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 دمه:مق

و تقریبا تمام ابزارها و روشهای تامین مالی  و کارهای کشور مسئله تامین مالی است  ها و کسب امروزه یکی از مهمترین مشکالت بنگاه

هایی قابل استفاده است که دچار مسائلی نظیر زیاا  انباشاتهب با هی هاای جیار  ااریب مشاکالت         در بازار پول و سرمایه خاص بنگاه

سرمایه از طریا  نان و     ب نسبت مالکانه نامطلوب و .. نباشن . کما اینکه تأمین مالی این شرکتها در بازار 141م یریتیب شمول ماده 

 میسر ش ه است. (PEهای سرمایه گذاری خصونی )

تاا   چهاار گذارا ب در طای یاد دوره    آوری منابع از سرمایه با  مع  (Private Equity Fund)گذاری خصونی  های سرمایه نن و 

آنهاا را رشا ب     کننا ب  حارا  مای  هاای دچاار ب   های خصونی کوچد و متوسط و یا شرکت گذاری در شرکت ساله اق ام به سرمایه هفت

گاذارا  و یاا یتای در باوراب باازدهی قابال تاو هی را بارای          دهن  و در نهایت با عرضه سهام آنها به دیگر سرمایه توسعه و ارتقا می

 باازار  و باا   رشا   پتانسیل با گذاری سرمایه فرنتهای شناسایی و پایش با نن وقها این .زنن  گذارا  خود رقم می رمایهسموسسین و 

 م یریت با همچنینب .هستن  گذارا  سرمایه برای ممکن بازدهی با ترین با گذاری سرمایه فرنتهای یافتن درن د محصولب مناسب

 طار   تهیاه  طریهااب  ارزشاگذاری  شارکتب  ماالی  ساختار بهبود محصولب بازار توسعه عمرب چرخه مختلف مرایل در ریسد پیوسته

 هستن . سرمایه پذیر شرکتهای برای موفقیت کسب و ارزش خل  دنبال به قراردادهاب تنظیم و اقتصادی و فنی تو یهی

 ؟چه بنگاههایی هستندی خصوصی صندوق ها مخاطبین

 :است زیر شر  به نن و  گذاری سرمایه موضوع شرکتهای

 عام؛ سهامی جیر شرکتهایالف( 

 :زیر شرایط از یکی ی اقل بود  دارا با عام سهامی شرکتهایب( 

 و یا در بازار کوچد ومتوسط پذیرش ش ه باشن   باش  نش ه پذیرفته بورا در آنها سهام 

 ان نگرفته  قرار مورد پذیرش دیگری بورا در و ش ه ان  اخراج و داده دست از را بورسها از ید هر در پذیرش شرایط 

 ان  گردی ه تجارت قانو  انالییه 141 مادۀ موضوع مشمول گذشته سال دو در 

 کارخانجات تملیکی بانکها؛ج( 

 د( شرکتهای دارای مشکالت م یریتی و مالکیتی,

 ها( شرکتهایی که با کمتر از ظرفیت اسمی در یال فعالیت هستن ؛
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