مقررات جدید در خصوص بازار پایه فرابورس ایران

بازار پایه :بازاری در فرابور ایران است که در راستای اجرای ماده  99قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران صرفا به
منظور ثبت نقل و انتقال اوراق بهادار ثبت شدهای که در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته نشده یا پذیرش آنها لغو شده
است تشکیل شده و بر اساس ماده  36قانون احکامی دائمی برنامههای توسعه کشور به فعالیت خود ادامه میدهد .بازار پایه شامل تابلو
"پایه زرد"" ،پایه نارنجی" و "پایه قرمز" میباشد.
به ترتیب ناشرانی که در دوره مورد رسیدگی حائز معیارهای ذیل باشند در تابلوی «پایه زرد» درج میشوند:
 مجموع روزهای تاخیر در ارائه اطالعات مطابق با «دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان»
بیشاز  100روز نباشد


دفعات عدم ارائه صورتهای مالی مطابق با دستورالعمل مزبور ،بیش از  2مرتبه نباشد



ناشر حداقل یک صورت مالی حسابرسی شده ارائه کرده باشد.

نمادهای پایه ب که صورت مالی شفاف ندارند و و نمادهای بازار ج که با بهبود وضعیت همراه خواهند بود .این نمادها دو روز در هفته
بدون دامنه نوسان و سه روز در هفته با رشد قیمت یک ریالی معامله خواهند شد.

تابلوی پایه نارنجی:
از سوی دیگر ناشرانی که حائز حداقل یکی از معیارای زیر از جمله در
 دوره مورد رسیدگی حائز شرایط تابلوی «پایه زرد» یا تابلوی «پایه قرمز» نباشند


ظهارنظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به هر یک از صورتهای مالی شرکت اصلی یا تلفیقی گروه از نوع عدم
اظهارنظر یا اظهارنظر مردود باشد ،در تابلوی پایه نارنجی در میشوند.

به عبارت دیگر ،تابلوی نارنجی ،نقش بازار ج را ایفا میکند با این تفاوت که بازار ج ،سه روز در هفته معامله میشدند اما حاال هر روز
معامله میشوند ولی فقط  1روز در هفته بدون دامنه نوسان معامله شده و مابقی روزها تقریبا در یک قیمت معامله خواهند شد.
تابلوی پایه قرمز:
مطابق دستورالعمل جدید در رده بندی تابلوی قرمز نیز حداقل یکی از معیارهای زیر برای ناشر در نظر گرفته خواهد شد؛


رای بدوی یا قطعی مراجع قضایی مبنی بر ورشکستگی ناشر صادر شده باشد.

 مجمع عمومی فوقالعاده یا مراجع قضایی رأی به انحالل ناشر داده باشند
 ناشر در سررسید دورههای رسیدگی حداقل سه سال متوالی صورتهای مالی حسابرسی شده ارائه نکرده باشد .در این صورت
ناشر در تابلوی «قرمز» معامله خواهد شد.
همچنین در دستورالعمل مزبور عنوان شده که بازنگری در طبقهبندی ناشران بین تابلوهای بازار پایه به واسطه نحوه ارائه صورتهای مالی،
دو مرتبه در سال در پایان مردادماه و دی ماه هر سال توسط کمیته درج صورت میپذیرد .در سایر موارد ،تغییر طبقه بندی بالفاصله
صورت خواهد گرفت.

