شمارۀ درخواست ......................:

تاريخ درخواست.................... :
صندوق سرمايهگذاری مشترك شاخصی كارآفرين
ثبت شده به شماره  53801نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره  72572نزد اداره ثبت شركت ها و مؤسسات

فرم پذيرهنويسی يا درخواست صدور واحدهای سرمايهگذاری
سرمايهگذار با مشخصات زير:
□ شخص حقيقي :نام و نام خانوادگي  .........................................شماره شناسنامه  .......................محل صدور  .......................شمارۀ ملي ............................

□

شخص حقوقي :نام  ..................................................شماره ثبت  ..........................محل ثبت ............................................شناسۀ ملي ...........................................

که قبالً فرم مشخصات سرمایهگذار را تکميل و به صندوق ارائه نموده است ،مبلغ  ......................................................................ریال معادل (به حروف )
 .......................................................................................................................................ریال را به منظور سرمایهگذاری در صندوق فوق به حساب بانکي صندوق واریز
نمودهاست .
مشخصات وجه واريزی:
نوع پرداخت

شماره سند پرداخت

تاريخ پرداخت

بانک پرداخت كننده

نام شعبۀ بانک

تکمیلكنندۀ فرم با درج عالمت مشخص شود.

نماینده قانوني سرمایهگذار
قيم سرمایهگذار
شخص سرمایهگذار وکيل سرمایهگذار ولي سرمایهگذار
توضيح  :در صورتيکه این فرم به وسيله وکيل ،ولي ،قيم یا نمایندۀ قانوني سرمایهگذار تکميل شدهاست ،مشخصات وکيل ،ولي ،قيم یا نمایندۀ قانوني
سرمایهگذار باید قبالً طي فرم مشخصات سرمایهگذار ارائه شدهباشد.
نام ونام خانوادگی تکمیل كنندۀ فرم

امضاء تکمیل كننده

محل تأيید هويت و امضای تکمیل كنندۀ فرم( :این قسمت توسط نمایندۀ مدیر ثبت در شعبه ،دفترخانه اسناد رسمي ،سفارت یا کنسولگری ایران در خارج از
کشور یا مراجعي که به این منظور در سایر کشورها تعيين شدهاند ،تکميل و تأیيد شود).

هویت و امضای تکميلکنندۀ فرم به شرح فوق مورد تأیيد است.
نام و نام خانوادگی نماينده مدير ثبت

امضاء و مهر

«شرايط و مقررات عمومی صندوق سرمايه گذاری مشترك شاخصی كارآفرين»
 -1دوره فعاليت صندوق به مدت سه سال تمام مي باشد ،که در صورت تصویب مجمع و تأیيد سازمان بورس اوراق بهادار ،قابل تمدید مي باشد.
 -2ارزش اسمي هر واحد سرمایه گذاری معادل  1,000.000ریال مي باشد .اما نرخ صدور و ابطال آن در هر زمان بر اساس خالص ارزش روز دارایي های صندوق
(  )NAV: Net Asset Valueمحاسبه و در هر روز از طریق شبکه به شعب و همچنين سایت اینترنتي صندوق اعالم مي شود .ابطال واحدهای سرمایه
گذاری به ارزش روز و پرداخت وجه حاصل از آن طي مهلت مقرر از طرف بانک کارآفرین به عنوان ضامن نقدشوندگي صندوق ،تضمين شده است.
 -3برای صدور گواهيهای سرمایه گذاری ،کارمزدی معادل مبالغ درج شده در اميدنامه صندوق دریافت ميشود .در صورت ابطال واحدهای سرمایه گذاری خریداری
شده کمتر از  11روز از زمان تأیيد صدور ،کارمزد معادل  %1قيمت  NAVابطال از سرمایه گذار کسر خواهد شد.
 -4سازمان بورس و اوراق بهادار از طرف سرمایه گذاران و ارکان صندوق ،به عنوان داور جهت حل و فصل کليه اختالفات و دعاوی حقوقي ناشي از تفسير یا اجرای
اساسنامه صندوق ،قرارداد های مرتبط و قوانين مربوطه تعيين شده و سازمان بورس و اوراق بهادار حق خاتمه کليه اختالفات با صلح را دارا مي باشد.
 -5مدیر صندوق کارگزاری کارآفرین به نمایندگي از طرف سرمایه گذاران ،منافع صندوق را طبق مفاد اميدنامه سرمایه گذاری خواهد کرد .مالکان گواهي های
سرمایه گذاری ،به نسبت تعداد واحدهای سرمایه گذاری خود ،به طور مشاع مالک دارایي های صندوق محسوب مي شوند ،ولي حق تصميم گيری در مورد دارایي
های صندوق را ندارند.
 -6در صدور و یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری ،قيمت صدور و یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست ،مالک عمل خواهد بود.
 -7در صورت انصراف سرمایه گذار از خرید واحدهای سرمایه گذاری تا ساعت  15روز ارائه درخواست صدور ،وجوه مربوطه در پایان همان روز منحصراً از طریق
حساب بانکي سرمایه گذار مسترد خواهد شد.
 -8صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصي کارآفرین بر اساس اساسنامه و اميدنامه ی خود اداره مي شود .اطالعات بندهای فوق برگرفته از این اساسنامه و اميدنامه
بوده و دربرگيرنده تمام موارد مذکور در اساسنامه یا اميدنامه نيست .متن کامل اساسنامه و اميدنامه ی صندوق در تارنمای صندوق به آدرس
( )www.karafarinindexfund.comو همچنين شعب کارگزاری بانک کارآفرین جهت مطالعه موجود است .لذا با مطالعه کليه شرایط و آگاهي از
رسيک های صندوق اقدام به سرمایه گذاری مي نمایم.

امضاء

نام سرمايه گذار /نماينده سرمايه گذار:

درخواست لغو
احتراماً با توجه به انصراف اینجانب از سرمایه گذاری ،خواهشمند است نسبت به لغو درخواست و استرداد وجوه واریز آن به حساب اینجانب اقدام فرمایيد.
نام و نام خانوادگی سرمايه گذار /نماينده قانونی سرمايه گذار:

امضاء

