فرم درخواست فروش  /اطالعیه عرضه

شماره سریال..... :

شرکت کارگزاری ..................................

در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران

تاریخ1300/00/00 :

خواهشمند است کاال با مشخصات ذیل را در تاریخ  .................................در بورس انرژی ایران عرضه نمایید:
نماد کاال

نام تجاری کاال

مشخصات کاال

تولیدکننده

حجم عرضه

حداکثر افزایش عرضه

( برحسب واحد اندازه گیری حامل انرژی)

( برحسب واحد اندازه گیری حامل انرژی)

نوع معامله

قیمت پایه

واحد قیمت

شرایط پرداخت وجه

زمانبندی و شرایط تحویل

سررسید تحویل کاال

مکان تحویل

امکان انجام معامالت
قرارداد سلف موازی

بازار هدف

نوع بسته بندی
در صورت وجود

توضیحات

مالحظات و شرایط ویژه:

شرکت کارگزاری

عرضه کننده
اینجانب  /شخص حقوقی با آگاهی و پذیرش کلیه قوانین و مقررات بازار سرمایه و تعهدات ناشی از این درخواست ،اختیار طی کلیه مراحل و تشریفات قبل ،حین و بعد از معامله را در حدود قوانین و مقررات به شرکت کارگزاری اعطا

شرکت بورس انرژی ایران

نمودم .همچنین اعالم میدارم کلیه مسئولیت های ناشی از عرضه ی کاال(ها) ی فوق را بر عهده گرفته و پاسخ گوی هرگونه خسارات و ادعاهایی که از عدم ایفای تعهدات وفق فرم حاضر حاصل شود در برابر کارگزار عرضه کننده،

با توجه به ماده  24و  33دستورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس انرژی ،درخواست عرضه کننده ی فوق به استحضار می رسد .خواهشمند است پس از بررسی تضامین وی نزد اتاق پایاپای مطابق ماده  14و 15

بورس انرژی ایران و خریدار ،خواهم بود .ضمناً شرایط تسویه این معامالت به شکل نگهداری وجه  / سپردن تضامین الزم و دریافت وجه  است.

دستورالعمل ثبت و سپرده گذاری کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس انرژی ،نسبت به انتشار اعالمیه عرضه اقدامات الزم را معمول فرمایید.

نام عرضه کننده:

مهر و امضای عرضه کننده:

این درخواست بدون امضا یا مهر عرضه کننده و مهر و امضای شرکت کارگزاری فاقد اعتبار است.

مهر و امضای کارگزاری عرضه کننده:

نسخه اول  :کارگزار

نسخه دوم :عرضه کننده
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