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 �� اوراق ا�تیار ��وش ���ی اطال��ه 

 ١٤٠١حا�ی
 

در نظر دارد اوراق  گذاري مشترك توسعه بازار سرمايه صندوق سرمايه رساند،يم هيبه اطالع فعاالن محترم بازار سرما

ورخ م دوشنبه از روز. عرضه اوراق فوق ديمنتشر نما داران خردسهامحمايت از با هدف  يفروش تبع ارياخت

 :شوديتهران آغاز م بهاداردر بورس اوراق  ريز طيبا شرا 27/12/1399لغايت روز چهارشنبه مورخ  25/12/1399

وارد بازار سرمايه  1399در سال  كه گذاري اشخاص حقيقي) (شامل سبدهاي سرمايه گذاران حقيقي هسرماي .1

هاي  صندوق ها از جمله سهام، حق تقدم سهام، ارزش دارايي ايشان در بازار سرمايه (تمامي دارايي اند و شده

 ميليون تومان باشد 10 ازكمتر  12/12/1399در تاريخ  )گذاري، اوراق بدهي، انواع گواهي سپرده و ... سرمايه

توانند نسبت به خريد اين اوراق اقدام  بوده و مي 1401حامي تبعي ار فروشاوراق اختي واجد شرايط خريد

 .نمايند

سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس  سبدشامل  1401حامي يفروش تبع ارياوراق اختدارايي پايه  .2

گذاري در سهام  هاي سرمايه و همچنين صندوق (به جز بازار پايه) اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران

با احتساب تعداد و قيمت تعديل شده ناشي از  Uدارا يكم و پااليشUبه جز ) ETFيا  مبتني بر صدور و ابطال(

 1401حامي يفروش تبع ارياوراق اختپايه همچنين دارايي باشد. مياقدامات شركتي طي دوره اوراق مذكور 

 .شودنمياند  داشته 1399سال  يدرصد از ابتدا 30از  شتريب يكه بازده ييها هيعرضه اولشامل 
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بوده و تمايل به استفاده از اين اوراق دارند، بايد در  1401حاميگذاراني كه واجد شرايط خريد اوراق  سرمايه .3

در صورت انجام خريد اوراق  ورقه از اوراق مذكور اقدام نمايند. 1 تنها دوره عرضه نسبت به خريد

 درنظر گرفته خواهد شد. 2گذاران محترم، دارايي پايه براي ايشان مطابق بند  توسط سرمايه 1401حامي

براي هر كد معامالتي مجاز نبوده و كارگزاران محترم بايد اقدام  1401حاميورقه از اوراق  1خريد بيش از  .4

 آنالين خود اعمال نمايند. يهاي معامالت الزم نسبت به رعايت اين محدوديت را در سيستم

تا  2عدم فروش دارايي پايه موضوع بند در سررسيد،  1401حاميشرط معتبر بودن اوراق اختيار فروش  .5

سهام،  گذار هر يك از سرمايه . در واقع در صورتي كهپايه تا سررسيد)دارايي(نگهداريباشد ميسررسيد اوراق 

 خود راموجود در پرتفو  )ETF اي تني بر صدور و ابطال(مب گذاري هاي سرمايه حق تقدم سهام و صندوق

موجود سهم از تعداد  سهماي كه تعداد آن  به فروش برساند به گونه 1401اوراق حامي تا سررسيد طي دوره

 .شداعمال نخواهد  معتبر نبوده و 1401حاميدر دارايي پايه وي كمتر شود، اوراق 

(با توجه به تعديالت مربوط به  برابر ارزش دارايي پايه وي 1.25با ارزش اعمال براي هر كد معامالتي برابر  .6

گذاران محترم، بازدهي  نكات بندهاي فوق توسط سرمايهخواهد بود. لذا در صورت رعايت  اقدامات شركتي)

 % خواهد بود.25اشخاص طي دوره اوراق حداقل به ميزان 

به  1401/ 31/2 خيهر سبد سهام در تار يتعلق گرفته برا يميپس از كسر سود تقس يدرصد 25 يبازده .7

 .شود يپرداخت م نيمشمول

شده و تعداد  ليتعد متيق ه،يسرما شيشده است، در صورت افزا ليتعد متيق نيتضم ياز آنجا كه مبنا .8

 ،ياز محل آورده نقد هيسرما شيدر صورت افزا .شود يدر نظر گرفته م نيتضم يسهام پس از مجمع برا

 .شود يفرض م هيسرما شيكردن سهامدار در افزا سهام و تعداد با فرض شركت متيق
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فرض  ياوراق تبع ديباشد، در سررس 1401 بهشتيبعد از ارد خيدر تار هيسرما شيكه ثبت افزا يدر صورت .9

روز محاسبه در ارزش پرتفو  يانيپا متيقرار دارد و به ق گذار هيسرما يكه سهام ثبت نشده در پرتفو شود يم

 .شود يلحاظ م

طي دوره و سررسيد و همچنين انجام  1401، بررسي معتبر بودن اوراق حاميطرح نيمشمول طياحراز شرا .10

بورس تهران انجام  يفناور تيريوجوه و شركت مد هيو تسو يمركز گذاري شركت سپرده توسط فرايند اعمال

 خواهد شد.
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 تبعي: مشخصات اوراق اختيار فروش
 1401حامي يتنماد معامال

 هيمشترك توسعه بازار سرما يگذار هيصندوق سرما كنندهعرضه
 هيمشترك توسعه بازار سرما يگذار هيصندوق سرمااختصاصي  ايستگاه كنندهكارگزار عرضه

 ورقه 5،000،000  كل حجم عرضه

 هاي خريد هر كد معامالتيمحدوديت
 ورقه 1حداكثر  گذاري اشخاص حقيقي) (شامل سبدهاي سرمايه اشخاص حقيقي

 باشند.مجاز به خريد اين اوراق نمي اشخاص حقوقي 
 ريال 1 قيمت عرضه

 هاي معامالتيمحدوديت

 1 حداقل مقدار هر سفارش (ورقه)
 1 حداكثر مقدار هر سفارش (ورقه)

 1 حداقل تغيير قيمت هر سفارش (ريال)

 دارايي پايه

سبد سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يا 
گذاري در سهام  هاي سرمايه فرابورس ايران (به جز بازار پايه) و همچنين صندوق

با احتساب تعداد و  دارا يكم و پااليش) به جز ETF(مبتني بر صدور و ابطال يا 
باشد.  اوراق مذكور مي قيمت تعديل شده ناشي از اقدامات شركتي طي دوره

 ييها هيعرضه اولشامل  1401حامي يفروش تبع ارياوراق اختهمچنين دارايي پايه 
 .شودنمياند  داشته 1399سال  يدرصد از ابتدا 30از  شتريب يكه بازده

 ارزش اعمال
(پس از انجام تعديالت در تاريخ شروع عرضه اوراق  هيپا ييبرابر ارزش دارا 1.25

 اقدامات شركتي)مربوط به 
 27/12/1399تا روز چهارشنبه مورخ  25/12/1399از روز دوشنبه مورخ  معامالتي هدور

 31/02/1401 سررسيد

 شرايط تسويه تعهدات

 در روز سررسيد دارايي پايهنسبت به ارزش  ارزش اعمالپرداخت مابه التفاوت  -
 به صورت نقدي

باشد، ارزش اعمال بيش از  ديدر روز سررس هيپا ييارزش دارادر صورتي كه  -
 قابل اعمال نخواهد بود.  تبعي اوراق اختيار فروش

 ندارد معامالت ثانويه

 ساعات و روزهاي معامالتي
از  27/12/1399مورخ چهارشنبه روز تا  25/12/1399دوشنبه مورخ از روز 

 12:30تا ساعت  09:00ساعت

و در صورت ارائه در صورت وجود شرايط اعمال،  1401اوراق حامياعمال  - فرآيند اعمال
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 درخواست توسط دارنده اوراق امكان پذير خواهد بود.
، بايد درخواست داردگذار تمايل به اعمال اوراق مذكور  در صورتي كه سرمايه -

به اين شركت  در زمان سررسيد بورس اعالميخود را در روز سررسيد طبق رويه 
 اعالم نمايد.

 

گذاران محترم ضروري است براي كسب اطالعات بيشتر و آگاهي از شرايط اعمال و ساير نكات قابل توجه، به سرمايه

مصوب » رانيدر بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ا يمعامالت اوراق اختيار فروش تبع«دستورالعمل 

 .هيأت مديره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، مراجعه نمايند 14/06/1397
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