٣٠/٠٣٠١٩
١٣٩٧/٠٢/٢٩
ﺩﺍﺭﺩ

)) ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ((
ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺳﻠﻒ ﻣﻮﺍﺯﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﭘﻠﯽﺍﺳﺘﺎﯾﺮﻥ ﺍﻧﺒﺴﺎﻃﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻣﺨﺎﻃﺐ :ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ١٣٩٧/٠٢/٢٩ :
ﻣﺘﻦ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ:

ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺳﻠﻒ ﻣﻮﺍﺯﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﭘﻠﯽﺍﺳﺘﺎﯾﺮﻥ ﺍﻧﺒﺴﺎﻃﯽ ﻧﺴﻮﺯ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ ﭘﻠﯽ ﺍﺳﺘﺎﯾﺮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎﺹ( ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺩ »ﻋﻨﺘﺨﺎﺏ« ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ١٤،٦٨٧،٥٠٠ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ  ٦٨،٠٨٥ﺭﯾﺎﻝ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ ،ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ
 ١٣٩٧/٠٢/٣٠ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  ٩:٣٠ﺍﻟﯽ  ١١:٠٠ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ  ١٣٩٧/٠٢/٣١ﻟﻐﺎﯾﺖ
 ١٣٩٨/٠٢/٣٠ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ
ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﺩﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻭﻟﯿﻪ  + - %٣ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
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
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﻣﯿﺪﻧﺎﻣﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ،ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺳﻠﻒ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻮﺭﺱ ﮐﺎﻻﯼ
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﻨﺘﺸﺮﮐﻨﻨﺪﻩ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺸﺘﻘﻪ

مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد پلیاستایرن انبساطی نسوز ()EPS

نام ابزار تأمین مالی

اوراق سلف موازی استاندارد پلیاستایرن انبساطی نسوز (به همراه اختیار خرید و فروش تبعی)

نوع اوراق

بانام ،قابل معامله در بورس کاال

دارایی پایه

پلیاستایرن انبساطی نسوز ()EPS

مشخصات و استاندارد دارایی پایه
هدف از عرضه
بازار عرضۀ اولیه و معامالت ثانویه

طبق استاندارد ارایه شده در امیدنامه پذیرش بورس کاالی ایران
تأمین سرمایه در گردش شرکت توسعه صنایع پتروشیمی پلیاستایرن انتخاب (سهامی خاص)
بورس کاالی ایران
مشخصات اوراق
حجم عرضه حدوداً 852ر 28تن میباشد ،به شرط آنکه ارزش اوراق از 000ر 8میلیارد ریال بیشتر نباشد.

حجم عرضۀ اولیه

 انتشار در دو مرحله انجام خواهد شد که در هر مرحله مبلغ انتشار اوراق برابر با 000ر 1میلیارد ریال خواهد بود.
 فاصله زمانی بین دو مرحله انتشار اوراق بیش از سه ماه نخواهد بود.

حداکثر حجم قابلعرضه

محدود به حجم عرضۀ اولیه

اندازۀ هر قرارداد

یک کیلوگرم معادل یک قرارداد

روش عرضۀ اولیه

عرضه اولیه به روش گشایش

سقف حجم هر سفارش
حداقل تغییر قیمت هر سفارش
دامنۀ نوسان روزانه
واحدهای پولی قیمت و ارز مورد تسویه

توسط بورس کاال تعیین میشود
یک ریال
ریال
قیمت پایه ،در دوره عرضۀ اولیه بر مبنای میانگین آخرین قیمتهای پلیاستایرن انبساطی نسوز معاملهشده
در بورس کاالی ایران محاسبه خواهدشد .در صورت عدم وجود قیمتها در تابلوی بورس کاال ،آخرین
قیمتهای منتشره نشریۀ  ICISو با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر بازار مبنا قرار خواهد گرفت .از آنجا

قیمت خرید هر قرارداد سلف

که عرضه اولیه به روش گشایش میباشد و قیمت بازگشایی براساس عرضه و تقاضا تعیین میگردد،
ممکن است قیمت خرید هر قرارداد سلف متفاوت با قیمت پایه باشد اما قیمت پایه به عنوان مبنای
محاسبات قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی ،قیمت اعمال اختیار خرید تبعی و همچنین قیمت خرید
بازارگردان در معامالت ثانویه قرار خواهد گرفت.

قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی

 11715درصد قیمت پایه عرضۀ اولیه در سررسید اوراق

قیمت اعمال در اختیار خرید تبعی

 درصد قیمت پایه عرضۀ اولیه در سررسید اوراق

قیمت خرید بازار گردان در معامالت ثانویه

قیمت پایه در زمان عرضۀ اولیه به عالوه درصد سالیانه به صورت روزشمار
بهطورکلی بازدهی این اوراق در سررسید در دو حالت قابل تبیین است:

بازده اوراق

 -1در صورتی که دارندگان اوراق نسبت به اعمال اختیار فروش خود به قیمت ( 11715درصد ضربدر
قیمت پایه در عرضۀ اولیه) اقدام نمایند ،این اوراق برای سرمایهگذاران در سررسید بازدهی یکسالۀ

حداقل  1715درصدی خواهد داشت.
 -8در صورتی که شرکت توسعه صنایع پتروشیمی پلیاستایرن انتخاب (سهامی خاص) نسبت به اعمال
اختیار خرید خود به قیمت ( 112درصد ضربدر قیمت پایه در عرضۀ اولیه) اقدام نماید ،بازدهی
مقاطع پرداخت سود
مدت قرارداد
دورۀ عرضۀ اولیه

ساالنۀ اوراق سلف در سررسید حداکثر  81درصد خواهد بود.
این اوراق سود میان دورهای ندارد.
یک سال از تاریخ شروع دوره عرضۀ اولیه
در اطالعیۀ عرضه اولیه اعالم میگردد.
معامالت ثانویه و بازار گردانی

معامالت ثانویه

از طریق شبکۀ کارگزاران دارای مجوز فعالیت در بورس کاال و بر اساس ضوابط بورس کاال 1 ،روز
کاری پس از پایان مهلت عرضۀ اولیه.
بازارگردان در طول دورۀ عمر اوراق موظف است ضمن عملیات بازارگردانی ،تقاضاهای فروش این
اوراق را در حداقل قیمت (قیمت پایه اوراق در عرضۀ اولیه بهعالوه 17درصد سود سالیانه و روزشمار)

شرایط بازار گردانی طی دورۀ معامالتی

برای هر قرارداد و بر اساس دستورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالی
ایران ،خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق سلف موازی استاندارد موضوع این امید نامه را نیز تا
سقف اوراق در اختیار به متقاضیان آن عرضه نماید.

حداقل سفارش انباشته

 1درصد حجم کل اوراق

سقف تعهدات روزانۀ بازارگردان

 5درصد حجم کل اوراق

دامنۀ مظنه

حداکثر  8درصد
بازارگردان بر اساس مدل تضمین حداقل قیمت ،نقد شوندگی اوراق سلف موازی استاندارد پلیاستایرن

نقد شوندگی اوراق قبل از سررسید

انبساطی نسوز ( )EPSرا قبل ازسر رسید تعهد مینماید و در طی دورۀ معامالت ،اوراق مذکور را با نرخ
سود  17درصد بهصورت ساالنه و روزشمار بهعالوۀ قیمت پایه اوراق در عرضۀ اولیه ،بازخرید مینماید.

کارمزد خریدوفروش اوراق

بر اساس مصوبۀ هیئتمدیرۀ سازمان بورس اوراق بهادار
سررسید و شرایط تحویل

سررسید اوراق
تاریخ ارائۀ درخواست تحویل فیزیکی

یک سال پس از تاریخ عرضۀ اولیه
 10روز تقویمی پیش از تاریخ سررسید قرارداد

دورۀ تحویل

حداکثر یکماه پس از سررسید قرارداد

مکان تحویل

درب کارخانه شرکت توسعه صنایع پتروشیمی پلیاستایرن انتخاب (سهامی خاص)

امکان تحویل فیزیکی و تسویۀ نقدی در پایان
دورۀ معامالتی
حداقل اوراق جهت تسویۀ فیزیکی
شرایط الزم جهت تحویل کاال

دورۀ تحویل فیزیکی پس از زمان سررسید اوراق شروع و به مدت یکماه ادامه خواهد داشت ،عدم ارائۀ
درخواست جهت تحویل فیزیکی کاال 10 ،روز تقویمی پیش از تاریخ سررسید اوراق بهمنزلۀ انصراف از
تحویل دارایی پایه و انجام تسویۀ نقدی خواهد بود.
 80،000قرارداد (معادل  80تن)


منوط به اعالم آمادگی تحویل از سوی دارندگان قراردادهای سلف موازی استاندارد (به ترتیبی

که هیئتمدیرۀ شرکت سپردهگذاری مرکزی تعیین و اعالم میکند) حداکثر تا پایان ساعت
معامالتی 10 ،روز تقویمی پیش از سر رسید اوراق مذکور خواهد بود.



داشتن حداقل تعداد قرارداد ( 80،000قرارداد معادل  80تن) جهت تحویل فیزیکی
تحویل کاال در سررسید در محل کارخانه (شرکت توسعه صنایع پتروشیمی پلیاستایرن انتخاب
(سهامی خاص) خواهد بود



تمامی شرایط تحویل فیزیکی کاال ،مطابق با شرایط فروش کاال در بورس کاالی ایران بر
تحویل فیزیکی این قرارداد نیز حاکم است.

خسارت ناشی از عدم تحویل کاال

در صورت ورود به فرآیند تحویل و عدم تحویل به موقع عرضهکننده ،شرکت متعهد به پرداخت جریمه
مطابق با دستورالعمل تسویه و پایاپای معامالت بورس کاالی ایران میباشد.
تضامین

ضمانت

تضامین بانکی مورد قبول شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ارکان عرضه

عرضهکننده

شرکت توسعه صنایع پتروشیمی پلیاستایرن انتخاب (سهامی خاص)

مشاور پذیرش

شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)

متعهد خرید در عرضۀ اولیه

شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)

بازار گردان

شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)

عامل عرضه

در زمان انتشار اوراق سلف موازی استاندارد متعاقباً اعالم میشود.

محل انجام معامالت

شرکت بورس کاالی ایران
دوره عرضۀ اولیه :در اطالعیۀ عرضه اولیه مشخص خواهد شد،
تاریخ شروع معامالت ثانویۀ قرارداد 1 :روز کاری پس از پایان دورۀ عرضۀ اولیه

تاریخهای مهم

تاریخ ارائۀ درخواست برای تسویۀ فیزیکی کاال 10 :روز تقویمی پیش از سررسید قرارداد
تسویۀ نقدی قرارداد :یک سال پس از تاریخ عرضۀ اولیه
دورۀ تحویل فیزیکی :حداکثر یکماه پس از سررسید قرارداد.
اطالعیههای مرتبط با اوراق سلف موازی استاندارد پلیاستایرن انبساطی نسوز در پایگاه رسمی گروه

اطالعرسانی

صنعتی انتخاب به نشانی  ،www.entekhabgroup.irبورس کاال به نشانی  www.ime.co.irو تأمین
سرمایه تمدن به نشانی www.armanib.comدرج خواهد شد.

 به استناد تبصره  8ماده  12دستورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالی ایران مصوب
 1221/07/05شورای عالی بورس و اوراق بهادار ،اطالعات منتشره در قالب امید نامه جزء الینفک اطالعیۀ عرضه است.

