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فرابورس ايران

جايگاه قانوني فرابورس در بازار سرمايه
ايجاد و س��اماندهي بازارهاي خارج از بورس يكي از تكاليف قانون بازار اوراق
بهادار اس��ت .س��اختار مورد نظر در قانون بازار اوراق به��ادار براي ادارة بازار
س��رمايه و نظارت ب��ر آن و نيز تفكيك امور نظارتي از امور عملياتي اس��ت؛
لذا س��ازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان س��ازماني عمومي از سال 1385
زير نظر ش��وراي بورس به وجود آمد و امور عملياتي در دو حوزة بازار اوراق
بهادار و بازار كاال ،به دو ش��ركت بورس اوراق بهادار تهران و ش��ركت بورس
كاال محول شد.
ب��ا عنايت به تصريح قانون ب��ازار اوراق بهادار مبنيب��ر ادارة بازارهاي خارج
از ب��ورس توس��ط نهادي متمركز ،ش��ركت فرابورس ايران ب��ا الهام از برخي
بورسهاي پيش��رفته ،بورسهايي با ساختار مشابه و نيز تجربيات موجود در
حوزة بورس اوراق بهادار تهران با هدف گس��ترش ب��ازار اوراق بهادار و تنوع
بخشي به داراييهاي مالي منتشره و مورد مبادله در بازار سرمايه در راستاي
اج��راي مادة  28قانون ب��ازار اوراق بهادار جمهوري اس�لامي ايران (مصوب
آذر )1384و پس از اخذ مجوز ازشوراي بورس در آبان  1387ايجاد شد.
براس��اس مطالعات انجام ش��ده ،در اغلب كش��ورها بازارهاي خارج از بورس
( )OTCدر قالب بورس قرار ميگيرند و تحت نظارت س��ازمانهاي نظارتي
فعالي��ت ميكنن��د؛ با اين تفاوت ك��ه ورود به اين بازارها ش��رايط و الزامات
كمتري دارد.
ضرورتها و اهداف راهاندازي فرابورس ايران
ورود ش��ركتها به بازار س��رمايه همواره نش��اندهندة رش��د آنها و ضرورت
معرفيش��ان در س��طح اقتصاد ملي اس��ت .ش��ركتهايي كه س��هام آنها در
بازارهاي مالي مورد دادوستد قرار ميگيرد ،از درجة اعتبار باالتر برخوردارند
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و شرايط بهتري براي رشد و تعالي آنها در صنعت مهياست؛ بنابراين ،ورود به
بازار اوراق بهادار از جمله اهداف شركتهاي توسعهگرا محسوب ميشود.
لمس اين واقعيت كه دستيابي سريع و آسان به بازار اوراق بهادار براي بخش
مهمي از شركتهاي س��هامي عام فعال در ايران ميسر نبود و اين شركتها
از مزاي��اي بازار س��رمايه محروم بودن��د ،متوليان بازار را بر آن داش��ت تا با
ايجاد بازار اوراق بهادار جديدي ،بورس را در دس��ترس طيف گستردهتري از
شركتها قرار دهد .بنابراين ،فرابورس ايران با ساختار و جايگاه قانوني مشابه
بورس اما با شرايط پذيرش و معاملة سادهتر ،ايجاد شد تا حيطة پوشش بازار
س��رماية كشور را گسترش دهد .شركت فرابورس ايران ،به عنوان متولي اين
بازار اوراق بهادار جديد ،با ساختاري تازه فعاليت خود را آغاز كرد.
مهمترين وظيفة فرابورس ايران ،س��اماندهي و هدايت بخشي از بازار سرمايه
اس��ت كه ش��رايط ورود به بورس اوراق بهادار را ندارد يا مايل است سريعتر
وارد بازار شود .به همين علت ،رويههاي آن براي پذيرش به گونهاي است كه
ش��ركتها با احراز حداقل ش��رايط و در سريعترين زمان ممكن ،امكان ورود
به اين بازار را مييابند و از مزاياي ش��ركتهاي پذيرفته ش��ده در بازار اوراق
بهادار استفاده ميكنند.
فرابورس ايران ،اصل  44و سند چشم انداز
فراب��ورس اي��ران در جهت اج��راي اصل  44هم كمك ش��اياني ك��رد؛ زيرا
ش��ركتهايي كه مش��مول واگذاري بودند و ش��رايط پذي��رش در بورس را
نداشتند ،با توجه به ش��رايط پذيرش سهلتر اين بازار ،وارد فرابورس شدند.
همچنين با پيشبيني بازار عرضة فرابورس ،دولت و سازمان خصوصيسازي
اين امكان را پيدا كردند كه ش��ركتهاي مشمول واگذاري را به صورت يكجا
و بلوكي در اين بازار عرضه كنند .اين بازار مزيتهاي ويژهاي براي واگذاريها
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داش��ت و ش��ركتها بهصورت رقابتي و با شرايط ش��فاف امكان واگذاري را
پي��دا كردند .در نهاي��ت ،ميتوان گفت كه فرابورس اي��ران در مدت فعاليت
خود توانس��ته است به واگذاريهاي دولتي كمك ش��اياني كند و در تسريع
خصوصيسازي و اجراي اصل  44گامهاي بلندي بردارد.
اركان شركت فرابورس ايران
اركان شركت فرابورس ايران (سهامي عام) عبارتاند از:
 )1مجمع عمومي
 )2هيئتمديره
 )3مدير عامل
 )4بازرس/حسابرس
شركت توسط هيئتمديرهاي غيرموظف مركب از هفت نفر كه توسط مجمع
عموم��ي عادي با توجه به اساس��نامه ،قانون تجارت و مقررات براي مدت دو
سال انتخاب ميشوند ،اداره ميشود.
مزاياي پذيرش در فرابورس
 .1س�هولت رويهها :با توجه به دس��تورالعمل پذيرش ،عرضه و نقلوانتقال
اوراق بهادار در فرابورس ايران ،اس��ناد و م��دارك مورد نياز براي پذيرش در
فرابورس نس��بت به مدارك الزم براي پذيرش در بورس كمتر اس��ت و اين
مهم به طرز محسوس��ي دورة زماني پذيرش شركتها را كاهش ميدهد .در
ش��رايط كنوني ،امكان پذيرش و درج شركتهاي سهامي عام در بازة زماني
كمتر از يك ماه وجود دارد.
 .2تأمي�ن مالي :مهمتري��ن كاركرد بورسهاي اوراق به��ادار ،امكان تأمين
مالي ارزان قيمت است .شركتهاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار عالوه
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ب��ر تأمين مالي از طريق فروش س��هام خود ،در صورت ني��از به منابع مالي
جديد ،امكان صدور سهام جديد و واگذاري آن به مردم را دارند؛ منابع مالي
حاصل از افزايش س��رمايه ارزان قيمتاند و ريسك فعاليت شركت را افزايش
نميدهند.
 .3معافي�ت ماليات�ي :ش��ركتهاي پذيرفت��ه ش��ده در فراب��ورس امكان
برخ��ورداري از معافيت مالياتي ت��ا 10درصد درآمد خود را پس از پذيرش و
عرضه سهام در فرابورس دارند( .شركتهاي حاضر در بازار پايه ،مشمول اين
معافيت نميشوند).
 .4كاهش ماليات نقل و انتقال :ماليات نقل و انتقال س��هام ش��ركتهاي
پذيرفته ش��ده در بورس و فرابورس ،نيم درصد ارزش معامله است .اين نرخ
از ماليات 4درصدي ارزش اس��مي شركتهاي خارج از بورس يا فرابورس به
مراتب كمتر اس��ت و براي سهامداران و س��رمايهگذاران شركتها مطلوبيت
بيشتري فراهم ميآورد.
 .5معرف�ي ش�ركت به ب�ازار :با توجه ب��ه انعكاس اخبار و قيمت س��هام
ش��ركتهاي پذيرفته ش��ده در س��ايت رس��مي فرابورس ،رس��انهها و ساير
پايگاههاي اطالعرس��اني ،نام و برند شركتهاي حاضر در فرابورس به صورت
روزانه منتش��ر ميش��ود و ب��ه اين ترتيب ،اين ش��ركتها به آح��اد جامعه،
سرمايهگذاران ،مشتريان و ساير افراد ذينفع معرفي ميگردند.
 .6ش�فافيت اطالعات�ي :با توجه ب��ه انعكاس اطالعات مالي ش��ركتهاي
پذيرفته شده در سايت رسمي سازمان بورس و اوراق بهادار و شركت فرابورس
ايران و دسترس��ي عموم عالقهمندان به اطالعات قابل اتكا و استاندارد شده،
شمار مخاطبان شركت افزايش مييابد و افراد حقيقي يا حقوقي بيشتري به
سرمايهگذاري در شركت ترغيب ميشوند.
 .7كش�ف عادالنة قيمت س�هام :قيمت شناسايي شده در مبادالت سهام
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در بورسها از برايند عرضه و تقاضاي س��هام توس��ط عم��وم فعاالن بازار به
دست ميآيد .اين قيمت ،رسمي تلقي ميشود و و مبنايي براي تعيين ارزش
شركتهاست.
 .8توثيق س�هام :شبكة بانكي ،سهام ش��ركتهاي پذيرفته شده در بورس
ي��ا فرابورس را به عن��وان دارايي قابل قبول به منظ��ور وثيقه گذاري و اخذ
تسهيالت به رس��ميت ميشناسد؛ لذا س��هامداران عمده و ساير سهامداران
شركتها ميتوانند از طريق توثيق سهام شركت خود ،اقدام به اخذ تسهيالت
كنند.
 .9امكان انتشار اوراق مش�اركت :شركتهاي پذيرفته شده در فرابورس
ميتوانند با ارائة برنامة كس��ب و كار خود و س��اير مدارك الزم به س��ازمان
بورس و اوراق بهادار ،مجوز انتش��ار اوراق مشاركت را از اين سازمان دريافت
كنند .براس��اس دس��تورالعملهاي موجود ،ش��ركتهاي پذيرفته ش��ده در
فرابورس ميتوانند تا  50درصد س��رماية ثبت شدة خود ،مجوز انتشار اوراق
مشاركت اخذ كنند.
 .10فرابورس ،مقدمة ورود به بازار سرمايه :با عنايت به اينكه شركتهاي
پذيرفته ش��ده در فرابورس بخش مهمي از الزام��ات پذيرش در بورس را در
هن��گام پذيرش و انجام معامالت در فرابورس احراز كردهاند ،پذيرش آنها در
بورس اوراق بهادار با س��رعت باالتري انجام ميگيرد و اين گروه از شركتها
ميتوانند تا زمان احراز ش��رايط پذي��رش ،در فرابورس به فعاليت خود ادامه
دهند.
 .11خروج از فرابورس :چنانچه س��هامداران عمدة ش��ركت پذيرفته ش��ده
در فرابورس ،قصد خارجش��دن از فرابورس را داش��ته باش��ند ،اين فرايند در
دستورالعمل پذيرش فرابورس پيشبيني شده و امكان پذير است.
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بازارهاي فرابورس
براساس دستورالعمل پذيرش ،عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس،
 5ب��ازار مجزا با كاركردهاي متنوع براي پذي��رش و عرضة انواع اوراق بهادار
و ابزار مالي در فرابورس ايجاد ش��ده است .در بازارهاي اول و دوم ،معامالت
س��هام ش��ركتهاي س��هامي عام انجام ميگيرد .در بازار سوم (بازار عرضه)،
عرضة اوراق بهاداري مانند س��هام ش��ركتهاي س��هامي ،حق تقدم س��هام،
پذيرهنويسي سهام و ساير اوراق بهادار انجام ميگيرد .در بازار ابزارهاي نوين
مالي ،كلية ابزارهاي مالي به اس��تثناي سهام و حق تقدم خريد سهام ،كه به
تأييد ش��وراي عالي بورس رس��يده ،قابل پذيرش و معامله است؛ مانند انواع
اوراق مشاركت ،انواع گواهي سرمايهگذاري و انواع صكوك .بازار پايه ،بهعنوان
پنجمين بازار فرابورس ،در جهت اجراي بند "ب" مادة  99قانون برنامة پنجم
توس��عه ايجاد شده است و تنها نقل و انتقال سهام ساير شركتهاي سهامي
ع��ام را كه ام��كان پذيرش در يكي از بازارهاي بورس ي��ا فرابورس را ندارند،
انجام ميدهد.
شرايط پذيرش در فرابورس
سهام شركتهاي سهامي عام در دو بازار اول و دوم فرابورس قابل پذيرشاند.
تفاوت بازار اول و دوم فرابورس در حداقلهاي الزم به منظور پذيرش است و
اين دو بازار از نظر مزاياي پذيرش و تعلق معافيتها يكساناند.
مدارك الزم به منظور پذيرش در بازارهاي اول و دوم فرابورس ايران
 .1پرسشنامه پذيرش
 .2اميدنامه
 .3رسيد پرداخت حق پذيرش
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 .4صورته��اي مال��ي مربوط به حداقل يكس��ال /دوره مالي منتهي به
تاريخ پذيرش بههمراه گزارش حسابرس و بازرس قانوني
 .5آخرين صورتهاي مالي ميان دورهاي ش��ش ماهه حسابرسي شده و
صورتهاي مالي سه ماهه
 .6آخري��ن گزارش هيئتمديره ب��ه مجامع عمومي عادي و فوقالعاده يا
ركن مشابه
 .7صورتجلس��ات مجامع عمومي سال اخير و روزنامه رسمي مربوط به
آگهي تصميمات آنها در صورت وجود الزام قانوني
 .8آخرين اساس��نامه ثبت ش��ده منطبق ب��ا اساس��نامه نمونه ،مصوب
هيئتمديره سازمان
 .9فهرس��ت و مش��خصات دارندگان اطالعات نهاني ،موضوع تبصره يك
ماده  46قانون بازار اوراق بهادار براساس فرمهاي سازمان
 .10يك نس��خه از آخرين مفاصا حس��اب مالياتي و برگههاي تشخيص
ماليات عملكرد بعد از سال تسويه شده
 .11مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان س��هام يا ركن مشابه مبنيبر
موافقت با پذيرش اوراق بهادار در بورس
 .12آخرين نمودار سازماني مصوب
 .13س��اير اطالعات مهم به تش��خيص متقاضي پذيرش يا درخواس��ت
هيئتپذيرش
فرايند پذيرش در بازار اول و دوم
 .1ارائة درخواست پذيرش
 .2تكميل مدارك مورد نياز
 .3واريز مبلغ پيش پرداخت پذيرش
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 .4تهية اميدنامة پذيرش
 .5برگزاري جلسة هيئتپذيرش
 .6پ��س از برگزاري جلس��ة هيئتپذيرش و امضاي صورت جلس��ه ،فاز
بعدي اقدامات عملي براي پذيرش ش��ركت آغاز ميش��ود .براساس مفاد
دس��تورالعمل پذيرش ،عرضه و نقل و انتق��ال اوراق بهادار در فرابورس،
در صورت رد درخواس��ت پذيرش در هيئتپذيرش ،پس از اعالم كتبي
ش��ركت فرابورس ،ناش��ر ميتواند ظرف مدت 10روز نسبت به اين مهم
اعتراض كند و اعتراض خود را از طريق دبيرخانة سازمان به هيئتمديرة
س��ازمان بورس و اوراق بهادار تسليم نمايد .نظر هيئتمديرة سازمان در
اين خصوص الزماالجرا اس��ت .در صورت رد درخواست ،تا سهماه امكان
تكرار درخواست وجود ندارد.
درج اوراق بهادار در بازار اول و دوم
در صورت قبول پذيرش س��هام ش��ركت توس��ط هيئتپذيرش ،مرحلة درج
اوراق به��ادار آغاز ميش��ود .عمدة محورهاي درج نام ش��ركت به ش��رح زير
ميباشند:
 .1ارائة مدارك ،تعهدات و اطالعات مورد درخواست هيئتپذيرش
 .2س��پردهكردن سهام شركت نزد شركت س��پردهگذاري مركزي اوراق
بهادار و تسوية وجوه
 .3ارائة اطالعات مالي به سازمان بورس و اوراق بهادار
 .4تكميل فرم دارندگان اطالعات نهاني
 .5ارائة فيش واريز الباقي حق پذيرش
 .6انتشار اميدنامة نهايي شركت در سايت فرابورس
 .7ايجاد نماد معامالتي براي شركت
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 .8برگزاري جلسة معارفه.
آغاز معامالت سهام شركت
معامالت س��هام شركت پس از سپري شدن كلية مراحل ياد شده و درج نام
شركت در فهرس��ت نرخهاي فرابورس آغاز ميش��ود .براساس دستورالعمل
نح��وة انجام معامالت ،حداقل فاصلة زماني بين درج ش��ركت تا انجام عرضة
اوليه ميبايست  5روز كاري باشد .ساير نكات مهم به شرح زيرند.
 .1نحوة تعيين قيمت :يكي از مدلهاي مرس��وم در كش��ف قيمت س��هام
ش��ركتها ،كش��ف قيمت براس��اس عرضه و تقاضاي بازار است .در شرايطي
كه عموم فعاالن بازار س��رمايه به اطالعات مالي شركت دسترسي دارند ،اين
اطالعات مالك قضاوت براي حدود قيمت سهام محسوب ميشود .فروشندة
س��هام نيز براساس برداشت خود از شركت ،حدود قيمتي را براي سهام قابل
عرضه در نظر ميگيرد .در روز عرضه ،براس��اس قيمت پيش��نهادي عرضه و
قيمت پيشنهادي تقاضا معاملة سهام انجام ميشود.
 .2ميزان س�هام قابل عرضه :همانگونه كه توضيح داده شد ،ميزان سهام
قابل عرضه به تركيب سهامداران شركت پيش از پذيرش در فرابورس بستگي
دارد؛ در صورتي كه ش��ركتي داراي تعداد زياد سهامداران جزء بوده و سهام
شناور آزاد آن با شرايط مقرر دستورالعمل پذيرش و تصميمات هيئتپذيرش
منطبق باشد ،عرضة سهام در روز نخست به ميزان كمتري خواهد بود اما اگر
ش��ركتي سهامداران محدودي داشته باشد ،ميبايست در روز نخست عرضه،
حداقل 10درصد سهام را عرضه كند.
 .3زمان عرضه :براس��اس دستورالعمل اجرايي نحوة انجام معامالت ،عرضة
س��هام 15دقيقه پس از بازگش��ايي نماد معامالتي انجام ميشود .در اين 15
دقيقه ،كارگزاران اقدام به وارد كردن س��فارش خري��د و رقابت براي تعيين
قيمت ميكنند .براس��اس روي��ة موجود ،تركيب و محدوديت خريد س��هام
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بهگونهاي وضع ميش��ود كه درصدي از ايس��تگاهها قادر به خريد باشند و از
اين رو شرايط الزم براي رقابت بين كارگزاران فراهم ميشود.
 .4اقدامات الزم در روز عرضة اول :نمايندة س��هامدار عمده با حضور در
ش��ركت فرابورس ،روند اجرايي و رقابت ميان كارگزاران را مش��اهده ميكند
و در موعد مقرر دس��تور فروش س��هام را به كارگ��زار عرضهكننده ميدهد.
براس��اس دس��تورالعمل نحوة انجام معامالت ،عرضة س��هام بايد به گونه اي
باش��د كه حداقل  60درصد سهام آگهي شده به فروش برسد .در صورتي كه
ميزان س��هام معامله ش��ده كمتر از اين ميزان باشد ،كل عرضة اوليه توسط
فرابورس باطل ميشود.
بازار عرضه
ب��ازار عرضه ،اوراق بهاداري كه در بورس يا بازار خارج از بورس داراي مجوز،
پذيرفته نش��ده باش��ند ،عرضه ميش��ود .در اين ب��ازار ،اوراق بهادار پذيرش
نميش��وند و تنها عرضة آنها مدنظر اس��ت .به عبارت ديگ��ر ،در بازار عرضه،
معامالت دست دوم اوراق انجام نميشود.
مزاياي عرضة اوراق بهادار از طريق بازار سوم
از جمل��ة مهمترين مزاياي عرضه در بازار س��وم فراب��ورس ايران ،بهرهمندي
از معافي��ت ماليات��ي براي متقاضيان عرضه اس��ت .با تصوي��ب و ابالغ قانون
توس��عة ابزارها و نهادهاي مالي جديد ،از هر نقل و انتقال س��هام و حق تقدم
ش��ركتها در بورس يا ب��ازار خارج از بورس داراي مج��وز (فرابورس ايران)،
ماليات مقطوعي به ميزان نيمدرصد ارزش فروش س��هام و حق تقدم س��هام
وصول خواهد شد.
از ديگر مزاياي بازار س��وم فرابورس ايران ،شناس��ايي ش��ركت توسط فعاالن
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بازار سرمايه ،ايجاد فضاي رقابت براي تعيين قيمت عادالنة اوراق بهادار مورد
عرضه از طريق سيستم عرضه و تقاضا ،سهولت فرايند نقل و انتقاالت سهام،
و تسوية وجوه را ميتوان نام برد .همچنين ،پذيرش آتي شركت در فرابورس
ي��ا بورس (درصورت تمايل مالكان آن) ،با توجه به ش��ناخت به وجود آمده،
سهلتر صورت خواهد پذيرفت.
راهنماي عرضة سهام در بازار سوم
در بازار سوم فرابورس ايران سه نوع عرضه انجام ميشود:
 .1عرض�ة يكجاي اوراق به�ادار :اين روش مربوط به عرضة اوراق از طرف
س��هامدار عمده اس��ت؛ زماني ك��ه او قصد عرضة يكجاي درصدي از س��هام
شركت مورد نظر را به عموم دارد.
 .2عرضة خرد (جمعآوري سهام) :اين حالت مربوط به جمع آوري اوراق
بهادار از سهامداران جزء است .متقاضي خريد نيز شخص يا اشخاص (حقيقي
وحقوقي) اس��ت كه حجم معيني از اوراق بهادار مش��خص را از مالكان آنها
خريداري ميكند.
 .3پذيرهنويس�ي اوراق به�ادار :مربوط به پذيره نويس��ي اوراق بهادار از
جمله س��هام شركتهاي سهامي عام ،س��هامي عام در شرف تأسيس ،اوراق
مش��اركت و گواهي سپرده است كه براس��اس مجوز صادره ازسازمان و مفاد
بيانية ثبت انجام خواهد شد.
درخصوص اوراق مشاركت ،پذيره نويسي اين اوراق در بازار سوم انجام ميشود
و معامالت دست دوم آن نيز در بازار اوراق مشاركت صورت ميپذيرد.
براس��اس مادة 11دس��تورالعمل پذيرش ،عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار
در فراب��ورس اي��ران ،اوراق به��ادار قابل عرضه در بازار س��وم فرابورس ايران
عبارتاند از:

فرابورس ايران

13

س��هام ش��ركتهاي س��هامي ،حق تقدم خريد س��هام ش��ركتهاي سهامي
عام ،س��هام بينام ش��ركتهاي سهامي عام ،سهام ناش��ي از افزايش سرمايه
شركتهاي س��هامي عام ،گواهيهاي س��پردة بانكي ،اوراق مشاركت ،اوراق
مش��اركت رهني ،اوراق مش��اركت اجاره ،صكوك و واحدهاي سرمايهگذاري
آن دسته از صندوقهاي س��رمايهگذاري قابل معامله و صندوقهاي زمين و
ساختمان كه در ساير بازارهاي فرابورس پذيرفته نشدهاند.
فرايند عرضة اوراق بهادار در بازار سوم
متقاضي عرضه در بازار سوم ميبايست از طريق كارگزار عضو فرابورس ايران،
فرم درخواس��ت عرضة اوراق بهادار خود را حس��ب مورد به انضمام مدارك،
مس��تندات و اطالعات مورد نياز (موارد ارائه شده در ضميمة فرم درخواست
عرضه) ،به مديريت بازار فرابورس ايران تسليم كند.
مديريت بازار پس از بررس��ي اوليه ،اقدام به تش��كيل جلس��ة كميتة عرضه
ميكن��د .درصورت تأييد عرضة اوراق توس��ط كميتة مذكور ،مجوز عرضه به
كارگزار عرضه كننده ارس��ال و در متن مجوز ،ش��رايط عرضه و مدت اعتبار
آن ذكر ميشود.
پس از احراز تمامي موارد خواس��ته شده از طرف كميتة عرضه ،نام اوراق در
فهرس��ت عرضه در بازار سوم درج ميش��ود .عرضة اوراق بهادار در بازار سوم
حداقل  5روز و حداكثر يك ماه پس از تاريخ درج در فهرس��ت عرضة اوراق
بهادار ،قابل انجام است.
مدارك مورد نياز براي عرضة يكجاي اوراق بهادار
 .1فرم تقاضانامة تكميل شده عرضة يكجا (فرم ع)1/1/1-
 .2پرسشنامة تكميل شدة عرضة يكجا (فرم ع)1/1/2-
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 .3بيانية عرضه (فرم ع)1/1/2-
 .4آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شدة شركت
 .5تصوير صورتجلسة آخرين مجمع عمومي عادي ساالنه و فوقالعاده
 .6تصوير اساسنامه و آگهي تغييرات شركت
 .7تصوير برگة سهام ممهور به مهر كارگزار
 .8موافق��ت نام��ة مديران ش��ركت مبني بر ثبت معامله انجام ش��ده در
فراب��ورس در دفاتر نقل و انتقال س��هام به اس��تناد اعالميههاي صادره
توسط شركت سپردهگذاري مركزي و تسوية وجوه
 .9ارائ��ة نامة تعهد هيئت مديرة ش��ركت مبنيبر ع��دم انجام معامله در
خارج از سيس��تم سپرده گذاري از زمان ارائة ليست سهامداران تا پايان
ثبت نقل و انتقاالت معامله انجام ش��ده در فرابورس ايران در دفتر سهام
شركت
 .10تأييدية هيئت مديرة ش��ركت در خصوص عدم فروش يا تغيير مهم
در داراييها و بدهيهاي ش��ركت از تاريخ آخرين صورتهاي مالي ارائه
شده تا تاريخ تهية اين تقاضانامه
 .11رس��يد واريز مبلغ حق عرضه؛ حق عرضه در بازار س��وم معادل دو
در هزار ارزش اس��مي سهام قابل عرضه تا سقف  50ميليون ريال تعيين
شده است.
شرايط پذيرش در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
اوراق مش��اركت ب��ا ش��رايط زير در ب��ازار اوراق مش��اركت فراب��ورس قابل
پذيرشاند.
 )1در زمان پذيرش حداقل يكسال تا سر رسيد آنها باقي مانده باشد.
 )2با نام باشند.
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 )3اوراق مش��اركت ،به استثناي اوراق مش��اركت منتشره توسط دولت،
ش��هرداريها و بانكها ،بايد حداقل ي��ك بازارگردان در طول دورة باقي
مانده تا سر رسيد داشته باشند.
ً
 )4پ��س از پذيرش ،معامالت دس��ت دوم اي��ن اوراق منحصرا از طريق
فرابورس انجام ميشود.
روية اجرايي ارائة درخواست پذيرش اوراق مشاركت
متقاضي پذيرش اوراق مش��اركت در فرابورس بايد فرم درخواس��ت پذيرش
را به همراه مدارك زير ،توس��ط مش��اور پذيرش براي پذيرش در بازار اوراق
مشاركت به فرابورس تسليم كند.
 .1پرسشنامه
 .2اميدنامه
 .3صورتهاي مالي مربوط به حداقل يك سال
 .4آخرين گزارش هيئتمديره به مجامع عمومي
 .5آخرين صورت جلسات مجامع عمومي و آگهي تصميمات
 .6آخرين اساسنامة ثبت شده
 .7يك نسخه از آخرين مفاصا حساب مالياتي
 .8مصوب��ة مجمع در م��ورد موافقت پذيرش اوراق به��ادار در فرابورس
ايران.
متقاضي پذيرش موظف اس��ت تغييرات با اهميت در اطالعات ارائه ش��ده از
جمله تغييرات در اساسنامه ،حس��ابرس ،مديران ،دارندگان اطالعات نهاني،
سال مالي و تغييرات سهامداران عمده در دورة بررسي درخواست پذيرش را
به اطالع فرابورس برساند.
فرابورس ايران گزارش كارشناسي خود ،حاوي اظهارنظر در خصوص احراز يا
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عدم احراز ش��رايط پذيرش ،را به انضمام مستندات مربوطه به هيئتپذيرش
ارسال ميدارد .هيئتپذيرش نظر كتبي خود را مبني بر تأييد يا رد پذيرش
از طريق فرابورس به متقاضي اعالم ميكند.
اوراق حق تقدم استفاده از تسهيالت مسكن بانك مسكن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهيالت مسكن بانك مسكن اين روزها به عنوان
ابزاري جديد وارد بازار اول فرابورس ش��ده است .قب ً
ال معامالت اين اوراق در
شعب بانك مس��كن انجام ميشد اما به دليل س��اختار سنتي اين معامالت،
خريداران و فروش��ندگان در دفاتر مش��اوران امالك به دنبال يكديگر بودند
و همين مس��ئله مش��كالتي براي هر دو طرف ايجاد كرده بود؛ به طوري كه
مديران بانك مس��كن به دنبال راهكاري براي حل اين مش��كل برآمدند .اين
تفكر همزمان بود با تولد بازار جديدي به نام فرابورس و همين محفل ،محلي
بالقوه براي انجام معامالت اين اوراق بود .در نهايت ،نماد "تسه" در بازار اول
فرابورس به عنوان يك ابزارجديد در پاييز  89بازگشايي شد.
نحوة استفاده از تسهيالت براي خريداران واحدهاي مسكوني
پ��س از پذيرش و معامالت اوراق ،تغيير چنداني در سيس��تم اس��تفاده از
تس��هيالت صورت نخواهد گرفت و متقاضيان كماكان ميتوانند با مراجعه به
شعب بانك مسكن نسبت به اخذ تسهيالت اقدام كنند.
چند نكتة مهم
اس��تفادهكنندگان از تسهيالت از محل اوراق حق تقدم استفاده از تسهيالت
مس��كن بانك مسكن مش��مول محدوديت  5سال در اس��تفاده از تسهيالت
نميشوند.
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سقف فردي استفاده از اين اوراق (اعم از تعلق گرفته يا واگذاري) بر روي يك
پالك حداكثر 200ميليونريال است.
اوراق در مبالغ اسمي  5ميليون ريالي منتشر ميشوند.
بازار پايه
طبق بند "ب" مادة  99قانون برنامة پنجم توسعه "معامالت اوراق بهادار ثبت
ش��ده نزد س��ازمان فقط در بورسها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز
و با رعايت مقررات معامالتي هر يك از آنها حس��ب مورد امكانپذير بوده و
معاملة اوراق بهادار مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار اس��ت ".بر
همين اس��اس ،بازار پاية فرابورس به منظور ايجاد قابليت نقل و انتقال سهام
ش��ركتهاي س��هامي عام كه در بورس يا س��اير بازارهاي فرابورس پذيرش
نش��دهاند يا قابليت پذيرش ندارند ،ايجاد ش��ده است .در اين بازار ،معامالت
سهام كلية شركتهاي سهامي عام امكانپذير است و هيچ محدوديتي مانند
زي��انده بودن ،در مرحلة قب��ل از بهرهبرداري يك ش��ركت و عدم پرداخت
بخشي از مبلغ اسمي سهام وجود ندارد.
الف) شرايط نقل و انتقال اوراق بهادار در بازار پايه
سهام شركتهاي سهامي عام ،كه در بورس اوراق بهادار يا فرابورس پذيرفته
نشده باشند ،با رعايت شرايط زير در بازار پايه قابل نقلوانتقال است.
 .1نزد سازمان ثبت شده باشد.
 .2با نام باشد.
 .3حسابرس شركت از ميان حسابرسان معتمد سازمان انتخاب شده باشد.
در صورتي كه ش��ركتي داراي سهام بينام يا سهام ممتاز است براساس رويه
اجرايي مص��وب هيئت مديره فرابورس ،امكان نقل و انتقال آنها در س��امانه
معامالتي وجود خواهد داشت.
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در صورت عدم پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهام ،امكان نقل و انتقال آنها در
نمادهاي متفاوت در سامانه معامالت وجود خواهد داشت.
در صورتي كه حسابرس ش��ركت از بين مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان
انتخاب نشده باشد ،شركت بايد در اولين مجمع عمومي بعد از ثبت نزد سازمان،
حسابرس خود را از ميان مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان انتخاب كند.
مدارك مورد نياز جهت درج در بازار پايه
 .1تكميل فرم درخواست درج
 .2آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده
 .3بيانية ثبت شركت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
 .4اساسنامة شركت
 .5آگهي تأسيس و آگهي آخرين تغييرات شركت
 .6فرم تكميل ش��دة پرس��شنامة نقلوانتقال (قابل دسترسي در سايت
فرابورس ،بخش بازار پايه ،بخش فرمها)
 .7ليست (فايل) سهامداران شركت
 .8قرارداد كارگزار معرف
 .9رسيد كارمزد ايجاد قابليت نقل و انتقال (به مأخذ  2در هزار سرمايه
تا سقف  200ميليون ريال).
روية اجرايي بررسي ايجاد قابليت نقل و انتقال در بازار پايه
ش��ركت فرابورس ،پس از بررسي مدارك ش��ركتهاي متقاضي درج در بازار
پايه ،شركت را به كميتة عرضة فرابورس معرفي ميكند .پس از تأييد كميتة
عرضه ،نماد ش��ركت در فهرست نقلوانتقال بازار پايه فرابورس درج ميشود
و سپس شركت جهت س��پردهكردن سهام به شركت سپرده گذاري مركزي
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معرفي ميگردد .با اتمام س��پردهگذاري ،بيانية نقل و انتقال س��هام توس��ط
ش��ركت متقاضي و كارگزار معرف تهيه و امضا ش��ده و در س��ايت فرابورس
منتش��ر ميشود .با تأييد مديرعامل فرابورس ،س��هام شركت متقاضي آمادة
نقلوانتقال خواهد بود.

