تاريخ1938/76/18 :
شماره/17186 :ن38/

اطالعيه پذيرهنويسي اوراق مرابحه گندم موضوع قانون بودجه سال 6931
از روز شنبه مورخ 6931/28/02

عطف به نامه شماره  188/88887مورخ  1938/76/18سازمان بورس و اوراق بهادار به اطالع ميرساند ،وزارت امور
اقتصااادو و دارايي در نظر دارد ،به موجب مصوووبه /50003ت  39245هوووو و مورخ  6545/05/65هيأت محترم وزيران و
صورتجل سه چهارم كميته بند (ل) تب صره ( )3قانون بودجه سال  6545كل ك شور  ،اوراق مرابحه گندم را كه م شخ صات

مشخصات اوراق

آن در اين اطالعيه درج شده است ،از طريق بازار ابزارهاو نوين مالي فرابورس ايران ،پذيرهنويسي نمايد.
نام و نوع اوراق :اوراق مرابحه گندم-8واجد شرايط
خاص 1077

نماد اوراق :گندم2

مبلغ اسمي هر ورقه 1،777،777:ريال

مدت اوراق 06 :ماه

نرخ اوراق 18 :درصد ساالنه تا سررسيد

مواعد پرداخت سود 8 :ماه يكبار

تعداد كل اوراق 87،777،777 :ورقه

مبلغ كل اوراق 87،777 :ميليارد ريال

تعداد اوراق پذيرش شده 87،777،777 :ورقه

مبلغ پذيرش شده 87،777 :ميليارد ريال

با نام و قابل معامله در فرابورس ايران

تاريخ پذيرش1938/76/18 :
موضوع انتشار اوراق :تامين منابع مالي جهت خريد گندم

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

اركان اوراق

ناشر

شماره و تاريخ ثبت ناشر1938/11/88-878139 :
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 براو تأمين مالي طرحهاو
مبتني بر معامالت موضوع عقود اسالمي ،مديريت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهاو مربوطه ضرورو
در راستاو انتشار اوراق بهادار

باني

نام باني :وزارت امور اقتصادي و دارايي

شماره و تاريخ ثبت باني1989/70/97-1989/78/79-877-0 :
مركز اصلي اقامت باني :تهران ،ميدان امام خميني(ره)-انتهاي خيابان باب همايون-خيابان صور اسرافيل

اركان اوراق

متعهد تأمين و تخصيص اعتبار(ضامن) :سازمان برنامه و بودجه كشور
متعهد تسويه و پرداخت :خزانهدارو كل كشور
متعهد پذيرهنويس :فاقد متعهد پذيرهنويس ،كاالو مبناو انتشار اوراق تفكيکپذير بوده ،از اينرو به ميزان وجوه جمع
شده گندم خريدارو ميگردد.
بازارگردان :فاقد بازارگردان
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صفحه 1

اركان اوراق

عامل فروش :شركت كارگزارو بانک توسعه صادرات (سهامي خاص)
عامل پرداخت :شركت سپردهگذارو مركزو اوراق بهادار و تسويه وجوه (سهامي عام)
ذينفع :شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران به نمايندگي از طرف وزارت جهاد كشاورزو
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 پذيرهنويسي1316/08/20 :

زمان پايان پذيرهنويسي1316/08/22 :

شبكه پذيرهنويسي :كارگزاران عضو فرابورس
شرايط پذيرهنوي سي اوليه و خريد اوراق :خريد اوراق مستلزم وجود كد معامالتي فعال در سيستم شركت سپردهگذارو
مركزو اساات .عالوه بر آن كليه خريداران اوراق ميبايساات هنمام خريد اوراق يک شااماره حسااان بانكي متمركز به همراه
شماره شبا كه به نام شخص دارنده با شد ،جهت واريز سود و ا صل اوراق اعالم نمايند و كارگزار نيز ميباي ست متعاقبا كد
اخذ شده را به همراه شماره حسان به شركت سپردهگذارو اعالم نمايد ودرآمد /سود و اصل اوراق در تاريخ سررسيد ،توسط
شااركت سااپردهگذارو مركزو به اين حسااان واريز خواهد شااد .شااركت سااپردهگذارو مركزو درآمد /سااود و اصاال مبل
دارندگان اوراقي كه شااماره حسااان متمركز خود را اعالم ننمايند را نزد خود نمهداشااته و با مراجعه دارنده اوراق و اعالم
شماره حسان بانكي ،نسبت به پرداخت وجوه مذكور اقدام مينمايد .همچنين محدوديتهاو تعيين شده در خصوص تعداد
و حجم سفارشات و معامالت اين اوراق در جدول فوق مشخص شده است.
معامالت دست دوم اوراق :معامالت دست دوم اين اوراق پس از اتمام پذيرهنوي سي ،در بازار ابزارهاو نوين مالي فرابورس
آغاز ميشااود .دارندگان و متقاضاايان خريد ميتوانند با مراجعه به كارگزاران عضااو فرابورس اقدام به خريد يا فروش اوراق
نمايند .معامالت دست دوم اوراق در روزهاو فعاليت بازار فرابورس انجام مي شودو يک 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 مبل اوراق را نيز
روز ماقبل سررسيد نهايي ،به حسان شركت سپردهگذارو مركزو واريز خواهد نمود .شركت سپردهگذارو مركزو نيز ،سود
را در تاريخهاو سااررسايد سااود به حسااان متمركزو كه خريداران در هنمام خريد براو واريز سااود معرفي كردهاند ،واريز
خواهد نمود و در تاريخ سررسيد نهائي ،مبل اصل اوراق به حسان دارندگان واريز خواهد شد.
كارمزد و هزينهها :كليه كارمزدها و هزينه پذيرهنوي سي اوراق تو سط باني اوراق پرداخت خواهد شد .لذا كارگزاران ،نبايد
مبلغي بابت كارمزد از مشتريان اخذ كنند .كارمزد معامالت دست دوم اوراق بر اساس نرخهاو مصون فرابورس از خريداران
و فروشندگان دريافت خواهد شد.
(*)جدول سود روزانه و تاريخ انتشار پس از پايان دوره پذيرهنويسي متعاقبا اعالم خواهد گرديد.
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رسرپست ازباراهي نوين مالي
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