
 

 

 02/03/1400تاریخ:  

 00/م/2734شماره:  

 اوراق اختیار فروش تبعی سهام  اطالعیه عرضه

 1400/ 04/03شنبه مورخ از روز سه با هدف تامین مالی ندگانیگروه توسعه مالی مهر آشرکت  

بر روي سهام    عام(،   گذاري اهداف )سهامی سرمايهرساند، شركت  الع فعاالن محترم میبه اط در نظر دارد اوراق اختیار فروش تبعی 

راشركت   )ومهان(  آيندگان  مهر  مالی  توسعه  مالی،ب  گروه  تامین  روش  روز    ه  از  فوق  اوراق  عرضه  نمايد.  مورخ  شنبه  سه منتشر 

 شود: با شرايط زير در فرابورس ايران آغاز می 04/03/1400

 مشخصات اوراق اختیار فروش تبعی:

 0109ف ومهان ت.  نماد معامالتی 

 ومهان معامالتی  گان در نماد  آيند  گروه توسعه مالی مهر دارایی پایه 

 )سهامی عام(   گذاري اهدافشركت سرمايه  عرضه کننده 

 كارگزاري خبرگان سهام )سهامی خاص(  کارگزار عرضه کننده 

 ورقه   100,000,000 حداقل حجم عرضه روزانه 

 ورقه   1,291,500,000 کل حجم عرضه 

 *   بدون محدوديت  حقوقی  و  شخاص حقیقیا های خرید هر کد معامالتیمحدودیت

 ندارد  دامنه نوسان 

 های معامالتی محدودیت

 1 حداقل مقدار هر سفارش )ورقه( 

 200،000 حداكثر مقدار هر سفارش )ورقه( 

 1 حداقل تغییر قیمت هر سفارش )ريال(

 1 مضرب هر سفارش 

 15,646 قیمت اعمال 

 02/09/1401لغايت    04/03/1400از تاريخ   دوره معامالتی 

 02/09/1401 سررسید 

گذاري اهداف به قیمت اعمال از دارنده اوراق اختیار  خريد سهم توسط شركت سرمايه شرایط تسویه تعهدات 
 یفروش تبع

 ندارد  معامالت ثانویه 

 ترين عدد صحیحقیمت پايانی سهم پايه گرد شده به نزديک نحوه تعیین قیمت مبنا دارایی پایه

 ريال  واحد پول قیمتی 

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

 ارسال درخواست اعمال در سررسید و اعمال اوراق  زمانبندی فرآیند اعمال 

گذاري در اوراق  گذاري مجاز به سرمايههاي سرمايههاي مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوقمديريت نظارت بر نهاد  1400/ 02/ 13مورخ    12020187براساس ابالغیه شماره  *  

گذاري صندوق در دارايی پايه و اوراق اختیار فروش ط به آنكه سرمايهدرصد از حجم هر يک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند. مشرو  50اختیار فروش تبعی، حداكثر به میزان  

 هاي صندوق نشود.درصد ارزش كل دارايی 5تبعی مربوطه بیش از 

 

 انم خدا هب  
 



 

 

شود، مطابق با ماده  با هدف تامین مالی منتشر می  گروه توسعه مالی مهر آيندگانبا توجه به اينكه اوراق اختیار فروش تبعی شركت  

، كلیه اشخاصی كه اقدام خريد  "معامالت اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران"دستورالعمل    38

  با مشخصات زير و در همان روزي كه سهام پايه و اوراق اختیار فروش تبعی   ملزم به واگذاري اختیار خريد تبعیاوراق مذكور نمايند،  

 باشند: اند، میرا خريداري نموده گان در نماد ومهانآيندسهام شركت گروه توسعه مالی مهر

 مشخصات اوراق اختیار خرید تبعی:

 0110ومهان ت.خ  نماد معامالتی 

 ريال   15,912 قیمت اعمال 

 03/10/1401 سررسید 

 خريداري شده به میزان اوراق اختیار فروش تبعی   حجم واگذاری اوراق اختیار خرید تبعی

)ومهان( به قیمت اعمال اختیار خريد تبعی از اشخاص ملزم    انتقال سهام پايه شرایط تسویه تعهدات در سررسید اوراق خرید تبعی

به واگذاري اختیار خريد به عرضه كننده اوراق اختیار فروش تبعی.)شركت  

 گذاري اهداف( سرمايه

اوراق  ا شرایط استفاده از اوراق اختیار فروش تبعی توانند  تبعی در صورتی می  اختیار خريد  واگذاري  به  ملزم  شخاص 

اختیار فروش تبعی خود را در سررسید اعمال نمايند كه سهام پايه و اوراق  

 .اختیار فروش تبعی آن را در يک روز خريداري كرده باشند
 

 باشد: خالصه فرآیند اجرایی مذکور به شرح ذیل می

 خریداران  کننده عرضه   تاریخ 

طول دوره   در

 معامالتی 

 )ومهان(   خريدار سهام پايه فروشنده سهام پايه )ومهان( 

 ( 0109ت.ف)ومهان   خريد اختیار فروش تبعی ( 0109ت.ففروشنده اختیار فروش تبعی)ومهان 

 ( 0110ت.خ)ومهانكننده اختیار خريد تبعی  واگذار ( 0110ت.خ)ومهاندريافت كننده اختیار خريد تبعی

ارائه تضامین و وثايق به منظور تضمین ايفاي تعهدات  

 ناشی از انتشار اوراق اختیار فروش تبعی

اختیار   اوراق  واسطه  به  شده  خريداري  پايه  سهام  توثیق 

 فروش تبعی به دلیل تعهد در واگذاري اختیار خريد تبعی
 

 باشد:سررسید، به شرح ذیل میخسارت عدم ایفای تعهدات عرضه کننده در تاریخ 

كننده در سررسید، براي آن دسته از دارندگان اوراق اختیار فروش تبعی كه دارايی پايه اوراق را تا پايان جلسه در صورت نكول عرضه  .1

يه وجوه  گذاري مركزي و تسوتی خود داشته و درخواست اعمال خود را طی مهلت مقرر به سپردهالتی روز سررسید در كد معام المعام

 :شوداند، خسارتی به شرح زير محاسبه شده و به دارنده اوراق اختیار فروش تبعی پرداخت می ارسال كرده

 



 

 

شود  التفاوت قیمت اعمال اوراق اختیار فروش تبعی و قیمت پايانی سهم پايه در سررسید در صورتی به دارنده اوراق پرداخت میابهم

 د. قیمت پايانی سهم پايه در سررسید باش بیشتر ازتبعی كه قیمت اعمال اوراق اختیار فروش 

تواند قیمت پايانی سهم پايه را تعديل  همچنین چنانچه قیمت پايانی سهم پايه در سررسید به تشخیص بورس منصفانه نباشد، بورس می

 . شودنموده و تمامی محاسبات خسارت مربوط به بند فوق براساس قیمت پايانی تعديل شده انجام می

تا زمان  آن دسته از دارندگان اوراق اختیار فروش تبعی كه درخواست اعمال خود را طی مهلت مقرر ارسال كرده و سهام پايه را    براي .2

خسارتی به ازاي روزهاي تقويمی بین زمان  ،  1  بر خسارت بند عالوه در كد مالكیت خود داشته باشند،    كنندهايفاي كامل تعهدات عرضه

  گذاري مركزي و يا تضامین، بهكننده حسب مورد از محل واريز وجه به حساب شركت سپردهزمان ايفاي تعهدات عرضه سررسید تا  

صورت روزانه برحسب قیمت اعمال اوراق اختیار فروش تبعی و متناسب با تعداد سهام پايه موجود در كد مالكیت، به شرح زير محاسبه  

 . شودها پرداخت میو به آن

 باشد:نکات حائز اهمیت در خصوص اوراق اختیار فروش تبعی به شرح ذیل می سایر 

 اوراق   تعداد  مجموع  لذا  نمايد،  خريداري  تبعی  فروش  اختیار  اوراق   دارد،  اختیار  در  كه  ايپايه  دارايی  تعداد  از  بیش  تواندنمی  خريدار .1

 با   شخص  آن  به  متعلق  پايه  دارايی  كل  تعداد  به  بايد  حداكثر  معامالتی،  روز  هر  پايان  در  شخص  هر مالكیت  تحت  تبعی  فروش  اختیار

الذكر، اوراق اختیار فروش تبعی  هاي فوق در صورت عدم رعايت محدوديت . باشد اين اطالعیه در  معامالتی كد  هر  خريد  سقف رعايت

 .گیردكننده تعلق میه، به عنوان خسارت به عرضه هاي مربوطمازاد، فاقد اعتبار بوده و مبلغ پرداختی توسط خريدار پس از كسر هزينه 

پايه خريداري شده توسط اشخاص ملزم به واگذاري اوراق اختیار خريد تبعی، در همان روز معامالتی به طور خودكار و به    دارايی .2

توثیق و    تسويه وجوه  مركزي اوراق بهادار و  گذاريمیزان اوراق اختیار فروش تبعی خريداري شده، بدون هزينه نزد شركت سپرده

 شود. واگذار می اوراق اختیار خريد تبعی به عرضه كننده

 باشد. كننده، غیرقابل معامله میاوراق اختیار خريد تبعی واگذار شده توسط اشخاص ملزم به واگذاري اوراق اختیار خريد تبعی عرضه .3

اوراق اختیار خريد تبعی تا زمان انجام توثیق دارايی پايه توسط روش دارايی پايه خريداري شده توسط اشخاص ملزم به واگذاري  ف .4

گذاري مركزي، مجاز نبوده و در صورت فروش دارايی پايه توسط اشخاص ملزم به واگذاري اوراق اختیار خريد تبعی، فاقد اعتبار  سپرده

 . باشدمی

 

 



 

 

گذاري  ن را به همراه نوع تسويه به شركت سپردهآتري  هاي اعمال مشعیه عرضه، درخواست الكارگزار بايد در زمان مشخص شده در اط .5

درخواست اعمال مشتري،    .م كارگزار مبناي تخصیص وجوه موجود در حساب مشتري استالم كند. اع المركزي و تسو يه وجوه اع 

  ت.نیسح يا لغو ال، قابل اصاوراق بهادار و تسويه وجوه گذاري مركزيپس از ارسال آن توسط كارگزار به سپرده

چنانچه در سررسید اوراق اختیار فروش تبعی، اشخاص ملزم به واگذاري اوراق اختیار خريد تبعی نسبت به اعمال اوراق خود اقدام   .6

كننده، در كد  ها به عرضهنمايند، به میزان اوراق اختیار فروش تبعی اعمال شده، اوراق اختیار خريد تبعی واگذار شده توسط آن 

 د. شواثر میاله ملغی و بمالكیت عرضه كنند

اوراق اختیار واگذار كننده  از  می توسط فرابورس  الكه روش اعمال به صورت انتقال دارايی پايه با آخرين قیمت اعمال اع در صورتی  .7

هاي  ه هزينهالو كننده باشد، اجراي درخواست اعمال اختیار خريد تبعی مستلزم تأمین ارزش اعمال قرارداد به ع خريد تبعی به عرضه

صورت عدم  در  شد.  باه عرضه میالعیگذاري مركزي در اطمی شركت سپردهالبندي و رويه اع كننده، مطابق زماناعمال توسط عرضه 

می، اختیار خريد تبعی قابل اعمال نخواهد بود و دارايی پايه خريداري شده توسط البندي و رويه اع تأمین ارزش اعمال مطابق زمان

 .ها قرار خواهد گرفتني اوراق اختیار خريد تبعی از توثیق خارج و در مالكیت آاشخاص ملزم به واگذار

كننده ممكن نباشد،  كه به دلیل توقیف و يا توثیق، امكان نقل و انتقال دارايی پايه در سررسید از دارنده اوراق به عرضه در صورتی .8

یرقابل اعمال بوده، فرابورس و كارگزار مسئولیتی در اين خصوص حسب مورد اوراق اختیار فروش تبعی يا اختیار خريد تبعی مربوطه غ 

 ندارد

ی دارايی پايه متوقف باشد، حسب مورد اعمال اوراق اختیار فروش تبعی و يا اوراق اختیار الت كه در سررسید، نماد معامدر صورتی  .9

 باشد بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران میت اوراق اختیار فروش تبعی در الخريد تبعی بر اساس ضوابط دستورالعمل معام

حسب مورد قیمت اعمال و تعداد اوراق اختیار فروش    (، افزايش سرمايه و تقسیم سود)در اقدامات شركتی ناشر سهم پايه    رابورسف .10

 .كندتعديل می به شرح ذيل تبعی و اختیار خريد تبعی را مطابق ضوابط دستورالعمل

 سرمايهلف( درصورت افزايش ا

 

 

 

 



 

 

 ( در صورت تقسیم سود نقدي توسط مجمع ناشر سهام پايه:ب

 

د سهام پايه جديد شركت باشد، دارنده اوراق بايد مبلغ تعیین  يدر صورتی كه اوراق اختیار فروش تبعی ناشی از حق تقدم خر .11

پايه واريز نمايد. در اين صورت تعهد  شده در گواهی حق تقدم خريد سهام پايه جديد را ظرف مهلت مقرر به حساب ناشر سهم  

كننده در سررسید و در صورت ارسال درخواست اعمال از سوي دارنده اوراق، به میزان مبلغ واريزي توسط دارنده اوراق  عرضه

اقد  اختیار فروش تبعی ناشی از حق تقدم سهام جديد، ف  اوراق يابد. در غیر اينصورت بابت شركت در افزايش سرمايه، افزايش می

كننده تعهدي در قبال اعمال آن در سررسید اوراق اختیار فروش تبعی نخواهد داشت. همچنین تاريخ اعمال  اعتیار بوده و عرضه

 باشد. اين بخش از اوراق پس از پايان مهلت پذيره نويسی سهام پايه می 

تواند  كننده در صورتی میت باشد، عرضهدر صورتی كه اوراق اختیار خريد تبعی ناشی از حق تقدم خريد سهام پايه جديد شرك .12

نسبت به اعمال اين بخش از اوراق اقدام نمايد كه دارنده اوراق اختیار فروش تبعی، مبلغ تعیین شده در گواهی حق تقدم خريد 

 سهام پايه جديد را واريز كند 

يرفته در فرابورس ايران باشد، اقدامات  هاي پذچنانچه دارايی پايه موضوع اختیار خريد تبعی واگذار شده، سهام يكی از شركت .13

اختیا اوراق  اعمال و تعداد  قیمت  به تعديل  پايه، منجر  ناشر سهم  افزايش سرمايه  تقسیم سود و  تبعی  ر  شركتی شامل  خريد 

 گردد. می

 .باشد بازار تبعی مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می  (تی و كارمزد اعمالالكارمزد معام ) تی الهاي معامهزينه .14

ت اوراق اختیار فروش تبعی در بورس ال دستورالعمل معام"  از شرايط اعمال و ساير نكات قابل توجه، به  جهت كسب اطالعات بیشتر و آگاهی  

، مراجعه  و اصالحات بعدي آن  هیأت مديره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار  14/06/1397مصوب    "اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران

 . نمايند

 نیاسپیده رستمی                                                                                              

 ره بازار مشتقات ااد یسری                                                                                                


