پیوست  :3قرارداد مشاوره بازاریابی و بازارگردانی اوراق سلف

قرارداد مشاوره بازاریابی و بازارگردانی اوراق سلف[نام اوراق منتشر شده]

بين

شرکت [نام شرکت عرضهکننده]
(سهامي [خاص/عام])

و

شرکت [نام شرکت بازارگردان]
(سهامي [خاص/عام])

شماره قرارداد :
تاریخ قرارداد:

ماده ( )1طرفین قرارداد
این قرارداد بين
( )1شرکت [نام شرکت عرضهکننده] به شمارۀ ثبت [شماره ثبت شرکت عرضهکننده] نزد ادارۀ ثبت شهرستان [نام اداره ثبت] به
شمارۀ شناسۀ ملی [شمارۀ شناسۀ ملی شرکت عرضهکننده] به نشانی [آدرس شرکت عرضهکننده] ،به نمایندگی آقاا [ناام و
نامخانوادگی صاحبان امضا مجاز شرکت عرضهکننده] با کد ملی [کد ملی صاحبان امضا مجاز شرکت عرضاهکنناده] باه
عنوان [سمت ها صاحبان امضا مجاز شرکت عرضهکننده] بر اساس روزنامه رسمی شماره [شماره روزنامه رسامی] ماور
[تاریخ انتشار روزنامه رسمی] که در این قرارداد اختصاراً «ناشر» ناميده میشود ،از یک طرف ،و
( )2شرکت [نام شرکت بازارگردان] به شمارۀ ثبت [شماره ثبت شرکت بازارگردان] نزد ادارۀ ثبت شهرستان [نام اداره ثبات] باه
شمارۀ شناسۀ ملی [شمارۀ شناسۀ ملی شرکت بازارگردان] به نشانی [آدرس شرکت بازارگردان] ،باه نماینادگی آقاا [ناام و
نامخانوادگی صاحبان امضا مجاز شرکت بازارگردان] با کد ملی [کد ملی صاحبان امضا مجاز شرکت بازارگردان] به عنوان
[سمتها صاحبان امضا مجاز شرکت بازارگردان] بر اساس روزنامه رسمی شماره [شماره روزنامه رسامی] ماور [تااریخ
انتشار روزنامه رسمی] که در این قرارداد به اختصار «بازارگردان» ناميده میشود ،به شرح مواد زیر منعقد گردید.
ماده ( )2موضوع قرارداد
بازارگردانی قرارداد سلف مواز استاندارد [نام اوراق منتشرشده] به حجم [موضوع این قرارداد] توسط بازارگردان که موافقت عرضه
و فروش آن به عموم به موجب مصوبه شماره[ شماره مصوبه مورد نظر] مور [تاریخ مصوبه مورد نظر] هيأت پذیرش توسط
سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است .مصوبه هيأت پذیرش (مشخصات قرارداد) و اميدنامه اوراق سلف استاندارد به شرح
پيوست ،جزء الینفک این قرارداد میباشد.
ماده ( )3مدت قرارداد
این قرارداد از تاریخ اتمام عرضۀ اوليه انتشار اوراق سلف موضوع این قرارداد و تأیيد شرکت بورس کاال ایران مبنی بر تکميا
فرآیند عرضۀ اوليه ،آغاز و تا سررسيد نهایی این اوراق معتبر است.
ماده ( )4مبلغ قرارداد
ناشر بابت کارمزد انجام موضوع قرارداد ،معادل ساالنه [درصد] درصد ارزش ک اوراق سلف منتشر شده موضوع قرارداد را پا
از کسر ماليات تکليفی موضوع ماده  101قانون مالياتها مستقيم [مهلت پرداخت] قب از شروع هر سال قرارداد به باازارگردان
میپردازد.
تبصرره :)1کارمزد سال اول [مهلت پرداخت] قب از شروع معامالت ثانویه در بورس کاال ،توسط ناشر در وجه بازارگردان پرداخت
میگردد.
تبصرره  :)2در صورت تاخير در پرداخت کارمزد تعيين شده ،ناشر ملزم میباشد به ازا هر روز تاخير[ ،درصد] مبلغ پرداخت نشده
را به بازارگردان پرداخت نماید.

تبصره  :)3با توجه به اقرار بازارگردان مبنی بر پرداخت بيمه کارکنان ،از مبلغ قرارداد بيمه پيمان کسر نخواهد شد.
تبصره  :)4به مبلغ قرارداد ماليات بر ارزش افزوده طبق قوانين و مقررات مربوطه اضافه میگردد.
ماده  )5تعهدات بازارگردان
 5-1در اجرا این قرارداد ،بازارگردان موظف است بر اساس قوانين و مقرات حاکم بر معامالت شرکت بورس کااال ایاران و
مفاد اميدنامه و مشخصات قرارداد سلف مواز استاندارد [نام اوراق منتشر شده] ضمن عمليات بازارگردانی ،تقاضاها فاروش اوراق
سلف موضوع این قرارداد را خریدار و تقاضاها خرید اوراق سلف موضوع این قرارداد را تا سقف کا اوراق در اختياار طباق
قيمتها اعالمی در اميدنامه عرضه نماید.
تبصرره  :)1سقف تعهدات بازارگردان جهت خرید اوراق سلف در هر روز معادل [درصد] درصد ارزش ک اوراق میباشاد و در
صورت تحقق این ميزان در یک روز ،تعهدات بازارگردان در آن روز ایفا شده تلقی میگردد و تعهد نسبت به ساایر تقاضااها
وارده در آن روز نخواهد داشت.
تبصرره :)2در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده ،بازارگردان عالوه بر قيمت خرید بازارگردان در معامالت ثانویه به شرح
مندرج در مشخصات قرارداد ،موظف به پرداخت [مبلغ] ارزش تعهدات نقض شده در ازا هر روز تاخير باه اتااق پایاپاا باورس
کاال ایران جهت تخصيص به مشتریانی است که تا پایان جلسه معامالتی سفارش آنها در سامانه معاامالتی بااقی ماناده اسات .در
صورتی که تعداد مشتریان از ميزان تعهدات بازارگردان بيشتر باشد ،اولویت زمانی مبنا تخصيص خواهد بود.
 5-2عالوه بر تعهداتی که بازارگردان به موجب این قرارداد و مقررات بورس کاال ایران دارد ،متعهد است کليه تعهدات مقارر
برا بازارگردان ،در مشخصات قرارداد سلف مواز استاندارد [نام اوراق منتشر شده] را نيز ایفا نماید.
ماده  )6تعهدات ناشر
 -1ناشر موظف است پ

از اتمام عرضۀ عمومی اوراق سلف موضوع این قرارداد ،تأیيدیاه تکميا فرآیناد عرضاۀ عماومی را از

شرکت بورس کاال ایران دریافت و به بازارگردان ارائه نماید.
 -2در صورت افزایش نر سود اوراق مشارکت از سو بانک مرکز پ

از انتشاار اوراق موضاوع ایان قارارداد ،ناشار متعهاد

می گردد به ميزان نر مؤثر افزایش یافته ،سود اوراق موضوع این قرارداد را افزایش دهد و در صورت عدم تمای به افازایش
سود اوراق ،کارمزد ساالنه بازارگردان بابت بازارگردانی ،به همان ميزان افزایش خواهد یافت.
ماده  )7لزوم قرارداد
این قرارداد بر اساس ماده  10قانون مدنی ميان طرفين منعقد و مفاد آن برا طرفين و قائم مقام قانونی ایشاان الزماجارا باوده و
می باشد و هيچ یک از طرفين حق فسخ یکجانبه آن را ندارد ،ليکن در صورت عدم ایقا هر یاک از تعهادات باازارگردان ظارف
مهلت [مهلت تعيين شده] روز ،به هر دلي اعم از قوه قاهره و غير آن ،ناشر می تواند این قرارداد را باه صارف ارساال یاک ناماه
سفارشی به نشانی اقامتگاه بازارگردان فسخ نماید .در اینصورت ناشر بایستی همزمان موضوع را به شرکت بورس کاال ایران اطالع
و بازارگردان جدید را پ

از طی فرایندها قانونی به بورس معرفی نماید.

ماده  )8فورس ماژور
در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه یا حوادثی که خارج از اراده طرفين بوده ،قاب دفع و پيشگير نباشد و منجر به عدم اجرا
تمام یا قسمتی از تعهدات این قرارداد گردد ،طرفی که در چنين شرایطی قرار گرفته باید مراتب را حداکثر [مهلت تعياين شاده] از
تاریخ حادثه کتباً به طرف دیگر اطالع دهد .در چنين شرایطی ،انجام تعهدات و تا رفع قوه قاهره به تعویق خواهد افتاد.
ماده  )9مرجع حل اختالف
در صورت بروز هرگونه اختالف در اجرا مفاد این قرارداد ،موضوع بدواً از طریق مذاکره ميان طرفين بررسای و رفاع خواهاد
شد .در صورت عدم حصول توافق در این شرایط ،موضوع مطابق ترتيبات مقرر در مادۀ  63قانون بازار اوراق بهاادار ،حا و فصا
خواهد شد.
ماده  )11اقامتگاه قانوني و قراردادی طرفین
اقامتگاه قانونی و قرارداد طرفين بر اساس ماده  1010قانون مدنی به شرح مذکور در ماده  1این قرارداد مایباشاد .در صاورت
تغيير ،طرفين مکلف میباشند حداکثر [مهلت تعيين شده] روز یکدیگر را کتباً و به وسيله پست سفارشی مطلع نمایند .در غيار ایان
صورت ارسال هرگونه اسناد و اوراق ادار و قضایی اعم از مرسوالت ادار  ،اخطاریهها و احضاریهها به نشاانیهاا فاوقالاذکر،
دریافت شده محسوب میگردد.
ماده  )11تاریخ و نسخ قرارداد
این قرارداد مشتم بر  11ماده و  3تبصره در سه نسخه تنظيم و منعقد گردید که هر یک از نسخ دارا ارزش و اعتبار یکسان باوده
و در حکم واحد است و برا طرفين الزم االجرا است.

شرکت [نام شرکت عرضهکننده]

شرکت [نام شرکت بازارگردان]

[نامونامخانوادگيصاحبانامضایمجازشرکتعرضهکننده]

[نامونامخانوادگيصاحبانامضایمجازشرکتبازارگردان]

