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 اوراق بهادار تهران بورس
 )شرکت سهامی عام(

MN-FO-01-05 

 89308/181 شماره: 
 21/02/1400 اتریخ: 

 یمال  نی نو یازباراه تی ریمد 

رضه اوراق اختیار فروش تبعی  اطالعیه    ع
   102هفجررد نماد  فجر ارنژی خلیج افرسشرکت   سهام

 

در نظر دارد  گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارسصندوق سرمایه رساند،یم هیبه اطالع فعاالن محترم بازار سرما

. دیمنتشر نما حمایت از سهامبا هدف را ( بفجر) فجر انرژی خلیج فارسسهام شرکت  یبر رو یفروش تبع اریاوراق اخت

 :شودیتهران آغاز م بهاداردر بورس اوراق  ریز طیبا شرا 25/02/1400ورخ م شنبه عرضه اوراق فوق از روز

 

 مشخصات اوراق اختیار فروش تبعی:

 102هفجر یتنماد معامال

 (بفجر)فجر انرژی خلیج فارس سهام شرکت  پایهدارایی 

 فارس جیخل یبازارگردان یاختصاص یگذارهیصندوق سرما کنندهعرضه

 مسکنبانک شرکت کارگزاری  کنندهکارگزار عرضه

 ورقه 750،000 حداقل حجم عرضه روزانه

 ورقه 20،000،000  کل حجم عرضه

 های خرید هر کد معامالتیمحدودیت
 ورقه 75،000 حداکثر و سبد اشخاص حقیقی اشخاص حقیقی

 باشنداشخاص حقوقی مجاز به خرید این اوراق نمی

 ندارد نوساندامنه 

 های معامالتیمحدودیت

 1 حداقل مقدار هر سفارش )ورقه(

 75،000 حداکثر مقدار هر سفارش )ورقه(

 1 حداقل تغییر قیمت هر سفارش )ریال(

 1 مضرب هر سفارش

 ریال 26،401 قیمت اعمال

 11/02/1401تا  25/02/1400از  معامالتی هدور

 11/02/1401 سررسید
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 تعهداتشرایط تسویه 

 به قیمت اعمال از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی کنندهعرضهخرید سهم توسط 

 و یا

پرداخت مابه التفاوت آخرین قیمت اعمال اعالمی توسط بورس و قیمت مبنای 

 دارایی پایه در سررسید در صورت توافق طرفین

 ندارد معامالت ثانویه

 پایانی سهم پایه گرد شده به نزدیکترین عدد صحیحقیمت  پایه دارایی مبنای قیمت تعیین نحوه

 ریال واحد پولی قیمت

 12:30تا ساعت  09:00از روز شنبه تا چهارشنبه )به جز ایام تعطیل رسمی( از ساعت ساعات و روزهای معامالتی

 ارسال درخواست اعمال در سررسید و اعمال اوراق زمانبندی فرآیند اعمال

 

 کننده در سررسید اوراق اختیار فروش تبعیتعهدات عرضهی عدم ایفای هاخسارت

 پایه دارایی که تبعی فروش اختیار اوراق دارندگان از دسته آن کننده در سررسید، برایدر صورت نکول عرضه .1

 طی را خود اعمال و درخواست داشته خود معامالتی کد در روز سررسید معامالتی جلسه پایان تا را اوراق

 به به شرح زیر محاسبه شده و خسارتی اند،کرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه ارسالسپرده به مقرر مهلت

 شود:می پرداخت تبعی فروش اختیار اوراق دارنده

 

التفاوت قیمت اعمال اوراق اختیار فروش تبعی و قیمت پایانی سهم پایه در سررسید در صورتی به دارنده مابه

قیمت پایانی سهم پایه در سررسید  بیشتر ازشود که قیمت اعمال اوراق اختیار فروش تبعی اوراق پرداخت می

 باشد.

تواند قیمت همچنین چنانچه قیمت پایانی سهم پایه در سررسید به تشخیص بورس منصفانه نباشد، بورس می

قیمت پایانی تعدیل  پایانی سهم پایه را تعدیل نموده و تمامی محاسبات خسارت مربوط به بند فوق براساس

 شود.شده انجام می

 کرده ارسال مقرر مهلت طی را خود اعمال درخواست که تبعی فروش اختیار اوراق دارندگان از دسته برای آن .2

باشند، عالوه بر خسارت  داشته خود مالکیت کد در کنندهتا زمان ایفای کامل تعهدات عرضه را پایه سهام و
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 از مورد حسب کنندهعرضه تعهدات ایفای زمان تا سررسید زمان بین تقویمی روزهای ازای ، خسارتی به1بند

برحسب قیمت اعمال  روزانه صورتبه تضامین، یا و مرکزی گذاریسپرده شرکت حساب به وجه واریز محل

 آنها به و محاسبه به شرح زیر مالکیت، کد در موجود پایه سهام تعداد با متناسب اوراق اختیار فروش تبعی و

 شود:می پرداخت

 

 

 نکات مهم در خصوص بازار اوراق اختیار فروش تبعی به شرح زیر است:

 اریاخت اوراق دارد، اریاخت در که یاهیپا ییدارا تعداد از شیب تواندینمتبعی  فروش اختیار خریدار اوراق .1

 نماید.  یداریخر یتبع فروش

شرايطي كه اوراق اختيار فروش تبعي به  در، در انتهاي روز معامالتي خريد اوراق تبعي (أ)

شود، در صورتي كه خريدار اوراق اختيار فروش تبعي، منظور حمايت از سهام منتشر 

دارايي پايه را تحت مالكيت نداشته باشد يا بيش از تعداد دارايي پايه در اختيار، اوراق 

دارايي شخص در  اختيار فروش تبعي خريداري نموده باشد يا مجموع خريد روز و مانده

نماد تبعي مذكور از سقف خريد اعالمي در اطالعيه عرضه براي هر كد بيشتر باشد، 

اوراق اختيار فروش تبعي مازاد فاقد اعتبار بوده و وجه پرداختي جهت خريد پس از كسر 

هزينه هاي احتمالي در صورت وجود، به خريدار اوراق اختيار فروش تبعي بازگردانده 

 خواهد شد.
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مجموع تعداد اوراق اختيار فروش تبعي تحت در صورتي كه  ،ساير روزهاي معامالتي در (ب)

تحت مالكيت وي و يا سقف خريد اعالمي  ۀمالكيت هر شخص از مجموع تعداد دارايي پاي

تبعي  در اطالعيه عرضه براي هر كد در پايان هر روز بيشتر باشد، اوراق اختيار فروش

هاي هزينه كسرگذار پس از مبلغ پرداختي توسط سرمايهمازاد، فاقد اعتبار بوده و 

 گيرد.مربوطه، به عنوان خسارت به عرضه كننده تعلق مي

کننده موظف است در دورة معامالتی و با رعایت کل حجم عرضه، در هر روز معامالتی، کارگزار عرضه .2

کننده وارد سامانه عرضهاوراق اختیار فروش تبعی فوق را معادل حداقل حجم عرضة روزانه از جانب 

معامالتی نماید. عرضه بیش از حداقل حجم عرضة روزانه و بیش از کل حجم عرضه، منوط به هماهنگی 

 باشد.کننده و بورس میکننده با عرضهکارگزار عرضه

به همراه نوع را  مشتریان های اعمال، درخواستشده در اطالعیه عرضهدر زمان مشخص ارگزار بایدک .3

مبنای تخصیص وجوه اعالم کارگزار کند.  و تسویه وجوه اعالم گذاری مرکزیشرکت سپردهه بتسویه 

 موجود در حساب مشتری است.

گذاری مرکزی، قابل اصالح یا لغو درخواست اعمال مشتری، پس از ارسال آن توسط کارگزار به سپرده .4

 نیست.

به  سررسید از دارنده اوراق در پایه دارایی انتقال و نقل امکان توقیف و یا توثیق، دلیل به کهصورتی در .5

بوده، بورس و کارگزار مسئولیتی در  اعمال تبعی غیرقابل فروش اختیار نباشد، اوراق کننده ممکنعرضه

 این خصوص ندارد.

بر اساس  فروش تبعی اریاخت اوراق اعمال باشد، متوقف هیپا ییدارا معامالتی نماد د،یسررس در کهصورتی در .6

ایران  فرابورس در بورس اوراق بهادار تهران و تبعی فروش اختیار اوراق ستورالعمل معامالتضوابط د

 باشد.می
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 بورس در شدهرفتهیپذ یهاشرکت از یکی سهام ،یتبع فروش اریاخت اوراق موضوع هیپا ییدارا چنانچه .7

، بورس در اقدام شرکتی ناشر سهم پایه )افزایش سرمایه و تقسیم سود(، حسب مورد قیمت اعمال و باشد

 کند. تعداد اوراق اختیار فروش تبعی و اختیار خرید تبعی را مطابق ضوابط دستورالعمل تعدیل می

، دارنده اوراق تقدم خرید سهام پایه جدید شرکت باشدکه اوراق اختیار فروش تبعی ناشی از حقدر صورتی .8

حساب ناشر سهم  تقدم خرید سهام پایه جدید را ظرف مهلت مقرر بهباید مبلغ تعیین شده در گواهی حق

تقدم سهام جدید، فاقد اعتبار بوده صورت اوراق اختیار فروش تبعی ناشی از حق. در غیر اینپایه واریز نماید

راق اختیار فروش تبعی نخواهد داشت. همچنین کننده تعهدی در قبال اعمال آن در سررسید اوو عرضه

 باشد. نویسی سهام پایه میتاریخ اعمال این بخش از اوراق پس از پایان مهلت پذیره

چنانچه اوراق اختیار فروش تبعی ناشی از سهام جایزه ناشر سهم پایه باشد، اعمال این بخش از اوراق  .9

 شود.اطالعیه انجام میبندی فرآیند اعمال اعالمی در این همانند زمان

نقل و انتقال اوراق اختيار فروش تبعي و  )كارمزد معامالتي و كارمزد اعمال( هاي معامالتيهزينه .10

 باشد.مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار مي سهام پايه آن

ایر نکات قابل توجه، به گذاران محترم ضروری است برای کسب اطالعات بیشتر و آگاهی از شرایط اعمال و سسرمایه

 14/06/1397مصوب « رانیدر بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ا یمعامالت اوراق اختیار فروش تبع»دستورالعمل 

 ، مراجعه نمایند.و اصالحات بعدی آن  هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار
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