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اطالعیه ع رضه اوراق اختیار فروش تبعی «سهامیار»
به اطالع فعاالن محترم بازار سرمایه میرساند ،پیرو مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره
 122/115008مورخ  1401/08/16در خصوص انتشار اوراق اختیار فروش تبعی سبد سهام ،صندوق تثبیت بازار سرمایه
در نظر دارد اوراق اختیار فروش تبعی سبد سهام در نماد «سهامیار» با هدف حمایت از سهامداران حقیقی منتشر نماید.
عرضه اوراق فوق از روز شنبه مورخ  1401/08/21تا روز شنبه مورخ  1401/08/28با شرایط زیر در بورس اوراق بهادار
تهران آغاز میشود:
 )1مشمولین طرح :تمامی اشخاص حقیقی (با لحاظ کدهای سبدگردانی اشخاص حقیقی) که ارزش سبد پایه
آنها در تاریخ  1401/08/04کمتر از یک میلیارد ریال باشد ،واجد شرایط خرید اوراق «سهامیار» بوده و
میتوانند نسبت به خرید این اوراق اقدام نمایند.
 )2تعریف سبد پایه :سهام ثبت شده قابل معامله (بدون لحاظ سهام جایزه ثبت نشده ،حق تقدم سهام ،سهام
توثیق ،سهام توقیف) در بازارهای بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به جز بازار پایه فرابورس که در
پایان روز  1401/08/04در پرتفوی هر شخص حقیقی وجود دارد .ارزش سبد پایه با لحاظ قیمت پایانی تابلو
معامالت در روز  1401/08/04لحاظ میشود و سبد پایه ممکن است برای اشخاص حقیقی مختلف ،متفاوت
باشد.
 )3شرط اعتبار اوراق :شرط معتبر بودن اختیار فروش «سهامیار» در سررسید ،عدم فروش سهام موجود در سبد
پایه تا سررسید میباشد( .نگهداری سبد پایه تا سررسید) لذا تعداد دارایی موجود از هر نماد در سبد پایه ،مالک
محاسبات طی دوره خواهد بود .به شکلی که حین دوره تا سررسید اوراق ،در انتهای هر روز باید تعداد سهام
موجود در پرتفوی شخص حقیقی ،بزرگتر مساوی تعداد سهام موجود در سبد پایه آن شخص باشد که حق
تقدم و سهام جایزه ثبت نشده در محاسبات درنظر گرفته نخواهد شد.
 )4تضمین بازده :ارزش اعمال برای هر کد معامالتی به میزان  1.2برابر ارزش سبد پایه وی خواهد بود .بنابراین
بازدهی  20درصد باالتر از ارزش سبد پایه با رعایت بندهای این اطالعیه تضمین خواهد شد.
 )5سرمایهگذارانی که واجد شرایط خرید اوراق «سهامیار» بوده و تمایل به استفاده از این اوراق دارند ،باید در
دوره عرضه نسبت به خرید تنها  1ورقه از اوراق مذکور اقدام نمایند .در صورت خرید اوراق «سهامیار» توسط
سرمایهگذاران محترم ،سبد پایه برای ایشان مطابق بند  2درنظر گرفته خواهد شد.
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 )6خرید بیش از  1ورقه از اوراق «سهامیار» برای هر کد معامالتی مجاز نبوده و کارگزاران محترم باید اقدام
الزم نسبت به رعایت این محدودیت را در سیستمهای معامالتی آنالین خود اعمال نمایند.
 )7تسویه اوراق اختیار فروش تبعی سبد سهام به شکل تسویه نقدی انجام خواهد شد.
 )8برای محاسبه مبلغ تسویه نقدی برای هر شخص مشمول ،مراحل زیر طی خواهد شد:
أ) محاسبه بازده هر نماد با استفاده از شاخص آن نماد با فرمول :مقدار شاخص سهم در سررسید تقسیم
بر مقدار شاخص سهم در روز  1401/08/04منهای یک.
ب) محاسبه میانگین وزنی بازده هر شخص مشمول با استفاده از بازده هر نماد محاسبه شده در بند قبل.
وزن هر نماد برابر است با ارزش دارایی شخص در آن نماد در سبد پایه.
ت) مابهالتفاوت نرخ تضمین و میانگین وزنی بازده هر شخص مشمول به شرط کوچکتر بودن میانگین
وزنی بازده هر شخص از نرخ تضمین محاسبه میشود .در صورتی که میانگین وزنی بازده هر شخص
از نرخ تضمین بیشتر باشد ،مبلغ تسویه نقدی صفر خواهد بود.
ث) مبلغ تسویه نقدی برای هر شخص مشمول برابر است با ارزش سبد پایه ضربدر مابهالتفاوت نرخ
تضمین و میانگین وزنی بازده شخص.
 )9احراز شرایط مشمولین طرح ،بررسی شرایط اوراق مذکور و انجام محاسبات مبلغ تسویه نقدی برعهده شرکت
مدیریت فناوری بورس تهران و پرداخت مبلغ تسویه نقدی به حساب بانکی اشخاص از طریق سامانه سجام
بر عهده شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است.
 )10منابع و تضامین الزم برای ایفای تعهدات احتمالی در قالب تسویه نقدی در سررسید ،از محل منابع پیشبینی
شده در قانون بودجه سال  1402کل کشور توسط دولت و مراجع ذیصالح خواهد بود.
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سایر مشخصات اوراق اختیار فروش تبعی:
نماد معامالتی

سهامیار

عرضهکننده

صندوق تثبیت بازار سرمایه

کارگزار عرضهکننده

ایستگاه اختصاصی صندوق تثبیت بازار سرمایه

کل حجم عرضه

 10،000،000ورقه

محدودیتهای خرید هر کد معامالتی
قیمت عرضه

محدودیتهای معامالتی

اشخاص حقیقی (شامل سبد سرمایهگذاری اشخاص حقیقی) حداکثر  1ورقه.
اشخاص حقوقی مجاز به خرید این اوراق نمیباشند.
 1ریال
حداقل مقدار هر سفارش (ورقه)

1

حداکثر مقدار هر سفارش (ورقه)

1

حداقل تغییر قیمت هر سفارش (ریال)

1

مضرب هر سفارش

1

دوره عرضه

از  1401/08/21تا 1401/08/28

سررسید

1402/08/03

شرایط تسویه تعهدات

تسویه نقدی مطابق بند  8فوق

معامالت ثانویه

ندارد

ساعات و روزهای معامالتی
فرآیند اعمال

از روز شنبه تا چهارشنبه (به جز ایام تعطیل رسمی) از ساعت 08:45تا ساعت
12:30
مطابق فرمت و رویه اعالمی بورس در سررسید
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