تاريخ1399/05/07 :
شماره/2014 :و99/
اطالعیه پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری
صندوق سرمایهگذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری (قابل معامله در فرابورس ایران)
از روز شنبه مورخ  1399/05/11تا  1398/05/22به مدت 9روز کاری
به اطالع ميرساند « ،صندوق سرمایهگذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری» در نظر دارد واحدهای سرمايهگذاری خود را،
براساس مجوز شماره  122/68472مورخ 1399/05/06سازمان بورس و اوراق بهادار ،از طريق فرابورس ايران پذيرهنويسي نمايد .اين صندوق تحت
نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس مقررات ،اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد کرد و مشخصات آن به شرح ذيل ميباشد:
مشخصات صندوق
نام صندوق :صندوق سرمايه گذاری مديريت ثروت
صندوق بازنشستگي کشوری

نماد صندوق :مدیر

نوع صندوق :صندوق سرمايهگذاری در سهام

مدت فعاليت صندوق :نامحدود

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها50041 :

تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها1399/04/28 :

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 11736 :تاریخ ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار1399/05/01 :
حداقل سرمایه صندوق 400 :میلیارد ريال

حداکثر سرمایه صندوق 4.000 :ميليارد ريال

دوره فعاليت صندوق :از تاريخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر ميشود و به مدت نامحدود
موضوع فعاليت صندوق :سرمايهگذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس تهران و
فرابورس ايران ،گواهي سپرده کااليي ،اوراق بهادار با درآمد ثابت ،سپردهها و گواهيهای سپرده بانکي ميباشد .خصوصیات دارايي
های موضوع سرمايهگذاری و حد نصاب سرمايهگذاری در هر يک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.
نحوه و مشخصات پذيره نويسي
تاريخ شروع پذيرهنويسي 1399/05/11
تاريخ پايان پذيرهنويسي 1399/05/22
شبکه پذيرهنويسي شبکه کارگزاریهای عضو فرابورس ايران
نحوه پذيرهنويسي پذيرهنويسي به قيمت ثابت ( .معادل ارزش مبنا)
ارزش مبنای هر واحد سرمايهگذاری  10,000ريال
تعداد واحدهای سرمايهگذاری ممتاز پذيرهنويسي شده  10,000,000واحد
حداقل تعداد واحدهای سرمايهگذاری عادی قابل پذيرهنويسي  39,000,000واحد
حداکثر تعداد واحدهای سرمايهگذاری عادی قابل پذيرهنويسي  390,000,000واحد
تعداد واحدهای سرمايهگذاری قابل انتشار  400,000,000واحد
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مشخصات معامالتي
حداکثر تعداد واحد قابل خريداری توسط هر کد معامالتي حقیقي نامحدود
حداکثر تعداد واحد قابل خريداری توسط هر کد معامالتي حقوقي نامحدود
حداقل تغییرات قیمت)(Tick

 1ريال

مضارب هرسفارش) 1 (Lotواحد سرمايهگذاری
نحوه تسويه و پاياپای(*) T+2
بازار معامالت ثانويه بازار ابزارهای نوين مالي

نام

نوع
شرکت

شماره ثبت

تاريخ ثبت

محل ثبت

مشاور سرمايه گذاری فراز ايده
نوآفرين تک

سهامي
خاص

518892

96/08/29

تهران

شناسه ملي
14007219634

آدرس :شهر تهران ،محله شهرك قدس(غرب) -درختي ،بلوار شهید برادران نوراني(پارك) ،خیابان شهید محمود فخار
مقدم ،پالك ،24طبقه سوم
ايمیلinfo@irfintech.com :

تلفن91071072 :

بازارگردان

حسابرس

متولي

مشخصات کامل ارکان صندوق

مدير

*

تسويه و پاياپای ناشي از معامله واحدهای سرمايهگذاری اين صندوق ،دو روز پس از انجام و قطعي شدن معامله صورت ميپذيرد.

حسابرسي فراز مشاور ديلميپور

موسسه

3491

فکس43859183 :

67/09/10

تهران

10100218400

آدرس :تهران ،منطقه  19شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،محله امانیه ،خیابان همايون شهنواز (گلستان)،
بلوار نلسون ماندال ،پالك  ،244پاساژ الهیه،طبقه ششم ،واحد  /606تلفن26212858 :
حسابرسي و خدمات مديريت رهبین

موسسه

8977

75/03/28

تهران

10100379311

آدرس :شهر تهران ،آپادانا ،خیابان خرمشهر ،خیابان شهید محسن عربعلي ،پالك ،1طبقه اول ،واحد /6تلفن:
88523059
صندوق اختصاصي بازارگرداني ارزش
آفرين صندوق بازنشستگي کشوری

صندوق

43492

96/09/22

تهران

14007274530

آدرس :تهران ،خیابان فريمان ،خیابان بزرگمهر ،پالك ،38طبقه همکف /تلفن63486000 :

مديران سرمايهگذاری
نام و نام خانوادگي

سوابق تحصیلي و سوابق فعالیت حرفهای

سمیرا سلیماني

کارشناس ارشد مديريت مالي؛ دارای مدرك اصول بازار سرمايه ،مديريت سبد اوراق بهادار ،تحلیلگری،
معاملهگری ؛ مدير سبد مشاور سرمايهگذاری فراز ايده نوآفرين تک

حسین عبدی

کارشناس ارشد مديريت مالي؛ دارای مدرك اصول بازار سرمايه ،تحلیلگری ،مديريت نهادهای مالي،
مشاور عرضه و پذيرش؛ معاون مديريت دارايي مشاور سرمايهگذاری فراز ايده نوآفرين تک

معصومه میرمحمدی

کارشناسي ارشد  ،MBAدارای مدرك اصول بازار سرمايه ،تحلیلگری ،مديريت نهادهای مالي ،مشاور
عرضه و پذيرش ،کارشناس صندوقهای سرمايهگذاری مشاور سرمايهگذاری فراز ايده نوآفرين تک

*مديران سرمايهگذاری اشخاص حقيقي متخصص در امور مالي و سرمايهگذاری هستند که توسط مدير صندوق تعيين ميشوند .وظيفه آنها بررسي بازارها و خريد انواع داراييها بهنام
صندوق و در چهارچوب مقررات اساسنامه و اميدنامه صندوق ميباشد.

تهران ،بزرگراه حقاني ،نبش ديدارشمالي ،پالك 1
تلفن 88786157:نمابر89778232 :

No.1, Didar St, Haghani Highway,
Tehran, IRAN.
Tel:(+9821) 88786157, Fax: 89778232

صفحه 2

تاريخ1399/05/07 :
شماره/2014 :و99/

1

گروه مديريت ارزش سرمايه
صندوق بازنشستگي کشوری

14004810068

93/12/25

 470055تهران

محمود
طهماسبي

5,000,000
واحد

2

شرکت خدمات مديريت صندوق
بازنشستگي کشوری

10103584004

96/09/22

مهدی
عظيمي

3،000،000
واحد

3

کارگزاری صبا جهاد

10102702966

83/06/8

 229185تهران

عليرضا
مرادی

1،000،000
واحد

4

مشاور سرمايهگذاری فراز ايده
نوآفرين تک

14007219634

96/08/29

518892
تهران

مهدی
فرازمند

1،000،000
واحد

موسسين

رديف

نام موسس

شناسه ملي

تاريخ ثبت

شماره و محل ثبت

مديرعامل

ميزان دارايي

321168
تهران



خريد واحدهای  ETFمستلزم وجود کد معامالتي فعال در سیستم شرکت سپردهگذاری مرکزی است.



چنانچه سقف تعیین شده جهت پذيرهنويسي قبل از انقضای مهلت پذيرهنويسي تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد ،عملیات پذيرهنويسي متوقف
خواهد شد .مگر آنکه با درخواست مدير صندوق ،موافقت سازمان برای افزايش سقف واحدهای سرمايهگذاری قابل پذيرهنويسي اخذ گردد.



در صورتيکه در طول دوران پذيرهنويسي ،درخواست تعداد واحدهای صندوق از میزان تعیین شده جهت پذيرهنويسي بیشتر باشد ،مؤسسان
ميتوانند میزان واحدهای قابل پذيرهنويسي را با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار افزايش دهند.



در صورت عدم فروش واحدهای سرمايهگذاری به میزان حداقل تعیین شده در اساسنامه ،مؤسسان ميتوانند پذيرهنويسي را يکبار ديگر ،تمديد
نمايند.



در صورتي که مطابق مفاد اساسنامه به هر دلیل برای پذيرهنويسان ،واحد سرمايهگذاری صادر نشود ،وجوهي که به حساب صندوق در شرف تأسیس
واريز کردهاند؛ حداکثر  10روز (براساس اعالمیه) پس از پايان دوره پذيرهنويسي به حساب ايشان بازگردانده خواهد شد.



میزان تعهد و پرداخت مؤسسان 100 :درصد از واحدهای سرمايهگذاری ممتاز صندوق توسط مؤسسان صندوق تعهد شده است .مابقي واحدهای
سرمايهگذاری صندوق به ارزش مبنای واحدهای سرمايهگذاری برای پذيرهنويسي و خريد عموم عرضه ميگردد.



حقوق دارندگان واحدهای سرمايهگذاری ممتاز و عادی :هريک از دارندگان واحدهای سرمايهگذاری نسبت به تعداد واحدهای سرمايهگذاری خود،
در خالص داراييهای صندوق سهیماند ،اما حق تصمیمگیری در مورد داراييهای صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصراً از اختیارات مدير
صندوق است .صندوق دارای دو نوع واحد سرمايهگذاری عادی و ممتاز است .واحدهای سرمايهگذاری ممتاز در وهله اول متعلق به مؤسسان است.
اين واحدها غیر قابل ابطال ولي قابل انتقال ميباشد .مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمايهگذاری ممتاز تشکیل شده و هر يک از
دارندگان واحدهای سرمايهگذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمايهگذاری ممتاز از يک حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود .دارندگان واحدهای
سرمايهگذاری عادی در هر زمان مي تواند مطابق مفاد اساسنامه اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمايند.



نحوه تسويه و خالصسازی :تسويه معامالت واحدهای سرمايهگذاری انواع صندوقهای سرمايهگذاری قابل معامله از طريق شرکت سپردهگذاری
مرکزی اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت ميپذيرد .همچنین امکان خالصسازی ( )Netمعامالت واحدهای سرمايهگذاری انواع صندوقهای
سرمايهگذاری قابل معامله با معامالت انواع ديگر اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران وجود دارد .عملیات تسويه
و پاياپای معامالت اين صندوق به صورت ( )T+2صورت خواهد پذيرفت.



معامالت ثانويه :معامالت ثانويه واحدهای سرمايهگذاری صندوق سرمايهگذاری قابل معامله ،پس از اتمام پذيرهنويسي و ثبت صندوق ،در بازار
ابزارهای نوين مالي فرابورس آغاز ميگردد .دارندگان و متقاضیان خريد ميتوانند با مراجعه به کارگزاران عضو فرابورس اقدام به خريد يا فروش اين
واحدها نمايند.
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معافیت مالیاتي :باستناد مفاد تبصره  1ماده  " 7قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالي جديد در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلي اصل 44
قانون اساسي" ،بابت نقل و انتقال واحدهای سرمايهگذاری انواع صندوقهای سرمايهگذاری قابل معامله و صدور و ابطال آنها مالیاتي مطالبه نخواهد
شد.

اساسنامه و امیدنامه و ساير اطالعات تکمیلي صندوق در سايت شرکت فرابورس ايران به نشاني  www.ifb.irو نیز در تارنمای صندوق
به نشاني  /https://modirfund.irدسترس ميباشد.

علی
عارف قلیپور

سررپست مدرییت نهاداهی مالی و نوآوری
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