تاريخ1938/18/89 :
شماره/10808:ن38/
اطالعيه پذيرهنويسي اوراق منفعت دولت -واجد شرايط خاص موضوع قانون بودجه سال 6931
از روز شنبه  6931/66/61تا روز يکشنبه 6931/66/62

عطف به نامه شمممماره  188/99888مورخ  38/18/89سمممانمان بورس و اوراق بهادار به اطالع ميرسممماند ،ونارت امور
اقتصادي و دارايي در نظر دارد ،به موجب مصوبه /50003ت  39245هـــ مورخ  6545/05/65هيأت محترم وزيران و صورتجلسه
مورخ  45/66/24كميته جزء  6بند (ل) تبصره ( )3قانون بودجه سال  6545كل كشور ،اوراق منفعت دولت را كه مشخصات آن

مشخصات اوراق

در اين اطالعيه درج شده است ،ان طريق بانار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران ،پذيرهنويسي نمايد.
نام و نوع اوراق :اوراق منفعت دولت-واجد شرايط خاص 10000888

نماد اوراق :افاد2

مبلغ اسمي هر ورقه 1،000،000:ريال

مدت اوراق 08 :ماه

نرخ اوراق 16 :درصد علي الحساب ساالنه تا

سررسيد*

مواعد پرداخت سود 8 :ماه يكبار

تعداد كل اوراق 80،000،000 :ورقه

مبلغ كل اوراق 80،000 :ميليارد ريال

تعداد اوراق پذيرش شده 80،000،000 :ورقه

مبلغ پذيرش شده 80،000 :ميليارد ريال

تاريخ پذيرش1938/18/89 :
موضوع انتشار اوراق :تامين مالي دولت موضوع بند (ح) تبصره ( )8قانون بودجه سال  1938كل كشور
مشخصات منافع 88 :درصد سود ويژه سهم دولت در شركت ملي گان ايران – مادر تخصصي و  83درصد سود
ويژه سهم دولت دربانک مركزي جمهوري اسالمي ايران

(*) حداكثر منافع قا بل پرداخت :پس ان محاسبه سود قطعي ،حداكثر منفعت قابل پرداخت به دارندگان اوراق برابر است
با قيمت اسمي اوراق به عالوه سود معادل  16/1درصد ساالنه
حداقل منافع قابل پرداخت :پس ان محاسبه سود قطعي ،حداقل منفعت قابل پرداخت به دارندگان اوراق برابر است
با قيمت اسمي اوراق به عالوه سود معادل  16درصد ساالنه
نام ناشر :شركت واسط مالي شهريور چهارم (با مسئوليت محدود)
مركز اصلي اقامت ناشر :تهران ،بلوار كشاورز ،جنب بيمارستان پارس ،خيابان ورنوس ،بن بست دوم ،شماره2
موضوع فعاليت ناشر :خريد ،فروش ،اجاره ،ساخت و ايجاد دارايي جهت انتشار اوراق بهادار براي تأمين مالي طرحهاي
مبتني بر معامالت موضوع عقود اسالمي ،مديريت وجوه حاصل ان انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهاي مربوطه ضروري
در راستاي انتشار اوراق بهادار
نام باني :وزارت امور اقتصادي و دارايي

باني

اركان اوراق

ناشر

شماره و تاريخ ثبت ناشر6543/62/61-302225 :

شماره و تاريخ ثبت باني1989/00/90-1989/08/09-800-0 :

بازارگردان

مركز اصلي اقامت باني :تهران ،ميدان امام خميني(ره)-انتهاي خيابان باب همايون-خيابان صور اسرافيل

فاقد بازارگردان
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صفحه 1

تاريخ1938/18/89 :
شماره/10808:ن38/

اركان اوراق

متعهد تأمين و تخصيص اعتبار :سانمان برنامه و بودجه كشور
متعهد تسويه اصل و فرع اوراق :خزانهداري كل كشور
متعهد پذيرهنويس :صندوق سرمايهگذاري رهآورد آباد مسكن  8000ميليارد ريال ،بانک سپه  8000ميليارد ريال و بانک
ملي ايران  8000ميليارد ريال *

امين :سانمان برنامه و بودجه كشور
عامل پرداخت :شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سهامي عام)

* :در صورت عدم فروش كامل اوراق تا سقف انتشار ،نسبت منفعت سرمايهگذاران ان سود ويژه هر سهم دولت به ميزان فروش رفته
تعديل خواهد شد.
محدوديتهاي سفارشگيري و خريد اوراق
حداقل حجم هر سفارش 100 :ورقه

مضارب هرسفارش ) 100 :(LOTورقه

حداكثر خريد هر شخص حقيقي :نامحدود

حداكثر خريد هر شخص حقوقي :نامحدود

مشخصات و نحوه پذيرهنويسي به روش حراج
زمان شروع پذيرهنويسي1938/18/88 :

زمان پايان پذيرهنويسي1938/18/88 :

شبكه پذيرهنويسي :كارگزاران عضو فرابورس
معامالت د ست دوم اوراق :معامالت د ست دوم اين اوراق پس ان اتمام پذيرهنوي سي ،در بانار ابزارهاي نوين مالي فرابورس آغان
ميشود .دارندگان و متقاضيان خريد ميتوانند با مراجعه به كارگزاران عضو فرابورس اقدام به خريد يا فروش اوراق نمايند.
نحوه پرداخت سود اوراق :ان طريق شركت سپردهگذاري مركزي به حساب دارندگان واريز خواهد شد.
كارمزد و هزينهها :كليه كارمزدها و هزينه پذيرهنويسي اوراق توسط باني اوراق پرداخت خواهد شد .لذا كارگزاران ،نبايد مبلغي
بابت كارمزد ان مشمممتريان اخذ كنند .كارمزد معامالت دسمممت دوم اوراق بر اسممماس نرخهاي مصممموب فرابورس ان خريداران و
فروشندگان دريافت خواهد شد.
جدول سود رونانه اوراق به شرح پيو ست ارائه ميگردد .ضمناً يادآور مي شود ،ارقام مندرج در جدول پرداخت سود داراي چند
رقم اعشار ميباشند كه در سامانه معامالت به صورت دقيق به همراه تمامي رقمهاي اعشار درج گرديدهاند.

ندا بشيري

سررپست ازباراهي نوين مالي
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