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 مدرییت نظارت رب نهاداهی مالی صاردکننده:

ری اساسنامه و امیدانمه صندوق سرماهیابالغ  موضوع: زود تقسیم س  با رد سهام گذا زۀ  ه کوچک ورد اندا  گزبر رد اندا

ری اهییس صندوق سرمان تأس ضیااهی کارگزاری  و کلیۀ متقشرکتسبدگردان،ماهی، اهی تأمین سرمخاطبین: شرکت  گذا

 

 با احترام؛

 "سهام و با تقسیم سود) در اندازۀ کوچک و در اندازۀ بزرگ(گذاری در صندوق سرمایه" ۀاساسنامه و امیدنام به پیوست

گردد. برداری ابالغ میبه تصویب رسید، جهت بهرهسازمان بورس و اوراق بهادار  ۀمدیرتوسط هیأت  14/05/1391در تاریخ که 

تقاضای خود را از طریق توانند؛ می ؛را دارند سهام و با تقسیم سوددر گذاری صندوق سرمایهتأسیس  قصدتمامی اشخاصی که 

نظارت بر  مدیریت /www.seo.ir "ن بورس و اوراق بهادار به آدرس رسانی سازمااطالع پایگاههای مربوطه در فرمتکمیل 

های در صندوقارسال نمایند. به این سازمان   "گذاریصندوق سرمایه /هاها و فرمنهادهای مالی/ ادارۀ امور نهادهای مالی/ فایل

شده در بورس یا بازار اول فرابورس در سهام پذیرفتهها، درصد از دارایی 70گذاری مذکور مطابق امیدنامه مربوطه حداقل سرمایه

                                                         مطابق امیدنامه در زمان ارائۀ درخواست مشخص شود.های تقسیم سود دورههمچنین مقتضی است؛  ؛شود گذاری میسرمایه
 

 ایوب باقرتبار 

 نهادهای مالی مدیر نظارت بر                                              

 رونوشت:    
 جهت استحضار؛سازمان مدیره اعضای محترم هیأت -      
 رییس محترم اداره امور کارگزاران؛ -      
 شرکت بورس و اوراق بهادار؛مدیرعامل محترم  -      
 مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران؛ -      
 رده گذاری مرکزی و تسویه وجوه؛پمدیرعامل محترم شرکت س -      
 دبیرکل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛ -      
 گذاری؛مدیرعامل محترم کانون نهادهای سرمایه -      
 الملل سازمان؛محترم روابط عمومی و امور بینمدیر عامل  -      
 مدیرمحترم پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی؛ -      
 ای؛رییس محترم ادارۀ ثبت و انتشار اوراق بهادار سرمایه -      
 رییس محترم ادارۀ ثبت و انتشار اوراق بهادار بدهی؛ -      
 ؛ها و بازارهامحترم نظارت بر بورس مدیر -      
 ؛مدیر محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران -      
 ؛مدیر محترم امور اعضاء شرکت بورس اوراق بهادار تهران -      
 افزار.تدبیرپرداز و رایان همافزاری مدیرعامل محترم شرکت نرم -      

http://www.seo.ir/%20مدیریت

