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رضه اوراق اختیار فروش اطالعیه    ع

 201هخارب  نماد  رد  مخاربات  اریانشرکت   سهامتبعی  
 

بر  یفروش تبع اریدر نظر دارد اوراق اخت توسعه اعتماد مبینشرکت  رساند،یم هیبه اطالع فعاالن محترم بازار سرما

ورخ م سه شنبه . عرضه اوراق فوق از روزدیمنتشر نما مالی با هدف تأمین( اخابر)مخابرات ایرانشرکت سهام  یرو

 :شودیتهران آغاز م بهاداردر بورس اوراق  ریز طیبا شرا 27/07/1400

 

 مشخصات اوراق اختیار فروش تبعی:

 201هخابر یتنماد معامال

 (اخابر)مخابرات ایرانشرکت سهام  پایهدارایی 

 توسعه اعتماد مبینشرکت  کنندهعرضه

 ستاره جنوبشرکت کارگزاری  کنندهکارگزار عرضه

 ورقه 100،000،000 عرضه روزانهحداقل حجم 

 ورقه1،125،000،000  کل حجم عرضه

 های خرید هر کد معامالتیمحدودیت

 باشند.اوراق میاین اشخاص حقوقی مجاز به خرید تنها 

شرکت از  أصرف در روز خرید اوراق اختیار فروش تبعی و بایدمذکور  م پایه اوراقاسه

 خریداری گردد. توسعه اعتماد مبین

 اشخاص حقیقی مجاز به خرید این اوراق نمی باشند.

 ندارد دامنه نوسان

 های معامالتیمحدودیت

 1 حداقل مقدار هر سفارش )ورقه(

 100،000 حداکثر مقدار هر سفارش )ورقه(

 1 حداقل تغییر قیمت هر سفارش )ریال(

 1 مضرب هر سفارش

 ریال10،834 قیمت اعمال

 27/01/1402تا  27/07/1400از  معامالتی هدور

 27/01/1402 سررسید
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 به قیمت اعمال از دارنده اوراق اختیار فروش تبعیعرضه کننده خرید سهم توسط  شرایط تسویه تعهدات

 ندارد معامالت ثانویه

 قیمت پایانی سهم پایه گرد شده به نزدیکترین عدد صحیح 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

 شرایط استفاده از اوراق اختیار فروش تبعی

توانند اوراق تبعی خود در صورتی می کلیه اشخاص دارنده اوراق اختیار فروش تبعی

پایه و اوراق اختیار فروش تبعی آن را در یک را در سررسید اعمال نمایند، که سهام 

 روز خریداری کرده باشند.

 

 کننده در سررسید اوراق اختیار فروش تبعیی عدم ایفای تعهدات عرضههاخسارت

 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 ارسالبه سپرده 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 پایانی سهم پایه در سررسید به تشخیص بورس منصفانه نباشد، بورس میهمچنین چنانچه قیمت 

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

 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

 

معامالت »دستورالعمل  38ماده شود، مطابق مالی منتشر میبا هدف تأمین فوقبا توجه به اینکه اوراق اختیار فروش تبعی 

 مذکوراشخاصی که اقدام به خرید اوراق کلیه ، «رانیدر بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ا یاوراق اختیار فروش تبع

ی که سهام پایه و اوراق اختیار فروش تبعی همان روز دربه واگذاری اختیار خرید تبعی با مشخصات زیر و  نمایند، ملزم

 باشند:اند، مینمودهرا خریداری 

 203ظخابر یتنماد معامال

 ریال11،231 قیمت اعمال

 27/03/1402 سررسید

 به میزان اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده یتبع دیخر اریاوراق اخت یحجم واگذار

 دیدر سررسشرایط تسویه تعهدات 

 یتبع دیخر اریاوراق اخت

خرید تبعی از اشخاص ملزم به واگذاری اختیار  به قیمت اعمال اختیار انتقال سهام پایه

 کننده اوراق اختیار فروش تبعی خرید به عرضه
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 خالصه فرآیند اجرایی مذکور به شرح زیر است:

 خریداران کنندهعرضه تاریخ

در طول 

دوره 

 معامالتی

 خریدار سهام پایه فروشنده سهام پایه

 فروش تبعیخریدار اختیار  فروشنده اختیار فروش تبعی

 واگذار کننده اختیار خرید تبعی دریافت کننده اختیار خرید تبعی

ارائه تضامین و وثایق به منظور تضمین ایفای 

 تعهدات ناشی از انتشار اوراق اختیار فروش تبعی

توثیق سهام پایه خریداری شده به واسطه اوراق اختیار 

اختیار خرید  واگذاریفروش تبعی به دلیل تعهد در 

 تبعی

   

 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

کد معامالتی  های خرید هرنماید. همچنین خریدار موظف به رعایت محدودیت یداریخر یتبع فروش

 تیمالک تحت یتبع فروش اریاخت اوراق تعداد مجموع باشد. به عبارت دیگر،تعیین شده در این اطالعیه می

 تیرعا با به وی و متعلق هیپا ییدارا کل تعداد به دیبا حداکثر ،یمعامالت روز هر انیپا در خریدار هر

-های فوقدر صورت عدم رعایت محدودیت .باشد عرضه هیاطالع در یمعامالت کد هر دیخر محدودیت

-نهیهز کسر از پس خریدار توسط یپرداخت مبلغ و بوده اعتبار فاقد مازاد، یتبع فروش اریاخت اوراقالذکر، 

 .ردیگیم تعلق کنندهعرضه به خسارت عنوانبه مربوطه، یها

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

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

خریدار اوراق اختیار فروش تبعی بر اساس اطالعیه عرضه، ملزم به واگذاری اوراق اختیار خرید چنانچه  .3

 وطور خودکار بهی همان روز معامالت دروی  توسط شدهیداریخر هیپا ییداراکننده باشد، تبعی به عرضه

مرکزی و تسویه  یگذارسپردهشرکت  نزد نهیهز بدون شده،خریداری یتبع فروش اریاختاوراق  زانیم به

 .شودمیواگذار  کنندهبه عرضهی تبع دیخر اریو اوراق اخت قیتوث وجوه

-به عرضه تبعی یدخر یاراوراق اخت یواگذار شده توسط اشخاص ملزم به واگذار یتبع خرید اختیاراوراق  .4

 باشد.میمعامله  غیرقابلکننده، 

واگذاری اوراق اختیار خرید تبعی تا زمان انجام شده توسط اشخاص ملزم به فروش دارایی پایه خریداری .5

تواند در صورت فروش دارایی پایه گذاری مرکزی، مجاز نبوده و بورس میتوثیق دارایی پایه توسط سپرده

 توسط اشخاص ملزم به واگذاری اوراق اختیار خرید تبعی، معامالت مذکور را تأیید ننماید.

به همراه نوع را  مشتریان های اعمال، درخواستالعیه عرضهشده در اطدر زمان مشخص ارگزار بایدک .6

مبنای تخصیص وجوه اعالم کارگزار کند.  و تسویه وجوه اعالم گذاری مرکزیشرکت سپردهبه تسویه 

 موجود در حساب مشتری است.

گذاری مرکزی، قابل اصالح یا لغو درخواست اعمال مشتری، پس از ارسال آن توسط کارگزار به سپرده .7

 یست.ن

ی نسبت تبع دیخر اریاخت اوراق یواگذار به ملزم اشخاصچنانچه در سررسید اوراق اختیار فروش تبعی،  .8

به اعمال اوراق خود اقدام نمایند، به میزان اوراق اختیار فروش تبعی اعمال شده، اوراق اختیار خرید تبعی 

 شود.لغی و بالاثر میکننده مکننده، در کد مالکیت عرضهواگذار شده توسط آنها به عرضه

http://www.tse.ir/


  بسمه تعالی 

 

  www.tse.ir    91،81،26741171گویا:  تلفن    1998896551 :پستی کد      غربی، سیزدهم خیابان نبش شهرداری، بلوار پور، امین قیصر آباد، سعادت تهران،  

 

 اوراق بهادار تهران بورس
 )شرکت سهامی عام(

MN-FO-01-05 

 96284/181 شماره: 

 25/07/1400 اتریخ: 

 
 یمال  نی نو یازباراه تی ریمد

در صورتی که روش اعمال به صورت انتقال دارایی پایه به آخرین قیمت اعمال اعالمی توسط بورس از  .9

دارنده اوراق اختیار خرید تبعی به عرضه کننده باشد، اجرای درخواست اعمال اختیار خرید تبعی مستلزم 

توسط عرضه کننده مطابق زمانبندی و رویه تامین ارزش اعمال قرارداد به عالوه هزینه های اعمال 

باشد. در صورت عدم تامین ارزش اعمال گذاری مرکزی در اطالعیه عرضه میاعالمی شرکت سپرده

بود و دارایی پایه خریداری شده  تیار خرید تبعی قابل اعمال نخواهدمطابق زمانبندی و رویه اعالمی، اخ

 ها خواهد بود.خرید تبعی از توثیق خارج و در مالکیت آن توسط اشخاص ملزم به واگذاری اوراق اختیار

به  سررسید از دارنده اوراق در پایه دارایی انتقال و نقل امکان توقیف و یا توثیق، دلیل به کهصورتی در .10

 غیرقابل تبعی مربوطه تبعی یا اختیار خرید فروش اختیار اوراق نباشد، حسب مورد کننده ممکنعرضه

 رس و کارگزار مسئولیتی در این خصوص ندارد.بوده، بو اعمال

فروش  اریاخت اوراق اعمالحسب مورد  باشد، متوقف هیپا ییدارا معامالتی نماد د،یسررس در کهصورتی در .11

در بورس  تبعی فروش اختیار اوراق و یا اوراق اختیار خرید تبعی بر اساس ضوابط دستورالعمل معامالت تبعی

 باشد.ایران می فرابورس اوراق بهادار تهران و

 بورس در شدهرفتهیپذ یهاشرکت از یکی سهام ،یتبع فروش اریاخت اوراق موضوع هیپا ییدارا چنانچه .12

، 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 .13

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

و در صورت ارسال درخواست اعمال از سوی  سررسید در کنندهعرضه این صورت تعهد پایه واریز نماید. در

یابد. می افزایش شرکت در افزایش سرمایه، اوراق بابت دارنده توسط واریزی مبلغ میزان دارنده اوراق، به

کننده تقدم سهام جدید، فاقد اعتبار بوده و عرضهصورت اوراق اختیار فروش تبعی ناشی از حقدر غیر این
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تعهدی در قبال اعمال آن در سررسید اوراق اختیار فروش تبعی نخواهد داشت. همچنین تاریخ اعمال این 

 باشد. نویسی سهام پایه میلت پذیرهبخش از اوراق پس از پایان مه

 کنندهعرضهتقدم خرید سهام پایه جدید شرکت باشد، که اوراق اختیار خرید تبعی ناشی از حقدر صورتی .14

 ،یفروش تبع اریکه دارنده اوراق اخت دیبخش از اوراق اقدام نما نینسبت به اعمال ا تواندیم صورتی در

 کند. زیرا وار دیجد هیسهام پا دخری تقدمحق یشده در گواه نییمبلغ تع

چنانچه اوراق اختیار فروش تبعی ناشی از سهام جایزه ناشر سهم پایه باشد، اعمال این بخش از اوراق  .15

 شود.بندی فرآیند اعمال اعالمی در این اطالعیه انجام میهمانند زمان

ابق با مصوبات سازمان بازار تبعی مط )کارمزد معامالتی و کارمزد اعمال(های معامالتیهزینه .16

 باشد.بورس و اوراق بهادار می

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

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

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