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 مدرییت نظارت رب نهاداهی مالی صاردکننده:
 شدهاوراق بهادار با ردآمد اثبت و با حداقل  سود تضمین گذاری رد اساسنامه و امیدانمه صندوق سرماهیابالغ  موضوع:

 گذاری ضیان تأسیس صندوق سرماهیااهی کارگزاری  و کلیۀ متقماهی، شرکتاهی تأمین سرمخاطبین: شرکت
 

 با احترام؛
ریخ در تا "شدهاوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمینگذاری در صندوق سرمایه" ۀاساسنامه و امیدنامبا توجه به تصویب 

صندوق تأسیس  قصدمذکور  ۀامیدناماساسنامه و سازمان بورس و اوراق بهادار، تمامی اشخاصی که مطابق  ۀمدیرط هیأتتوس  31/02/1390

های مربوطه فرمتکمیل تقاضای خود را از طریق توانند؛ می ؛را دارند شدهدر اوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمینگذاری سرمایه

به نهادهای مالی، موجود است  بخش معاونت نظارت بر،   www.seo.irرسانی سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس اطالع پایگاهکه در 

گذاری مذکور مطابق امیدنامه مربوطه های سرمایهدر صندوقمدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نمایند. 

همچنین مقتضی  شود؛می گذاریسرمایه ها، در اوراق مشارکت، گواهی سپردۀ بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابتدرصد از دارایی 70حداقل 

گذاری شود شده در بورس یا بازار اول فرابورس سرمایههای صندوق در سهام پذیرفتهدرصد از دارایی30درصد و حداکثر 10است؛ حداقل 

 های صندوق را تشکیل دهد. درصد از کل دارایی5شده در بازار اول فرابورس حداکثر طوری که سهام پذیرفتهبه

 ایوب باقرتبار                                                         

 نهادهای مالی مدیر نظارت بر                                            
 رونوشت:

 جهت استحضار؛سازمان مدیره اعضای محترم هیأت -
 رییس محترم اداره امور کارگزاران؛ -
 ر؛مدیرعامل محترم شرکت بورس و اوراق بهادا -
 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؛مدیر عامل محترم روابط عمومی و امور بین -
 م پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی؛مدیرمحتر -
 ای؛رییس محترم ادارۀ ثبت و انتشار اوراق بهادار سرمایه -
 رییس محترم ادارۀ ثبت و انتشار اوراق بهادار بدهی؛ -
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 ؛ها و بازارهامحترم نظارت بر بورس مدیر -
 ؛مدیر محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران -
 ؛کت بورس اوراق بهادار تهرانمدیر محترم امور اعضاء شر -
 افزار.تدبیرپرداز و رایان همافزاری مدیرعامل محترم شرکت نرم -


