صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

رویۀ پذیرهنویسي ،صدور و ابطال واحد سرمایهگذاري:
 )1تعاریف :
در این رویه ،کلیۀ اصطالحات تعریف شده در اساسنامۀ صندوق به همان معانی بهکار میروند .ساایر اصاطالحات دارام معاانی یار
میباشد:
 -1-1نمایندۀ سرمایهگذار :منظور شخصیاست که ا طرف سرمایهگذار اقدام میکند و شامل وکیال ،ویای و قای سارمایهگذار و
نمایندۀ قانونی وم (نظیر صاحبان امضام مجا ا طرف اشخاص حقوقی) میگردد.
 -2-1رویه :منظور رویۀ پذیرهنویسی ،صدور و ابطال واحد سرمایهگذارم صندوق سرمایهگذارم (رویۀ حاضر) میباشد.
 )2مراحل شناسایي سرمایهگذار:
 -1-2برام پذیره نویسی یا صدور واحدهام سرمایهگذارم ابتدا باید سرمایهگذار یا نمایناده وم ،باه یيای ا شاع مادیرببت (کاه
فهرست آنها در پیوست این رویه آمده است) مراجعه کرده و فرم مشخصات سرمایهگذار و نمایندۀ وم (مطابق نموناۀ انتهاام ایان
رویه) را تحویل گرفته و تيمیل نماید .درصاورتیکه امياان تيمیال فارم ا طریاق پایاااه ایيترونیيای صاندوق فاراه شدهباشاد،
سرمایهگذار میتواند فرم را در پایااه ایيترونیيی صندوق ،تيمیل نماید .نحوۀ امضام این فرم پا

ا تيمیال در بناد  2-2توضای

داده شدهاست.
 -2-2پ

ا تيمیل فرم مشخصات سرمایهگذار و نمایندۀ وم ،فرم مذکور توسا سارمایهگذار یاا نماینادۀ وم امضاای میشاود .در

صورتیکه فرم در پایااه ایيترونیيی صندوق ،تيمیل شدهباشد ،پرینت آن تهیه و امضای میشود .در صورتیکه امضای ایيترونیا
پایااه ایيترونیيی صندوق پیشبینی شده و سرمایهگذار مراحل مربوط به دریافت رمز یا امضای ایيترونی

در

را گذراناده باشاد ،امضاای

ایيترونی

فرم کافی است و نیا م به پرینت فرم و امضام آن نیست.

 -3-2پ

ا انجام مرحلۀ  ،2-2در صورتیکه فرم ا طریق امضام ایيترونی  ،امضای شود بدان معنیاست که مراحل احارا هویات

سرمایهگذار در مان اعطام امضام ایيترونی

انجام شدهاست؛ در غیر این صورت ال م است هویت و امضام سرمایهگذار یا نماینادۀ

وم بر روم فرم مشخصات سرمایهگذار و نمایندۀ وم تأیید شود .تأییدیۀ مذکور ا طرق یر اميانپذیر است:
 ) 1-3-2ا طریق مراجعه به یيی ا شع مدیر ببت (که فهرست آنها در پیوست این رویه آمدهاست) و تأیید فرم توس نماینادۀ
مدیر ببت در آن شعبه،
 )2-3-2ا طریق مراجعه به یيی ا دفاتر اسناد رسمی در داخل ایران و اخذ تأییدیۀ امضای،
 )3-3-2ا طریق مراجعه به سفارتخانهها یا کنسویارمهام جمهورم اسالمی ایران در خارج ا کشور و اخذ تأییدیۀ امضای،
 )4-3-2ا طریق مراجعه به نهادهایی در کشور محل اقامت سرمایهگذار که طبق قوانین آن کشور ،این خدمات را انجام میدهند؛
 - 4-2در صورتیکه سرمایهگذار برام تأییدیۀ موضوع بند  3-2به یيی ا شع مدیر ببت مراجعه کند ،ارائه مادار

یار ضارورم

است:
 )1-4-2درصورتیکه سرمایهگذار شخص حقیقی باشد :مدار

هویتی سرمایهگذار (شامل اصل شناسنامه و کارت ملی یاا گذرناماۀ

معتبر به همراه تصویر آنها) و در صورتیکه سرمایهگذار شخص حقوقی باشد ،مدار

ببتی شخص حقاوقی (شاامل اصال مادار

ببت نظیر آگهی تأسی

و مدارکی که نشاندهندۀ صاحبان امضام مجا شخص حقوقی و حدود اختیارات آنها باشد نظیار آگهای

در رو نامه رسمی و تصویر آنها).
 )2-4-2مدار
باید مدار

هویتی نمایندۀ سرمایهگذار :در صورتیکه فرم سرمایهگذار به وسیله نمایندۀ سرمایهگذار تيمیل و ارائاه شدهباشاد،

هویتی سرمایهگذار مشابه بند ( )2-4-1به همراه مدرکی که سمت نمایندگی وم را اببات میکند و تصاویر آنهاا نیاز

ارائه شود.
نمایندۀ مدیر ببت باید ضمن احرا هویت سرمایهگذار یا نمایندۀ وم ،تصویر مدار
مدار

هویتی سرمایهگذار و نمایندۀ وم و همچنین

ابباتکنندۀ سمت نمایندگی را با اصل آنها تطبیق داده و با ضرب مهر «برابر با اصل ابرا م است» ،امضای نماید .برام برابر

با اصل کردن تصاویر مدار

هویتی مذکور ،سرمایهگذار یا نمایندۀ وم میتواند ا خدمات نهادهام مذکور در بندهام -2 ،2-3-2

 3-3یا  4-3-2استفاده نماید.
مدر

اببات کنندۀ سمت نمایندگی در هر مورد به شرح یر است:

ایف) در مورد وکیل :اصل وکایتنامه رسمی معتبر حاوم اختیارات ال م وکیل ،به بان فارسی و در صورتیکه وکایتنامه به بان
دیارم باشد ،ترجمۀ رسمی آن به بان فارسی؛
ب) در مورد ویی :مدر

اببات کنندۀ سمت ویی نظیر شناسنامۀ فر ند صغیر و پدر وم که در آن مشخصات پدر در شناسنامۀ

فر ند و مشخصات فر ند در شناسنامۀ پدر درج شدهباشد (برام اشخاص ایرانی) .برام اشخاص خارجی ،طبق قوانین کشور متبوع
عمل خواهد شد؛
ج) در مورد قی  :قی نامۀ معتبر رسمی؛
د) در مورد نمایندگان اشخاص حقوقی :اصل آگهی مشخص کنندۀ صاحبان امضام مجا شخص حقوقی و حدود اختیارات آنها و
در صورتیکه صاحبان امضام مجا  ،شخص دیارم را به نمایندگی تعیین نموده باشند ،نامۀ رسمی شرکت با امضام صاحبان
امضام مجا که در آن نماینده و حدود اختیارات آن تعیین شدهباشد.
 -5-2فرم مشخصات سرمایهگذار و نمایندۀ وم و همچنین تصویر مدار
تصویر مدر

هاویتی سارمایهگذار و نماینادۀ وم (درصاورت وجاود) و

اببات کنندۀ نمایندگی (درصورت وجود) که به شرح بندهام  3-2و  4-2تأیید شدهاند ،باید باه نماینادۀ مادیر ببات

مستقر در یيی ا شع  ،تسلی شود یا ا طریق پست سفارشی به نشانی مدیر ببت ارسال گردد .در صورت ارساال ا طریاق پسات
سفارشی ،باید فرم پذیرهنویسی یا درخواست صدور واحدهام سرمایهگذارم نیز ضمیمه گردد در غیر این صورت مدیر ببات ترتیا
ابرم به آن نخواهد داد .در صورتیکه سرمایهگذار یا نمایندۀ وم ،فرم مشخصات سرمایهگذار و نمایندۀ وم را در پایااه ایيترونیيای
صندوق تيمیل نمودهباشد ،مدیر ببت صحت اطالعات واردشده و تطبیق آنها با مدار

را در نرمافزار صاندوق کنتارل میکناد .در

غیر این صورت مدیر ببت موظف است این اطالعات را در نرمافزار ببت نماید.
در صورتیکه فرم مذکور ا طریق امضام ایيترونی
شدۀ مدار

امضای شدهباشد ،ارسال پرینت آن ضرورتی ندارد ،یين ارسال تصاویر برابر اصل

موضوع بند  ،4ضرورماست .مدیر ببت نتیجه بررسی یاا ببات اطالعاات را باه سارمایهگذار یاا نماینادۀ وم مانعي

مینماید تا در صورتیکه وم هرگونه اشيایی در اطالعات وارده مشاهده کند ،موضوع را به مدیر ببت اطالع دهد.
 )3پذیرهنویسي یا درخواست صدور واحد سرمایهگذاري:
 -1-3پ

ا شناسایی سرمایهگذار طبق بند ( )2یا ه مان با آن ،سرمایهگذار میتواند برام سرمایهگذارم در صندوق اقادام کناد.

برام این امر ال م است وم فرم پذیرهنویسی یا درخواست صدور واحد سرمایهگذارم (انتهام این رویه) را تيمیل و ا طارق ماذکور
در بند  ،2-3به مدیر ببت ارائه نماید .فرم خام مربوطه در شع مدیر ببت به صورت کاغذم در اختیار متقاضیان قرار داده میشاود
و همچنین بهصورت ایيترونیيی ا طریق پایااه ایيترونیيی صندوق نیز در دسترس است.

 -2-3فرم پذیرهنویسی یا درخواست صدور را میتوان ا سه طریق یر به مدیر ببت ارائه نمود:
 )1-2-3ا طریق مراجعه حضورم سرمایهگذار یا نمایندۀ وم به یيی ا شع مدیر ببت و تسلی فرم به نمایندۀ مدیر ببت مساتقر در شاعبه
که در اینصورت ال ماست نمایندۀ مدیر ببت ،ضمن احرا هویت سرمایهگذار یا احرا هویت و سمت نمایندۀ وم و تطبیاق امضاام
سرمایهگذار یا نمایندۀ وم با نمونه امضام ارائه شده طی فرم مشخصات سرمایهگذار و نمایندۀ وم ،اطالعاات فارم پذیرهنویسای یاا
درخواست صدور واحد سرمایهگذارم را در نرمافزار صندوق ببت و پرینت آن را حداقل در دو نسخه تهیاه کارده و پا
تأیید سرمایهگذار یا نمایندۀ وم ،هر دو نسخۀ آن را امضای و مهر نموده و ی

ا رییات و

نسخه را باه عناوان رساید فارم ،باه سارمایهگذار یاا

نمایندۀ وم تحویل دهد.
 )2-2-3ا طریق مراجعه به پایااه ایيترونیيی صندوق و تيمیل فرم تعبیه شده در آن و سپ

امضاا و ارساال آن بهصاورت ایيترونیيای باه

مدیر ببت( .این روش در صورتی اميانپذیر است که سرمایهگذار یا نمایندۀ وم قبالً رمز عبور یا امضاام ایيترونیا

مخصاوص باه

خود را طبق رویۀ مربوطه دریافت نمودهباشد).
 ) 3-2-3ا طریق ارسال به دفتر مرکزم یا یيی ا شع مدیر ببت بهصاورت پسات سفارشای .در ایان صاورت ال م اسات هویات و امضاام
سرمایهگذار یا نمایندۀ وم ا طریق مراجعه به یيی ا مراجع مذکور در بندهام  2-3-2تا  4-3-2تأیید گاردد .مادیر ببات پا

ا

دریافت فرم یادشده ا طریق پست ،در صورتیکه امضام آن با نمونۀ امضام ارائه شده طی فرم مشخصات سارمایهگذار یاا نماینادۀ
وم تطبیق داشتهباشد ،اطالعات فرم را در نرم افزار صندوق ببت و پرینت آن را حداقل در دو نسخه تهیاه کارده و پا
مهر ،ی

ا امضاای و

نسخه ا آن را بهعنوان رسید ،به طریق تعیینشده در فرم مشخصات سرمایهگذار و نمایندۀ وم ،به سرمایهگذار یا نماینادۀ

وم ارائه میدهد .در غیر اینصورت موضوع را به سرمایهگذار یا نمایندۀ وم اطالع میدهد .مسئوییت مدیرببت در تطبیق امضای ،در
حد عرف میباشد.
 -3-3فرم پذیرهنویسی یا درخواست صدور واحد سرمایهگذارم ،در صورتی قابل ارائه است که وجه متناظر با تعداد واحدهام سارمایهگذارم
که سرمایهگذار قصد پذیرهنویسی یا درخواست صدور را دارد به همراه هزینههام صدور گاواهی سارمایهگذارم ،باه حسااب باانيی
صندوق واریز شده و مشخصات مبلغ واریزم در فرم پذیرهنویسی یا درخواست صدور واحد سرمایهگذارم ،درج گردد .پا

ا واریاز

وجه به حساب بانيی صندوق ،سرمایهگذار یا نمایندۀ وم باید اطالعات واریز وجه را در فرم پذیرهنویسی یا درخواست صادور واحاد
سرمایهگذارم درج نموده و مدار

واریز وجه را به ضمیمۀ فرم مذکور ،به نمایندۀ مدیر ببت در شاعبه تسالی کناد .درصاورتیکه

اميان واریز ایيترونیيی در پایااه ایيترونیيی صندوق تعبیه شدهباشد ،سرمایهگذار یا نمایندۀ وم میتواناد ا آن طریاق نسابت باه
واریز وجه اقدام کند .در این صورت واریز وجه قسمتی ا فرآیند تيمیل فرم پذیرهنویسی یا درخواست صادور واحاد سارمایهگذارم
است و ال م است اطالعات واریز وجه در فرم پذیرهنویسی یا درخواست پذیرهنویسی درج گردد .در ماورد واریاز وجاه ال ماسات باه
نيات یر توجه شود:
 -1-3-3قیمت صدور هر واحد سرمایهگذارم در دوره پذیره نویسی اوییه( 1,000,000یا

میلیاون) ریاال و در ساایر مواقاع در صاورتیکه

درخواست صدور قبل ا ساعت  16ارائه شدهباشد ،معادل قیمت صدور هار واحاد سارمایهگذارم در پایاان رو کاارم بعاد ا ارائاه
درخواست صدور و درصورتیکه درخواست صدور پ
پایان دو رو کارم پ

ا ساعت  16ارائه شدهباشد ،معادل قیمت صدور هر واحاد سارمایهگذارم در

ا ارائه درخواست صدور خواهد بود .با توجه به اینيه سرمایهگذار یا نمایندۀ وم ،میتواند ا قیمت صدور هر

واحد سرمایهگذارم در رو قبل یا رو جارم ،برام تخمین مبلغ واریزم ،استفاده نماید .توصیه میشود مبلغ واریزم کمای (ماالالً 5
درصد) بیشتر ا مبلغی باشد که براساس قیمت هر واحد سرمایهگذارم در رو قبال یاا رو جاارم تخماین دهمیشاود تاا در ابار
نوسانات قیمت ،مشيل کسرم مبلغ واریزم ،بهوجود نیاید .مبایغ اضافه پرداختی ،ظرف دو رو کارم پ

ا ارائه درخواسات صادور

گواهی سرمایهگذارم توس مدیر صندوق به حساب بانيی سرمایهگذار عودت داده میشود .قیمات صادور واحاد سارمایهگذارم در
پایان هر رو ا طریق تابلو اعالنات مستقر در شع

و همچنین تارنمام صندوق به طور رو انه اعالم میگردد .برام صدور هر واحاد

سرمایهگذارم ،سرمایهگذار باید عالوه بر قیمت صدور ،کارمزد صدور واحدهام سرمایهگذارم را کاه در امیدناماه قیاد شاده اسات،
بپردا د.
 -2-3-3به غیر ا مدیر ،اعضام گروه مدیران سرمایهگذارم ،متویی ،حسابرس ،ضامن نقدشوندگی ،ضامن جبران خسارت یا سود و مؤسساان،
حداقل سرمایهگذارم هر سرمایهگذار در صندوق ( 10ده) واحد سرمایهگذارم و حداکالر  5درصد حداکالر واحدهام سارمایهگاذارم
صندوق است.
 )4صدور واحد سرمایهگذاري و تسلیم گواهي مربوطه:
 -1-4در پایان دورۀ پذیرهنویسی اوییه و در مدت فعاییت صندوق براساس مانبندم و مهلتهام مقارر در امیدناماۀ صاندوق ،مادیر ببات
اطالعات مربوط به پذیرهنویسی یا درخواست صدور واحدهام سرمایهگذارم را برام مدیر و متاویی ارساال مایدارد( .در صاورتیکه
مدیر صندوق یا متویی به اطالعات درخواستهام صدور یا پذیرهنویسی ببتشده توس مدیر ببات در نرمافازار صاندوق دسترسای
داشته باشند؛ ارسال اطالعات یادشده به مدیر صندوق یا متویی توس مدیر ببت موضوعیت ندارد) .مدیر در مهلت مقرر در امیدناماۀ
صندوق ،درخواست پذیرهنویسی یا درخواست صدور واحد سرمایهگذارم را با اساسنامه و این رویه تطبیاق و نتیجاه را بارام مادیر
ببت ارسال میدارد( .در صورتیکه مدیر ببت ،به نتیجه بررسی اع ا تأیید یا عادم تأییاد درخواساتهام صادور یاا پذیرهنویسای
واحدهام سرمایهگذارم ،ا طریق نرمافزار صندوق دسترسی داشتهباشد؛ ارسال نتایج بررسی ا طرف مدیر صاندوق باه مادیر ببات
موضوعیت ندارد) .براساس نتایج ارسایی ا طرف مدیر صندوق یيی ا دو اقدام یر انجام میپذیرد:
 )1-1-4درصورتیکه پذیرهنویسی یا درخواست صدور واحد سرمایهگذارم توس مدیر تأیید شده باشد ،مدیر ببت باید ظرف مهلات مقارر در
امیدنامۀ صندوق ،اعالمیۀ صدور و گواهی سرمایهگذارم مربوطه را صادر و براساس درخواست سرمایهگذار به یيی ا طرق یر عمال
کند:
ایف) اعالمیۀ صدور و گواهی سرمایهگذارم را به همان شعبۀ محل ارایۀ درخواست ارسال کند تا هناام مراجعه سرمایهگذار یا نمایندۀ وم
یا ذینفع گواهی سرمایهگذارم ،تسلی ایشان نماید.
ب) اعالمیۀ صدور و گواهی سرمایهگذارم را به آخرین نشانی اعالمی توس سرمایهگذار یا نمایندۀ وم به صورت پسات سفارشای ارساال
نماید.
در صورتیکه وجوه واریزم توس سرمایهگذار بیش ا مبلغ اختصاص داده شاده باه صادور واحادهام سارمایهگذارم باشاد ،مادیر
صندوق موظف است مابهایتفاوت را ظرف مهلت مقرر در امیدنامۀ صندوق ،به حساب بانيی سرمایهگذار واریز کند.
 )2-1-4درصورتیکه پذیرهنویسی یا درخواست صدور واحدهام سرمایهگذارم توس مدیر تأیید نشده باشد ،مدیر باید وجوه واریزم را ظارف
مهلت مقرر در امیدنامۀ صندوق ،به حساب بانيی سرمایه گذار واریز کند و نتیجه را به مدیر ببت اطالع دهد تا مدیر ببت موضاوع را
به روشی که سرمایهگذار یا نمایندۀ وم تعیین نمودهاست به اطالع سرمایهگذار یا نمایندۀ وم برساند.
 -2-4گواهی سرمایهگذارم چاپی و دارام شمارۀ مسلسل و تاریخ است و با مهرصندوق و امضام نمایندۀ مجا مدیر ببت مطابق نموناههام
انتهام این رویه صادر میشود .کلیۀ ارکان صندوق مسئوییتهام خود مندرج در اساسنامه و امیدنامۀ صندوق را در قبال دارنادگان
گواهیهام سرمایهگذارم که مطابق این رویه صادر میشوند ،بر عهده دارند .نوع واحدهام سارمایهگذارم اعا ا عاادم و ممتاا و
قابل ابطال یا انتقال بودن گواهی ،باید در گواهی سرمایهگذارم قید شود .گواهی سارمایهگذارم واحادهام سارمایهگذارم عاادم و
ممتا به صورت جداگانه صادر خواهد شد.
 -3-4سرمایهگذار موظف است در حفظ و ناهدارم گواهیسرمایهگذارم صادره کوشا باشد .در صورت مفقاود شادن گواهیسارمایهگذارم،
صدور مجدد آن مشروط به طی کردن تشریفات صدور گواهی «ایمالنی» خواهد بود.

 )5درخواست ابطال واحد سرمایهگذاري:
 -1-5دارندۀ واحد سرمایهگذارم عادم یا نمایندۀ وم در هر مان میتواند برام ابطال تمام یا بخشای ا واحادهام سارمایهگذارم
خود اقدام کند .برام این امر ال م است وم فرم درخواست ابطال واحد سرمایهگذارم (انتهام این رویه) را تيمیل و ا طرق ماذکور
در بند  ، 2-5به مدیر ببت ارائه نماید .فرم خام مربوطه در شع مدیر ببت به صورت کاغذم در اختیار متقاضیان قرار داده میشود.
در صورتیکه اميان تيمیل فرم ا طریاق پایاااه ایيترونیيای صاندوق فاراه شدهباشاد ،سارمایهگذار میتواناد فارم را در پایاااه
ایيترونیيی صندوق تيمیل نماید.
 -2-5درخواست ابطال را میتوان ا سه طریق یر به مدیر ببت ارائه نمود:
 )1-2-5ا طریق مراجعه حضورم سرمایهگذار یا نمایندۀ وم به یيی ا شع مدیر ببت و تسلی فرم به نمایندۀ مدیر ببت مساتقر
در شعبه که در اینصورت ال ماست نمایندۀ مدیر ببت ،ضمن احرا هویت سرمایهگذار یا احرا هویت و سمت نمایندۀ وم و تطبیق
امضام سرمایهگذار یا نمایندۀ وم با نمونه امضام ارائه شده طی فرم مشخصات سرمایهگذار و نمایندۀ وم ،اطالعات فرم درخواسات
ابطال واحد سرمایهگذارم را در نرمافزار صندوق ببات و پرینات آن را حاداقل در دو نساخه تهیاه کارده و پا
سرمایهگذا ر یا نمایندۀ وم ،هر دو نسخۀ آن را امضای و مهر نموده و ی

ا رییات و تأییاد

نسخه را به عنوان رسید فرم ،به سرمایهگذار یا نماینادۀ وم

تحویل دهد.
 )2-2-5ا طریق مراجعه به پایااه ایيترونیيای صاندوق و تيمیال فارم تعبیاه شاده در آن و ساپ

امضاا و ارساال آن بهصاورت

ایيترونیيی به مدیر ببت( .این روش در صورتی اميانپذیر است که سرمایهگذار یا نمایندۀ وم قبالً رمز عبور یا امضاام ایيترونیا
مخصوص به خود را طبق رویۀ مربوطه دریافت نمودهباشد).
 )3-2-5ا طریق ارسال به دفتر مرکزم یا یيی ا شع مدیر ببت بهصورت پسات سفارشای .در ایان صاورت ال م اسات هویات و
امضام سرمایهگذار یا نمایندۀ وم ا طریق مراجعه به یيی ا مراجع مذکور در بندهام  2-3-2تا  4-3-2تأییاد گاردد .مادیر ببات
پ

ا دریافت فرم یادشده ا طریق پست ،در صورتیکه امضام آن با نمونۀ امضام ارائه شده طی فارم مشخصاات سارمایهگذار یاا

نمایندۀ وم تطبیق داشتهباشد ،اطالعات فرم را در نرم افزار صندوق ببت و پرینت آن را حداقل در دو نساخه تهیاه کارده و پا
امضای و مهر ،ی

ا

نسخه ا آن را بهعنوان رسید ،به طریق تعیینشده در فرم مشخصات سرمایهگذار و نمایندۀ وم ،به سرمایهگذار یاا

نمایندۀ وم ارائه میدهد .در غیر اینصورت موضوع را به سرمایهگذار یا نمایندۀ وم اطالع میدهد .مسئوییت مادیرببت در تطبیاق
امضای ،در حد عرف میباشد.
 -3-5درخواست ابطال واحد سرمایهگذارم ،در صورتی قابل ارائه است که گواهی سرمایهگذارم مورد نظر به صورت حضاورم یاا ا
طریق پست سفارشی به همان شعبۀ محل ارائه درخواست ابطال ،تحویل شود.
 – 4-5در ابطال واحدهام سرمایهگذارم به نيات یر توجه میشود:
 -1-4-5در صورتیکه درخواست ابطال قبل ا ساعت  16ارائه شده باشد ،قیمت ابطال هر واحد سرمایهگذارم معادل قیمت ابطاال
واحد سرمایهگذارم در پایان رو کارم بعد ا ارائه درخواست ابطال و در صورتیکه درخواست ابطال پ
معادل قیمت ابطال واحد سرمایهگذارم در پایان دو رو کارم پ
وجوه حاصل ا ابطال واحدهام سرمایهگذارم را پ

ا ساعت  16ارائاه شاده،

ا ارائه درخواست ابطال خواهد بود .مدیر صندوق موظاف اسات

ا کسر کارمزد ابطال یا هزینههام مربوطه ،ظارف  7رو ا تااریخ درخواسات،

منحصراً به حساب بانيی سرمایهگذار یا نمایندۀ وم بهگونهام که قبالً اعالم شدهاست؛ واریز کند .قیمت ابطال واحاد سارمایهگذارم
در پایان هر رو ا طریق تابلو اعالنات مستقر در شع و همچنین تارنمام صندوق به طور رو انه اعالم میگردد.
 -2-4-5به غیر ا مدیر ،مؤسسان و ضامن نقدشوندگی ،حداقل تعداد واحدهام سرمایهگذارم عادم هر سرمایهگذار ( 10ده) واحاد
سرمایهگذارم میباشد .چنانچاه باا ابطاال واحادهام سارمایهگذارم درخواسات شاده ،تعاداد واحادهام سارمایهگذارم شاخص
سرمایه گذار به کمتر ا این میزان برسد ،دستور وم تایید نخواهد شد .سرمایهگذار یا نماینادۀ وم موظاف اسات ،تعاداد واحادهام

درخواستی برام ابطال را بهگونهام مشخص نماید که تعداد واحدهام سرمایهگذارم نزد وم بیشتر ا ( 10ده) واحد بوده یاا تعاداد
آن به صفر برسد.
 )6ابطال واحد سرمایهگذاري و تسلیم گواهي مربوطه:
 -1-6در مدت فعاییت صندوق در مهلتهام مقرر در امیدنامۀ صندوق ،مدیر ببت اطالعات مربوط به درخواسات ابطاال واحادهام
سرمایهگذارم را برام مدیر و متویی ارسال میدارد( .در صاورتیکه مادیر صاندوق یاا متاویی باه اطالعاات درخواساتهام ابطاال
ببتشده توس مدیر ببت در نرمافزار صندوق دسترسی داشتهباشند؛ ارسال اطالعات یادشده به مدیر صندوق یا متویی توس مدیر
ببت موضوعیت ندارد) .مدیر در مهلت مقرر در امیدنامه ،درخواست ابطال واحد سرمایهگذارم را با اساسنامه و ایان رویاه تطبیاق و
نتیجه را برام مدیر ببت ارسال میدارد( .در صورتیکه مدیر ببت ،به نتیجه بررسی اع ا تأیید یا عدم تأیید درخواساتهام ابطاال
واحدهام سرمایهگذارم ،ا طریق نرمافزار صندوق دسترسی داشتهباشد؛ ارسال نتایج بررسی ا طرف مدیر صاندوق باه مادیر ببات
موضوعیت ندارد) .براساس نتایج ارسایی ا طرف مدیر صندوق یيی ا دو اقدام یر انجام میپذیرد:
 )1-1-6درصورتیکه درخواست ابطال واحد سرمایهگذارم توس مدیر تأیید شده باشاد ،مادیر ببات بایاد ظارف مهلات مقارر در
امیدنامۀ صندوق ،اعالمیۀ ابطال را صادر کرده و در صورتیکه کل واحدهام سرمایهگذارم سرمایهگذار ابطال نشده باشاد ،عاالوه بار
اعالمیۀ مذکور ،گواهی سارمایهگذارم جدیاد را بارام واحادهام سارمایهگذارم ابطاال نشاده آمااده کارده و براسااس درخواسات
سرمایهگذار به یيی ا طرق یر عمل کند:
ایف) اعالمیۀ ابطال و در صورت وجود گواهی سرمایهگذارم جدید را به همان شعبۀ محل ارایاۀ درخواسات ارساال کناد تاا هنااام
مراجعه سرمایهگذار یا نمایندۀ وم ،تسلی ایشان نماید.
ب) اعالمیۀ ابطال و در صورت وجود گواهی سرمایهگذارم جدید را به آخرین نشانی اعالمی توسا سارمایهگذار باه صاورت پسات
سفارشی ارسال نماید.
 )2-1-6درصورتیکه درخواست ابطال واحدهام سرمایهگذارم توس مدیر تأیید نشاده باشاد ،مادیر بایاد ظارف مهلات مقارر در
امیدنامۀ صندوق ،نتیجه را به مدیر ببت اطالع دهد تا مادیر ببات موضاوع را باه روشای کاه سارمایهگذار یاا نماینادۀ وم تعیاین
نمودهاست به اطالع سرمایهگذار یا نمایندۀ وم برساند و گواهی سرمایهگذارم مربوطه را به یيی ا دو روش مذکور در بناد ،1-1-6
به سرمایهگذار ،عودت دهد.
 -3-6در صورتیکه مدیر ،درخواست ابطال را تأیید کند ،موظف است ظرف مهلت مقرر در امیدنامۀ صاندوق ،تشاریفات مرباوط باه
واریز وجه نقد حاصل ا ابطال واحدهام سرمایهگذارم را پ
به انجام رساند.

ا کسر هزینهها و کارمزدهام مربوطه ،به حساب بانيی سارمایهگذار،

صندوق سرمایهگذاري مشترک یکم اکسیر فارابي
شماره فرم ......................:

ثبت شده به شماره  10743نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ تيمیل............... :

فرم مشخصات سرمایهگذار و نمایندۀ وي

به منظور اخذ اطالعات سرمایهگذار و نمایندۀ وم ،ال م است این فرم توس شخص سرمایهگذار یا نمایندۀ وم(وکیل ،ویی ،قی یا نمایندۀ قانونی سرمایهگذار)
تيمیل گردد.

الف ) اطالعات سرمایهگذار:
مشخصات سرمایهگذار:
□شخص حقیقی :نام و نام خانوادگی
□شخص حقوقی :نام
نام/نام شخص حقوقی به تفيی

نام خانوادگی به تفيی

شماره شناسنامه
شماره ببت

تاریخ توید
تاریخ ببت

محل صدور
محل ببت

/
/

/
/

حروف

حروف

نام پدر. . . . . . . . . :
جنسیت :مذکر

شمارۀملی/شناسۀملی

اطالعات تماس سرمایهگذار:

مؤنث

(نشانی معرفی شده در این فرم یا تغییرات بعدم آن که کتباً توس سرمایهگذار به صندوق سرمایهگذارم اطالع داده میشود،

برام هرگونه مياتبۀ صندوق سرمایهگذارم با سرمایهگذار معتبر است).

تلفن . . . . . . . . . . . . .. . . :في . . . . . . . . . . . . . :تلفن همراه . . . . . . . . . . . . . . :پست ایيترونی
نشانی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . :کد .پستی:

). . . . . . . . . . . . . . . :(Email

مشخصات حساب بانکي سرمایهگذار( :هرگونه پرداخت وجه به سرمایهگذار ا طرف صندوق به حساب بانيی سرمایهگذار که طای ایان فارم معرفای
شده است صورت میگیرد ،مار اینيه سرمایهگذار کتباً حساب بانيی دیارم معرفی نماید .حساب بانيی باید به نام شخص سرمایهگذار باشد).

نام بان  ....................................... :شعبه ....................................... :کد شعبه .................. :شماره حساب.................................................................:
ب )اطالعات نمایندۀ سرمایهگذار:
مشخصات نمایندۀ سرمایهگذار( :اشخاص حقوقی میتوانند حداکالر دو نفر را بهعنوان نمایندۀ خود معرفی نمایند تا ا جان
نسبت به امضام کلیۀ درخواستها و مياتبات ا جان شخص حقوقی ،اقدام نمایند).

نام

نام خانوادگي

نام پدر

شمارۀ ملي

تاریخ تولد

نوع رابطۀ نماینده با سرمایهگذار
(وکیل ،ولي ،قیم یا نمایندۀ قانوني)

اطالعات تماس نمایندۀ سرمایهگذار (:نشانی معرفی شده در این فرم یا تغییرات بعدم آن که کتباً توس
میشود ،برام هرگونه مياتبۀ صندوق با نمایندۀ سرمایهگذار معتبر است) .

تلفن . . . . . . . . . . . . .. . . :في . . . . . . . . . . . . . :تلفن همراه . . . . . . . . . . . . . . :پست ایيترونی
نشانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . :کد .پستی:

شخص حقوقی

سرمایهگذار به صندوق اطالع داده

). . . . . . . . . . . . . . . :(Email

صندوق سرمایهگذاري مشترک یکم اکسیر فارابي
شماره فرم ......................:

تاریخ تيمیل............... :

ثبت شده به شماره  10743نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

فرم مشخصات سرمایهگذار و نمایندۀ وي

ج ) ارتباط صندوق با سرمایهگذار:
یطفاً مشخص کنید برام تسلی گواهی سرمایهگذارم و اعالمیههام صدور و ابطال واحدهام سرمایهگذارم به سرمایهگذار مطابق کدام روش یر عمل شود :

مذکور به شعبۀ محل درخواست صدور یا ابطال ارسال شده و هناام مراجعۀ حضورم سرمایهگذار یا نمایندۀ وم به ایشان تسلی

مدار
گردد.
ارسال گردد.
نمایندۀ وم
سرمایهگذار
مدار مذکور ا طریق پست سفارشی به نشانی:
در ضمن سایر اطالعات اختصاصی سرمایهگذار ا طریق پایااه ایيترونیيی صندوق و/یا ا طریق ارسال پیام و/یا نامۀ ایيترونی به سرمایهگذار
یا نمایندۀ وم به اطالع سرمایه گذار خواهد رسید( .مشروط بر اینيه شمارۀ تلفن همراه و نشانی ایيترونیيی که در ایان فارم ارائاه شاده اسات،
معتبر باشد).
د ) نمونۀ امضاء( :کلیۀ درخواستهام بعدم سرمایهگذار با نمونۀ امضام سرمایهگذار یا نماینادۀ یاا نماینادگان وم کاه در جادول یار آمدهاسات ،تطبیاق داده
میشود)
نام و نام خانوادگي سرمایهگذار یا نمایندۀ وي

نمونه امضاء

( که مشخصات آن در بند الف یا ب آمدهاست)

لطفاً نحوۀ امضاي درخواستها را توضیح دهید:

هـ ) مشخصات و امضاي تکمیل کنندۀ فرم( :در مورد اشخاص حقوقی سرمایهگذار باید مشخصات و امضام صاحبان امضام مجا در جدول یر درج گردد
و در مورد اشخاص حقیقی سرمایهگذار ،مشخصات و امضام سرمایهگذار یا نمایندۀ وم که اطالعات آن در بند (ب) قید شدهاست ،درج گردد).
نام و نام خانوادگي

امضاء

شمارۀ ملي

و ) محل تأیید( :این قمست توس نمایندۀ مدیر ببت در شعبه ،دفترخانه اسناد رسمی ،سفارت یا کنسویارم ایران در خارج ا کشور یا مراجعی که
به این منظور در سایر کشورها تعیین شدهاند ،تيمیل و تأیید شود).
هویت و امضام تيمیل کنندۀ (گان) این فرم به شرح مندرج در بند «ها» فوق مورد تأیید است.

نام و نام خانوادگي

امضاء و مهر

شمارۀ درخواست ......................:

تاریخ درخواست.................... :

صندوق سرمایهگذاري مشترک یکم اکسیر فارابي
ثبت شده به شماره  10743نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

فرم پذیرهنویسي یا درخواست صدور واحدهاي سرمایهگذاري
سرمایهگذار با مشخصات زیر:
□شخص حقیقی :نام و نام خانوادگی ...............
□شخص حقوقی :نام..............

شماره شناسنامه ............محل صدور  ..................شمارۀ ملی ..........
شناسۀ ملی ..............
شماره ببت ................محل ببت .............

ال فرم مشخصات سرمایهگذار را تيمیل و به صندوق ارائه دادهاست ،مبلغ (.........................................به حروف
که قب ً
 )............................................................................ریال را به منظور سرمایهگذارم در صندوق فوق به حساب بانيی صندوق واریز
نمودهاست .
مشخصات وجه واریزي:
نوع پرداخت

تاریخ پرداخت

شماره سند پرداخت

بانک پرداخت کننده

نام شعبۀ بانک

تکمیلکنندۀ این فرم را در مربع مربوطه در زیر مشخص کنید:

شخص سرمایهگذار

وکیل سرمایهگذار

ویی سرمایهگذار

قی سرمایهگذار

نماینده قانونی سرمایهگذار

توضیح  :در صورتيکه این فرم به وسیله وکیل ،ولي ،قیم یا نمایندۀ قانوني سرمایهگذار تکمیل شده است ،مشخصات وکیل ،ولي ،قیم یا نمایندۀ قانوني
سرمایهگذار باید قبالً طي فرم مشخصات سرمایهگذار ارائه شدهباشد.

نام ونام خانوادگي تکمیل کنندۀ فرم

امضاء تکمیل کننده

محل تأیید هویت و امضاي تکمیل کنندۀ فرم( :این قسم ت توسا نماینادۀ مادیر ببات در شاعبه ،دفترخاناه اساناد رسامی ،سافارت یاا
کنسویارم ایران در خارج ا کشور یا مراجعی که به این منظور در سایر کشورها تعیین شدهاند ،تيمیل و تأیید شود).

هویت و امضام تيمیل کنندۀ فرم به شرح فوق مورد تأیید است.
نام و نام خانوادگي

امضاء و مهر

صندوق سرمایهگذاري مشترک یکم اکسیر فارابي
ببت شده به شماره  10743نزد سا مان بور س و اوراق بهادار
«اعالمیه صدور واحد سرمایهگذاري»
تاریخ ......................................

درخواست پذیرهنویسی یا صدور واحدهام سرمایهگذارم باه شاماره  ...................ماور ...................... .مرباوط باه
سرمایهگذار با مشخصات یر:
شخص حقیقی :خان  /آقام
شخص حقوقی :نام شخص حقوقی

شماره شناسنامه
شماره ببت

محل صدور
محل ببت

شمارۀ ملی
شناسۀ ملی

دریافت و به شرح یر اعمال گردید:
ا مبلغ  .................................ریال واریزم باه حسااب صاندوق در تااریخ  ...............................تعاداد ( .................باه
حروف ).....................................واحد سرمایهگذارم به مبلغ  ....................................ریال به نام ....................صاادر شاد
که کارمزد صدور آن به  ..................ریال بایغ میگردد .باقیمانده وجه به مبلغ ...............................ریال باه حسااب
بانيی سرمایهگذار طبق امیدنامۀ صندوق حداکالر ظرف مهلت دو رو کارم پرداخت خواهد شد.

نام و نام خانوادگي نماینده مدیر ثبت:

امضاء و مهرصندوق

گواهي سرمایهگذاري در صندوق سرمایهگذاري مشترک یکم اکسیر فارابي

صندوق سرمایهگذاري مشترک یکم اکسیر فارابي

ثبت شده به شماره  10743نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره  34484نزد مرجع ثبت شرکتهایتهران

ثبت شده به شماره  10743نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره گواهی.................:

رسید گواهي سرمایهگذاري ممتاز (غیرقابل ابطال)

شماره گواهی. . . . . . . . . . . . :

تاریخ صدور............................ :

تاریخ صدور. . . . . . . . . . . . :

نوع واحدهاي سرمایهگذاري  :ممتاز (غیرقابل ابطال)
بدینوسیله گواهي ميشود:
شخص حقیقی :خان  /آقام
شخص حقوقی :نام شخص حقوقی

شماره شناسنامه
شماره ببت

تاریخ توید /
تاریخ ببت /

محل صدور
محل ببت

/
/

نوع واحدهام سرمایهگذارم :ممتا (غیرقابل ابطال)

نام و نام خانوادگی  /نام شخص حقوقی ............................................:
شماره شناسنامه  /شماره ببت............................................... :
شمارۀ ملی  ...............نام پدر ، ............دارندۀ تعداد (به عدد) ( .............................به حروف) ...........................................................
محل صدور /محل ببت............................................................ :
شناسۀ ملی ...................واحد سرمایهگذارم ممتا ا صندوق سرمایهگذارم میباشد.
تاریخ توید  /تاریخ ببت........................................................... :
شمارۀ ملی  /شناسۀ ملی...........................................................:
ار ش مبنام هر واحد( 1.000.000ی میلیون) ریال ،و ار ش مبنام کل  ............................ریال است.
نام پدر............................................................................. ............ :
قیمت صدور هر واحد سرمایهگذارم برابر  ...........................ریال بوده و بناابراین بارام صادور واحادهام سارمایهگذارم باه تعاداد
تعداد واحد سرمایهگذارم...................................................... :
مندرج در این گواهی ،جمعاً مبلغ( ..............................به حاروف )......................................ریاال عاالوه بار هزیناههام صادور ،دریافات قیمت صدور هر واحد سرمایه گذارم  ......................... :ریال
شدهاست.

نام و نام خانوادگي و امضاء سرمایهگذار یا نمایندۀ وي:

این گواهی سرمایهگذارم غیرقابل ابطال ویی به تقاضام سرمایهگذار قابل انتقال به غیر میباشد .به توضیحات مندرج در ظهر این
برگه توجه شود
نام و نام خانوادگي نمایندۀ مدیر ثبت

مهر صندوق
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{ظهر گواهی سرمایهگذارم ممتا }
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

این گواهی بدون مهر صندوق و امضام نمایندۀ مجا مدیر ببت ،اعتبارم ندارد.
این گواهی سرمایهگذارم با نام بوده و غیر قابل ابطال است ویی به تقاضام سرمایهگذار و ارائۀ آن به صندوق ،قبل ا انحالل صندوق ،قابل انتقال به غیر میباشد.
سرمایۀ صندوق متغیراست و با ورود و خروج سرمایهگذاران ،تعداد واحدهام سرمایهگذارم نزد سرمایهگذاران تغییر میکند.
مای واحدهام سرمایهگذارم مندرج در این گواهی ،در خایص داراییهام صندوق سرمایهگذارم به نسبت تعداد واحدهام سرمایهگذارم خود ا کل واحدهام سرمایهگذارم
نزد سرمایهگذاران به صورت مشای ،شری است.
سه هر واحد سرمایهگذارم ا خایص داراییهام صندوق ،تحت عنوان قیمت ابطال هر واحد سرمایهگذارم ،در پایان هر رو مطابق اساسنامه و مقررات مربوطه محاسبهشده و
در مهلت مقرر در تارنمام صندوق منتشر میشود.
جهت انتقال تمام یا قسمتی ا واحدهام سرمایهگذارم مندرج در این گواهی ،تحویل یا ارسال این گواهی به نمایندۀ مدیر ببت یا شعبه صادر کنندۀ مرباوط باه مادیر ببات،
توس سرمایهگذار یا نمایندۀ وم همراه با مدار مورد نظر طبق رویۀ پذیرهنویسی ،صدور و ابطال واحد سرمایهگذارم که در تارنمام صندوق منتشر شدهاست ،ایزامی است.
در هناام انحالل و تصفیۀ صندوق طبق اساسنامه ،امیدنامه و سایر مقررات حاک بر صندوق ،سه مای گواهی سرمایهگذارم ا خایص داراییهام صندوق ،متناسا باا تعاداد
واحدهام سرمایهگذارم وم ،محاسبه شده و پ ا کسر هزینههام مربوطه ،معادل ریایی آن به سرمایهگذار پرداخت میشود.
مدیر ،مدیرببت و ضامن نقدشوندگی و سایر ارکان صندوق ،مسئوییت هام مندرج در اساسنامه و امیدنامۀ صندوق را در قبال دارندۀ واحد سرمایهگذارم به عهده دارند.
دارندۀ این گواهی سرمایهگذارم موظف است در حفظ و ناهدارم گواهی سرمایهگذارم صادره کوشا باشد .در صاورت مفقاود شادن گواهیسارمایهگذارم ،صادور مجادد آن
مشروط به طی کردن تشریفات صدور گواهی «ایمالنی» خواهد بود.

تذکر مهم! صندوق سرمایهگذارم مشتر

یي اکسیر فارابی بر اساس اساسنامه و امیدنامۀ خود اداره میشود و اطالعات بندهام فوق برگرفته ا اساسنامه و امیدنامۀ صندوق بوده و در

برگیرنده تمام مفاد اساسنامه یا امیدنامه نیست .متن کامل اساسنامه و امیدنامۀ صندوق در تارنمام صندوق به نشانی  www.farabifund.comمنتشر شدهاست.
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گواهي سرمایهگذاري در صندوق سرمایهگذاري مشترک یکم اکسیر فارابي

صندوق سرمایهگذاري مشترک یکم اکسیر فارابي

ثبت شده به شماره  10743نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره  34484نزد مرجع ثبت شرکتهاي تهران

ثبت شده به شماره  10743نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره گواهی.................:

رسید گواهي سرمایهگذاري عادي (قابل ابطال)

شماره گواهی. . . . . . . . . . . . :

تاریخ صدور............................ :

تاریخ صدور. . . . . . . . . . . . :

نوع واحدهاي سرمایهگذاري  :عادي (قابل ابطال)
بدینوسیله گواهي ميشود:
شخص حقیقی :خان  /آقام
شخص حقوقی :نام شخص حقوقی

شماره شناسنامه
شماره ببت

تاریخ توید /
تاریخ ببت /

محل صدور
محل ببت

/
/

نوع واحدهام سرمایهگذارم. . . . . . . . . . .: :

نام و نام خانوادگی  /نام شخص حقوقی ............................................:
شماره شناسنامه  /شماره ببت............................................... :
شمارۀ ملی  ...............نام پدر ، ............دارندۀ تعداد (به عدد) ( .............................به حروف) ...........................................................
محل صدور /محل ببت............................................................ :
شناسۀ ملی ...................واحد سرمایهگذارم عادم ا صندوق سرمایهگذارم میباشد.
تاریخ توید  /تاریخ ببت........................................................... :
شماره ملی  /شناسۀ ملی...........................................................:
ار ش مبنام هر واحد( 1.000.000ی میلیون) ریال ،و ار ش مبنام کل  ............................ریال است.
نام پدر......................................................................................... :
قیمت صدور هر واحد سرمایهگذارم برابر  ..........................ریال باوده و بناابراین بارام صادور واحادهام سارمایهگذارم باه تعاداد
تعداد واحد سرمایهگذارم...................................................... :
مندرج در این گواهی ،جمع ًا مبلغ( ..............................باه حاروف )......................................ریاال عاالوه بار هزیناههام صادور ،دریافات قیمت صدور هر واحد سرمایهگذارم  ......................... :ریال
شدهاست.

نام و نام خانوادگي و امضاء سرمایهگذار یا نمایندۀ وي:

این گواهی سرمایهگذارم غیرقابل انتقال ویی به تقاضام سرمایهگذار قابل ابطال میباشد .به توضیحات مندرج در ظهار ایان برگاه
توجه شود
نام و نام خانوا دگي نمایندۀ مدیر ثبت

مهر صندوق

13

{ظهر گواهی سرمایهگذارم عادم}
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

-8
-9

این گواهی بدون مهر صندوق و امضام نمایندۀ مجا مدیر ببت ،اعتبارم ندارد.
این گواهی سرمایهگذارم با نام بوده و غیر قابل انتقال است ویی به تقاضام سرمایهگذار و ارائۀ آن به صندوق ،قبل ا انحالل صندوق ،قابل ابطال میباشد.
سرمایۀ صندوق متغیراست و با ورود و خروج سرمایهگذاران ،تعداد واحدهام سرمایهگذارم نزد سرمایهگذاران تغییر میکند.
دارندۀ واحدهام سرمایهگذارم مندرج در این گواهی ،در خایص داراییهام صندوق سرمایهگذارم به نسبت تعداد واحدهام سرمایهگذارم خود ا کل واحدهام سرمایهگذارم
نزد سرمایهگذاران به صورت مشای ،شری است.
سه هر واحد سرمایهگذارم ا خایص داراییهام صندوق ،تحت عنوان قیمت ابطال هر واحد سرمایهگذارم ،در پایان هر رو مطابق اساسنامه و مقررات مربوطه محاسبهشده و
در مهلت مقرر در تارنمام صندوق منتشر میشود.
جهت ابطال تمام یا قسمتی ا واحدهام سرمایه گذارم مندرج در این گواهی ،تحویل یا ارسال این گواهی به نمایندۀ مدیر ببت یا شعبه صاادرکنندۀ مرباوط باه مادیر ببات،
توس سرمایهگذار یا نمایندۀ وم همراه با مدار مورد نظر طبق رویۀ پذیرهنویسی ،صدور و ابطال واحد سرمایهگذارم که در تارنمام صندوق منتشر شدهاست ،ایزامی است.
در صورت ابطال تمام یا قسمتی ا واحدهام سرمایهگذارم به درخواست سرمایه گذار ،یا در هناام انحالل و تصفیۀ صندوق طبق اساسنامه ،امیدنامه و سایر مقررات حاک بار
صندوق ،سه دارندۀ گواهی سرمایهگذارم ا خایص داراییهام صندوق ،متناس با تعداد واحدهام سرمایهگذارم وم ،محاسبه شده و پ ا کسر هزینههام مربوطه ،معادل
ریایی آن به سرمایهگذار پرداخت میشود.
مدیر ،مدیرببت و ضامن نقدشوندگی و سایر ارکان صندوق ،مسئوییت هام مندرج در اساسنامه و امیدنامۀ صندوق را در قبال دارندۀ واحد سرمایهگذارم به عهده دارند.
دارندۀ این گواهی سرمایهگذارم موظف است در حفظ و ناهدارم گواهی سرمایهگذارم صادره کوشا باشد .در صاورت مفقاود شادن گواهیسارمایهگذارم ،صادور مجادد آن
مشروط به طی کردن تشریفات صدور گواهی «ایمالنی» خواهد بود.

تذکر مهم! صندوق سرمایهگذارم مشتر

یي اکسیر فارابی بر اساس اساسنامه و امیدنامۀ خود اداره می شود و اطالعات بندهام فوق برگرفته ا اساسنامه و امیدنامۀ صندوق بوده و در

برگیرنده تمام مفااد اساسانامه یاا امیدناماه نیسات .ماتن کامال اساسانامه و امیدناماۀ صاندوق در تارنماام صاندوق باه نشاانی  www.farabifund.comمنتشار شدهاسات.
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صندوق سرمایهگذاري مشترک یکم اکسیر فارابي
ثبت شده به شماره  10743نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

فرم درخواست ابطال تمام  /قسمتي از واحدهاي سرمایهگذاري
شماره سریال....................... :

تاریخ......................... :
شعبه  .........................کد
درخواست میشود تا تعداد(به عدد)(...........باه حاروف)  .......................واحاد سارمایهگذارم متعلاق باه سارمایهگذار باا
مشخصات یر ابطال گردد و وجوه حاصل طبق مفاد اساسنامه و امیدنامۀ صندوق و مقررات مربوطه به حسااب باانيی
سرمایهگذار واریز شود:
مشخصات سرمایهگذار:
شخص حقیقی :نام و نام خانوادگی
شخص حقوقی :نام شخص حقوقی

نوع واحد سرمایهگذاري

محل صدور
محل ببت

شماره شناسنامه
شماره ببت

تعداد واحد سرمایهگذاري

شمارۀ ملی
شناسۀ ملی

تاریخ صدور

شماره سریال

مشخصات گواهي سرمایهگذاري پیوست شده:

امضاء تکمیل کننده

نام ونام خانوادگي تکمیل کنندۀ فرم

تکمیل کنندۀ این فرم را در مربع مربوطه در زیر مشخص کنید:

شخص سرمایهگذار

وکیل سرمایهگذار

ویی سرمایهگذار

قی سرمایهگذار

نماینده سرمایهگذار

توضیح :در صورتيکه این فرم به وسیله وکیل ،ولي ،قیم یا نمایندۀ سرمایهگذار تکمیل شدهاست ،مشخصات وکیل ،ولي ،قیم یا نمایندۀ
سرمایهگذار باید طي فرم مشخصات سرمایهگذار ارائه شدهباشد.

محل تأیید هویت و امضاي تکمیل کنندۀ فرم( :این قسمت توس نمایندۀ مدیر ببت در شعبه ،دفترخانه اسناد رسمی ،سافارت
یا کنسویارم ایران در خارج ا کشور یا مراجعی که به این منظور در سایر کشورها تعیین شدهاند ،تيمیل و تأیید شود).

هویت و امضام تيمیل کنندۀ فرم به شرح فوق مورد تأیید است .
امضاء و مهر

نام و نام خانوادگي
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صندوق سرمایهگذاري مشترک یکم اکسیر فارابي
ببت شده به شماره  10743نزد سا مان بورس و اوراق بهادار
« اعالمیه ابطال واحد سرمایهگذاري »
درخواست ابطال واحدهام سرمایهگذارم به شاماره  ............................در تااریخ  .......................مرباوط باه سارمایهگذار باا
مشخصات یر:
شماره شناسنامه
شماره ببت

شخص حقیقی :نام و نام خانوادگی:
شخص حقوقی :نام شخص حقوقی

شمارۀ ملی
شناسۀ ملی

محل صدور
محل ببت

دریافت و به شرح یر اعمال گردید:
ردیف

شرح

1

واحدهام سرمایهگذارم باطل شده

2

کارمزد بابت ابطال

3

کارمزد متغیر ابطال(معادل  .....درصد ا مبلغ کل)

4

خایص وجوه واریزم به حساب سرمایهگذار

5

واحدهام سرمایهگذارم عادم باقیمانده

تاریخ

تعداد

قیمت واحد

مبلغ کل

(ریال)

(ریال)

مبلغ ردیف  4در تاریخ  ............................به حساب سرمایهگذار به شاماره  ................نازد شاعبه..............
بان

 ...........واریز گردید.

امضاء نمایندۀ مدیر ثبت

مهر صندوق
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شعب منتخب:
تعداد ی

شعبه ا مجموعه شع مدیر ببت برام اخذ درخواساتهام پذیرهنویسای ،صادور و ابطاال

واحدهام سرمایهگذارم صندوق به شرح یر انتخاب شدهاند .مسئوییت اخذ درخواستها و پاسخاویی
به متقاضیان و ارائه گواهی سرمایهگذارم به سرمایهگذاران ،به عهده نماینده مدیر ببت ،مستقر در هر
شعبه میباشد .در صورت افزایش تعداد شع منتخ  ،نام و مشخصات آنها متعاقباا و پا

ا تاییاد

سبا ا طریق رو نامههام کالیراالنتشار و همچنین تارنمام صندوق برام عموم منتشر خواهد شد.

ردیف

نام نماینده
نام شعبه

نشاني

مدیرثبت مستقر

تلفن مستقیم

در شعبه

1

دفتر مرکزم

خان گودر م

تهااران ،شااهر

غاارب ،بلااوار دریااا ،بلااوار شااهید

شریفی(خوردین) ،خیابان توحید ،3پال 3
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تلفن 1561
داخلی 307

