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 ابالغیه
 20/8/1397 -12020115 ابالغیه: ۀشمار

 نهادهای مالیمدیریت نظارت برصادرکننده:

-هیسرما یهااساسنامه صندوق"نمونه و   " یجسورانه و خصوص یگذارهیسرما یهاصندوق سیدستورالعمل تأس"ابالغ موضوع:

  "یخصوص یگذار

 یجسورانه و خصوص گذاریهای سرمایهمتقاضیان تاسیس صندوقکلیۀ   مخاطبین:
 

 احترام؛سالم و با 

 هایصندوق اندازیموضوع راه ،14/06/1397ت مدیره سازمان مورخ هیأمین جلسۀ دوو  سیو  پانصدرساند؛ در به اطالع می

 یراستا اصالحات نیمورد موافقت قرار گرفت. در ا یگذارهیسرما یهااز انواع صندوق یکیبه عنوان  یخصوص گذاریهیسرما

 ه ای ص ندوق  سیدستورالعمل تأس  "اعمال شد و به عنوان  "جسورانه گذاریهیسرما هایصندوق سیدستورالعمل تأس"در 

صندوق »نمونه اساسنامه  نچنیهم .دیگرد یدستورالعمل قبل نیگزیو جا افتینام  رییتغ "یو خصوص هجسوران گذاریهیسرما

-به یخصوص گذاریهیصندوق سرما تیمربوط به ساختار و چارچوب فعال اتی. کلدیرس بیبه تصو «یخصوص گذاریهیسرما

 است: رزی شرح

 هیدرصد از مجموع سرما 35. حداقل باشدیم الیر اردیلیم 500صندوق ثابت است و حداقل برابر  هیسرما 

 ؛شود هینقداً تأد س،یدر زمان تاس دیصندوق، با

 یدارندگان واحدها هایتیو مسئول اراتیاست. اخت یممتاز و عاد گذاریهیسرما یواحدها یصندوق دارا 

در  کنی. لباشدیهستند، م یممتاز و عاد یواحدها یکه دارا گذاریهیسرما هایصندوق ریمذکور مشابه سا

کم . دستاندتیدر اولو ندوقمنابع ص عیدر هنگام توز یعاد گذاریهیسرما یصندوق، دارندگان واحدها نیا

 ؛ددهیم لیممتاز تشک یگذارهیسرما یگذاری صندوق را واحدهااز کل واحدهای سرمایه درصد  30

 ارکان صندوق شامل مدیر، متولی و حسابرس است؛ 

  گذاریسرمایه دورۀ عنوان، بهآنسال ابتدایی  4 حداکثرسال خواهد بود که  7دورۀ فعالیت صندوق حداکثر برابر 

 گردد؛ می تعیین صندوق

 تحت تملك  گذاریهیسرما یتعداد واحدهاو ریال است  ونیلیگذاری برابر یك مهر واحد سرمایه یقیمت اسم

 ؛واحد باشد 1000کمتر از  تواندیدر هر زمان نم گذارهیهر سرما
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 با شرایط تعیین شده  عامیسهام هایشرکتعام و یسهام ریغ هایشرکتگذاری در صندوق مجاز به سرمایه

پذیر صورت با هدف کسب و حفظ کنترل شرکت سرمایههای صندوق گذاریسرمایه باشد.در اساسنامه می

 پذیرد؛می

 یو مقررات، توسط دارندگان واحدها نیقوان ریمفاد اساسنامه و سا تیاست که با رعا یادنامهیام یصندوق دارا 

تعیین شده در حداقل شامل موارد باید صندوق  دنامهی. امگرددیم هیصندوق ته ریممتاز و مد یگذارهیسرما

 اساسنامه باشد.

 گ ذاری هیصندوق سرما»نمونه اساسنامه چنین و هم "یو خصوص هجسوران گذاریهیسرما هایصندوق سیدستورالعمل تأس"
 گردد.ابالغ میبرداری به پیوست جهت بهره «یخصوص

توانند حسب مف اد دس تورالعمل پیوس ت،    خصوصی می گذاریهیصندوق سرمامتقاضیان محترم در صورت تمایل به تاسیس 

درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات مربوطه، به دبیرخانه کمیته بررسی مستقر در شرکت فراب ورس ای ران ارس ال    

 نمایند.

، امک ان تص دی   15/08/1397م ورخ   12020114بق مفاد ابالغیۀ ش مارۀ  الزم به ذکر است؛ نهادهای مالی واجد شرایط ط

 گذاری خصوصی را دارند.سمت مدیریت صندوق سرمایه

 گردد.برداری ابالغ میمراتب جهت اطالع و بهره

 

 

 

 
 

 رونوشت:       

 اوراق بهادار؛مدیرۀ سازمان بورس و  اعضای محترم هیأت 
 

 محمدرضا معتمد

 نهادهای مالی مدیر نظارت بر
 


