
 

 هب انم خدا

 اطالعیه عرضه اولیه

 )سهامی عام( گذاری هامون صباسرمایهشرکت سهام 

 "1وهامون"در نماد  به روش ثبت سفارش

 هیأت محترم پذیرش اوراق توسط 29/09/1399 در تاریخ (عام یسهام) گذاری هامون صباسرمایهشرکت سهام به استناد پذیرش 

    د.شومیعرضه عمده  سهامدارسهام شرکت مذکور توسط ؛ رساندفرابورس ایران، به اطالع می اولبهادار در بازار 

 

 مشخصات عمومی عرضه

  :سهم 3،000،000،000تعداد کل سهام شرکت 

  درصد از کل سهام شرکت 15سهم معادل  000000،450،:  عرضه قابلتعداد کل سهام 

 :صبا تامین )سهامی خاص( کارگزاریشرکت  مدیر عرضه 

 ثبت سفارش به روشمشخصات عرضه به عموم 

  سهم 420،000،000 :اولیه روز عرضه قابل عرضه به عموم درتعداد سهام 

  :سهم 840حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی 

  29/04/1400مورخ  شنبهسهروز : سفارشتاریخ ثبت  

 مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه: دوره ثبت سفارش 

 ریال 1،902ریال تا مبلغ  1،750از مبلغ : دامنه قیمت در ثبت سفارش 

 گذاری توسعه تعاون سرمایهصندوق  و اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین گذاریسرمایه صندوق: ین خریددمتعه

 درصد از سهام قابل عرضه در روز عرضه اولیه 25به میزان هریک  صبا

 

 02/05/1400مورخ شنبه ها در روز مشخصات عرضه به صندوق

  سهم 30،000،000: هابه صندوقتعداد سهام قابل عرضه 

با قیمت  02/05/1400شنبه مورخ روز در  منتشر خواهد شد ای که متعاقباًمطابق اطالعیهگذاری های سرمایهعرضه سهام به صندوق

 پذیرد. ثابت کشف شده در فرآیند عرضه اولیه صورت می

 

 26/04/1400تاریخ:   
 00الف/ /2868شماره: 



 

    

نویسی دستورالعمل پذیره"شود، توجه به مفاد ا توجه به این موضوع که عرضه اولیه سهام شرکت مذکور به روش ثبت سفارش انجام میب

به منظور  ،مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادارهیأت 14/10/1395مصوب مورخ  "فرابورس ایرانو عرضه اولیه اوراق بهادار در 

 گیری و نحوه انجام عرضۀ اولیه اوراق بهادار و سایر مقررات مربوطه، ضروری است.اطالع از جزییات نحوه ثبت سفارش در دوره سفارش

سایت رسمی شرکت و گزارش کارشناسی ارزشگذاری سهام شرکت در وباطالعات تکمیلی در خصوص شرکت مذکور در امیدنامه 

در دسترس  www.codal.ir رسانی ناشران )کدال( به نشانی و همچنین سامانه جامع اطالع www.ifb.irفرابورس ایران به نشانی 

  باشد.مندان میعالقه

سهام  نیا یفروش تبع اریاخت یدارا ه،یداده شده در روز عرضه اول صیبه تعداد تخص «1وهامون»در نماد  هیعرضه اول دارانیخر نیهمچن

 خواهند بود: ریبا مشخصات ز

 "0104ت.ف وهامو" نماد

 (1گذاری هامون صبا )وهامونسرمایهشرکت  دارایی پایه

 صبا تامینگذاری شرکت سرمایه عرضه کننده

 2،283 قیمت اعمال

 29/04/1401 سررسید

شرایط تسویه 

 تعهدات

التفاوت پرداخت مابه کننده به قیمت اعمال از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی و یاخرید سهم توسط عرضه

 بورس و قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید در صورت توافق طرفینفراتوسط  اعالمیآخرین قیمت اعمال 

 ندارد معامالت ثانویه

 فرآیند اعمال

در صورت وجود شرایط اعمال و در صورت ارائه درخواست توسط دارنده " 0104ت.ف وهامو"اعمال اوراق 

گذار تمایل به اعمال اوراق مذکور دارد، باید درخواست در صورتی که سرمایهد. پذیر خواهد بواوراق امکان

 .نماید اعالم کارگزار خوددر زمان سررسید به  اعمالیخود را در روز سررسید طبق رویه 

 

 یقیحق اعم از اشخاص گذارانهیسرما معامالتیبه کد  ه،یدر روز عرضه اول "1وهامون "نماد  دیبه تعداد خر "0104ت.ف وهامو"اوراق 

صورت فروش  در .داشت را نخواهند "0104ت.ف وهامو"امکان انجام معامله در نماد  گذارانهیداده شده و سرما صیتخص یحقوق ای

به تعداد  زین شانیا یذکر شده در جدول فوق، اوراق تبع دیقبل از سررس گذارانهیتوسط سرما "1وهامون "در نماد معامالتی سهام 

محترم  گذارانهیسرما د،یتا روز سررس یسهام و اوراق تبع یصورت نگهدار در فروش رفته از اعتبار ساقط شده و قابل اعمال نخواهد بود.

اعمال به  متیبا ق ،"1وهامون" در نماد شانینموده تا سهام ا اعالم کارگزاربه  اعالمی هیرا طبق رو خود درخواست اعمال توانندیم

نکات  ریاعمال و سا طیاز شرا یآگاه و شتریب اطالعاتکسب  یبرا توانندیمحترم م گذارانهیسرما واگذار گردد. یکننده اوراق تبععرضه

 14/06/1397 مصوب "دستورالعمل معامالت اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" به قابل توجه

 .ندیمحترم سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه نما رهیمد أتیه

 

 

 

 

 محمدصادق غزنوی 

 مدیر عملیات بازار 
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