تاريخ1397/12/20 :
شماره/10255 :ن97/
اطالعيه پذيرهنويسي اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامي خاص)
از روز چهارشنبه مورخ 1397/12/22لغايت شنبه مورخ 1397/12/25
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به اطالع ميرساند ،پيرو صدور مجوز شماره  122/46305مورخ 1397/12/20سازمان بورس و اوراق بهادارمبني برر
انتشار اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامي خاص) ،شركت مزبور در نظر دارد اوراق يراد شرده را
كه مشخصات آن در اين اطالعيه درج شده است ،از طريق بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران پذيرهنويسي نمايد.
نام و نوع اوراق :اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز
صبا اروند –ملت14001222

نماد :اروند08

مبلغ اوراق پذيرش شده 7,000 :ميليارد ريال

تعداد اوراق پذيرش شده7,000,000 :ورقه

روش بازارگرداني :مبتني بر حراج

بازارگردان :شركت تامين سرمايه بانك ملت

متعهد پذيره نويس :شركت تامين سرمايه بانك ملت
نام و نوع اوراق :اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز
صبا اروند –نوين14001222

نماد :اروند09

مبلغ اوراق پذيرش شده 3.000 :ميليارد ريال

تعداد اوراق پذيرش شده 3.000,000 :ورقه

روش بازارگرداني :مبتني بر حراج

بازارگردان :شركت تامين سرمايه نوين

متعهد پذيره نويس :شركت تامين سرمايه نوين
نام و نوع اوراق :اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز
صبا اروند-لوتوس14001222

نماد :اروند10

مبلغ اوراق پذيرش شده 5.000 :ميليارد ريال

تعداد اوراق پذيرش شده 5,000,000 :ورقه

روش بازارگرداني :مبتني بر حراج

بازارگردان :شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متعهد پذيره نويس :شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان
نام و نوع اوراق :اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز
صبا اروند –سپهر14001222

نماد :اروند11

مبلغ اوراق پذيرش شده 5,000 :ميليارد ريال

تعداد اوراق پذيرش شده 5,000,000 :ورقه

روش بازارگرداني :مبتني بر حراج

بازارگردان :شركت تامين سرمايه سپهر

متعهد پذيره نويس :شركت تامين سرمايه سپهر
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مشخصات اوراق

مبلغ اسمي هر ورقه 1،000،000:ريال
نرخ سود عليالحساب 19 :درصد

نرخ اختيار خريد اوراق توسط باني 19 :درصد

مدت اوراق3 :سال

مواعد پرداخت سود :هر  6ماه يكبار از تاريخ انتشار

تعداد كل اوراق 20،000،000 :ورقه

مبلغ كل اوراق 20،000 :ميليارد ريال

تاريخ انتشار اوراق1397/12/22 :

تاريخ سررسيد اوراق1400/12/22 :

موضوع انتشار اوراق :خرید منافع حاصل از توسعۀ  11حلقه چاه نفت

نام ناشر :شركت واسط مالي مهر (با مسئوليت محدود)

ناشر

شماره و تاريخ ثبت ناشر1390/08/02 - 416632 :
مركز اصلي اقامت ناشر :تهران ،بلوار كشاورز ،جنب بيمارستان پارس ،خيابان ورنوس ،بن بست دوم ،شماره 2
موضوع فعاليت ناشر :خريد ،فروش ،اجاره ،ساخت و ايجاد دارايري جهرت انتشرار اوراق بهرادار برراي ترممين مرالي
طرحهاي مبتني بر معامالت موضوع عقود اسالمي ،مديريت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهرادار و انعقراد قراردادهراي
مربوطه ضروري در راستاي انتشار اوراق بهادار و ساير فعاليتهايي كه به منظور انجام موضوع فعاليت اصرلي شرركت
با كسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.
شماره و تاريخ ثبت باني1393/10/28 - 3503 :

باني

اركان اوراق

نام باني :شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص)
مركز اصلي اقامت باني :استان خوزستان ،شهرستان خرمشهر ،یارد یکم کارخانه اندود بتن.
موضوع فعاليت باني :توسعه میادین نفتی و گازی شاامل تهیاه طار توساعه ،ااارای طار توساعه باا هارزه ن ااری ،مطاهعاا
مهندسی ،حفاری چاههای نفتی و گازی ،نصب تاسیسا توهید و خطاو هوهاه انتقااف نفات و گااز ،تفکیاکگرهاا ،نماکزدایای،
شیرینسازی نفت و گاز ،تلمبه خانهها ،ایست اههای تقویت فشار گاز ،خرید کاال ،تجهیزا و مواد و تامین ماهی ماورد نیااز ااارای
پروژه با روش بیع متقابل و سایر روشها.

امين :موسسۀ آزمون پرداز ایران مشهود (حسابدار رسمی)
ضامن :شرکت ملی نفت ایران (ضامن اصل اوراق) 
صندوقهای بازنشست ی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (ضامن سود اوراق)

عامل فروش :شركت كارگزاري خبرگان سهام (سهامي خاص)
عامل پرداخت سود :شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سهامي عام)
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
تاريخ شروع پذيرهنويسي1397/12/22:

تاريخ پايان پذيرهنويسي1397/12/25 :

شبكه پذيرهنويسي :كارگزاران عضو فرابورس
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بازارگرداني اوراق :بازارگردانان به منظور ايجاد اطمينان نقدشوندگي اوراق ،همواره به قيمت بازار نسبت به خريد و فروش
اوراق در چهارچوب ضوابط قرارداد بازارگرداني اقدام خواهند كرد .اما سرمايهگذاران در صورت وجود مظنه بهترخريد يا فروش
به نسبت مظنههاي اعالم شده توسط بازارگردانان ،ميتوانند اوراق را با قيمت مظنه مد نظر خود معامله نمايند.
تعهدات متعهد پذيرهنويسي :اوراقي كه طي مدت پذيرهنويسي به فروش نرسند ،توسط متعهدين پذيرهنويسي خريداري
خواهند شد.
معامالت دست دوم اوراق :معامالت دست دوم اين اوراق پس از اتمام پذيرهنويسي ،در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس آغاز
ميشود .دارندگان و متقاضيان خريد ميتوانند با مراجعه به كارگزاران عضو فرابورس اقدام به خريد يا فروش اوراق نمايند.
نحوه پرداختهاي مرتبط با اوراق :از طريق شركت سپردهگذاري مركزي به حساب بانكي متصل به كدبورسي دارندگان واريز
خواهد شد.
كارمزد و هزينهها :كليه كارمزدها و هزينه پذيرهنويسي اوراق توسط باني اوراق پرداخت خواهد شد .لذا كارگزاران ،نبايد مبلغي
بابت كارمزد از مشتريان اخذ كنند .كارمزد معامالت دست دوم اوراق بر اساس نرخهاي مصوب فرابورس از خريداران و
فروشندگان دريافت خواهد شد.
(*)جدول سود روزانه پس از پايان دوره پذيرهنويسي متعاقبا اعالم خواهد گرديد.

ندا بشيري

مدري ازباراهي نوين مالي
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