
 

دا  م     
     ٠٤/١٢/١٣٩٩تاريخ:  

  ٩٩/م/٢٥٤٢ شماره:

  اعمال اوراق اختيار فروش تبعي با هدف حمايت از سهامدر خصوص نحوه  مهم اطالعيه

فرابورس  بازار    سهام دررساند، فرآيند اعمال اوراق اختيار فروش تبعي كه به منظور حمايت از  محترم بازار سرمايه مي  گذاران و فعاالنسرمايه ع  البه اط
  :منتشر شده، به شرح زير مي باشد  ايران

 :  ١٤/٠٦/١٣٩٧دستورالعمل معامالت اوراق اختيار فروش تبعي در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مصوب    ٢٤مطابق با ماده   .١

يا بورس وي   از سوي دارنده اوراق اختيار فروش تبعي از طريق كارگزار  منوط به ارائه درخواست اعمالاختيار فروش تبعي    اعمال اوراق«  

مربوطه به شركت سپرده گذاري مركزي مطابق با زمان بندي فرآيند اعمال و طبق فرمت و رويه اعالمي شركت سپرده گذاري مركزي در 

نشده تلقي  اِعمال  در صورت عدم ارائه درخواست از سوي دارنده اوراق در مهلت مقرر، اوراق اختيار فروش تبعي،اطالعيه عرضه مي باشد.  

  ».كننده مسئوليتي در خصوص عدم اعمال دارنده اوراق نداردعرضهمي شود و 

فايل با فرمت اكسل و از طريق اتوماسيون   قالب يك  را در  هاي اعمال تجميع شده مشتريان خودبايست درخواست كارگزاران محترم ميلذا  
اكسل ياد شده به شكل   فايلقالب  ارسال نمايند.    فرابورس ايران  شركت  معاونت نظارت بازار   به  ١٣و حداكثر تا ساعت    اداري، در روز سررسيد

  باشد. زير مي

  

  :در اين خصوص توجه به نكات ذيل ضروري است

  گردد. انجام مي داراي اعتبارفرآيند اعمال و تسويه تعهدات صرفاْ در خصوص اوراق اختيار فروش تبعي 

تسويه   نوع 

 درخواستي 

تعداد درخواست اعمال  

در  اوراق معتبر براي 

 اختيار 

كد بورسي  

  ده اوراق دارن

نام و نام خانوادگي دارنده  

  اوراق 

 نماد دارايي پايه 

  » يا فيزيكي    بعدنقدي   اول  «

 «فيزيكي»

نماد معامالتي سهام       

 پايه 



 

دستورالعمل، چنانچه مجموع تعداد اوراق اختيار فروش تبعي تحت مالكيت هر شخص، در فرآيند عرضه تا    ٢٣مطابق با ماده   
سررسيد، از مجموع تعداد دارايي پايه تحت مالكيت وي و يا سقف خريد اعالمي در اطالعيه عرضه براي هر كد در پايان هر روز  

    باشد. مازاد، فاقد اعتبار مي بيشتر باشد، اوراق اختيار فروش تبعي
باشد، درخواست    معتبر در اختياربنابراين چنانچه تعداد درخواست اعمال اعالم شده بيشتر از تعداد اوراق اختيار فروش تبعي  

د مازاد فاقد اعتبار خواهد بود و اعمال تا سقف اوراق اختيار فروش تبعي معتبر صورت خواهد گرفت. از سوي ديگر چنانچه تعدا
، كمتر باشد، اعمال به ميزان درخواست اعالم شده قابل  در اختيارمعتبر  درخواست اعالمي از تعداد اوراق اختيار فروش تبعي  

  مشتريان، كارگزاران محترم موارد فوق را مدنظر قرار دهند.  انجام خواهد بود. لذا مقتضي است، در اعالم تعداد درخواست 
  

  گردد. براي هر مشتري تعيين ميپس از تجميع اطالعات و بررسي دريافتي از كارگزاران محترم نوع تسويه با توجه به اطالعات 

. دارنده اوراق تبعي  »فيزيكي«يا  »اول نقدي بعد فيزيكي«تواند شامل دو گزينه باشد:  ميدر فايل اكسل ارسالي   نوع تسويهستون  
كننده نيز با  نموده و در صورتي كه عرضه   الماع ، موافقت خود را با انجام تسويه نقدي  »اول نقدي بعد فيزيكي«با انتخاب روش  

كننده با انجام تسويه شود. در صورت عدم موافقت عرضه انجام ميانجام تسويه نقدي موافقت نموده باشد تسويه به شكل نقدي  
كننده، بدون درنظر تسويه فيزيكي توسط عرضه   نقدي، تسويه به شكل فيزيكي انجام خواهد شد. همچنين در صورت درخواست

  .گرفتن نوع تسويه درخواستي دارنده اوراق اختيار فروش تبعي، تسويه به شكل فيزيكي انجام خواهد شد
 

  گيرد: دستورالعمل:  در صورت ارائه درخواست اعمال طي مهلت مقرر، حسب مورد اقدامات ذيل صورت مي ٢٥مطابق با ماده 

ررسيد به و قيمت مبناي دارايي پايه در س  بورسفراالتفاوت آخرين قيمت اعمال اعالمي توسط  پرداخت مابه:  تسويه نقديصورت  در  

 ؛ كننده به دارنده اوراق اختيار فروش تبعيصورت نقدي، از سوي عرضه 

    .از قيمت مبناي دارايي پايه در سررسيد باشد  باالترشود كه قيمت اعمال تسويه تنها در صورتي انجام مي بايد توجه داشت اين
 .شودهام پايه همچنان در كد دارنده اختيار فروش تبعي باقي خواهد ماند و انتقال سهام انجام نميسدر اين نوع تسويه،  

  

بورس از دارنده اوراق اختيار فروش تبعي به  فراانتقال دارايي پايه با آخرين قيمت اعمال اعالمي توسط    در صورت تسويه فيزيكي:

    عرضه كننده؛

لذا موجب قابل انجام است،    (در زيان بودن قرارداد) نيز  از قيمت اعمالدارايي پايه  تر بودن قيمت  الباتسويه به روش فيزيكي در صورت  

در ارسال درخواست خود به اين محترم  و كارگزاران گذارانسرمايهزيان دارنده اوراق اختيار فروش تبعي خواهد شد كه مقتضي است 

 . موضوع توجه نمايند

   در صورت عدم ارائه درخواست اعمال از سوي دارنده اوراق و يا عدم ارسال درخواست اعمال مشتريان توسط كارگزار به شركت
 گردد. يدر مهلت مقرر، اوراق اختيار فروش تبعي اِعمال نشده تلقي م ايران ورسرابف

 به مكاتباتي كه به صورت موردي و جداگانه ارسال شود، ترتيب اثر داده نخواهد شدگردد يادآور مي. 

 
باشـد، اعمال اوراق اختيار فروش تبعي به كه در سـررسـيد، نماد معامالتي دارايي پايه متوقف درصـورتي: دسـتورالعمل  ٣١مطابق با ماده . ٢

  ؛گيردروش زير صورت مي



 

ــوف:  ال  ــورت پرداـخت ـمـيچـنانـچه تسـ ــوي ـپاـيه ي  التـفاوت قيـمت اعـمال و قيـمت مبـناي دارايهاـبه تعـهدات ـبه صـ ــورت نـقدي از سـ ـبه صـ
ــه ــاس آخرين قيمت اعمال اعالمي  عرض ــويه براس ــد، تس بورس و آخرين قيمت مبناي  فراكننده به دارنده اوراق اختيار فروش تبعي باش

   .شوددارايي پايه، انجام مي

ويه تعهدات اوراق اختيار فروش تبعي به ـصورت انتقال دارايي پايه به قيمت اعمال از دارنده اوراق اختيار فروش تبع:  ب  ي به چنانچه تـس
   ود.شبورس، تسويه ميفراكننده باشد، براساس آخرين قيمت اعمال اعالمي توسط هعرض

كه به دليل توقيف و يا توثيق، امكان نقل و انتقال دارايي پايه در ـسررـسيد ممكن نباـشد، اوراق در ـصورتي  :دـستورالعمل  ٣٢مطابق با ماده  .    ٤
ــرايط اختيار فروش تبعي مربوطه غيرقابل اعمال   ــوع برعهده دارنده اوراق اختيار فروش تبعي مطابق با ش ــئوليت اين موض بوده و مس

  .باشدمقرر در فرم بيانيه ريسك مي

 جرايم عرضه كننده: 

 :شودكننده تعهدات خود را ايفا نكند، مشمول پرداخت خساراتي به شرح زير ميدر صورتي كه عرضهدستورالعمل:    ٢٦مطابق با ماده   . ٥

سررسيد در كد معامالتي  براي آن دسته از دارندگان اوراق اختيار فروش تبعي كه دارايي پايه اوراق را تا پايان جلسه معامالتي روز  :  الف 
وراق اختيار فروش تبعي پرداخت اند، مبلغي مطابق با خسارات تعيين شده در اطالعيه عرضه محاسبه شده و به دارنده اخود داشته 

  .شودمي

ب شركت  كننده حسب مورد از محل واريز وجه به حساررسيد تا زمان ايفاي تعهدات عرضه ي روزهاي تقويمي بين زمان سبه ازا ب: 
گذاري مركزي و يا تضامين، خسارتي به صورت روزانه و متناسب با تعداد دارايي پايه موجود در كد مالكيت آن دسته از دارندگان سپرده

مالكيت خود داشته باشند،    كد  در  را  پايه  دارايي  و    ست اعمال خود را طي مهلت مقرر ارسال كردهاوراق اختيار فروش تبعي كه درخوا
  .شودعرضه محاسبه و به آنها پرداخت ميمطابق با خسارات تعيين شده در اطالعيه 

ويه صورتي كه حداكثر تا پنج روز كاري پس از سررسيد، عرضه كننده به طور كامل اقدام به تس  دردستورالعمل:    ٢٧مطابق با ماده   . ٦
گذاري مركزي موظف است از محل تضامين و وثائق اخذشده نسبت به تسويه با آن دسته از دارندگان  تعهدات خود نكند، شركت سپرده

لكيت خود داشته باشند،  ما  كد  در را پايه  دارايي و   قرر ارسال كردهاوراق اختيار فروش تبعي كه درخواست اعمال خود را طي مهلت م
  .اقدام نمايد

ت اوراق اختيار فروش تبعي در بورس الدستورالعمل معام  "از شرايط اعمال و ساير نكات قابل توجه، به  جهت كسب اطالعات بيشتر و آگاهي  

  . هيأت مديره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، مراجعه نمايند ١٤/٠٦/٩٧مصوب  "اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران

  نيارستمي   سپيده

  رييس اداره بازار مشتقات 


