت زیر پاسخ دهید:5
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محسوب می شوند؟ شرکت به جهت دانش بنیان بودن از چه مزایایی بهره مند : چند درصد محصوالت این شرکت دانش بنیان الف

و معافیت مالیاتی  مزایای دانش بنیان بودن محصوالت شامل -می باشند درصد محصوالت شرکت دانش بیان 25 می شود؟

 می باشد.محصوالت  این دسته از تسهیالت کم بهره مربوط به استفاده از

انجام شده در این شرکت در طی سالیان متمادی، سود خالص این مجموعه بسیار بسیار ناچیز و ناپایدار  : با توجه به هزینه هایب

است یا  می باشد و نمی تواند بازگشت سرمایه در این مجموعه را توجیه کند . آیا هدف از تاسیس این شرکت کسب سود اقتصادی

در راستای   6apaتولید یکی از محصوالت این شرکت  دنبال می شود؟اینکه هدف های دیگری مانند مسئولیت های اجتماعی و... 

با گروه همچنین توسعه سبد فعلی  مسئولیت اجتماعی می باشد ولیکن توسعه محصوالت و کسب سود اقتصادی دنبال می گردد.

از برنامه های  رکشورهادانش بنیان و استفاده از پتانسیل محققان داخلی با هدف رفع وابستگی داخلی و صادرات به سایهای 

 .سال جاری شرکت می باشد 

 : در مورد شرکت بیوسان فارمد به سؤاالت زیر پاسخ دهید:6

شرکت به جهت دانش بنیان بودن از چه مزایایی بهره مند   الف: چند درصد محصوالت این شرکت دانش بنیان محسوب می شوند؟

بهره برداری و تولید شرکت، با معرفی محصوالت جدید، قرار گرفتن آن ها در حوزه  عپس از پایان فاز پروژه و شرو می شود؟

 محصوالت دانش بنیان به اطالع خواهد رسید.

 ب: خواهشمند است جدول زیر را تکمیل کنید:

 نام محصول
درصد پیشرفت فیزیکی 

 31/04/1399تا 

هزینه های انجام شده 

 31/04/1399تا 

مبالغ مورد نیاز جهت 

 تکمیل پروژه
 زمان بهره برداری

 1399 922،248 3،809،157 %86 پروژه پیتید

 1399 2،573،416 2،418،694 %78 پروژه بایوسیمیالر

 1399 528،960 560،794 %87 پروژه واکسن
 

 ج: خواهشمند است جدول زیر را تکمیل کنید:

 ظرفیت اسمی نام محصوالت
پیش بینی مقدار 

 1400تولید 

مقدار پیش بینی 

 1401تولید 

درصد مقدار 

 فروش صادراتی
 حاشیه سود

 پروژه پیتید
محصول نهایی. 4171616

 APIگرم  2981

محصول نهایی  96691

 APIگرم  90و

عددمحصول 287957

 APIگرم  239نهایی 

پس از تأمین نیاز داخل 

 قابلیت صادرات دارد.

 متوسط

 درصد 47

پروژه 

 بایوسیمیالر
 عدد 198274 عدد 44216 عدد 2244265

پس از تأمین نیاز داخل 

 قابلیت صادرات دارد.
 درصد 47متوسط 

 دوز 885000 دوز 767500 دوز 3850000 پروژه واکسن
پس از تأمین نیاز داخل 

 قابلیت صادرات دارد.
 درصد 44
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 رسند؟د: آیا در حال حاضر محصوالت این شرکت رقیب داخلی دارند؟ یا در آینده به بهره برداری می 

 چند رقیب داخلی در این حوزه در حال فعالیت می باشند. -بله

: با توجه به تعدد سهام در پرتفوی غیر بورسی، تولید محصوالت خاص و هایتک در این شرکت ها و ارزش دارائی های بسیار باال 7

کت نیاز به عرضه اولیه این شرکت در این شرکت ها، به نظر می رسد جهت واقعی تر شدن ارزش خالص دارائی ها در هلدینگ بر

ها در بازار سرمایه به شدت احساس می شود؛ آیا پس از بهره برداری از پروژه های این شرکت ها، سهام شرکت های غیر بورسی 

لیکن با  ؛در حال حاضر در هولدینگ اخذ نگردیده است تصمیمی در این خصوص تا کنون در بازار سرمایه عرضه خواهند شد؟

تصمیم گیری در  در صورتتوجه به پتانسیل شرکت های هایتک مجموعه این امکان در آینده وجود خواهد داشت. بدیهی است 

 این زمینه در آینده، اخبار مربوطه به اطالع سهامداران محترم خواهد رسید.

قبه ملک از شرکت مذکور به بهای کارشناسی : مطابق صورت های مالی تلفیقی، بابت مطالبات از شرکت پخش دارویی رسا یک ر8

 میلیارد ریال وصول شده است؛ خواهشمند است در این رابطه جدول زیر را تکمیل کنید: 1،330

 متراژ بنا متراژ زمین
موقعیت 

 جغرافیایی
 زمان تحصیل

تصمیم در مورد ملک )فروش، 

 اجاره، نگهداری و..(

 حدود

 متر مربع 6308

 

 حدود

 متر مربع 2000

 اعم از تجاری و اداری

 -تهران

 سه راه تهرانپارس
8/1398 

در صورت اخذ مجوزهای الزم از هیأت مدیره 

طی آگهی به اطالع سهامداران محترم خواهد 

 رسید.

  

: در رسانه ها اخبار مرتبط با تولید واکسن کرونا توسط ستاد اجرایی فرمان امام )هلدینگ دارویی برکت( شنیده شده است؛ در 9 

 این مورد به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

این محصول در حال حاضر مرحله تست های حیوانی را پشت سر گذاشته و در حال ورود به فاز بعدی می باشد. گروه دارویی 

تمام همت و تالش خود را به  19-برکت در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود در زمینه کشف واکسن برای درمان کووید

پاسخ به سواالت سهامداران محترم در خصوص زمان ورود این محصول به بازار و نیز میزان موثر بودن آن در است.  کار گرفته

 باشد.  درمان، منوط به نتایج مراحل بعدی کلینیکال ترایال محصول می

 کنید:تولید شده توسط شرکت داروسازی تولید دارو جدول زیر را تکمیل  Favipiravir : درمورد داروی10

محصول فاویپیراویر محصولی جدید بوده و در حال حاضر برآورد ابعاد دقیق آثار مالی عرضه این محصول به بازار امکان  

پذیر نمی باشد؛ لیکن پس از تعیین ابعاد دقیق تری از عرضه های صورت گرفته به بازار، در صورت نیاز گزارش های مربوط 

 شفاف سازی خواهد شد.

 

 تولید شده توسط شرکت سبحان انکولوژی جدول زیر را تکمیل کنید: Remdesivir داروی: در مورد 11
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مواد اولیه مورد نیاز تولید محصول رمدسیویر در هفته جاری از کشور هند به کارخانه ارسال و مقدمات الزم برای تولید این  

مقدار تولید و فروش این محصول بستگی به سیاست گذاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش   .باشد محصول در جریان می

بیماران کرونایی در کشور دارد. جهت تعیین قیمت تولید داخل این محصول، پرسشنامه اداره دارو تکمیل و جهت  زپزشکی و  نیا

 گانه فروش به این شرکت اعالم نشده است. تعیین قیمت به سازمان غذا و دارو ارسال گردیده که تاکنون قیمت سه

چه بودجه ای در هلدینگ برکت در این  99در صنعت دارو، در سال  GMP : با توجه به اهمیت بسیار باالی بحث استاندارد12

در  GMPبرای اصالح و بازسازی خطوط تولیدی شرکت های مجموعه در راستای رعایت اصول  خصوص پیش بینی شده است؟

سال اخیر، همواره بخشی از سرمایه گذاری شرکت ها به این امر مهم تخصیص یافته است و اخذ و تمدید گواهینامه های  10طی 

GMP .برای خطوط متعدد تولیدی شرکت ها موید این مطلب می باشد 

شرکت کیمادیا مطالبات وجود  میلیارد ریال بابت صادرات محصوالت دارویی به 461: مطابق یادداشت های صورت مالی مبلغ 13

دارد؛ وصول مطالبات از این شرکت در چه مرحله ای است؟ آیا اقدام حقوقی در این زمینه انجام شده است؟ چه تضامینی از شرکت 

مناقصات دولتی در کشور عراق در طی سال های اخیر بابت برنده  برای ادامه همکاری دریافت شده است؟ کامل توضیح دهید.

 2016بوده است. تمامی مطالبات مربوط به مناقصات شرکت های گروه تا سال  2020تا  2015مناقصات دارویی از سال شدن در 

و بخش عمده آن مربوط به مناقصات  2017مبلغ باقیمانده مربوط به مناقصات سال بخش اندکی از از کیمادیا اخذ گردیده و 

رکت از تمام ظرفیت های خود برای وصول مطالبات شرکت های مجموعه سال اخیر کشور عراق بوده است. گروه دارویی ب دو

 مبالغ اخذ گردد. ناستفاده نموده و امید است طی ماه های آتی بخش قابل توجهی از ای

: با توجه به مؤثر بودن داروی آزیترومایسین در درمان بیماری کرونا و تولید این محصول در شرکت های داروسازی تولید دارو، 14

اروسازی فارابی و البرز دارو آیا این شرکت ها از زمان شیوع کرونا توانسته اند مقدار تولید و فروش این محصول را افزایش د

مصرف این محصول در درمان بیماری کرونا توصیه شده است ولی تاثیر چشمگیری بر تولید و فروش محصول نداشته ؟ دهند

 است . 
در خصوص افزایش تولید و افزایش سهم بازار در محصوالت مکمل با توجه به افزایش نرخ ارز و : برنامه هلدینگ دارویی برکت 15

شرکت ایران  مفید بودن این مکمل ها در پیشگیری از کرونا چیست؟ در کدام یک از شرکت ها زیر مجموعه این برنامه وجود دارد؟

تفاده از مکمل های دارویی در کشور در حال حاضر و همچنین دارو در حوزه تولید مکمل فعال می باشد. با توجه به افزایش اس

سال جاری ورود مکمل های  در طولبا هدف صرفه جویی ارزی ناشی از تولید داخل مکمل های خارجی، شرکت ایران دارو 

 جدید به سبد محصوالت خود را دنبال می نماید. 

دوز  6طی شفاف سازی اعالم کرد موفق به دریافت پروانه ثبت ساخت  17/04/99: شرکت داروسازی سبحان انکولوژی در تاریخ 16

داروی جدید از سازمان غذا و دارو گردیده است؛ خواهشمند است نام این محصوالت و بازار ریالی پیش بینی شده برای این 

 محصوالت را به تفکیک اعالم کنید.

میلیارد  143بازار ریالی پیش بینی شده در کشور حدود مبلغ و کل  300-100-40تولید محصول جدید ایرینوتکان در سه دوز 

 ریال می باشد.
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میلیارد  279و کل بازار ریالی پیش بینی شده درکشور حدود مبلغ  50-25-12.5تولید محصول جدید سونیتینیب در سه دوز 

 ریال می باشد.

تبط با درمان بیماری کرونا تولید می شوند؟ نام : در شرکت ایران دارو به جز محصوالت ضد عفونی کننده چه محصوالتی مر17

داروی هیدروکسی کلروکین که در مقطعی به عنوان یکی از داروهای موثر در درمان کرونا معرفی گردیده بود، در ببرید.

 شرکت ایران دارو تولید و روانه بازار گردید.

اعم از فروش ملک رشت، زمین ساوه و همچنین فروش : شرکت سرمایه گذاری البرز مبالغ حاصل از فروش دارائی های خود 18

سهام شرکت های پاکینه شو، داروئی البرز فارمد و خدماتی مجتمع صنایع داروسازی را در چه سرفصل هایی هزینه کرده است یا 

پس از اخذ مجوزهای الزم و تأیید هیأت مدیره، مبالغ حاصل از فروش دارایی های مازاد در راستای  خواهد کرد؟ تشریح کنید.

 شد.خواهد پروژه های توسعه ای و تقویت توان مالی شرکت های گروه تخصیص داده 

 : در مورد شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک به سؤاالت زیر پاسخ دهید:19

یت هیئت مدیره این شرکت به خرید زمین و ساختمان کارخانه اشاره شده است؛ در این مورد و اهداف آینده الف: در گزارش فعال

موضوع در حال بررسی می باشد. به محض تصمیم گیری مراتب به اطالع سهامداران محترم  برای این اقدام کامل توضیح دهید.

 خواهد رسید.

خواهد رسید؟ بهره برداری از این پروژه چند درصد مقدار تولید و فروش شرکت را چه زمانی به بهره برداری  B ب: پروژه پلنت

در حال بهره برداری می باشد و پایان یافته و بخش شیمیایی آن این پروژه شامل دو بخش می باشد که  افزایش خواهد داد؟

 30صورت بهره برداری کامل به میزان  مقدار تولید و فروش شرکت در -بخش کلین تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید

 درصد افزایش خواهد یافت.

 : در مورد شرکت البرز دارو به سؤاالت زیر پاسخ دهید:20

الف: طرح توسعه خط تولید مایعات این شرکت چه زمانی به بهره برداری می رسد؟ آیا پس از بهره برداری ظرفیت تولید فعلی 

 نوسازی خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چند درصد افزایش مقدار تولیدخواهد داشت؟افزایش می یابد یا این پروژه فقط 

 درصد افزایش خواهد داشت. 50 بالغ بربلی ظرفیت تولید  -1399تا پایان سال 

مقدار  ب: خط جدید فراورده های تزریقی )پودر تزریقی( این شرکت چه زمانی به بهره برداری می رسد؟ و چه تاثیری بر افزایش

منجر  در تولیدات تزریقی شرکت درصدی 130 به افزایش ظرفیت -1399سال شهریور تا  تولید و فروش شرکت خواهد داشت؟

 خواهد گردید.

ج: پس از انتصاب مهندس مرتضوی بر مدیریت عاملی شرکت داروسازی رازک، در حال حاضر مدیریت شرکت البرز دارو به چه 

با توجه به جایگاه ارزشمند و بسیار مهم این شرکت در پرتفوی گروه دارویی برکت و همچنین فاصله گرفتن این   صورت می باشد؟

شرکت طی چند سال گذشته از دوران طالئی خود برنامه هلدینگ دارویی برکت برای سمت مدیرعامل این شرکت مهم و حیاتی 

رشات منتشر شده در سامانه کدال موید عملکرد مناسب شرکت سیر صعودی فروش ماه های اخیر شرکت بر اساس گزا چیست؟
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در قیاس با سایر شرکت های صنعت دارو می باشد. همچنین با اضافه شدن چند محصول جدید، راه اندازی پروژه های اخیر 

بسیار بهتری شرکت و افزایش ظرفیت تولید محصوالت که در پی اجرای این پروژه ها به وقوع خواهد پیوست، انتظار عملکرد 

در مقایسه با سال گذشته برای شرکت متصور می باشد. روال اداری مربوط به انتصاب مدیریت عامل جدید شرکت از سوی 

هولدینگ در حال سپری شدن می باشد و پس از اخذ مجوزها و تأییدیه های الزم از هولدینگ باال دستی، در آینده نزدیک 

 مدیر عامل شرکت منصوب خواهد گردید.

 : در مورد شرکت کی بی سی به سؤاالت زیر پاسخ دهید:21

الف: دلیل کاهش فروش دارو در شش ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته چیست؟ آیا شرکت سهم بازار خود را از دست داده 

شرکت می  ماهیت شرکت کی بی سی بازرگانی می باشد و واردات دارو و تجهیزات پزشکی در صورت نیاز در دستور کار است؟

باشد. از این جهت نمی توان فروش مقایسه ای شرکت را مالک تصمیم گیری عملکرد آن قرار داد. برای نمونه فروش ماه های 

ابتدایی شرکت به دلیل واردات داروها و دستگاه های پزشکی مورد نیاز وزارت بهداشت در خصوص بیماری کرونا بسیار باال 

 ی آتی سال جاری نزولی بوده است. بوده است و این روند طی ماه ها

  ب: سهم بازار شرکت در حوزه واردات و بازرگانی تجهیزات پزشکی و دستگاه ها چند درصد است؟

 با توجه به ماهیت بازار، تعیین درصد دقیق سهم از بازار امکان پذیر نمی باشد.

 چه اقداماتی انجام داده است؟ ج: شرکت در حوزه واردات مواد اولیه و محصوالت مرتبط با بیماری کرونا

 21واردات  -CT SCANدستگاه  2واردات  -هزار عدد کیت تشخیص کرونا 200واردات  -میلیون عدد ماسک 20واردات 

 دستگاه تولید انواع ماسک تنفسی

 : در مورد شرکت شهرک دارویی برکت به سؤاالت زیر پاسخ دهید:22

حاضر توسط شرکت های خارجی خریداری شده است؟ کشورهای خریدار را نیز الف: چند درصد زمین های این شهرک در حال 

 %10نزدیک به  نام ببرید.

 ب: در حال حاضر هر متر مربع )یا هکتار( زمین های این شهرک با چه قیمتی فروخته می شود؟

 ریال به ازای هر متر مربع بوده است. 14،000،000آخرین قرارداد فروش زمین به مبلغ 
 

اتمام واگذاری زمین ها و اتمام پروژه ها چند درصد زمین های این شهرک را شرکت های زیرمجموعه گروه دارویی برکت ج: با 

 %24نزدیک به  شامل می شود؟
  



 

 
 

12/05/1399  

3129 

 ندارد

  

 

 : خواهشمند است جدول زیر را تکمیل کنید:د

 شرح
متراژ کل زمین های 

 شهرک
 تعداد قطعه صنعتی

مخارج انجام شده تا 

 31/04/99تاریخ 

مبالغ مورد نیاز جهت 

 تکمیل

 شهرک صنعتی دارویی برکت
 1،083،000 اراضی صنعتی

 متر مربع می باشد
 قطعه 213

4،554،777 

 میلیون ریال

300،000 

 میلیون ریال

 

: شرکت هایی که طی چند سال گذشته زمین های شهرک را خریداری کرده اند، از زمان خریداری زمین تا تولید محصول چند ه

 سال 5تا  4متوسط بین  طول می کشد؟سال 

هکتار را در دستور کار دارد؟مبلغ و تاریخ بهره برداری  500: آیا شرکت برنامه افزایش سرمایه گذاری در زمین های شهرک به و

 موضوع در دست مطالعه می باشد. برای انجام این پروژه را اعالم نمایید.
 

 تعداد و مبلغ فروش داروهای جدید گروه دارویی برکت تکمیل کنید:: خواهشمند است جدول زیر را در خصوص 23

 99پیش بینی سال  98سال  97سال  96سال شرح

 80 70 46 39 تعداد داروی جدید

  

: در مورد شرکت تولید دارو) در حال توقف ( گروه دارویی برکت چه برنامه ای برای خرید سایر سهام این شرکت دارد؟مبلغ 24

 بینی میکنید؟ برای این امر را چه میزان پیشمورد نیاز 

در حال حاضر عمده سهام شرکت مذکور در مالکیت گروه سرمایه گذاری البرز می باشد و طی سال های گذشته سهام مربوط  

 به سایر سهامداران طی فراخوان های متعدد خریداری شده و درصد باقیمانده بسیار ناچیز است.

 

 

 

 با تشکر

 برندگی اکبردکتر
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