بسمه تعالی
تاریخ..............................:
شماره............................:

ابالغیه
شمارۀ ابالغیه1396/9/27-12020096 :
صادرکننده:مدیریت نظارت برنهادهای مالی
موضوع :ابالغ اساسنامه و امیدنامۀ نمونه «صندوق سرمایهگذاری ارزی»
مخاطبین :کلیۀ متقاضیان تأسیس صندوق سرمایهگذاری ارزی
با سالم و احترام؛
به اطالع میرساند؛ در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسۀ هیﺄت مدیره سازمان مورر  ،1396/07/26مرضورع
راهانوداز صووقدو هووا سوورمایهگوورار ارز مووررد مرات ووا وورار گرتووا و اساسووقامه و امیدناموۀ نمرنووه
«صقدو سرمایهگرار ارز » به تصریب رسید .اساسقامه و امیدنامۀ مرکرر جها بهرهبوردار بوه ویرسوا
ابالغ میگردد.
کلیات مربرط به ساختار و چارچرب تعالیا صقدو سرمایهگرار ارز بهشرح زیر اسا:
 ساختار صقدو مبتقی بر صدور و ابطال اسا؛
 ذکر واژه "ارز " در عقران صقدو الزامی اسا؛
 حدا ل سرمایه صقدو به ارز مقتخب و در حال حاضر معادل یکصد میلیارد ریال میباشد؛
 صقدو دارا واحدها سرمایهگرار ممتاز و عاد میباشد .اختیارات و ویژگیها دارندگان واحدها
مرکرر مشابه سایر صقدو ها سرمایهگرار که دارا واحدها ممتاز و عاد هستقد ،میباشد؛
 کلیه دریاتاها از سرمایهگراران و ورداخا به آنان به ارز مقتخب صقدو انجام میگیرد .صقدو میتراند
تقها به یک ارز مشخص که از ابتدا تعیین و اعالم نمرده اسا ،ا دام به تعالیا نماید؛
 کلیه مقابع صقدو صرتاً باید در بانک مقتخب که دارا مجرز مرحله سرم تعالیا عملیات ارز صادر
شده ترسط بانک مرکز جمهرر اسالمی ایران اسا و نام آن در امیدنامه اعالم میشرد ،سپردهگرار
شرد .صقدو نمیتراند مقابع خرد را به سرمایهگرار در سایر داراییها اختصاص دهد؛
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 صقدو تا د تضمین و یا نر ویشبیقی سرد اسا و با ترجه به ترکیب داراییها آن رکن ضامن
ن دشرندگی نیز در این صقدو ها وجرد ندارد؛
 هزیقهها صقدو و کارمزدها ارکان همگی به ارز مقتخب محاسبه و در حسابها مقظرر میشرد و
 NAVصقدو نیز به ارز مقتخب محاسبه و اعالم میگردد؛
 درخراساها صدور و ابطال واحدها صقدو به یما وایان روز کار ارائه درخراسا اعمال میشرد.

مت اضیان محترم در صررت تمایل به تاسیس صقدو سرمایهگرار ارز میترانقد نسبا به دریاتوا تورم-
ها مربرطه از طریق تارنما این سازمان به آدرس  www.seo.irا دام و وس از تکمیل ،درخراسا خرد
را به همراه مدارک و مستقدات مربرطه ،به این سازمان ارسال نمایقد.
مراتب جها اطالع و بهرهبردار ابالغ میگردد.

محمد رضا معتمد
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:
 -اعضای محترم هیأتمدیره سازمان جهت استحضار؛
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