تاريخ1938/11/18 :
شماره/17188 :ن38/

اطالعيه پذيرهنويسي «اوراق مرابحه» دولت جمهوري اسالمي ايران
از روز دوشنبه مورخ 8931/88/81

مشخصات اوراق

عطف به نامه شماره  188/18868مورخ  1938/11/18سازمان بورس و اوراق بهادار و به موجب مصوبه شماره
/68868ت89486هـ مورخ  1938/78/84هيئت محترم وزيران و همچنين در اجراي تبصره( )98قانون اصالح قانون
بودجه سال  1938كل كشور ،وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در نظر دارد ،به منظور تسويه بخشي از بدهيهاي
سازمان بيمه سالمت ايران ،اوراق مرابحه را كه مشخصات آن در اين اطالعيه درج شده است ،از طريق بازار ابزارهاي
نوين مالي فرابورس ايران پذيرهنويسي نمايد.
مبلغ اسمي هر ورقه 1،777،777:ريال

مدت اوراق 46 :ماه

نرخ اوراق%87 :

مواعد پرداخت سود :هر شش ماه يكبار

تعداد كل اوراق 17،777،777:ورقه

مبلغ كل اوراق 17 :هزار ميليارد ريال

تعداد اوراق پذيرش شده  17،777،777 :ورقه

مبلغ پذيرش شده  17 :هزار ميليارد ريال

موضوع انتشار اوراق :خريد نقدي دارو توسط نهاد واسط و فروش اقساطي آن به باني به منظور تأمين وجوه جهت
تسويه بدهيهاي بيمه سالمت

نام ناشر :واسط مالي تير سوم (با مسئوليت محدود)
ناشر

شماره و تاريخ ثبت ناشر1938/73/18-878886 :
مركز اصلي اقامت ناشر :تهران بلوار كشاورز ،جنب بيمارستان پارس ،خيابان ورنوس ،بن بست دوم ،پالك 8
موضوع فعاليت ناشر :خريد ،فروش ،اجاره ،ساخت و ايجاد دارايي جهت انتشار اوراق بهادار براي تأمين مالي طرحهاي

نام باني :وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي

باني

اركان اوراق

مبتني بر معامالت موضوع عقود اسالمي ،مديريت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهاي مربوطه ضروري
در راستاي انتشار اوراق بهادار

تاريخ ثبت1988/11/88 :

شماره ثبت333 :

مركز اصلي اقامت باني :تهران ،خیابان آزادی ،بین خیابان خوش و بهبودی ،وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

متعهد پذيرهنويسي و بازارگردان :كنسرسيومي با پيشگامي شركت تأمين سرمايه ملت و متشكل از شركتهاي
تأمين سرمايه لوتوس پارسيان ،تأمين سرمايه نوين ،تأمين سرمايه اميد ،تأمين سرمايه كاردان
متعهد تأمين و تخصيص اعتبار :سازمان برنامه و بودجه كشور
متعهد تسويه و پرداخت اصل و سود اوراق :خزانهداري كل كشور
عامل فروش :كارگزاري بانك ملت (سهامي خاص)
عامل پرداخت سود :شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سهاميعام)
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بازارگردانان

تامين سرمايه

ملت

تامين سرمايه

كاردان

تامين سرمايه

اميد

تامين سرمايه

لوتوس پارسيان

تامين سرمايه

نوين

اين اوراق در نمادهاي جداگانه پذيرش شده و توسط پنج بازارگردان مستقل بازارگرداني خواهد شد .اوراق خريداري شده در
هر نماد ،صرفاً در همان نماد و با مظنههاي تعيين شده توسط بازارگردان همان نماد قابل معامله ميباشد.

نام و نوع اوراق :مرابحه دولتي تعاون-ملت331118

نماد اوراق :سالمت1

تعداد اوراق پذيرش شده  9،877،777 :ورقه

مبلغ پذيرش شده  9،877 :ميليارد ريال

نام و نوع اوراق :مرابحه دولتي تعاون-كاردان331118

نماد اوراق :سالمت2

تعداد اوراق پذيرش شده  9،777،777 :ورقه

مبلغ پذيرش شده  9،777 :ميليارد ريال

نام و نوع اوراق :مرابحه دولتي تعاون-اميد331118

نماد اوراق :سالمت3

تعداد اوراق پذيرش شده  1،877،777 :ورقه

مبلغ پذيرش شده  1،877 :ميليارد ريال

نام و نوع اوراق :مرابحه دولتي تعاون-لوتوس331118

نماد اوراق :سالمت4

تعداد اوراق پذيرش شده  1،777،777 :ورقه

مبلغ پذيرش شده  1،777 :ميليارد ريال

نام و نوع اوراق :مرابحه دولتي تعاون-نوين331118

نماد اوراق :سالمت5

تعداد اوراق پذيرش شده  1،777،777 :ورقه

مبلغ پذيرش شده  1،777 :ميليارد ريال

با نام و قابل معامله در فرابورس ايران

با نام و قابل معامله در فرابورس ايران

با نام و قابل معامله در فرابورس ايران

با نام و قابل معامله در فرابورس ايران

با نام و قابل معامله در فرابورس ايران
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محدوديتهاي سفارشگيري و خريد اوراق
حداقل حجم هر سفارش 1 :ورقه

مضارب هرسفارش ) 1 :(LOTورقه

حداكثر خريد هر شخص حقيقي :نامحدود

حداكثر خريد هر شخص حقوقي :نامحدود

مشخصات و نحوه پذيرهنويسي به روش حراج
زمان شروع پذيرهنويسي1335/11/11 :

زمان پايان پذيرهنويسي1335/11/22 :

شبكه پذيرهنويسي :كارگزاران عضو فرابورس
شرايط پذيرهنويسي اوليه و خريد اوراق :خريد اوراق مستلزم وجود كد معامالتي فعال در سيستم شركت سپردهگذاري
مركزي است .عالوه بر آن كليه خريداران اوراق ميبايست هنگام خريد اوراق يك شماره حساب بانكي متمركز به همراه شماره
شبا كه به نام شخص دارنده باشد ،جهت واريز سود و اصل اوراق اعالم نمايند و كارگزار نيز ميبايست متعاقبا كد اخذ شده
را به همراه شماره حساب به شركت سپردهگذاري اعالم نمايد و درآمد /سود و اصل اوراق در تاريخ سررسيد ،توسط شركت
سپردهگذاري مركزي به اين حساب واريز خواهد شد .شركت سپردهگذاري مركزي درآمد /سود و اصل مبلغ دارندگان اوراقي
كه شماره حساب متمركز خود را اعالم ننمايند را نزد خود نگهداشته و با مراجعه دارنده اوراق و اعالم شماره حساب بانكي،
نسبت به پرداخت وجوه مذكور اقدام مينمايد .همچنين محدوديتهاي تعيين شده در خصوص تعداد و حجم سفارشات و
معامالت اين اوراق در جدول فوق مشخص شده است.
تعهدات متعهد پذيرهنويسي :اوراقي كه طي مدت پذيرهنويسي به فروش نرسند ،توسط متعهد پذيرهنويسي خريداري
خواهند شد .اين اوراق به مرور توسط متعهد پذيرهنويسي در بازار عرضه خواهند شد.
معامالت دست دوم اوراق :معامالت دست دوم اين اوراق پس از اتمام پذيرهنويسي ،در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
آغاز ميشود .دارندگان و متقاضيان خريد ميتوانند با مراجعه به كارگزاران عضو فرابورس اقدام به خريد يا فروش اوراق
نمايند .معامالت دست دوم اوراق در روزهاي فعاليت بازار فرابورس انجام ميشودو يك روز قبل از سررسيد پرداخت درآمد/
سود ،نماد معامالتي اوراق متوقف و روز بعد از سررسيد بازگشايي خواهد شد.
نحوه پرداخت سود اوراق :ناشر اوراق ،درآمد/سود اوراق را روز ماقبل مواعد پرداخت سود/درآمد و اصل مبلغ اوراق را نيز
روز ماقبل سررسيد نهايي ،به حساب شركت سپردهگذاري مركزي واريز خواهد نمود شركت سپردهگذاري مركزي نيز ،سود
را در تاريخهاي سررسيد سود به حساب متمركزي كه خريداران در هنگام خريد براي واريز سود معرفي كردهاند ،واريز خواهد
نمود و در تاريخ سررسيد نهائي ،مبلغ اصل اوراق 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 از مشتريان اخذ كنند .كارمزد معامالت دست دوم اوراق بر اساس نرخهاي مصوب فرابورس از خريداران
و فروشندگان دريافت خواهد شد.

(*)جدول سود روزانه ،تاريخ انتشار و همچنين شرايط بازارگرداني اوراق پس از پايان دوره
پذيرهنويسي متعاقبا اعالم خواهد شد.
عليرضاتوكلي كاشي

مدري ازباراهي نوين مالي
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