بسمه تعالی

تاسیخ اًتطاس92/06/04 :

شرکت بورس انرژی

(سهامی عام)

اطالعیه معامالتی در بازار مشتقه
نام تابلو :تابلَی لشاسداد سلف هَاصی استاًذاسد
نام اوراق بهادار مبتنی بر کاال" :لشاسداد سلف هَاصی استاًذاسد" کاالی بشق دس "دٍسُّای هصشف" هؼیي ٍ
"دٍسُّای تحَیل" هطخص
نماد معامالتی اوراق بهادار مبتنی بر کاالً :واد کنباسی سٍصاًِ تحَیل 92/07/08
DAP00 PFL EXD920708
موضوع اطالعیه :اطالػیِ ػشضِ اٍلیِ لشاسداد سلف هَاصی استاًذاسد بشق کنباسی سٍصاًِ جْت تحَیل دس تاسیخ
92/07/08
مخاطب :کلیِ کاسگضاساى داسای هجَص فؼالیت دس بَسس اًشطی ،ػشضِ کٌٌذگاى هجاص ٍ کلیِ ضشکتّای خشیذاس ٍ
فشٍضٌذُ هجاص داسای کذ هؼاهالتی دس بَسس اًشطی
متن اطالعیه :با تَجِ بِ ثبت داسایی (ظشفیت لابل تَلیذ بش حسب هگاٍات) ًیشٍگاُّای ریل ًضد ضشکت سپشدُگزاسی
هشکضی اٍساق بْاداس ٍ تسَیِ ٍجَُ ًیشٍگاُّای ریل با هجوَع ظشفیت  6511هگاٍات دس ّش ساػت لابلیت ػشضِ دس ًواد
فَقالزکش سا داسًذ:
فْشست ػشضِ کٌٌذگاى هجاص:
ً-1یشٍگاُ پشًذ
ً-2یشٍگاُ لن
ً-3یشٍگاُ سوٌاى
ً-4یشٍگاُ گیالى
ً-5یشٍگاُ کاضاى
ً-6یشٍگاُ ضْیذ هٌتظشی
ً-7یشٍگاُ سبالى
ً-8یشٍگاُ اسٍهیِ
ً-9یشٍگاُ خَی
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ً-10یشٍگاُ یضد
ً-11یشٍگاُ ًیطابَس
ً-12یشٍگاُ هطْذ
ً -13یشٍگاُ ضشیؼتی
ً -14یشٍگاُ سٌٌذج
ً-15یشٍگاُ هایغ ساصی گاص
ً -16یشٍگاُ کاصسٍى
ً-17یشٍگاُ سیکل تشکیبی فاسس
ً -18یشٍگاُ ضْذای پاکذضت (دهاًٍذ)
ً -19یشٍگاُ سیکل تشکیبی ضْیذ هٌتظش لائن
ً -20یشٍگاُ ضْیذ هٌتظش لائن
ً -21یشٍگاُ کٌَْج
* :دس صَست افضایص یا کاّص تؼذاد ًیشٍگاُّای فَق ،فْشست ًیشٍگاُّای داسای لابلیت ػشضِ دس بَسس اًشطی دس جذٍل "ًیشٍگاُّای
داسای لابلیت ػشضِ دس بَسس اًشطی" دس بخص باصاسّا دس سایت بَسس اًشطی اػالم هیگشدد.
الصم بِ رکش است دس صَست پزیشش سایش ًیشٍگاُّا دس بَسس اًشطی یا دسیافت کذ هؼاهالتی تَسط آًْا (با ّواٌّگی ضشکتّای بَسس
اًشطی ،هذیشیت ضبکِ بشق ایشاى ٍ سپشدُگزاسی هشکضی) ٍ طی هشاحل ثبت داسایی ًیشٍگاُّای هزکَس ًضد ضشکت سپشدُگزاسی هشکضی ٍ
سػایت همشسات ثبت سفاسش دس بَسس اًشطی اهکاى ػشضِ بشق ایي ًیشٍگاُّا ًیض دس ًوادّای کن باسی سٍصاًِ فشاّن خَاّذ بَد.
** :الصم بِ رکش است سایش ًوادّای کنباسی سٍصاًِ ،هطابك "ضابطِ باصگطایی ٍ طَل دٍسُ هؼااهالتی ًوادّاای لشاسدادّاای سالف هاَاصی
استاًذاسد بشق دس بَسس اًشطی"( ،پیَست ضواسُ  1هطخصات لشاسدادّای سلف هَاصی استاًذاسد بشق دس باَسس اًاشطی) دس سٍصّاای آتای
گطایص هییابٌذ.
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