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رضه اولیه سهام شرکت اطالعیه کارنماد )لیزینگ کارآفرین ع  (ول
 

 225 تعداد 12/03/1400مورخ  شنبهچهاررساند در روز به اطالع کلیه فعاالن محترم بازار سرمایه می

 هشتادمینو  به عنوان پانصد "آفرینلیزینگ کار" تاز سهام شرک درصد 15معادل سهم   میلیون

واسطه گری های "در بخش های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکتشرکت در فهرست 

اجاره داری "و طبقه  "سایر واسطه گری های مالی"گروه  "مالی به جز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی

قیمت عرضه  کشف جهت به شیوه ثبت سفارش " ولکار "بازار دوم و در نماد های در فهرست نرخ "مالی

 خواهد شد.
 :باشدعرضه به شرح زیر می مشخصات

 زمان شروع ثبت سفارش متعاقبا در روز عرضه اعالم خواهد شد ورود ثبت سفارش زمان

 سهم 150 یو حقوق یقیهر کد حق هیسهم حداکثر

 ریال 2200 متیق سقف

 ریال 2090 متیق کف

 بانک کارآفرینکارگزاری  عرضه ریمد

 بانک کارآفرینشرکت  عرضه متعهد

 کارآفرین کارگزاری صندوق آرمان کارآفرین،صندوق مشترک دیخر متعهد

  از کل سهام قابل عرضه(   %50پنجاه درصد ) دیسقف تعهد خر

 

  الزم بذکرست:

به غیر از  فرآیند کشف قیمت جهت عرضه به عموماز کل سهام قابل عرضه در میلیون سهم  150تعداد 

سهم نیز صرفأ به  میلیون 75گذاری در روز عرضه اختصاص خواهد یافت و تعداد های سرمایهصندوق
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به قیمت کشف شده در روز  17/03/1400شنبه مورخ دو گذاری در روز معامالتیصندوق های سرمایه

 .اختصاص خواهد یافت 12/03/1400عرضه مورخ 

اختصاص ساز و کار عملیاتی سهمیه صندوق های سرمایه گذاری به پیوست اعالم میگردد و هم چنین 

 .گذاری متعاقبا اعالم خواهد شدصندوق های سرمایه سهمیه به

شده جهت ثبت سفارش  ورود سفارش صرفاً با کد معامالتی و در دوره زمانی و محدوده قیمتی تعیین

باشد. کلیه مشتریان بر خط نیز می توانند با سفارش بصورت گروهی مجاز نمیباشد و ورود امکانپذیر می

 توجه به شرایط ذکر شده فوق نسبت به ورود سفارش اقدام نمایند.
پس از اتمام دوره ثبت سفارش، کشف قیمت با توجه به وضعیت سفارشات ثبت شده در دوره ثبت  

نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس لعمل پذیرهدستورا 17سفارش و مطابق با مفاد مندرج در ماده 

 خواهد بود.  14/10/1395اوراق بهادار تهران مصوب 

نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران به جهت مشاهده متن دستورالعمل پذیره

ها در بخش قوانین و مقررات و یا به قسمت دستورالعمل  04/11/1395مورخ  18532/181اطالعیه شماره 

 مراجعه شود. تارنمای شرکت بورس اوراق بهادار تهران

به تعداد تخصیص داده شده در روز عرضه اولیه، « ولکار»همچنین خریداران عرضه اولیه در نماد  -

 دارای اختیار فروش تبعی این سهام با مشخصات زیر خواهند بود:
 103هکار نماد

 (ولکار) لیزینگ کارآفرینسهام شرکت  پایهدارایی 

 بانک کارآفرین کنندهعرضه

 2،750 قیمت اعمال

 11/03/1401 سررسید

 شرایط تسویه تعهدات

فروش  اریاعمال از دارنده اوراق اخت متیکننده به قسهم توسط عرضه دیخر

توسط بورس و  یاعمال اعالم متیق نیمابه التفاوت آخر پرداخت ایو  یتبع

 نیدر صورت توافق طرف دیدر سررس هیپا ییدارا یمبنا متیق
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 ندارد معامالت ثانویه

 فرآیند اعمال

در صورت وجود شرایط اعمال، و در صورت ارائه  103اعمال اوراق هکار-

 پذیر خواهد بود.درخواست توسط دارنده اوراق امکان

 گذار تمایل به اعمال اوراق مذکور دارد، باید درخواستدر صورتی که سرمایه-

خود را در روز سررسید طبق رویه اعالمی بورس در زمان سررسید به این 

 اعالم نماید. شرکت

 

گذاران اعم از به تعداد خرید نماد ولکار در روز عرضه اولیه، به کد معامالتی سرمایه 103اوراق هکار

را  103هکار گذاران امکان انجام معامله در نماداشخاص حقیقی یا حقوقی تخصیص داده شده و سرمایه

 نخواهند داشت.

گذاران قبل از سررسید ذکر شده در جدول فوق، اوراق تبعی در صورت فروش سهام ولکار توسط سرمایه

 ایشان نیز به تعداد فروش رفته از اعتبار ساقط شده و قابل اعمال نخواهد بود. 

توانند درخواست اعمال م میگذاران محتردر صورت نگهداری سهام و اوراق تبعی تا روز سررسید، سرمایه

به شرکت بورس اوراق بهادار تهران اعالم نموده تا سهام ایشان در نماد  طبق رویه اعالمی بورسخود را 

 کننده اوراق تبعی واگذار گردد.ولکار، با قیمت اعمال به عرضه

نکات قابل  ریسا اعمال و طیاز شرا یو آگاه شتریکسب اطالعات ب یبرا توانندمیمحترم  گذارانهیسرما

 «رانیدر بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ا یمعامالت اوراق اختیار فروش تبع»توجه، به دستورالعمل 

 .ندیمحترم سازمان بورس و اوراق بهادار، مراجعه نما رهیمد أتیه 14/06/1397مصوب 

 لیزینگ کار آفرینشرکت گذاری سهام به پیوست گزارش کارشناسی در خصوص ارزشالزم به ذکرست 

 باشد. می در دسترس (ولکار نماد)
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