شماره400/300/10248 :
تاریخ1400/10/11 :
پیوست :دارد

(( اطالعیه ))
موضوع :عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد میلگرد شرکت فوالد آتیه خاورمیانه(سهامی خاص)

مخاطب :کلیه فعاالن بازار
تاریخ انتشار1400/10/11 :
متن اطالعیه:

به اطالع کلیه فعاالن بازار میرساند ،عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد میلگرد شرکت فوالد آتیه خاورمیانه
(سهامی خاص) در نماد «عمیلگرد» به تعداد  705،566قرارداد و با قیمت  1،417،300ریال در هر قرارداد  10کیلوگرمی،
از طریق شرکت کارگزاری توانا در روز یکشنبه مورخ  1400/10/12از ساعت  10:30الی  11:00دوره پیش گشایش11:00،
الی  12:30دوره عادی معامالت انجام خواهد شد و معامالت ثانویه آن از تاریخ  1400/10/13لغایت  1401/10/12ادامه
خواهد داشت .مشخصات قرارداد این اوراق به شرح پیوست میباشد .در ضمن عرضه اوراق به روش گشایش انجام خواهد
شد.
در صورتی که در پایان مدت عرضه اولیه ،بخشی از اوراق پذیره نویسی نگردد ،متعهد پذیره نویسی مکلف به خرید اوراق
باقیمانده به قیمت تعیین شده در بازار است .همچنین در صورتی که در پایان مدت عرضه اولیه ،هیچ بخشی از پذیره
نویسی اوراق صورت نگیرد ،متعهد پذیره نویسی مکلف به خرید اوراق به قیمت پایه خواهد بود .جهت کسب اطالعات
بیشتر و دریافت امیدنامه این اوراق ،به بخش اوراق سلف استاندارد در قسمت بازارها در سایت بورس کاالی ایران مراجعه
فرمایید.
منتشرکننده :مدیریت توسعه بازار مشتقه

«پرینت نامه بدون درج مهر برجسته فاقد اعتبار است».

مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد ميلگرد

نام ابزار تأمین مالی
نوع اوراق
دارایی پایه
مشخصات و استاندارد دارایی پایه
هدف از عرضه

اوراق سلف موازی استاندارد میلگرد (منضم اختیار خرید و فروش تبعی)
با نام ،قابل معامله در بورس کاال
میلگرد فوالدی
طبق استاندارد محصول در امیدنامه
تأمین سرمایه در گردش شرکت فوالد آتیه خاورمیانه(سهامی خاص)

بازار عرضه اولیه و معامالت ثانویه

بورس کاالی ایران
مشخصات اوراق سلف

حجم عرضه اولیه

حجم عرضه اولیه حدوداً  10.000تن به شرط آنکه ارزش اوراق از  1.000میلیارد ریال بیشتر نباشد.

حداکثر حجم قابل عرضه
اندازه هر قرارداد
روش عرضه اولیه
سقف حجم هر سفارش
حداقل تغییر قیمت هر سفارش
دامنه نوسان قیمت روزانه
واحدهای پولی قیمت و ارز مورد تسویه

محدود به حجم عرضه اولیه
هر قرارداد معادل  10کیلوگرم
عرضه به روش گشایش
توسط بورس کاال تعیین میشود
یک ریال
ریال

قیمت خرید هر قرارداد

قیمت دارایی پایه در عرضه اولیه بر مبنای میانگین آخرین قیمتهای میلگرد معامله شده در بورس کاالی
ایران و یا آخرین قیمت استعالمی از مراجع مورد تأیید بورس کاالی ایران تعیین میشود .از آنجائیکه که
عرضه اولیه به روش گشایش میباشد و قیمت بازگشایی بر اساس عرضه و تقاضا صورت میگردد ،ممکن
است قیمت خرید هر قرارداد سلف متفاوت با قیمت پایه در عرضهی اولیه باشد؛ اما قیمت پایه به عنوان
مبنای محاسبات قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی ،قیمت اعمال اختیار خرید تبعی قرار خواهد گرفت.

قیمت اعمال اختیار فروش تبعی

 %118.5قیمت پایه عرضه اولیه در سررسید اوراق

قیمت اعمال اختیار خرید تبعی

 %119قیمت پایه عرضه اولیه در سررسید اوراق

قیمت خرید بازارگردان در معامالت ثانویه بازارگردانی به روش قیمت بازار با دامنه مظنه  2درصد

بازده اوراق

به طور کلی بازدهی این اوراق در سررسید در دو حالت قابل تبیین است:
 .1درصورتیکه دارندگان اوراق نسبت به اعمال اختیار فروش خود به قیمت (118.5درصد ضربدر
قیمت پایه در عرضه اولیه) اقدام نمایند ،این اوراق برای سرمایهگذاران در سرسید بازدهی یکساله
حداقل  18.5درصد خواهد داشت.
 .2درصورتی که شرکت فوالد آتیه خاورمیانه نسبت به اعمال اختیار خرید خود به قیمت (  119درصد
ضربدر قیمت پایه در عرضه اولیه) اقدام نماید ،بازدهی در سررسید حداکثر  19درصد خواهد بود.

مقاطع پرداخت سود
مدت قرارداد
دوره عرضه اولیه

اوراق سلف موازی استاندارد سود بین دورهای ندارد.
یک سال از تاریخ عرضهی اولیه
در اطالعیهی عرضه متعاقباً اعالم میگردد
معامالت ثانویه

معامالت ثانویه

از طریق شبکه کارگزاران مورد تائید سازمان بورس بر اساس ضوابط معامالت بورس کاال حداکثر  1روز
کاری پس از پایان عرضه اولیه

شرایط بازارگردانی طی دوره معامالتی

بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی به روش قیمت بازار نقد شوندگی اوراق را با رعایت
دامنه مظنه ،حداقل معامالت روزانه و حداقل سفارش انباشته تضمین نماید.

حداقل سفارش انباشته بازار گردان

 %1حجم کل اوراق

سقف تعهد معامالت روزانه بازار گردان
دامنه مظنه

 %5حجم کل اوراق
%2

نقدشوندگی اوراق قبل از سررسید
کارمزد خریدوفروش اوراق

بازارگردان اوراق متعهد به پاسخگویی به سفارش های خرید و فروش اوراق در چارچوب دامنه مظنه و
حجم تعهد روزانه و سفارش انباشته تعریف شده در این قرار داد می باشد.
بر اساس مصوبه هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

سررسيد و شرایط تحویل
یک سال پس از تاریخ عرضهی اولیه
سررسید اوراق
حداکثر  10روز تقویمی پیش از سررسید
تاریخ ارائه درخواست تحویل فیزیکی
حداکثر یکماه پس از تاریخ سررسید اوراق
دورهی تحویل
درب کارخانه (اهواز ،کیلومتر  2بزرگراه خلیج فارس به بندر امام خمینی(ره) ،شهرک صنعتی شماره )5
مکان تحویل
دوره تحویل فیزیکی پس از زمان سررسید اوراق شروع و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت .عدم ارائه
امکان تحویل فیزیکی و تسویه نقدی در
درخواست جهت تحویل فیزیکی 10 ،روز تقویمی پیش از تاریخ سررسید اوراق بهمنزله انصراف خریدار
پایان دوره معامالتی
از تحویل دارایی پایه و انجام تسویه نقدی یا اعمال اختیارهای تبعی خواهد بود.
 100.000قرارداد (معادل  1.000تن)
حداقل اوراق جهت تسویه فیزیکی
 منوط به اعالم آمادگی تحویل از سوی دارندگان قراردادهای سلف موازی استاندارد (به ترتیبی کههیئتمدیره شرکت سپردهگذاری مرکزی تعیین و اعالم میکند) حداکثر تا پایان ساعت معامالتی10 ،
روز تقویمی پیش از سررسید اوراق خواهد بود.
 حداقل تعداد قرارداد جهت تحویل فیزیکی  100.000قرارداد معادل  1.000تن است.شرایط الزم جهت تحویل کاال
 تحویل کاال در سررسید در محل کارخانه خواهد بود. تمامی شرایط تحویل فیزیکی کاال ،مطابق با شرایط فروش کاال در بورس کاالی ایران بر تحویلفیزیکی این قرارداد حاکم است.
در صورت ورود به فرآیند تحویل و عدم تحویل به موقع عرضهکننده ،شرکت متعهد به پرداخت جریمه
خسارت ناشی از عدم تحویل کاال
طبق دستورالعمل تسویه و پایاپای معامالت بورس کاالی ایران می باشد.
تضامین

تضامين اوراق
تضامین مورد تایید شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ارکان عرضه

عرضهکننده
مشاور پذیرش

شرکت فوالد آتیه خاورمیانه
مشاوره سرمایه گذاری امین نیکان آفاق

متعهد خرید در عرضه اولیه

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

بازار گردان

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

عامل عرضه

در زمان انتشار اوراق سلف موازی استاندارد متعاقبا اعالم خواهد گردید.

محل انجام معامالت

بورس کاالی ایران
دوره عرضه اوليه قرارداد :در اطالعیه عرضه مشخص خواهد شد؛
دوره معامالتی قرارداد :شروع معامالت ثانویه قرارداد؛

تاریخهای مهم

تاریخ ارائه درخواست برای تحویل فيزیکی 10 :روز تقویمی پیش از سررسید قرارداد؛
سررسيد قرارداد :یک سال پس از تاریخ عرضه اولیه؛
تسویه نقدی قرارداد :یک سال پس از تاریخ عرضه اولیه؛

اطالعرسانی

دوره تحویل فيزیکی :حداکثر یک ماه پس از سررسید اوراق.
اطالعیههای مرتبط با اوراق سلف موازی استاندارد میلگرد در پایگاه رسمی شرکت فوالد آتیه خاورمیانه
به نشانی  atiehsteel.comو بورس کاالی ایران به نشانی . www.ime.co.ir

