
  بسمه تعالی 

 

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

 

 بهادار تهران رس اوراقبو
 )شرکت سهامی عام(

MM-FO-02-01                  

 96379/181 شماره: 

 27/07/1400 اتریخ:
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 گواهی اعتبار مولد )گام( ی گشايش نماد اوراق  اطالعيه

 بورس اوراق بهادار تهران یبازار اوراق بده  رد   1401  سال فروردین ماهبا سررسید  اقتصاد نوین بانک  
 

 نیفرورد دیبا سررس اقتصاد نویناعتبار مولد بانک  یگواهاوراق  ،رساندیبازار سرمایه م محترم به اطالع کلیه فعاالن

بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار  در فهرست 24/07/1400 خیتاردر  رشیپذ طیبا توجه به احراز شرا 1401ماه سال 

مورخ  330988/99شماره  مجوز اوراق مذکور براساساست. درج شده «010155اگ»تهران و با نماد معامالتی 

منظور انجام معامالت ثانویه، نماد معامالتی به .منتشر شده است رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز 16/10/1399

اوراق . سایر اطالعات ابدییم شیتهران گشا در بورس اوراق بهادار 03/08/1400     مورخ  دوشنبه مذکور در روزاوراق 

 باشد:به شرح زیر می

 مشخصات اوراق

 0101اقتصاد نوینگام بانک  نام اوراق

 010155اگ نماد معامالتی

 با نام و قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران نوع اوراق

 گواهی اعتبار مولد موضوع انتشار اوراق

 بدون پرداخت سود نرخ اوراق

 01/05/1400 تاریخ انتشار

 31/01/1401 سررسید اوراق

 ریال 1،000،000 اسمی هر ورقهمبلغ 

 ورقه 20،000،000 تعداد کل اوراق منتشره

 میلیارد ریال 20،000 مبلغ کل اوراق منتشره

 ورقه 20،000،000 عرضه تعداد اوراق پذیرفته شده و قابل

 T+1 زمان تسویه
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 شرایط خرید اوراق

 ریال 1 حداقل تغییر قیمت

 واحد 1 (Lotواحد پایه هر سفارش )

 ورقه 1 حداقل حجم هر سفارش

 ورقه 10،000 سقف هر سفارش

 بدون محدودیت حداکثر حجم خرید هر کد معامالتی )حقیقی/ حقوقی(

 ارکان اوراق

 اقتصاد نوینبانک  ناشر

 مرکز اصلی ناشر
، کد پستی: 24ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، شماره تهران، خیابان 
 0218233000تلفن:  1968655944

 و بنگاه متعهد  اقتصاد نوینبانک  ضامن

 گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سهامی عام(شرکت سپرده عامل پرداخت

 ندارد بازارگردان

 سایر شرایط

 شرایط معامله اوراق

از طریق بورس اوراق بهادار تهران مستلزم  گواهی اعتبار مولد )گام(خرید اوراق 
گذاری مرکزی اوراق بهادار و وجود کد معامالتی فعال در سیستم شرکت سپرده

 تسویه وجوه است.

 برگه اوراق

گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه و توسط شرکت سپرده بودهاین اوراق با نام 
کارگزار خود، برگه اوراق مربوطه را توانند از د. خریداران میشووجوه صادر می

توانند با دریافت نمایند. در صورتی که برگه اوراق مفقود گردد، دارندگان می
گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برگه دیگری مراجعه به شرکت سپرده

 دریافت نمایند.

 معامالت اوراق

های فعالیت بازار روزو  های بدهیدوم این اوراق در تابلوی ابزارمعامالت دست
توانند با شود. دارندگان و متقاضیان خرید میبورس اوراق بهادار تهران انجام می

مراجعه به کارگزاران عضو بورس اوراق بهادار تهران اقدام به خرید یا فروش 
 اوراق نمایند.
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 اعالم حساب بانكی متمرکز

یک  اعتبار مولد )گام( یواهاوراق گبایست هنگام خرید کلیه خریداران اوراق می
حساب بانكی متمرکز که به نام شخص دارنده باشد، جهت واریز اصل شماره

اوراق در تاریخ سررسید، توسط شرکت  ارزش اسمیاوراق اعالم نمایند. 
گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به این حساب واریز خواهد شد. سپرده

اوراق  اصل ارزش ،بهادار و تسویه وجوهگذاری مرکزی اوراق شرکت سپرده
نزد خود نگهداری  ،حساب متمرکز خود را اعالم ننمایندکه شماره را دارندگانی

گذاری حساب بانكی، شرکت سپردهنموده و با مراجعه دارنده اوراق و اعالم شماره
 نماید.مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نسبت به پرداخت وجوه مذکور اقدام می

 کارمزدها و هزینه ها
 و بورس مصوب سازمان کارمزد خدوم اوراق براساس نرکارمزد معامالت دست

 اوراق بهادار از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.
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