تاريخ1397/11/17 :
شماره/10244 :ن97/
اطالعيه پذيرهنويسي اوراق منفعت هواپيمايي شركت ماهان (سهامي خاص)
از روز سهشنبه مورخ  1397/11/23لغايت روز شنبه 1397/11/27

به اطالع مير ساند ،پيرو صدور مجوز شماره  122/44716مورخ  1397/11/17سازمان بورس و اوراق بهادار مبني
بر انتشااار اوراق منفعت هواپيمايي شاار ت ماهان (سااهامي خاص) ،شاار ت مزبور در ن ر دارد اوراق ياد شااده را ه
مشخصات آن در اين اطالعيه درج شده است ،از طريق بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران پذيرهنويسي نمايد.
پ

مشخصات اوراق

نام و نوع اوراق :اوراق منفعت هواپيمايي ماهان
14011123

نماد اوراق :ماهان01

مبلغ اسمي هر ورقه 1،000،000:ريال

مدت اوراق 48 :ماه

نرخ اوراق 16 :درصد ساالنه تا سررسيد

مواعد پرداخت اجاره بها :هر  3ماه يكبار از تاريخ انتشار

تعداد كل اوراق 1.000.000 :ورقه

مبلغ كل اوراق 1.000 :ميليارد ريال

 1.000.0001397ورقه
پذيرش/11شده:
تاريخ اوراق
تعداد
پذيرش/17 :

مبلغ پذيرش شده 1.000 :ميليارد ريال

موضوع انتشار اوراق :استفاده از بخشي از منافع ناشي از قراردادهاي اجاره (فول چارتر)

ناشر

نام ناشر :شر ت واسط مالي خرداد يكم (با مسؤوليت محدود)
شماره و تاريخ ثبت ناشر1392/07/29 -444351 :
مركز اصلي اقامت ناشر :تهران ،بلوار شاورز ،جنب بيمارستان پارس ،خيابان ورنوس ،بنبست دوم ،شمارۀ 2
موضوع فعاليت ناشر :خريد ،فروش ،اجاره ،ساخت و ايجاد دارايي جهت انتشار اوراق بهادار
نام باني :شر ت هواپيمايي ماهان (سهامي خاص)
شماره و تاريخ ثبت باني1373/09/12-2734 :

سرمايه باني 3.000،000 :ميليون ريال

مركز اصلي اقامت باني :تهران ،بزرگراه جناح  ،خيابان آزادگان (روبروي مترو صادقيه)  ،شماره  ، 21برج ماهان

اركان اوراق

باني

موضوع فعاليت باني :فعاليت اصلي شر ت عمدتاً شامل انجام پروازهاي داخلي ،خارجي ،برنامهاي و چارتر به
من ور جابجايي مسافر ،بار و پست و همچنين ارايه خدمات جانبي ،انجام عمليات و خدمات هوايي و فرودگاهي،
اعم از زميني و هوايي ،ارايه خدمات مسافر و بار و خدمات فرودگاهي در ليه فرودگاههاي داخل و خارج از
شور ،تعمير و نگهداري هواپيما و وسايل هوانوردي و تجهيزات ذيربط با رعايت قوانين مربوطه ،ارايه خدمات
فني ،مهندسي ،تدار ات ،تعمير و نگهداري و انجام تعميرات ليه ردههاي تعميراتي از خط پرواز تا تعميرات
اساسي انواع هواپيما ،ايجاد مرا ز آموزشي مورد نياز به من ور ارايه خدمات آموزشي و برگزاري دوره آموزش
خلباني شامل آموزش تئوري و پروازي با شبيهساز پروازي و اشاعه فرهنگ هوانوردي و ساير امور بازرگاني و
خدمات مجاز و مرتبط با موضوع شر ت ميباشد.

متعهد پذيرهنويسي :شر ت تأمين سرمايه نوين (سهامي عام)
ضامن :بانك تجارت (سهامي عام)
بازارگردان :شر ت تأمين سرمايه نوين (سهامي عام)
حسابرس :موسسه حسابرسي تدوين و همكاران(حسابدار رسمي)
عامل فروش :شر ت ارگزاري تأمين سرمايه نوين (سهامي خاص)
عامل پرداخت :شر ت سپردهگذاري مر زي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سهامي عام)
تهران ،بزرگراه حقاني ،نبش ديدارشمالي ،پالك 1
تلفن 88786157:نمابر89778232 :

No.1, Didar St, Haghani Highway,
Tehran, IRAN.
Tel:(+9821) 88786157, Fax: 89778232

صفحه 1

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 پذيرهنويسي1397/11/23:

زمان پايان پذيرهنويسي1397/11/27 :

شبكه پذيرهنويسي :ارگزاران عضو فرابورس
تعهدات متعهد پذيرهنوي سي :اوراقي ه طي مدت پذيرهنوي سي به فروش نر سند ،تو سط متعهد پذيرهنوي سي خريداري
خواهند شد.
معامالت دست دوم اوراق :معامالت دست دوم اين اوراق پس از اتمام پذيرهنوي سي ،در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
آغاز ميشااود .دارندگان و متقاضاايان خريد ميتوانند با مراجعه به ارگزاران عضااو فرابورس اقدام به خريد يا فروش اوراق
نمايند.
نحوه پرداختهاي مرتبط با اوراق :از طريق شر ت سپردهگذاري مر زي به حساب دارندگان واريز خواهد شد.
كارمزد و هزينهها :ليه ارمزدها و هزينه پذيرهنوي سي اوراق تو سط باني اوراق پرداخت خواهد شد .لذا ارگزاران ،نبايد
مبلغي بابت ارمزد از مشتريان اخذ نند .ارمزد معامالت دست دوم اوراق بر اساس نرخهاي مصوب فرابورس از خريداران
و فروشندگان دريافت خواهد شد.
(*)جدول سود روزشمار پس از پايان دوره پذيرهنويسي متعاقبا اعالم خواهد گرديد.
(**) پارامترها و نحوه بازارگرداني در اطالعيه مديريت نظارت بازار و بازرسي فرابورس متعاقباً اعالم خواهد
گرديد.

ندا بشيري

مدری ازباراهي نوين مالي
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