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اعاده  33درصد سهم شرکت فراب به شرکت وسدید و ثبت صورتجلسه آن در ثبت شرکتها ()1399/03/13
انعقاد قرارداد فروش لوله با پیمانکاران وزارت نفت به مبلغ  23میلیون یورو توسط شرکت لولهسازی ماهشهر (با مالکیت  70درصدی
وسدید) ()1399/02/01
فروش ساختمان خیابان میرداماد به مبلغ  710,000میلیون ریال که منجر به کاهش زیان انباشته شرکت به مبلغ  553,792میلیون ریال
شده است ()1398/12/28
برنده شدن شرکت پتکو در مناقصات پروژه آبرسانی پتروشیمی دهلران با شرکت  OEIDو پروژه پمپهای سرویس عمومی ایستگاه اول
انتقال نفت خام از گوره به جاسک با شرکت آروین با جمع  1,250,000یورو .چون پتکو سودده است در صورت تقسیم سود ،وسدید نیز
از آن منتفع خواهد شد ()1398/11/29
انعقاد قرارداد جدید شرکت لولهسازی ماهشهر (با مالکیت  70درصدی وسدید) به مبلغ حدود  65میلیون یورو با مجموعه وزارت نفت به
منظور تأمین تجهیزات که در صورت تقسیم سود منجر به شناسایی درآمد در شرکت اصلی خواهد شد ()1398/10/21
شرکت لولهسازی ماهشهر با تأئید کارفرما -شرکت مهندسی و توسعه نفت -جهت ترخیص  10هزار تن ورقهای تولید پوسکو ،مرحله اول
پروژه خط لوله گوره به جاسک و اجرایی شدن پروژه ،بخش قابل توجهی از زیان انباشته شرکت مذکور ،جبران و تأثیر بااهمیتی بر کاهش
زیان تلفیقی وسدید خواهد داشت ()1398/09/17
شرکت پتکو (با مالکیت  95درصدی وسدید) برنده مناقصه خرید الکتروپمپهای اصلی طرح انتقال نفت خام گوره-جاسک به ارزش
 8,942,126یورو به عالوه  625,949یورو بابت خدمات پشتیبانی استمرار بهرهبرداری  5ساله برای شرکت مهندسی و توسعه نفت از اواخر
شهریور سال  98شده است .بر اساس صورتهای مالی حسابرسیشده سال  1397شرکت پتکو دارای سود انباشته به مبلغ  8,545میلیون
ریال بوده است ()1398/07/08
شرکت توسعه سازههای دریایی تسدید (با مالکیت  60درصدی وسدید) برنده مناقصه انجام خدمات صنعتی پاالیشگاه ششم مجتمع گاز
پارس چنوبی به ارزش  1,830میلیارد ریال شد که از اواسط شهریور ماه به شرکت تسدید از جانب کارفرمای پروژه (شرکت مجتمع گاز
پارس جنوبی) ابالغ شده است ()1398/06/26

موارد مذکور فهرستی جامع از شفافسازیهای وسدید طی حدود  9ماه اخیر است و آنچه که مشهود است ایجاد تحولی عظیم در این شرکت
است .با این وجود در خصوص اثرگذاری موارد باال باید گفت که مهمترین آنها اعاده سهم شرکت فراب است .چنانچه خواهان بررسی بهتر این
شرکت هستید میتوانید به سایت شرکت فراب  www.farab.comمراجعه کرده و وسعت عملکرد این شرکت را بررسی کنید .البته کارشناسان
در بررسی فراب به مقایسه آن با شرکت مپنا پرداخته و ارزش بازاری نزدیک به مپنا را برای آن قائل هستند مازاد بر اینکه فراب باید تمامی
سودهای تقسیمی سالهای پیش را نیز به وسدید بپردازد.
از این رو ارزندگی سهم با آخرین شفافسازی بیش از پیش رخ مینماید.
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