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( 1( مواد   20گذاری موضوو  بنود  های سرمایهاز جمله صندوق سازمان بورس و اوراق بهاداراین صندوق با ثبت نزد 

های منظور تسهیل اجرای سیاسوتقانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید، به 1و بند   ( مادۀ  قانون بازار اوراق بهادار 

و بر اساس  اوراق بهادارو سازمان بورس ار خواهد آمد. صندوق تحت نظارت به شمکلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، 

نويساي در ماورد صاندوق اطالعاا  اياا اعالمياه پذيرهمقررات، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد کورد. 

ة و روياامياد ناماه  ،مل نيست . اطالعا  کامل راجع به ايا صندوق در اساسنامهگذاري مورد نظر کاسرمايه

نویسوی، ، امیدناموه و رویوۀ یذیر اساسونامه آن درج شده اسات.گذاري نويسي، صدور و ابطال واحد سرمايهپذيره

ر تارنموای دنیوز  .......... وشورکت ...................صندوق از طریق شعب معرفی شد  توسط  گذاریصدور و ابطال واحد سرمایه

 در دسترس عالقمندان است............................. صندوق به نشانی ........................

  .گذاري ............................صندوق سرمايه :نام (1

 گذاران و اختصاص آنها به خرید انوا  اوراق بهادارآوری وجو  از سرمایههدف از تشکیل صندوق، جمع :اهداف (2

ی و تأمین منافع برا های ناشی از مقیاسجوییهگیری از صرفگذاری، بهر به منظور کاهش ریسک سرمایه

  گذاران است.سرمایه

شد  در بورس تهران و سهام یذیرفتهگذاری در موضو  فعالیت صندوق، سرمایه موضوع و حدود فعاليت: (3

های دارایی است. خصوصیاتبانکی  ۀسپردهای ها و گواهیفرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرد 

 است.ذکر شد  ها در امیدنامهگذاری در هر یک از آنگذاری و حد نصاب سرمایهوضو  سرمایهم

ها و یس از تثبت نزد مرجع ثبت شرکدورۀ فعالیت صندوق از ابتدای اولین روز کاری بعد از  مد  فعاليت: (4

 یابد.ه میی ادامشمس سال سهشرو  شد  و به مدت اوراق بهادار و سازمان بورس دریافت مجوز فعالیت از 

 است.آن .......... ایرانی و محل اقامت  صندوقتابعیت این تابعيت و مرکز اصلي:  (5

روزناموووه های بعووودی صوووندوق کثیراالنتشوووار جهوووت اطالعیوووه روزناموووه روزناماااة کايراشنر:اااار: (6

 خواهد بود..............................................

 منتشر شد  است . آدرس ..........  در تارنمای صندوق به مؤسسان: هويت کامل و اقامرگاه (7

به تعداد ........... واحود صندوق  گذاری ممتازدرصد از واحدهای سرمایه100 ميزان تعهد و پرداخت مؤسسان: ( 8

........... اب ...............به حسو اند و معادل ارزش مبنای آنها به میزان .....................ریال را نقداًرا مؤسسان تعهد نمود 

گذاری های سورمایهانود. موابقی واحودبانک ..................................به نام صندوق در شرف تأسیس نقوداً واریوز کرد 

 گردد.نویسی و خرید عموم عرضه مییذیر  صندوق به ارزش مبنای ........... ریال برای

گذاری عوادی و ممتواز صندوق دارای دو نو  واحد سرمایهاند: خود در نظر گرفره مزايايي که مؤسسان براي ( 9

بول گذاری ممتاز در وهلۀ اول متعلق به مؤسسان است. این واحدها غیر قابل ابطال ولی قااست. واحدهای سرمایه

و هریوک از کیل شود  گذاری ممتواز تشوباشد. مجمع صندوق از اجتما  دارندگان واحودهای سورمایهانتقال می

گذاری ممتواز درصد ازکل واحودهای سورمایه 5گذاری ممتاز به شرط داشتن حداقل دارندگان واحدهای سرمایه

 ی در مجمع برخوردار خواهند بود .أصندوق، از حق ر

گذاری بوه نسوبت تعوداد هریک از دارنودگان واحودهای سورمایه گذاري:حقوق دارندگان واحدهاي سرمايه  (10

هوای گیری در مورد داراییاند؛ اما حق تصمیمگذاری خود، درخالص دارایی های صندوق سهیمیهواحدهای سرما

گوذاری صندوق در چارچوب اساسنامۀ آن منحصراً از اختیارات مدیر صندوق است. دارنودگان واحودهای سورمایه

 خود نمود  و سهم خوود توانند مطابق مفاد اساسنامه اقدام به ابطال واحدهای تحت تملکعادی در هر زمان می

 ر کارمزد ابطال، دریافت کنند.های صندوق یس از کسرا از خالص ارزش دارایی
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ریوال  1000،000گذاری برابور مبنای هور واحود سورمایه قیمت گذاري:حداقل و حداکار واحدهاي سرمايه (11

برابر ................ واحود وق ت صندگذاران برای شرو  فعالیهگذاری نزد سرمایحداقل تعداد واحدهای سرمایهاست . 

 گذاری خواهد داشت. گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد..... واحد سرمایهسرمایه

توولی، حسوابرس، مودیر و مؤسسوان، به غیور از م گذار:گذاري هر سرمايه( حداقل و حداکار واحد سرمايه12 

 %5گذاری و حوداکثر احود سورمایهو .......ار در هور زموان، حوداقل گذگذاری هر سورمایهتعداد واحدهای سرمایه

 گذاری خواهد بود.سرمایه هایحداکثر واحد

گذاری در واحدهای عادی ایون صوندوق نماینود، گذارانی که اقدام به سرمایهبرای سرمایه سود تضميا شده: (13]

گذاری و با شورایط منودرد در هر واحد سرمایه صدوریمت میزان ...... درصد ساالنه نسبت به قبازدهی به حداقل 

گذاری مشروط بر اینکه مودت سورمایهصندوق تضمین شد  است، سود  یاجبران خسارت توسط ضامن امیدنامه 

 *[جزئیات سود تضمین شد  در امیدنامه صندوق آمد  است. نباشد.شد  در امیدنامه روزهای مشخصکمتر از 

دناموه .و مطوابق امی................باشود کوه در مقواطعای میهوای دور ای یرداختصوندوق دار اي:(پرداخت دوره14[

 ای این بند اضافه شود{}در صورت وجود یرداخت دور ]شود.یرداخت می

 ه نوام صوندوقحسواب شومار  ............................. بو نويسي اولياه:م:خصا  حساب بانکي مربوط به پذيره(15

  وجوبورای واریوز و ..............................شعبه .نزد بانک .................. تأسیس.......................... در شرف .. گذاریسرمایه

 افتتاح شد  است. مؤسساننویسان و نقدی یذیر 

اعت ..... روز ز و توا سوغوامدت یذیر  نویسی اولیه ازسواعت ..... روز ........ موور. ............... آ نويسي:( مد  پذيره16

 ......... مور. ....................... ادامه خواهد داشت.

نویسی تکمیل و وجوو  مربوطوه ( چنانچه سقف سرمایۀ تعیین شد  قبل از انقصای مهلت یذیر 1تبصر   

 نویسی متوقف خواهد شد. تأمین گردد، عملیات یذیر 

گذاری به میوزان حوداقل تعیوین شود  در اساسونامه، ه( در صورت عدم فروش واحدهای سرمای2تبصر   

عت ...... توا سواوز از سواعت ......... موور. .................. ربار، به مدت ..نویسی را یکتوانند یذیر می مؤسسان

 ........... مور. ........... تمدید نمایند.

گذاری صوادر ایهان، واحد سرمنویسیذیر  که مطابق مفاد اساسنامه به هر دلیل برای( در صورتی3تبصر   

ۀ ورروز یوس از یایوان د 5انود؛ حوداکثر ، وجوهی که به حساب صندوق در شرف تاسیس واریز کرد نشود

 د.شنویسی به حساب ایشان بازگرداند  خواهد یذیر 

 ( مدارک مورد نياز براي پذيره نويسي:17

( بورای شوخص هاصویر آنۀ معتبر به همرا  تگذرنام و کارت ملی یا شناسنامهشامل اصل مدارك هویتی  -

 ؛هایا نمایندگان آن گذاریمتقاضی سرمایهحقیقی 

گذار شخص حقوقی باشد، مدارك ثبتی شخص حقوقی  شامل اصول مودارك ثبوت که سرمایهدر صورتی -

ت دهندۀ صاحبان امضای مجاز شوخص حقووقی و حودود اختیوارانظیر آگهی تأسیس و مدارکی که نشان

 ها(.می و تصویر آنها باشد نظیر آگهی در روزنامۀ رسآن

نویسی، با مراجعه به نویسی باید در مهلت تعیین شد  برای یذیر مندان به یذیر عالقه نويسي:( چگونگي پذيره18

(، فرم یذیر  نویسی را دریافت نمایند؛ سوپس مبلوم موورد منتخب  مندرد در ییوست سه اساسنامه یکی ازشعب

این اعالمیه واریز کرد  و فیش مربوطه را بوه همورا  فورم  .....گذاری را به حساب مذکور در بند ر برای سرمایهنظ

                                                 
 شود.گذاری که حداقل سود تضمین شده دارند تکمیل میهای سرمایهاطالعات مربوط به این بند درمورد صندوق *
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در شعبه تحویول دهنود. جزئیوات های کوچک{}مدیر در صندوقثبت شد  به نمایند  مدیر نویسی تکمیلیذیر 

   است. آمد گذارینویسی، صدور و ابطال واحد سرمایهرویۀ یذیر بیشتر در 

های آگهوی و شوامل هزینوه های تأسویس صوندوق مجموو  هزینوه :افزار، مجامع و نرمهاي تأسيسهزينه (19

های برگوزاری مجوامع صوندوق و (، هزینوههار هزینوههای گروهوی، برگوزاری جلسوات و سوایتبلیغات در رسانه

 حوداکثر معوادل ،مان شرو  فعالیت صندوقتا ز هاتارنما و خدمات یشتیبانی آن افزار،های دسترسی به نرمهزینه

 بینی شد  است.ییش ندوقبا ارایه مدارك مثبته و تصویب مجمع ص.............................................. ریال 

 صوندوق، اساسونامه موالكیدنامۀ یا امنویسی و اساسنامه در صورت وجود هرگونه تضاد میان این اعالمیه یذیر  (20

 د بود.عمل خواه

ات ونی و مصوبثبت این صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قان (21

رد ارشوی در موواین سازمان و شفافیت اطالعاتی بود  و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصویه و سف

 باشد.نمی سازمان بورس و اوراق بهاداراین صندوق توسط 
 


