سازمان بورس و اوراق بهادار

رویۀ اجرایی انتشار اوراق مشارکت

كدp-sp-02 :

در اجراي مفاد قانون بازار اوراق بهادار ،ناشراني كه اوراق مشاركت در دست انتشار آنها مشمول ثبت نزد سازمان
تشخيص داده شده ،بايد نسبت به انجام مراحل ذكرشده در بخش دوم اقدام نمايند .در غير اين صورت ،جهت تعيين
معافيت يا شمول ثبت نزد سازمان بايد مراحل بخش نخست را رعايت نمايند .مراحل انجام امور به شرح زير است:
بخش نخست :تعيين معافيت یا شمول ثبت
ناشر اوراق مشاركت براي انتشار و عرضۀ اين اوراق بايد نسبت به تعيين وضعيت معافيت از ثبت نزد سازمان يا عدم
معافيت اوراق در دست انتشار خود اقدام نمايد.
تذكر مهم :چنانچه ناشر براساس مقررات ،اوراق مشاركت در دست انتشار خود را مشمول ثبت تشخيص دهد ،نيازي
به طي مراحل اين بخش نداشته و ميتواند اقدامات خود را از بخش دوم آغاز نمايد.
مرحلۀ اول:
ناشر اوراق مشاركت بايد به منظور تعيين معافيت يا عدم معافيت اوراق در دست انتشار خود مدارك و مستندات زير را
براي سازمان ارسال نمايند:
 استعالم ثبت،
 مستندات و مجوزهاي قانوني انتشار اوراق مشاركت اخذشده از مراجع ذيصالح،
مرحلۀ دوم:
در صورتي كه براساس اطالعات و مستندات ارائهشده ،اوراق مشاركت در دست انتشار معاف از ثبت شناخته شود ،ناشر
ميتواند با رعايت قوانين و مقررات مربوطه نسبت به انتشار اوراق مشاركت اقدام نمايند.
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بخش دوم :صدور مجوز انتشار و عرضۀ اوراق مشارکت
ناشري كه اوراق مشاركت در دست انتشار آن مشمول ثبت نزد سازمان اعالم گرديده به يکي از نهادهاي مالي داراي
مجوز مشاوره عرضه مراجعه مينمايد .اقدامات ضروري به ترتيب عبارتند از:
مرحلۀ اول:
مشاور به نمايندگي از ناشر جهت دريافت موافقت اصولي تأمين مالي از طريق انتشار اوراق مشاركت به سازمان مراجعه
مينمايد .اقدامات ضروري به ترتيب عبارتند از:
( )1ارائۀ مستندات زير جهت دريافت موافقت اصولي تأمين مالي از طريق انتشار اوراق مشاركت به سازمان:
 يک نسخه از قرارداد ناشر با مشاور طبق قرارداد نمونۀ مشاورۀ عرضه،
 فرم تکميلشدۀ تقاضاي ثبت اوراق مشاركت،
 گزارش توجيهي تأمين مالي از طريق انتشار اوراق مشاركت،
 اظهارنظر حسابرس در خصوص گزارش توجيهي تأمين مالي از طريق انتشار اوراق مشاركت،
 مصوبۀ ركن ذيصالح ناشر در خصوص اجازۀ تأمين مالي از طريق انتشار اوراق مشاركت،
در صورتي كه قبالً با رعايت مقررات اخذ شده است،

 گزارش فني و اقتصادي طرح موضوع انتشار اوراق مشاركت با تأييد مشاور فني طرح،
در صورتي كه هدف از انتشار اوراق مشاركت اجراي طرحهاي توليدي و ساختماني باشد،

 آخرين صورتهاي مالي حسابرسيشدۀ ناشر،

در صورتي كه قبالً از طريق سامانۀ كدال به سازمان ارائه نشده است.

 آخرين اساسنامۀ ثبتشده ناشر،

در صورتي كه قبالً از طريق سامانۀ كدال به سازمان ارائه نشده است.

 نامۀ قبولي سمت اركان زير مطابق فرمهاي تعيينشده توسط سازمان:
 ضامن،
 عامل فروش،
 متعهد پذيرهنويسي،
 بازارگردان،
 امين.
( )2سازمان درخواست دريافتشده را رسيدگي و در صورت كامل بودن مستندات از حيث شکلي و محتوايي ظرف
مدت  30روز به درخواست پاسخ ميدهد.
( )3در صورت اعالم موافقت اصولي سازمان با درخواست ارائهشده ،مشاور به نمايندگي از ناشر اقدامات بعدي را
انجام ميدهد.
مرحلۀ دوم:
مشاور پس از دريافت موافقت اصولي قراردادهاي زير را مطابق فرمهاي سازمان تهيه و اقدامات الزم جهت انعقاد اين
قراردادها توسط طرفين را فراهم مينمايد:
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تأييديۀ شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويۀ وجوه (سهامي عاام) جهات وارياز وجاوه
پرداختي از طرف ناشر در سررسيد يا سررسيدهاي معين به حساب دارندگان اوراق،
قرارداد عامليت فروش اوراق مشاركت،
قرارداد تعهد پذيرهنويسي اوراق مشاركت،
قرارداد بازارگرداني اوراق مشاركت،
قرارداد ضمانت،
قرارداد امين.

مرحلۀ سوم:
مشاور پس از تکميل امضاي قراردادهاي الزم ،به نمايندگي از طرف ناشر جهت دريافت مجوز انتشار اوراق مشاركت به
سازمان مراجعه مينمايد:
( )1ارائۀ مستندات زير جهت دريافت مجوز انتشار اوراق مشاركت به سازمان:
 بيانيۀ ثبت اوراق مشاركت،
 يک نسخه از قراردادهاي منعقده ميان اركان،
 فرم تأييديۀ بانکي در خصوص اختصاص حساب بانکي براي جمعآوري وجوه ناشي از فروش اوراق
مشاركت،
 اعالميه پذيرهنويسي اوراق مشاركت،
 نامۀ تأييد سازمان در رابطه با شرايط بازارگرداني اوراق شامل دامنۀ مجاز نوسان ،حداقل سفارش
انباشته ،حداقل معامالت روزانه ،و حداقل دورۀ زماني مورد قبول براي بازارگرداني هر ورقۀ بهادار،
در صورتي كه بازارگرداني بر مبناي دستورالعمل بازارگرداني در بورس /فرابورس انجام ميشود.

( )2در صورت مطابقت مستندات ارائهشده با موافقت اصولي صادره و فرمهاي تعيينشده ،سازمان اقدام به صدور
مجوز انتشار اوراق مشاركت مينمايد.
مرحلۀ چهارم:
پس از دريافت مجوز انتشار اوراق مشاركت ،ناشر با همکاري مشاور ،با رعايت مقررات ،نسبت به انتشار اوراق مشاركت
به شرح زير اقدام مينمايد:
( )1عرضۀ اوراق مشاركت از طريق عامل فروش در مهلت تعيينشده،
( )2ارائۀ درخواست تمديد مهلت فروش اوراق مشاركت در صورت لزوم از طريق مشاور با رعايت مقررات،
( )3در صورت عدم فروش كامل اوراق مشاركت در نظر گرفتهشده در مهلت مقرر و دورۀ تمديد احتمالي ،متعهد
پذيرهنويسي ظرف مهلت تعيينشده بايد اقدام به واريز وجوه الزم و خريد اوراق باقيمانده نمايد،
( )4نتايج عرضه و فروش اوراق مشاركت بايد حداكثر ظرف مدت  15روز با استفاده از فرمهاي تعيينشده به
همراه فايل الکترونيک فهرست خريداران اوراق مطابق فرمهاي شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و
تسويۀ وجوه ،توسط مشاور به سازمان اعالم گردد.
( )5سازمان نتايج عرضه را بررسي نموده و در صورت صحت ،تأييديۀ تکميل فرآيند و برداشت وجوه از حساب را
صادر مينمايد.
صفحۀ  3از 4

( )6در صورت عدم تأييد عرضه ،ناشر از طريق عامل فروش ملزم به عودت وجوه سرمايهگذاران حداكثر ظرف
مدت  15روز از تاريخ اعالم سازمان ميباشد.
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