دستورالعمل پذيره نويسي و عرضۀ اوليۀ اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران

•

بخش يك  -تعاريف و اصطالحات:
•

ماده يك:
اصطالحات و واژههايي كه در ماده  1قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذرماه
 1831مجلس شوراي اسالمي ،آئيننامۀ معامالت در شركت بورس اوراق بهادار تهران ،دستورالعمل نحوة
انجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران ،دستورالعمل اجرايي نحوة انجام معامالت اوراق بهادار در
فرابورس ايران و دستورالعمل اجرايي نحوة انجام معامالت اوراق بهادار در بازار پايۀ فرابورس ايران
تعريف شدهاند ،به همان مفاهيم در اين دستورالعمل به كار رفتهاند .واژههاي ديگر داراي معاني زير
ميباشند:
•

بند يك:
اطالعيۀ عرضۀ اوليه :اطالعيهاي است كه توسط بورس ،جهت عرضۀ اوليه ،طبق فرم مصوب بورس و
براساس مقررات منتشر ميشود.

•

بند دو:

•

بند سه:
بورس :بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران حسب مورد است.

•

بند چهار:
دامنۀ قيمت :پايينترين تا باالترين قيمت در دورة ثبت سفارش است كه سفارشهاي دريافتي از
مشتريان از طريق كارگزار در آن بازه ثبت مي شود.

•

بند پنج:
پذيرش :حسب مورد ،دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و دستورالعمل
پذيرش ،عرضه و نقل وانتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران مصوب هيأت مديرة سازمان است.

•

بند شش:
دورة ثبت سفارش :دورة زماني است كه طي آن ،سفارشهاي خريد مشتريان به روش ثبت سفارش،
در سامانۀ معامالت ثبت ميشود.

•

بند هفت:
روش عرضه :عبارت از عرضه به قيمت ثابت ،عرضه به روش حراج ،عرضه به روش گشايش نماد و
عرضه به روش ثبت سفارش است.

•

بند هشت:
رويۀ تسهيم :شيوهاي است كه مطابق آن اوراق بهادار به هر سفارش ،تخصيص مييابد.

•

بند نه :
تعهد خريد :حداكثر ميزاني كه در هر عرضه ،خريد آن توسط متعهد خريد ،تعهد ميشود.

•

بند ده:
متعهد خريد :شخص يا اشخاصي كه طبق قرارداد مربوطه و ضوابط اين دستورالعمل مسئوليت تعهد
خريد اوراق بهادار را بر عهده مي گيرند .اين مسئوليت درخصوص متعهدين خريد غير از نهادهاي
مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار ،به صورت تضامني خواهد بود .متعهد خريد در پذيره نويسي
عالوه بر وظايف قانوني متعهد پذيره نويسي موضوع بند  92مادة  1قانون بازار اوراق بهادار ،داراي
الزامات اين دستورالعمل نيز خواهد بود.

•

بند يازده:
متعهد عرضه :حسب مورد ناشر يا دارندگان اوراق بهادار هستند كه انجام عرضه را تعهد مينمايند و
نام ايشان توسط بورس در اطالعيۀ مربوطه اعالم ميشود.

•

بند دوازده:
عرضۀ اوليه :اولين عرضۀ اوراق بهادار در بورس مي باشد.

•

بند سيزده:
عرضه به قيمت ثابت :عرضه اي است كه با يك قيمت واحد انجام مي شود.

•

بند چهارده:
عرضه به روش حراج :عرضهاي است كه بر مبناي رقابت خريداران انجام ميشود.

•

بند پانزده:
عرضه به روش گشايش :عرضهاي است كه پس از رقابت همزمان خريداران و فروشندگان با يك
حراج ناپيوسته آغاز ميشود.

•

بند شانزده:
عرضه به روش ثبت سفارش :عرضهاي است كه براساس سفارشهاي ثبت شده در دورة ثبت
سفارش انجام ميشود.

•

بند هفده:
عرضه :عبارت از عرضۀ اوليه يا پذيره نويسي اوراق بهادار حسب مورد است.

•

بند هجده:
مدير عرضه :نهاد مالي داراي مجوز از سازمان است كه مديريت عرضۀ اوراق بهادار در عرضه به روش
ثبت سفارش را بر عهده ميگيرد.

•

بخش دو  -ضوابط عمومي عرضه:
•

ماده دو:
پس از انتشار اطالعيۀ عرضۀ اوليه يا اطالعيۀ پذيره نويسي توسط بورس ،سفارش هاي خريد از طريق
كارگزاران اخذ خواهد شد .كليۀ سفارشهاي اخذ شده جهت عرضه ،بايد به قيمت محدود باشند.

•

ماده سه:
بورس ميتواند براي هر مشتري يا هر كارگزار سقف خريد مشخصي تعيين و در اطالعيۀ عرضۀ اوليه يا
اطالعيۀ پذيره نويسي اعالم نمايد.
•

تبصره يك:
بورس ميتواند محدوديتهاي موضوع اين ماده را تغيير دهد .اين موضوع بايد در اطالعيۀ عرضه
اوليه يا اطالعيۀ پذيره نويسي قيد شود .اين تغييرات ،قبل از اعمال ،بايد از طريق سامانۀ معامالتي
به اطالع كارگزاران برسد.

•

تبصره دو:
اعمال تغييرات ،حذف يا اصالح سفارشها مطابق با شرايط اين ماده به دستور بورس توسط

كارگزاران بايد انجام شود.
•

تبصره سه:
عدم رعايت سقفهاي موضوع اين ماده و دستورات بورس در اين خصوص ،تخلف كارگزار بوده و
موضوع ،به مرجع رسيدگي به تخلفات ارجاع خواهد شد .در عين حال بورس ميتواند سفارشهايي
كه موجب نقض سقفهاي موضوع اين ماده يا دستورات بورس شده است را رأساً اصالح يا حذف
نمايد .در اين موارد ،كليۀ مسئوليتهاي احتمالي ناشي از اصالح يا حذف سفارش بر عهدة كارگزار
مربوطه است و بورس مسئوليتي ندارد.

•

ماده چهار:
محدوديت دامنۀنوسان قيمت روزانه بعد از عرضه ،در نماد معامالتي اعمال خواهد شد.

•

بخش سه  -ضوابط اختصاصي عرضۀ اوليه:
•

فصل يك  -ضوابط كلي عرضه اوليه:
•

ماده پنج:
عرضۀ اوليه منوط به درج اوراق بهادار براساس دستورالعمل پذيرش و افشاي كامل اطالعات مطابق
با مقررات مربوطه است.

•

ماده شش:
سهام عرضه شده در عرضۀ اوليۀ ناشران دولتي مطابق مقررات مربوط به عرضههاي دولتي و براي
ساير ناشران در بورس تهران حداقل  11درصد از سهام شركت و در فرابورس بر اساس مصوبۀ هيأت
پذيرش است .به هر ترتيب سهام بايد به گونهاي عرضه شود كه طي زماني كه هيأت پذيرش تعيين
مينمايد و حداكثر شش ماه پس از عرضۀ اوليه ميباشد ،سهام شناور آزاد شركت ،حد نصابهاي
تعيين شده در دستورالعمل پذيرش را احراز نمايد.
•

تبصره يك:
تغيير در ميزان عرضۀ اوليه سهام ناشران ،با تصويب هيأت پذيرش ،امكانپذير خواهد بود.

•

تبصره دو:
متعهد عرضه ،مسئول ايفاي تعهدات موضوع اين ماده ميباشند.

•

تبصره سه:
سهام منتقل شده به كاركنان شركت ،در محاسبۀ حدنصاب هاي موضوع اين ماده لحاظ نمي
گردد.

•

ماده هفت:
عرضۀ اوليۀ اوراق بهادار منوط به سپردهگذاري حداقل تعيينشده توسط هيأت پذيرش ،طي مهلت
مقرر توسط آن هيأت است.

•

ماده هشت:
روش عرضهاوليه توسط هيأت پذيرش تعيين مي شود.

•

فصل دو  -عرضه اوليه به روش ثبت سفارش:
•

ماده نه:
به منظور عرضۀ اوليه به روش ثبت سفارش ،مدير عرضه بايد حداقل  5روز كاري قبل از آغاز ثبت
سفارش ،گزارشي حداقل شامل مشخصات مدير عرضه ،تاريخ ثبت سفارش ،گزارش كارشناسي در
خصوص ارزشگذاري سهام ،كف قيمت و دامنۀ قيمت در ثبت سفارش ،تعداد اوراق بهادار قابل
عرضه و حسب مورد سقف تعهد خريد و مشخصات متعهد خريد را مطابق فرم بورس پس از تأييد
متعهد عرضه به بورس ارسال نمايد .بورس ،پس از موافقت با عرضۀ اوليه ،اين اطالعات را در
اطالعيۀ عرضۀ اوليه قيد نموده و حداقل  9روز كاري قبل از ثبت سفارش سهام و حداقل  1روز
كاري قبل از ثبت سفارش ساير اوراق بهادار ،منتشر مينمايد.
•

تبصره يك:
دامنۀ قيمت نميتواند بيشتر از 11درصدكف قيمت پيشنهادي باشد.

•

تبصره دو:
عرضۀ اوليه اوراق تأمين مالي ثبت شده نزد سازمان بدون وجود متعهد خريد ،صرفاً با اخذ
مجوز از سازمان و عرضه اوليه ساير اوراق بهادار بدون وجود متعهد خريد ،صرفاً با اخذ مجوز از

بورس امكان پذير است.
•

تبصره سه:
عدم ارائه برخي از موارد فوق به تشخيص هيأت پذيرش امكان پذير است.

•

ماده ده:
سقف تعهد متعهد خريد در خصوص سهام ،حداكثر  51درصد سهام قابل عرضه است و در هر
عرضۀ اوليه به پيشنهاد مدير عرضه ،توسط بورس تعيين ميشود .به هر ترتيب سقف تعهد خريد
بايد به گونهاي تعيين شود كه در صورت انجام تعهد ،خريد انجام شده توسط هر يك از متعهدين
خريد بيشتر از  5درصد از سرمايۀ پايۀ شركت مورد عرضه نباشد.

•

ماده يازده:
در عرضه اوليه به روش ثبت سفارش ،عرضۀ اوليۀ موفق عرضهاي است كه طي آن حداقل به ميزان
مابهالتفاوت اوراق بهادار قابل عرضه و سقف تعهد خريد ،توسط اشخاصي غير از متعهد خريد،
خريداري شود.
•

تبصره يك:
در صورتيكه با توجه به سفارشهاي ثبت شده ،امكان عرضۀ موفق وجود نداشته باشد ،دامنۀ
قيمت پيشنهادي در پايان دورة ثبت سفارش براي يك بار ،با موافقت بورس  ،قابل بازنگري
است مشروط به آنكه كف قيمت جديد حداكثر 11درصد كمتر از كف قيمت اوليه
باشد.درخواست بازنگري توسط مدير عرضه به بورس ارايه خواهد شد.

•

تبصره دو:
در صورت عرضۀ اوليه ناموفق ،چنانچه مدير عرضه درخواست بازنگري دامنۀ قيمت را نداشته
باشد ،ميتواند با موافقت بورس عرضۀ اوليه را به زمان ديگري موكول نمايد .عرضۀ اوليه مجدد
منوط به طي مراحل موضوع مادة  2اين دستورالعمل خواهد بود.

•

ماده دوازده:
متعهد خريد بايد تعهد نمايد كه اوراق بهادار خريداري نشده در عرضۀ اوليه را تا سقف تعهد خريد
از اوراق بهادار قابل عرضه خريداري نمايد .در هر حال ،مسئوليت اجراي تعهد خريد اوراق بهادار بر

عهدة مدير عرضه خواهد بود.
•

تبصره يك:
متعهد خريد يا مدير عرضه بايد به تشخيص بورس  ،كفايت سرمايه الزم را جهت ايفاي تعهد
خريد داشته باشند.

•

تبصره دو:
حقوق ،وظايف و سقف تعهد خريد هر يك از متعهدين خريد در خصوص تعهد خريد در
قرارداد فيمابين كه به تأييد بورس ميرسد ،مشخص ميشود.

•

تبصره سه:
فروش اوراق بهادار خريداري شده توسط متعهد خريد درطي سه ماه پس از زمان عرضۀ اوليه،
صرفاً با مجوز بورس امكانپذير است.

•

تبصره سيزده:
واحد پايۀ سفارش ،حداقل و حداكثر حجم هر سفارش و زمان ورود سفارشها در دورة ثبت سفارش
براي هر عرضه اوليه توسط بورس تعيين و قبل از شروع دورة ثبت سفارش از طريق سايت رسمي
بورس و سامانۀ معامالتي به اطالع عموم خواهد رسيد.

•

ماده چهارده:
كارگزاران موظفند ،سفارشهاي دريافتي از مشتريان را براساس اولويت زماني دريافت سفارش در
دورة ثبت سفارش ،وارد سامانۀ معامالت كنند .بديهي است پس از ورود سفارشات به سامانه
معامالتي ،اولويت زماني در فرايند تخصيص بدون اثر است.
•

تبصره يك:
سفارشهاي خريد بايد با كد معامالتي مشتري ثبت شود وثبت سفارشها با كد گروهي صرفاً
براي انتقال اوراق بهادار به كاركنان شركتها مجاز است.

•

تبصره دو:
درصورت اعالم بورس ،هرخريدار صرفاً مجاز به ورود يك سفارش خريد مي باشد.

•

تبصره سه:
سفارشهاي ثبت شده در دورة ثبت سفارش قابل اصالح يا حذف هستند .پس از پايان اين
دوره ،ورود ،حذف يا اصالح سفارشها مجاز نيست.

•

ماده پانزده:
دورة ثبت سفارش حداقل دو ساعت مي باشد.حداكثر زمان اين دوره براي سهام يك روز كاري و
براي ساير اوراق بهادار مطابق اعالم بورس مي باشد .ساعت شروع و پايان دورة ثبت سفارش ،توسط
بورس تعيين و اعالم ميشود .در صورت بازنگري در دامنۀ قيمت ،دورة ثبت سفارش يك مرتبۀ
ديگر اجرا مي شود .در اين حالت ،سفارشهاي ثبت شده در دورة ثبت سفارش قبلي حذف و
سفارشگيري مجدداً در دامنۀ قيمتي جديد انجام ميشود.

•

ماده شانزده:
طي دورة ثبت سفارش ،اطالعات مربوط به سفارشهاي ثبت شده شامل حجم و قيمت سفارشها و
متقاضيان خريد منتشر نميشود و كارگزاران ،مدير عرضه و فروشنده نيز به اطالعات مزبور
دسترسي ندارند .در پايان دوره ثبت سفارش صرفاً اطالعات حجم و قيمت سفارشهاي ثبت شده در
اختيار كارگزار عرضه كنندة تعيين شده توسط مدير عرضه قرار مي گيرد.

•

ماده هفده:
در پايان دورة ثبت سفارش ،عرضۀ اوليه اوراق بهادار به شرح زير انجام ميشود:
•

بند يك:
درصورتي كه حجم كل سفارشهاي ثبت شده با قيمتي معادل سقف دامنۀ تعيين شده بيش از
كل اوراق بهادار قابل عرضه باشد ،قيمت عرضه معادل قيمت سقف بوده و اوراق بهادار به نحوي
تسهيم ميشود كه در هر مرحله از تخصيص اوراق بهادار ،تعداد حداقل ورقۀ بهادار قابل
تخصيص تعيين شده توسط بورس به هر كد مالكيت در سامانه معامالتي به هريك از متقاضيان
تخصيص داده شده و اين روند تا تخصيص كامل تمامي اوراق بهادار قابل عرضه ادامه مييابد.

•

بند دو:
در صورتي كه حجم كل سفارشهاي ثبت شده در دامنه قيمت ،مساوي يا بيشتر از تعداد كل
اوراق بهادار قابل عرضه باشد ،تخصيص اوراق بهادار براساس اولويت قيمت و به قيمت ثبت
شده هر سفارش انجام ميشود .در پايين ترين قيمت قابل معامله ،چنانچه حجم تقاضا بيشتر از

حجم عرضۀ باقيمانده باشد ،ميزان باقيمانده به شرح بند  1اين ماده تسهيم مي گردد.
•

بند سه:
در صورتي كه حجم كل سفارشهاي ثبت شده كمتر از تعداد كل اوراق بهادار قابل عرضه بوده
و به گونهاي باشد كه پس از اعمال تمام يا بخشي از تعهد خريد ،كل اوراق بهادار قابل عرضه
معامله شود ،در صورتي كه ايفاي تعهد خريد حداقل به ميزان  51درصد كل تعهد و بيش از
 11درصد كل اوراق بهادار قابل عرضه باشد ،قيمت عرضه معادل كف قيمت خواهد بود ،در غير
اين صورت ،متعهد خريد ملزم به ورود سفارش خريد به قيمت كف سفارشات موجود و به
ميزان مابه التفاوت سفارش هاي وارده و سفارش هاي قابل عرضه بوده و عرضۀ اوراق بهادار بر
اساس مفاد بند  9اين ماده انجام خواهد شد.

•

بند چهار:
در صورتي كه حجم كل سفارشهاي ثبت شده به گونهاي باشد كه با اعمال تعهد خريد نيز كل
اوراق بهادار قابل عرضه معامله نشود ،عرضه انجام نميشود.

•

تبصره:
قيمت پاياني ورقۀ بهادار در روز عرضه برابر ميانگين موزون قيمتهاي تخصيص يافته در بازار
عادي است.

•

ماده هجده:
روابط مدير عرضه و متعهد عرضه و حدود وظايف و مسئوليتهاي هريك همچنين حقالزحمۀ مدير
عرضه در چارچوب سقفهاي مصوب سازمان در قرارداد فيمابين كه به تأييد بورس ميرسد تعيين
ميشود.

•

فصل سه  -عرضه اوليه به روش گشايش:
•

ماده نوزده :
در عرضۀ اوليه به روش گشايش ،نماد معامالتي بدون دامنۀ نوسان گشايش مي شود .قيمت پاياني
ورقۀ بهادار در روز عرضۀ اوليه ،ميانگين موزون معامالت روزانۀ ورقۀ مذكور در آن روز خواهد بود.

•

تبصره يك:
اطالعيۀ عرضۀ اوليۀ موضوع اين ماده ،حداقل  9روز كاري قبل از عرضۀ سهام و  1روز كاري
قبل از عرضۀ ساير اوراق بهادار ،توسط بورس منتشر ميشود.

•

تبصره دو:
بورس ميتواند كشف قيمت اوراق بهادار موضوع اين ماده را به معاملۀ حجم مشخصي از اوراق
بهادار مشروط كند و در صورت عدم انجام معامله در حجم مشخص شده ،معامالت را تأييد
نكرده و عرضه را به جلسۀ ديگري موكول نمايد

•

تبصره سه:
در عرضۀ اوليه به روش فوق ،بايد بخش معيني از اوراق بهادار كه توسط بورس تعيين ميشود،
قابل معامله باشد.

•

ماده بيست:
بورس ميتواند محدوديتهايي به شرح ذيل در زمان عرضۀ اوليه به روش گشايش اعمال نمايد .در
صورت اعمال هر يك از اين محدوديتها ،بورس ملزم است موضوع را به طور مقتضي قبل از
گشايش نماد به منظور دريافت سفارش ،اطالعرساني كند:
•

بند يك:
ممنوعيت فروش مجدد اوراق بهادار خريداري شده در همان جلسۀ معامالتي توسط مشتريان،

•

بند دو:
محدوديت خريد در عرضه اوليه توسط برخي از دارندگان اوراق بهادار به تشخيص بورس.
•

تبصره:
عدم رعايت محدوديتهاي اعالمي موضوع اين ماده ،تخلف كارگزار بوده و موضوع ،به
مرجع رسيدگي به تخلفات ارجاع خواهد شد .در عين حال بورس ميتواند سفارشهايي كه
موجب عدم رعايت محدوديتهاي موضوع اين ماده شده است را رأساً اصالح يا حذف
نمايد .در اين موارد ،كليۀ مسئوليتهاي احتمالي ناشي از اصالح يا حذف سفارش بر عهدة
كارگزار مربوطه است و بورس مسئوليتي ندارد.

•

فصل چهار  -عرضه اوليه به روش حراج:
•

ماده بيست و يك:
قبل از عرضۀ اوليه به روش حراج ،بورس اقدام به تعيين موارد زير مينمايد:
•

بند يك:
حداقل تعداد اوراق بهادار جهت عرضه در روز عرضۀ اوليه.

•

بند دو:
حداقل تعداد اوراق بهاداري كه عرضهكننده بايد به صورت تدريجي پس از عرضۀ اوليه ،عرضه
نمايد و مهلت زماني آن،
•

تبصره :
تصميمات بورس در خصوص موارد موضوع اين ماده ،بايد حداقل  9روز كاري قبل از عرضۀ
سهام و  1روز كاري قبل از عرضۀ ساير اوراق بهادار ،توسط بورس اطالعرساني شود.

•

ماده بيست و دو:
در صورتي كه كمتر از  51درصد از اوراق بهادار اعالم شده در اطالعيۀ عرضه براي عرضه اوليه به
روش حراج در روز عرضۀ اوليه به فروش برسد ،بورس مكلف است معامالت را تأييد ننموده و عرضۀ
اوليه را به روز ديگري موكول نمايد.

•

ماده بيست و سه:
استفاده از كد خريد گروهي ممنوع بوده و كارگزاران براي خريد موظفند با توجه به قيمت
درخواست خريدها ،اولويت زماني درخواست خريدها و منطقه جغرافيايي كه درخواست خريد در آن
از متقاضي اخذ شده است نسبت به خريد اوراق بهادار اقدام نمايند.

•

ماده بيست و چهار:
اوراق بهاداري كه در روز عرضۀ اوليه به فروش نميرسد و يا معاملۀ آن تأييد نمي شود ،بايد طبق
نظر بورس در روزهاي آتي عرضه شود.

•

ماده بيست و پنج:
در روز عرضۀ اوليه ،صرفاً متعهد عرضه ميتواند اوراق خود را عرضه نمايد.

•

ماده بيست و شش:
حسب تشخيص هيأت پذيرش ،عرضۀ اوليه با قيمت ثابت امكان پذير است .در اين حالت ،نماد
معامالتي بازگشايي شده و عرضه با قيمت واحد انجام ميشود .در اين روش ،سفارش هاي خريد تا
پايان دورة اعالم شده توسط بورس در سامانۀ معامالت ثبت مي شوند .در پايان اين دوره ،درصورتي
كه حجم سفارش هاي خريد بيشتر از اوراق بهادار قابل عرضه باشد ،اوراق بهادار به نحوي تسهيم
مي شود كه در هر مرحله از تخصيص اوراق بهادار ،تعداد حداقل ورقۀ بهادار قابل تخصيص تعيين
شده توسط بورس به هر كد مالكيت در سامانۀ معامالتي به هريك از متقاضيان تخصيص داده شده
و اين روند تا تخصيص كامل تمامي اوراق بهادار قابل عرضه ادامه مي يابد .در غير اين صورت،
عرضۀ اوراق بهادار به هر كد معامالتي معادل سفارش هاي خريد ثبت شده در سامانۀ معامالت
خواهد بود.

•

بخش چهار  -ضوابط اختصاصي پذيره نويسي:
•

فصل يك  -ضوابط كلي پذيره نويسي :
•

ماده بيست و هفت:
پذيره نويسي اوراق بهادار بر اساس مجوزهاي مربوطه و در بازاري كه ورقه بهادار در آن درج خواهد
شد ،انجام مي شود.
•

تبصره يك:
پذيره نويسي حق تقدم استفاده نشده و سلب حق تقدم در خصوص سهام شركت هاي پذيرفته
يا درج شده بر اساس مقررات مربوطه در "دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معامالت اوراق بهادار
در بورس اوراق بهادار تهران " يا "دستورالعمل اجرايي نحوة انجام معامالت اوراق بهادار در
فرابورس ايران" انجام مي شود.

•

تبصره دو:
پذيره نويسي ساير اوراق بهاداردر فرابورس ،در بازار سوم فرابورس انجام مي شود.

•

ماده بيست و هشت:
روش عرضه در پذيره نويسي اوراق بهادار ،توسط سازمان تعيين مي گردد.

•

تبصره يك:
در خصوص اوراق بهاداري كه مجوز انتشار آن توسط سازمان يا بانك مركزي جمهوري اسالمي
ايران صادر مي گردد ،شرايط تعيين شده در آن مجوز مالك خواهد بود.

•

تبصره دو:
در صورت پذيرهنويسي اوراق تأمين مالي با مجوز سازمان در بورس ،اين اوراق پذيرفته شده
محسوب شده و امكان معامالت ثانويه آن فراهم ميباشد.

•

ماده بيست و نه:
درخصوص پذيره نويسي سهام شركت هاي در شرف تأسيس ،در صورتي كه طبق بيانيۀ ثبت مقرر
شود كه بخشي از پذيره نويسي سهام از طريق شبكۀ بانكي انجام شود ،اين سهام ميتواند طي دورة
پذيرهنويسي از طريق شبكه مذكور فروخته شود .در پايان هر روز از دورة پذيرهنويسي بر اساس
وجوه واريزي به حساب بانكي مربوطه و اعالم كارگزار ،بورس سهام پذيره نويسي شده را به كد
واسط منتقل مينمايد .كارگزار بايد طي مدت حداكثر  11روز پس از پايان دورة پذيرهنويسي،
فهرست خريداران سهام را مطابق فرم شركت سپرده گذاري مركزي ،به آن شركت و بورس ارايه
نمايد تا سهام خريداري شده به كد مشتريان تخصيص يابد .در صورت عدم ارايۀ تمام يا قسمتي از
كدهاي معامالتي ،سهام باقيمانده به كد معامالتي كارگزار منتقل ميشود.
•

تبصره :
كد واسط با اعالم بورس توسط شركت سپرده گذاري مركزي صادر ميشود.

•

ماده سي :
جهت پذيره نويسي اوراق بهاداردر بورس بايد حداقل 5روز كاري قبل از زمان عرضۀ پيشنهادي،
مدارك و اطالعات زير ،حسب مورد به بورس ارايه گردد:
•

بند يك:
اعالميۀ پذيرهنويسي و بيانيۀ ثبت حسب مورد.

•

بند دو:
تاييديه شركت سپرده گذاري مركزي مبني بر سپرده شدن اوراق بهادار مورد پذيره نويسي.

•

بند سه:
اعالم شرايط در نظر گرفته شده براي كارگزاران خريدار.

•

بند چهار:
نحوه تسويه و پاياپاي وجوه معامالت.

•

بند پنج:
اطالعات و مداركي كه كارگزاران خريدار در زمان پذيره نويسي بايد از خريداران اخذ و به ناشر
ارايه نمايند ،از قبيل مشخصات هويتي خريداران و شماره حساب بانكي

•

بند شش:
ساير اطالعات به تشخيص بورس.
•

تبصره يك:
بورس حداقل يك روز كاري قبل از شروع پذيره نويسي اوراق بهادار نسبت به انتشار
اطالعيۀ پذيره نويسي  ،مطابق فرمت مصوب بورس اقدام خواهد كرد.

•

تبصره دو:
متعهد عرضه مكلف است حسب مورد به تشخيص بورس ،قبل از انتشار اطالعيه پذيره
نويسي  ،تعهدنامۀ سپردهگذاري اوراق را تكميل و پس از تأييد شركت سپردهگذاري
مركزي به بورس تحويل دهد .خريداران اوراق بهادار ،همزمان با خريد اين اوراق به متعهد
عرضه نمايندگي بالعزل جهت سپردهگذاري اوراق اعطا مينمايند.

•

ماده سي و يك :
بورس مي تواند قبل از پذيره نويسي ،حداقل تعداد اوراق بهادار جهت پذيره نويسي در هر جلسه
معامالتي را تعيين نمايد.

•

فصل دو  -پذيره نويسي به روش ثبت سفارش:
•

ماده سي و دو :
پذيره نويسي سهام به روش ثبت سفارش ،مشابه عرضۀ اوليه سهام به روش ثبت سفارش انجام مي

شود.
•

ماده سي و سه:
در خصوص اوراق بهادار بجز سهام ،در پايان دورة ثبت سفارش ،در صورتي كه عرضۀ اوراق داراي
متعهد خريد باشد ،عرضه به شرح زير انجام ميشود:
•

بند يك:
درصورتي كه حجم كل سفارشهاي ثبت شده با قيمتي معادل سقف دامنه تعيين شده بيش از
كل اوراق بهادار قابل عرضه باشد ،قيمت عرضه معادل قيمت سقف بوده و اوراق بهادار به
نحوي تسهيم ميشود كه در هر مرحله از تخصيص اوراق بهادار ،تعداد حداقل ورقۀ بهادار قابل
تخصيص تعيين شده توسط بورس به هر كد مالكيت در سامانۀ معامالتي به هريك از متقاضيان
تخصيص داده شده و اين روند تا تخصيص كامل تمامي اوراق بهادار قابل عرضه ادامه مييابد.

•

بند دو:
در صورتي كه حجم كل سفارشهاي ثبت شده در دامنه قيمت ،مساوي يا بيشتر از تعداد كل
اوراق بهادار قابل عرضه باشد ،تخصيص اوراق بهادار براساس اولويت قيمت و به قيمت ثبت شده
هر سفارش انجام ميشود .در پايين ترين قيمت قابل معامله ،چنانچه حجم تقاضا بيشتر از
حجم عرضۀ باقيمانده باشد ،ميزان باقيمانده به شرح بند  1اين ماده تسهيم مي گردد.

•

بند سه :
در صورتي كه حجم كل سفارشهاي ثبت شده كمتر از تعداد كل اوراق بهادار قابل عرضه بوده
و به گونهاي باشد كه پس از اعمال تمام يا بخشي از تعهد خريد ،كل اوراق بهادار قابل عرضه
معامله شود ،در صورتي كه ايفاي تعهد خريد به ميزان بيش از  81درصد كل اوراق قابل عرضه
باشد قيمت ورود سفارش متعهد و عرضه معادل كف قيمت خواهد بود .در غير اين صورت،
متعهد خريد ملزم به ورود سفارش خريد به قيمت كف سفارشات موجود و به ميزان مابه
التفاوت سفارش هاي وارده و سفارش هاي قابل عرضه بوده و عرضۀ اوراق بهادار بر اساس مفاد
بند  9اين ماده انجام خواهد شد.

•

بند چهار :
در صورت تقاضاي مدير عرضه ،درخواست بازنگري در دامنۀ قيمت و انجام يك مرحلۀ ديگر

ثبت سفارش توسط وي به بورس ارائه مي شود.
•

تبصره يك:
بازنگري در دامنۀ قيمت فرآيند ثبت سفارش فقط براي يك نوبت انجام ميشود .شرايط
عرضه در مرحلۀ دوم مشابه مرحلۀ اول بوده و درصورت وقوع شرايط بند  1اين ماده،
متعهد مكلف است كل اوراق باقيمانده را خريداري نمايد.

•

تبصره دو:
در صورت بازنگري در دامنۀ قيمت و تكرار ثبت سفارش ،سفارشهاي ثبتشده در دورة
ثبت سفارش قبلي حذف و سفارشگيري مجدداً در دامنۀ قيمت جديد انجام ميشود.

•

ماده سي و چهار:
در پايان دورة ثبت سفارش ،در صورتي كه عرضه بدون متعهد خريد باشد ،عرضه به شرح زير انجام
ميشود:
•

بند يك:
درصورتي كه حجم كل سفارشهاي ثبت شده با قيمتي معادل سقف دامنه تعيين شده بيش از
كل اوراق بهادار قابل عرضه باشد،قيمت عرضه معادل قيمت سقف بوده و اوراق بهادار به نحوي
تسهيم ميشود كه در هر مرحله از تخصيص اوراق بهادار ،تعداد حداقل ورقۀ بهادار قابل
تخصيص تعيين شده توسط بورس به هر كد مالكيت در سامانه معامالتي به هريك از متقاضيان
تخصيص داده شده و اين روند تا تخصيص كامل تمامي اوراق بهادار قابل عرضه ادامه مييابد.

•

بند دو:
در صورتي كه حجم كل سفارشهاي ثبت شده در دامنه قيمت ،مساوي يا بيشتر از تعداد كل
اوراق بهادار قابل عرضه باشد ،تخصيص اوراق بهادار براساس اولويت قيمت و به قيمت ثبت
شده هر سفارش انجام ميشود .در پايين ترين قيمت قابل معامله ،چنانچه حجم تقاضا بيشتر از
حجم عرضۀ باقيمانده باشد ،ميزان باقيمانده به شرح بند  1اين ماده تسهيم مي گردد.

•

بند سه:
در صورتي كه حجم كل سفارشهاي ثبت شده در دامنه قيمت ،كمتر از تعداد كل اوراق بهادار
قابل عرضه و مساوي يا بيشتر از حداقل تعيين شده توسط بورس باشد ،تخصيص اوراق بهادار

براساس اولويت قيمت و به قيمت ثبت شده هر سفارش انجام ميشود.
•

بند چهار:
در صورت تقاضاي مدير عرضه ،درخواست بازنگري در دامنۀ قيمت و انجام يك مرحلۀ ديگر
ثبت سفارش توسط وي به بورس ارائه مي شود.
•

تبصره يك:
در صورت بازنگري در دامنۀ قيمت ،فرآيند ثبت سفارش فقط براي يك نوبت ديگر تكرار
ميشود .شرايط عرضه در اين مرحله مشابه مرحلۀ اول خواهد بود.

•

تبصره دو:
در صورت عدم ارائۀ درخواست بازنگري در دامنۀ قيمت در مرحلۀ اول عرضۀ مجدد منوط
به طي مراحل موضوع مادة 81ميباشد.

•

فصل سه  -پذيره نويسي به روش حراج:
•

ماده سي و پنج:
در صورتي كه اوراق بهادار قابل معامله در روز پذيره نويسي ،كمتر از حداقل تعيين شده توسط
بورس باشد ،عرضه انجام نشده و پذيره نويسي به روز ديگري موكول مي گردد.

•

ماده سي و شش:
استفاده از كد خريد گروهي ممنوع بوده و كارگزاران براي خريد موظفند با توجه به قيمت
درخواست خريدها ،اولويت زماني درخواست خريدها و منطقه جغرافيايي كه درخواست خريد در آن
از متقاضي اخذ شده است نسبت به خريد اوراق بهادار اقدام نمايند.

•

ماده سي و هفت:
پس از فروش تمام اوراق بهادار قابل عرضه يا پايان دوره پذيرهنويسي نماد معامالتي مربوطه متوقف
ميشود.

•

فصل چهار  -پذيره نويسي به روش عرضه به قيمت ثابت:

•

ماده سي و هشت:
در روز اول پذيرهنويسي ،نماد اوراق بهادار توسط بورس به نحوي گشايش مييابد كه سفارشات با
قيمت معين مندرج در اطالعيۀ پذيره نويسي ،قابل ورود به سامانه معامالتي باشد .در پذيره
نويسي ،واحد پايه سفارشات و محدوديت حجمي منطبق با شرايط مندرج در اطالعيه عرضه تعيين
ميگردد.

•

ماده سي و نه:
سفارشهاي خريد بايد با شرايط مندرج در ا طالعيۀ پذيره نويسي مطابقت داشته باشند .بورس
ميتواند سفارشهايي را كه با شرايط مزبور منطبق نيست حذف نمايد .در هر صورت ،كليۀ
مسئوليت هاي احتمالي ناشي از اصالح يا حذف سفارش بر عهدة كارگزار مربوطه است و بورس
مسئوليتي ندارد.

•

ماده چهل :
عرضه اوراقبهادار در هر جلسۀ معامالتي طي دورة پذيرهنويسي ،حسب تشخيص بورس با يكي از
روشهاي زير انجام خواهد شد.
•

بند يك:
طي جلسه معامالتي ،عرضه اوراق به هر كد معامالتي ،معادل سفارشات خريد ثبتشده در
سامانه معامالت ،بر اساس اولويت زماني ،انجام خواهد شد.

•

بند دو:
در صورت عدم عرضۀ اوراق بهادار تا پايان هر جلسۀ معامالتي و در شرايطي كه حجم
سفارشهاي خريد ثبت شده در پايان روز ،بيش از اوراق پذيرهنويسي نشده باشد ،اوراق بهادار
به نحوي تسهيم ميشود كه در هر مرحله از تخصيص اوراق بهادار ،تعداد حداقل ورقۀ بهادار
قابل تخصيص تعيين شده توسط بورس به هر كد مالكيت در سامانه معامالتي به هريك از
متقاضيان تخصيص داده شده و اين روند تا تخصيص كامل تمامي اوراق بهادار قابل عرضه ادامه
مييابد.
•

تبصره :
پس از فروش تمام اوراق بهادار قابل عرضه يا پايان دوره پذيرهنويسي نماد معامالتي

مربوطه متوقف ميشود .درصورت وجود متعهد خريد وي مكلف به خريد به ميزان
مابهالتفاوت اوراق خريداري شده و كل اوراق مورد پذيرهنويسي مطابق مقررات مربوطه
خواهد بود.
•

ماده چهل و يك:
در صورتي كه حجم خريدهاي يك كارگزاري از طرق كد واسط به ميزاني باشد كه به تشخيص
بورس ،تخصيص آن نياز به زمان بيشتري داشته باشد ،بورس ميتواند با رعايت مقررات و مهلتهاي
قانوني پذيره نويسي با افزايش زمان تخصيص حداكثر تا  11روز پس از پايان پذيره نويسي ،موافقت
نمايد .در اين صورت كد واسط با اعالم بورس /توسط شركت سپرده گذاري صادر ميشود.

•

مؤخره :
اين دستورالعمل مشتمل بر  11ماده و  85تبصره در تاريخ  11/11/1825به تصويب هيئت مديرة
سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد .با تصويب اين دستورالعمل ،دستورالعمل هاي عرضۀ اوليۀ سهام
در بورس اوراق بهادار تهران مصوب  91/11/1829هيئت مديرة سازمان بورس و اوراق بهادار،
دستورالعمل عرضۀ اوليه سهام به روش ثبت سفارش در فرابورس ايران مصوب  18/9/1828هيئت
مديرة سازمان بورس و اوراق بهادار ،مواد  13الي  01و  22الي  110دستورالعمل اجرايي نحوة انجام
معامالت اوراق بهادار در فرابورس ايران مصوب  7/0/1833هيئت مديرة سازمان بورس و اوراق
بهادار و اصالحات بعدي آن و مواد  02الي  31 ،72و  195الي  181دستورالعمل اجرايي نحوة انجام
معامالت اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 18/2/1832هيئت مديرة سازمان بورس و
اوراق بهادار و اصالحات بعدي نسخ مي شوند.

