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بسمه تعالی

تخ
" ع رضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندا رد ربق شرکت مارد صصی تولید نیروی ربق حرارتی رد نماد سحرا" 022
به اطالع کلیه کارگزاران محترم عضو بورس انرژی ایران ميرساند؛ پیرو انتشار اطالعیه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد
برق شرکت مادر تخصصي تولید نیروی برق حرارتي در نماد سحرا  022در تاریخ  ،1399/12/03از روز سه شنبه مورخ
 1399/12/05به مدت  5روز کاری تعداد  2،448،836قرارداد سلف موازی استاندارد برق با قیمت پایه هر قرارداد 2،858،500
ریال در نماد معامالتي "سحرا  "022به روش حراج ناپیوسته به عموم سرمایهگذاران عرضه ميگردد.
در خصوص ورود سفارش به سامانه معامالت توجه به موارد ذیل ضروری است .1 :با توجه به وجود محدودیت  7رقمي در درج
قیمت قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصي تولید نیروی برق حرارتي در سامانه معامالت بورس انرژی ایران
قیمت هر قرارداد به صورت  6رقمي (معادل  )285،850در سامانه معامالت نشان داده ميشود .از آنجاییکه قیمت واقعي هر
قرارداد مبلغ  2،858،500ریال ميباشد ،به منظور خرید تعداد مشخصي قرارداد ،کارگزاران ميبایست پس از ضرب تعداد سفارش
در عدد  ،10نتیجه را در قسمت تعداد وارد نمایند .بعنوان مثال برای ثبت سفارش خرید به میزان  100قرارداد در سامانه ،ميبایست
عدد  100را در  10ضرب نموده ،حاصل آن یعني عدد  1000را در قسمت تعداد وارد نمایند .2 .حداقل تعداد قرارداد قابل
خریداری توسط هر کد معامالتي حقیقي یا حقوقي "یک" قرارداد ميباشد که بر اساس بند  1این اطالعیه در قسمت تعداد ،عدد
 10را ميبایست وارد نمایند . 3 .هیچگونه محدودیتي در خرید این قرارداد توسط اشخاص حقیقي یا حقوقي وجود ندارد.4 .
محدودیت حجمي برای هر سفارش  200،000عدد معادل  20،000قرارداد ميباشد .5 .طول دوره عرضه اولیه  5روز کاری ،از روز
سه شنبه مورخ  1399/12/05لغایت روز دوشنبه مورخ  1399/12/11ميباشد .6 .تسویه حساب و پایاپای این قراردادها به صورت
 T+1ميباشد .7 .پس از اتمام دوره عرضه اولیه ،معامالت ثانویه این قراردادها حداکثر  10روز کاری پس از اتمام دوره عرضه
اولیه در بازار مشتقه بورس انرژی تابلوی سلف موازی استاندارد آغاز ميگردد.
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