مزاياي پذﯾرش شرکتھا در فرابورس اﯾران
بر اساس مقررات  ،کليه مزاﯾای موجود برای شرکتھای پذﯾرفته شده در بورس  ،برای اوراق بھادار و سھام
شرکتھای پذﯾرفته شده در فرابورس نيز تعرﯾف شده اند .در مجموع فرابورس اﯾران ،بازاری منعطف و در
عين حال تحت نظارت دقيق سازمان بورس و اوراق بھادار به شمار می رود که پذﯾرش در اﯾن بازار به
معناي معرفي و شناخت شرکت در سطح ملي بوده و مزاياي متعددي براي شرکت پذيرفته شده به
ارمغان می آورد ،از جمله:
• تامين مالي آسان و ارزان
کارکرد اصلي بازارھای اوراق بھادار  ،تجھيز ،جمع آوري و ھدايت پس اندازھاي کوچک مردم براي اجراي
طرح ھاي بزرگ اقتصادي است تا شركتھا با شراﯾطی آسانتر بتواند از مزاﯾای تامين منابع ارزان قيمت از
طرﯾق بازار سرمايه ،استفاده كنند .عالوه بر فروش سھام و افزاﯾش سرماﯾه ،راھکارھاﯾی از قبيل
انتشاراوراق مشارکت ،انتشارگواھی سپرده سرماﯾه گذاری خاص و ...برای شرکتھای پذﯾرفته شده در
فرابورس پيش بينی شده است.
• افزاﯾش نقد شوندگی سھام
تا پيش از فعاليت فرابورس فقط سھام شرکتھاﯾی که در بورس اوراق بھادار تھران پذﯾرفته شده بود ،امکان
معامله در محيطی شفاف و رقابتی را داشتند و شرکتھاﯾی که نمی توانستند شراﯾط پذﯾرش در بورس را
احراز کنند از دسترسی به چنين امکانی محروم بودند .اما با اﯾجاد فرابورس اﯾران ،شرکتھا با شراﯾط ساده
تر می توانند در اﯾن نھاد پذﯾرش شوند و از مزﯾت ھای بازار منسجم و شفاف بھره مند شوند.ھمچنين
سھامداران عمده و خرد برای خرﯾد و فروش سھام به چاپ آگھی و استفاده از روشھای بازارﯾابی سنتی
نياز ندارند و به سھولت می تواند سھام خود را با مراجعه به کارگزاران با ھزﯾنه ای کمتر در اﯾن بازار
بفروشند.
• بھره مندي از معافيت مالياتي شرکتھاي پذيرفته شده در فرابورس
بر اساس اليحه توسعه ابزارھا و نھادھاي مالي جديد  ،شرکتھاي پذيرش شده در فرابورس ايران مشمول
مزاياي مالياتي قابل توجھي خواھند شد و عالوه بر اينکه بين  ٥تا  ١٠از ماليات بر در آمد اين شرکتھا
مشمول تخفيف می شود؛ ماليات نقل وانتقال سھام اين شرکتھا ھمانند بورس نيم درصد خواھد بود.
• نقل و انتقال سھام بصورت آسان -سريع و کم ھزينه
ھم اکنون براي نقل و انتقال سھم شرکتھاي خارج از بورس فرآيند اداري پيچيده اي و وقت گيري وجود
دارد و اجرای کليه مراحل مستلزم صرف وقت و تشرﯾفات اداری پيچيده است اما با شروع فعاليت فرابورس
و پذيرش شرکتھا در اﯾن بازار نقل و انتقال آنھا به سھولت انجام می گيرد .
• شفافيت و اعتبار قيمت سھام بواسطه مبادله در فرابورس
با توجه به نظارت و شفافيت مکانيسم عرضه و تقاضا قيمت سھام شرکتھا در فرابورس مبين شرايط
روشني براي وضعيت مالي شرکت است و در ھمه معامالتي که شرکت و يا سھامداران آن انجام مي
دھند ،مي تواند مبناي عمل قرار گيرد.ھمچنين مي تواند مبنای وثيقه گذاری واعتباردھی شرکت ھا
باشد.

• اطالع رساني ھماھنگ و عادالنه به سرمايه گذاران بالفعل و بالقوه
پس از پذيرش سھام شرکتھا در فرابورس ،مکانيسم قانوني و مراجع رسمي براي اعالم اطالعات شرکت
ايجاد ميشود و در آن ارائه اطالعات ،شفافيت بيشتر عملکرد مديران شركتھا خواھد شد .ھمچنين با
ارائه گزارش ھای مالی دوره ای تحت نظر حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بھادار ،سھامداران و
ساﯾر سرماﯾه گذاران به اطالعات حسابرسی شده دسترسی پيدا می کنند.
• بھره گيري از امکان وثيقه گذاري سھام و اخذ ساده تر تسھيالت بانکي
با توجه به اينکه ھم اکنون بانکھا فقط سھام شرکتھاي بورسي را به عنوان وثيقه براي ارائه تسھيالت
قبول مي کنند ،پس از پذيرش سھام شرکتھا در فرابورس ،امکان وثيقه گذاري سھام و اخذ تسھيالت بر
روي سھام شرکت ھای پذﯾرفته شده در اﯾن بازار ھم امكان پذير می شود .چون با پذيرش سھام شرکت
درفرابورس  ،يک مرجع رسمي بر انجام معامالت شرکت نظارت دارد و قيمت سھام در شراﯾط عادالنه
عرضه و تقاضا تعيين می شود ،لذا سيستم بانکی با شراﯾط ساده تری اقدام به وثيقه گرفتن سھام
شرکت می کند .زﯾرا در صورت وثيقه شدن سھام ،امکان انجام معامله بر روي آن وجود ندارد و ارزش
گذاری سھام وثيقه شده از سوی ﯾک مرجع رسمی به نام فرابورس صورت گرفته است.
• معرفي شرکت و محصوالت به طيف وسيعي از اقشار جامعه و افزايش اعتبار شرکت
با توجه به اينکه فرابورس و بازار سرمايه مخاطبان گسترده ای دارد ،ورود شرکت به بازار سرمايه موجب
آشنايي قشر وسيعي از مصرف کنندگان با خريداران کاال و خدمات شرکت مي شود وبی شک مخاطبان
شرکت را افزايش خواھد داد.

• صدور اوراق مشارکت و گواھی سپرده
در حال حاضر پذﯾره نوﯾسی اوراق مشارکت و گواھی سپرده در شبکه بانکی ھزﯾنه ھای زﯾادی را برای
ناشردر بر دارد،چراکه بخش قابل توجھی از منابع حاصله می باﯾست نزد بانک برای بازخرﯾد اوراق سپرده
گذاری شود وخرﯾداران نيز از بازار دست دوم اﯾن اوراق بی بھره ھستند.
فرابورس تمھيدات الزم برای پذﯾره نوﯾسی وانتشار اوراق مشارکت وابزار ھای مالی خاص برای تامين
مالی پروژه ھای موردنظر در فرابورس اندﯾشيده است  .از اﯾن رو انتشار اوراق مشارکت و گواھی سپرده
سرماﯾه گذاری خاص درفرابورس وانجام معامله دست دوم اﯾن اوراق در فرابورس ھزﯾنه تامين مالی ناشر
را به شدت کاھش می دھد وسرماﯾه گذاران را از ﯾک بازار نقد پذﯾر و قابل اتکا برخوردار می کند.
• پيش بيني فرايند ساده خروج از فرابورس
در صورتي که به ھر دليل سھامداران عمده شرکتي تصميم بگيرند ،شرکت خود را از فرابورس خارج کنند.
در دستورالعمل پذيرش ساز و کاري به اين منظور در نظر گرفته شده است که با گذراندن فرآيند مشخصي
امکان خروج ازاﯾن بازار وحتي تبديل شرکت به شرکت سھامي خاص به سادگي امکان پذير خواھد بود .

