تاريخ1398/11/01 :
شماره/1679:ن98/
اطالعيه پذيرهنويسي اوراق منفعت دولت -واجد شرايط خاص
در روز شنبه مورخ 1398/11/05

عطف به نامهه شهماره 122/59724مهرر  1398/10/30و همچنهنن نامهه شهماره  122/58600مهرر 1398/10/09
سازمان بررس و اوراق بهادار ،وزارت امرر اقتصادي و دارايي در نظر دارد ،به مرجب مصهربه شهماره /78308ت56989ههه
مرر  1398/06/26هنات محترم وزيران و مصربه كمنته جزء( )1بند(ك) تبصهره( )5قهانرن بردجهه سها  ،1398اوراق
منفعت دولت را كه مشخصات آن در اين اطالعنه درج شده است ،از طريق بهازار ابزارههاي نهرين مهالي ورابهررس ايهران،
پذيرهنريسي نمايد.
مبلغ اسمي هر ورقه 1،000،000:ريا

مشخصات اوراق

مدت اوراق 42 :ماه
*

نرخ اوراق 17/9 :درصد علي الحساب ساالنه تا سررسند
تعداد اوراق قابل پذیرهنویسي 47،000،000 :ورقه

مواعد پرداخت سود 6 :ماه يكبار
مبلغ اوراق قابل پذیرهنویسي 47،000 :منلنارد ريا

تاریخ پذیرش1398/10/30 :
موضوع انتشار اوراق :تامنن مالي دولت

مشخصات منافع :مناوع حاصل از درآمدهاي مالناتي آتي دولت

مشخصات نماد

مشخصات نماد

مشخصات نماد

(*) حداكثر مناوع قابل پرداخت :پس از محاسبه سرد قطعي ،حداكثر منفعت قابل پرداخت به دارندگان اوراق برابر
است با قنمت اسمي اوراق به عالوه سرد معاد  18درصد ساالنه
حداقل مناوع قابل پرداخت :پس از محاسبه سرد قطعي ،حداقل منفعت قابل پرداخت به دارندگان اوراق برابر است
با قنمت اسمي اوراق به عالوه سرد معاد  17/9درصد ساالنه
نام و نوع اوراق :اوراق منفعت دولت 8با شرايط خاص – مهر0205

نماد :افاد81

مبلغ اوراق پذیرش شده 15،000 :ميليارد ريال

تعداد اوراق پذیرش شده15،000،000 :ورقه

متعهد پذیره نویس :بانك قرض الحسنه مهر ايران

نام و نوع اوراق :اوراق منفعت دولت 8با شرايط خاص-
لوتوس0205

نماد :افاد82

مبلغ اوراق پذیرش شده 10،000 :ميليارد ريال

تعداد اوراق پذیرش شده10،000،000 :ورقه

متعهد پذیره نویس :تامين سرمايه لوتوس پارسيان

نام و نوع اوراق :اوراق منفعت دولت 8با شرايط خاص-تمدن0205

نماد :افاد83

مبلغ اوراق پذیرش شده 10،000 :ميليارد ريال

تعداد اوراق پذیرش شده10،000،000 :ورقه

متعهد پذیره نویس :تامين سرمايه تمدن
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نام و نوع اوراق :اوراق منفعت دولت8با شرايط خاص-ساير0205

تعداد اوراق پذیرش شده12،000،000 :
ورقه
 5000ميلياردريال

مشخصات نماد

مبلغ اوراق پذیرش شده 12،000 :ميليارد ريال

متعهدین پذیرهنویسي

نماد :افاد84

بانك كارآفرين
بانك صادرات

 2000ميليارد ريال

صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر تدبيرگران

 2000ميليارد ريال

صندوق سرمايه گذاري آرمان كارآفرين

 1000ميليارد ريال

بيمه كارآفرين

 1000ميليارد ريال

صندوق سرمايه گذاري مشترك افق كارگزاري خاورميانه

 1000ميليارد ريال

نام ناشر :شركت واسط مالي ارديبهشت يكم (با مسئرلنت محدود)
مركز اصلي اقامت ناشر :تهران ،بلوار كشاورز ،جنب بيمارستان پارس ،خيابان ورنوس ،بن بست دوم ،شماره2
موضوع فعاليت ناشر :خريد ،وروش ،اجاره ،ساخت و ايجاد دارايي جهت انتشار اوراق بهادار براي تأمنن مالي
طرحهاي مبتني بر معامالت مرضرع عقرد اسالمي ،مديريت وجره حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهاي
مربرطه ضروري در راستاي انتشار اوراق بهادار
نام باني :وزارت امور اقتصادي و دارايي

باني

اركان اوراق

ناشر

شماره و تاریخ ثبت ناشر1392/06/17-443230 :

شماره و تاریخ ثبت باني1353/04/30-1353/05/03-200-4 :
مركز اصلي اقامت باني :تهران ،ميدان امام خميني(ره)-انتهاي خيابان باب همايون-خيابان صور اسرافيل

بازارگردان  :فاقد بازارگردان
متعهد تأمين و تخصيص اعتبار :سازمان برنامه و بردجه كشرر
متعهد تسویه اصل و فرع اوراق :خزانهداري كل كشرر
امين :سازمان برنامه و بردجه كشرر
عامل پرداخت :شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسريه وجره (سهامي عام)

محدودیتهاي سفارشگيري و خرید اوراق
حداقل حجم هر سفارش 100 :ورقه

مضارب هرسفارش ) 100 :(LOTورقه

حداكثر خرید هر شخص حقيقي :نامحدود

حداكثر خرید هر شخص حقوقي :نامحدود

مشخصات و نحوه پذیرهنویسي به روش حراج
زمان شروع پذیرهنویسي1398/11/05 :

زمان پایان پذیرهنویسي1398/11/05 :

شبكه پذیرهنویسي :كارگزاران عضر ورابررس
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كارمزد و هزینهها :كلنه كارمزدها و هزينه پذيرهنريسي اوراق ترسط باني اوراق پرداخت خراهد شد .لذا كارگزاران ،نبايد مبلغي
بابت كارمزد از مشتريان اخذ كنند .كهارمزد معهامالت دسهت دوم اوراق بهر اسهاس نهر ههاي مصهرب ورابهررس از خريهداران و
وروشندگان درياوت خراهد شد.

ندا بشيري

مدري ازباراهي نوين مالي
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