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 .1مشخصات متقاضی
نام شرکت

نوع شخصیت حقوقی

شماره ثبت

تاريخ ثبت

محل ثبت

شناسه ملی

تاريخ بهرهبرداری

شماره پروانه بهرهبرداری

کد اقتصادی
آخرين سرمايه ثبتشده

موضوع فعالیت اصلی
شرکت(اساسنامه)

شرح مختصری از سابقه و
تاريخچه فعالیت شرکت
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 .5مشخصات سهامداران (اسامی سهامداران دارای بیش از  11درصد سهام شرکت ذکر شود)
تعداد سهام

نام سهامدار

درصد مالکیت

 .3مشخصات اعضاء هیئتمديره
سمت

نام و نام خانوادگی

به نمايندگی از

تلفن همراه

 .4اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت(روزنامه رسمی)
سمت

نام و نام خانوادگی
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تلفن همراه

تلفن مستقیم

 .2اطالعات تماس
کشور

استان

شهر

خیابان /کوچه

پالك

کد پستی

دفتر مرکزی(ثبتی)
شماره تلفن (کد شهر ذکر شود)

شماره دورنگار

پست الکترونیکی

وبسايت
کشور

استان

شهر

خیابان /کوچه

پالك

کد پستی

محل فعالیت شرکت تولیدکننده کاال
شماره تلفن (کد شهر ذکر شود)

شماره دورنگار

پست الکترونیکی

وبسايت

 .2ارتباط با مديران شرکت
مشخصات

سمت
مديرعامل
واحد بازاريابی و فروش
رئیس هیئتمديره
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شماره تماس

پست الکترونیکی

 .2نماينده شرکت جهت طی مراحل پذيرش و پیگیری امور
مشخصات

تلفن مستقیم

تلفن همراه

پست الکترونیک

 .8حسابرس و بازرس قانونی
حسابرس

اطالعات تماس

سابقه همکاری

حسابرس قبلی

بازرس قانونی

اطالعات تماس

سابقه همکاری

بازرس قبلی

بورس

نوع عضويت

 .9عضويت در ساير بورسها
تاريخ عضويت

شماره عضويت

 .11مالحظات قانونی
آيا دارايیهای شرکت و يا بخشی از آنها در رهن بانکها يا ساير مؤسسات است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،نام اعتباردهنده
و دارايیهای مربوطه ذکر شود.

آيا دعاوی حقوقی له يا علیه شرکت که بر نحوه يا تداوم فعالیت شرکت تأثیرگذار باشد وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن
جزيیات دعاوی ،آخرين وضعیت آن و تأثیر آن بر فعالیت شرکت ذکر شود.

 .11مشخصات کاال
نام التین

نام فارسی

تعداد خطوط /واحدهای

نام تولیدکننده کاال:

تولیدی:

نام و سطح ولتاژ پست(های) بالفصل

سوخت مصرفی)فقط در

نیروگاهی (فقط در خصوص کاالی برق

خصوص کاالی برق تکمیل

تکمیل شود)

شود):
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بازده(راندمان)تولید)فقط در خصوص

نحوه بستهبندی و حملونقل

کاالی برق تکمیل شود):
روش تولید /استخراج /نوع واحد
تولیدی

شرح مختصری در مورد کاالی مورد درخواست و مصارف آن
کارکردها ،شاخصههای مهم فنی ،نامهای معروف در بازار و...

مشخصات کیفی بر اساس پارامترهای موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت

گواهی کیفیت يا استاندارد مرتبط با

مجوز و تأيیديههای مرتبط با فعالیت

مرجع تائید کیفیت کاال /صدور

کاال

در صنعت مربوطه

مجوز و تأيیديهها

دوره اعتبار

 .15اطالعات تولید
سابقه تولید سال گذشته

شرح
ظرفیت اسمی(واحد)
میزان تولید خالص

محدوديتهای فنی ،قانونی و حقوقی مؤثر بر میزان تولید محصول
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سابقه تولید دو سال گذشته

سابقه تولید سه سال گذشته

 .13برآورد تولید در سال آتی
ظرفیت اسمی

میزان تولید خالص

محدوديتهای فنی ،قانونی و حقوقی مؤثر بر میزان تولید کاال

 .14اطالعاتی در مورد طرحهای توسعه شرکت شامل افزايش ظرفیت تولید ،افزايش خطوط تولید ،ارائه شود
نام طرح توسعهای

تاريخ پايان

تاريخ شروع

میزان افزايش ظرفیت تولید

 .12اطالعات تجاری و بازاريابی کاال
سال گذشته

شرح

دو سال گذشته

سه سال گذشته

میزان صادرات کاال
کشور
سال گذشته

شرح
میزان واردات کاال
کشور
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دو سال گذشته

سه سال گذشته

 .12میزان فروش کاال
سال گذشته

فروش در سال جاری
ظرفیت پیشبینیشده فروش در سال

میزان فروش کاال تا تاريخ تکمیل

جاری

فرم

دو سال گذشته

سه سال گذشته

پیشبینی فروش کاال در سال آينده

 .12اطالعات انبار (مشخصات انبارهايی که اين محصول در آن نگهداری میگردد يا خواهد شد)
نحوه انبارداری
آدرس انبار

نام انبار

ظرفیت

امکانات

وضعیت مالکیت انبارها (ملکی
،استیجاری و)....

 .18قراردادهای مهم فروش شرکت در ارتباط محصول موردتقاضای پذيرش
شرح مختصری از قراردادهای مهم شرکت در ارتباط با فروش کاال (در صورت وجود)
تاريخ و شماره قرارداد

موضوع قرارداد
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طــرف قرارداد

حجم قرارداد

 .19قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه

 .51ساير موضوعات
در صورت لزوم جزئیات مهم فنی يا قانونی بااهمیت که در اين فرم نیامده ،به همراه عنوان و شرح آن اضافه گردد

 .51نحوه تعیین قیمت پايه پس از پذيرش کاال در بورس

 .55اطالعات صنعت کاالی مورد درخواست(به همراه منابع اطالعات)
تاريخچه صنعت
عمدهترين تولیدکنندگان
عمدهترين مصرفکنندگان
میزان واردات ساالنه کاال
میزان صادرات ساالنه کاال
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 .53تعهدنامه پذيرش کاال
* مندرجات این فرم به جزء اطالعاتی که در امید نامه منتشر میشود محرمانه تلقی شده و اخذ اطالعات صرفاً جهت بررسی و طرح
موضوع پذیرش کاال در هیئت پذیرش یا کمیته عرضه بورس انرژی و رعایت مفاد دستورالعمل پذیرش است.
* مندرجات اين فرم حداقل توسط دو تن از مديران دارای حق امضاء شرکت (مديرعامل ويکی از اعضاء هیئتمديره) بررسیشده و بـدينوسـیله
صحت اطالعات ارائهشده تأيید و مسئولیت ارائه هرگونه اطالعات خالف واقع بر عهده امضاء کنندگان اين فرم است.

الف -الزامات گزارشگری
اطالعات عرضه در بورس طبق مقررات تهیه و در مهلت مقرر بهصورت کتبی/الکترونیکی ارسال شود.
نسبت به افشای دقیق و فوری اطالعات مهم و مؤثر بر قیمت معامالت کاال و تداوم عرضه در بورس ازجمله در موارد زير اقدام
شود:

 تغییر در برنامهريزی تولید ،فروش و تأمین مواد اولیه
 توقفهای پیشبینینشده در تولید و عرضه کاال

 پذيرش هرگونه تعهد که منجر به تغییر در میزان و نحوه عرضه کاال در بورس میگردد.
 کلیه رويدادهای مؤثر بر فعالیت ،وضعیت مالی و نتايج عملکرد شرکت

 چنانچه وضع شرکت ازنظر مالی ،تجاری ،اعتباری و مديريتی در مقايسه بازمان پذيرش يا نسبت به قبل نقصان يابد و
تداوم تولید امکانپذير نباشد ،ضمن ارسال گزارش به بورس که حاوی داليل و برنامهها باشد ،نسبت به رفع مشکالت
به وجود آمده اقدام و ظرف مدت تعیینشده از طرف بورس ،نسبت به اصالح ساختار و بهینهسازی روند فعالیت
کوشش نمايد.

 شرکت در صورت توقف فعالیت ،عالوه بر گزارش موضوع به بورس ،برنامۀ زمانبندی شروع مجدّد فعالیت خود را
اطالع دهد.
 شرکت هرگونه تغییر در ترکیب نمايندگان اعضای حقوقی هیئتمديره ،مديرعامل ،آدرس و تلفنهای شرکت و ساير
موارد بااهمیت را بالفاصله به بورس اطالع دهد.

 شرکت ساير اطالعات ی که طبق مقررات يا حسب مورد از سوی بورس درخواست میگردد ،طی مهلت مقرر تهیه و
ارسال نمايد.
ب-تعهد عرضه
عطف به ماده  11يا ( 53حسب مورد) دستورالعمل پذيرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس انرژی مصوب
 1391/2/59هیئتمديرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار ،شرکت تعهد مینمايد حداقل عرضه ساالنه و حداقل درصد عرضه در
بورس از کل تولید ساالنه برای تولیدکنندگان و از کل واردات ساالنه برای واردکنندگان را که توسط هیئت پذيرش يا کمیته
عرضه بورس انرژی در زمان پذيرش کاال مشخص میشود پذيرفته و رعايت نمايد.
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 شرکت تعهد مینمايد مادامیکه کاال در بورس پذيرفتهشده است ،شرايط کاال در زمان پذيرش ازجمله مشخصات آن و
استاندارد کیفی را رعايت نمايد و درصورتیکه عدم رعايت تعهدات فوق منجر به هرگونه خسارت خريداران کاال،
کارگزاران يا بورس گردد ،نسبت به جبران کلیه خسارات طبق مقررات اقدام نمايد.
تعهد عرضه پیشنهادی

د عرضه پیشنهادی متقاضی
جهت طرح در کمیته عرضه و یا هیات پذیرش
Comment [HH1]:

حداقل عرضه ساالنه(..................تن،مترمکعب و  )..و حداقل درصد عرضه در بورس از کل تولید ساالنه ..................و تناوب عرضه(روزانه،هفتگی،
ماهانه و ......................................)..

ج -سایر تعهدات

 شرکت تعهد مینمايد کارمزدهای پذيرش و درج کاال را بر اساس مبالغ اعالمی از سوی بورس پرداخت نمايد.

 امکان بازديد از خطوط تولید و انبارهای شرکت را بنا به درخواست هیئت پذيرش و يا بورس در هر زمان فراهم نمايد.

 شرکت و مديران آن ،مادام که کاالی ايشان در بورس پذيرفتهشده است ،کلیه قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار
ازجمله مفاد دستورالعمل پذيرش را رعايت نمايد.
 .54بازار -رينگ -تابلوی درخواستی
بازار

تابلو

رينگ

 فیزيکی

 داخلی

 مشتقه

 داخلی

 قرارداد سلف موازی استاندارد

 بینالمللی

 قرارداد آتی

 بینالمللی

 برق
 نفت و گاز
 ساير حاملهای انرژی

 قرارداد اختیار معامله
 فرعی
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 داخلی

 بینالمللی

 .52مستندات تکمیلی








مدارک تکمیلی به شرح زیر ارائهشده است:
اساسنامه شرکت
صورتهای مالی حسابرسی شده(اظهارشده به سازمان امور مالیاتی کشور با صالحديد بورس) آخرين سال مالی
آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی
آخرين آگهی دارندگان امضای مجاز شرکت در اداره ثبت شرکتها
کپی برابر اصل پروانههای فعالیت (ازجمله پروانه بهرهبرداری يا مجوز قانونی فعالیت از مراجع ذيصالح)
معرفینامه پذيرش از مراجع ذيصالح(برای کاالی برق دفتر خصوصیسازی صنعت برق /شرکت مديريت شبکه برق ايران)



آنالیز رسمی محصول در سربرگ با مهر شرکت و ممهور به مهر کارگزار پذيرش



مدارك قیدشده طبق مواد  8و  19دستورالعمل پذيرش بورس انرژی بنا بهضرورت

اينجانبان امضاکنندگان فرم درخواست پذيرش کاالی ..........با علم و آگاهی به الزامات و تعهدات خويش و شرکت در خصوص
رعايت مفاد دستورالعمل پذيرش (مصوب جلسه مورخ  1391/12/59هیئتمديرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار) و شرايط
مربوط به تداوم پذيرش کاال در بورس ،آيیننامهها و ساير مقررات شرکت بورس انرژی ،دستورالعمل اجرايی افشای اطالعات
شرکتهای ثبتشده نزد سازمان و ساير مقررات بازار اوراق بهادار .نسبت به تائید و امضای مندرجات ماده  1تا  52فرم
درخواست پذيرش کاالی ..........اقدام مینمايیم.
نام و نام خانوادگی

تاریخ :
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امضاء

سمت

مهر شرکت متقاضی پذیرش:

 .52جدول تطابق کاال

درصورتی که کاال مشابه باشد
توسط کارگزار پذیرش تکمیل می گردد
Comment [HH2]:

مشخصات کیفی کاالی اصلی پذيرششده

مشخصات کیفی کاالی مشابه موردتقاضای پذيرش
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 .52اظهارنظر مشاور عطف ماده 2
جناب آقای ....
مدیرعامل محترم بورس انرژی
با سالم

زمان تکمیل این متن حذف

Comment [HH3]:

گردد

صورتی که کاالی مورد درخواست Comment [HH4]:
اصلی باشد

احتراماً به پیوست مدارک و مستندات پذیرش کاالی  ..........شرکت  .......................بر اساس دستورالعمل پذیرش کاال و اوراق بهادار
مبتنی بر کاال در بورس انرژی ،ارائه میگردد .مستندات فوق مطابق ماده  2دستورالعمل مذکور تهیه ،و کامل بودن مدارک و
صحت مندرجات مورد تائید این کارگزاری است.
* تذکر با توجه به اصلی یا مشابه بودن کاالی موردتقاضا یکی از موارد زیر ارائه گردد
ضمناً نظر این شرکت در خصوص سنجش میزان آمادگی متقاضی در خصوص موارد موضوع ماده 9دستورالعمل به شرح ذیل
است:
 -1سابقه فعالیت قابلاتکا متقاضی در بازار کاالی موردپذیرش و وجود چشمانداز روشنی از تداوم فعالیت :
 -5امکان کشف عادالنه قیمت را در بورس با توجه به میزان عرضه کاال توسط متقاضی:
 -3مشمولیت محدودیتهایی ازجمله محدودیت قیمتگذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا که مانع از کشف عادالنه قیمت کاال
گردد:
اظهارنظر در خصوص تعهدات ارائهشده جهت رعایت و تداوم شرایط ماده:9
...

در صورتی که کاالی مورد

Comment [HH5]:

درخواست مشابه باشد

ضمناً نظر این شرکت در خصوص سنجش میزان آمادگی متقاضی در خصوص موارد موضوع ماده 22دستورالعمل به شرح ذیل
است:
 -1سابقه فعالیت قابلاتکا متقاضی در بازار کاالی موردپذیرش:
 -5مشمولیت محدودیتهایی ازجمله محدودیت قیمتگذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا:
 -3مطابقت مشخصات و استاندارد کاالهای مشابه با مشخصات و استاندارد کاالی اصلی پذیرفتهشده:
اظهارنظر در خصوص تعهدات ارائهشده جهت رعایت و تداوم شرایط ماده:22
...
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کلیه مندرجات فرم درخواست پذيرش کاالی..........از جنبه مطابقت با مستندات فنی ارائهشده و استانداردهای کاال ،بررسیشده و
هیچگونه مغايرتی در اطالعات ارائهشده در اين فرم درخواست پذيرش کاالی ..........و مستندات فوق مالحظه نشده است.
نام شرکت مشاور پذیرش.................................................................... :
آدرس و تلفن شرکت مشاور پذیرش................................................................................................:

نامه بر اساس مندرجات این Comment [HH6]:
فرم توسط شرکت کارگزار و در سربرگ بورس
انرژی تهیه و به بورس ارائه گردد

تاریخ :
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مهر و امضای مدیرعامل شرکت کارگزار پذیرش :

