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مصوبات تك ماده اي
ماده واحده :راهاندازي "صندوق سرمايهگذاري بخشي" براي متقاضيان با رعايت شرايط و الزامات زير تصويب شد:
 -1امكان راه اندازي صندوق هاي سرمايه گذاري بخشي در يك صنعت خاص درخصوص صنايعي كه توسط معاونت نظارت بر
ناشران مشخص مي شود ،وجود دارد؛
 -2صنايع مختلف براساس ضوابط كلي طبقهبندي شركتهاي پذيرفته شده در بورس ها قابل تعريف است؛
 -3ذكر واژه "بخشي" در عنوان صندوق يا خالصۀ ويژگيهاي آن با اشاره به صنعت مورد نظر الزامي است؛
 -4نصاب سرمايهگذاري در سهام يك ناشر به ميزان حداكثر  %30و در يك صنعت حداقل  %70از ارزش داراييهاي صندوق
خواهد بود .صندوق مي تواند حداكثر  %10از ارزش كل دارايي هاي خود را به سرمايه گذاري در ساير صنايع اختصاص دهد؛
 -5مهلت پرداخت وجوه ناشي از ابطال واحدهاي سرمايهگذاري حداكثر 30روز پس از ارائه درخواست ابطال خواهد بود؛
 -6در صورتي كه هر سرمايهگذار قصد ابطال واحدهاي سرمايهگذاري را داشته باشد ،در طول هر  15روز قادر به ابطال
حداكثر  %1كل واحدهاي صندوق خواهد بود؛
 -7اطالعات مربوط به صدور و ابطال واحدهاي سرمايهگذاري به نام مدير صندوق ،مؤسسان و اشخاص وابسته به آنها كه در
 10روز قبل از انجام تعديل تا  10روز پس از اتمام تعديل قيمت داراييهاي صندوق براي محاسبۀ ارزش خالص داراييهاي هر
واحد سرمايهگذاري ،انجام شده باشد (شامل تاريخ ،نوع عمليات و قيمت صدور و ابطال) بايد در تارنماي صندوق اطالع
رساني شود .رعايت اين بند درمورد صندوق¬هاي قابل معامله در بورس الزامي نيست؛
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 -8در صورت خريد سهام و حق تقدم خريد سهام به نام صندوق ،فروش سهام و حق تقدم خريد سهام همان ناشر در روز
خريد و روز كاري پس از آن از محل داراييهاي صندوق مجاز نخواهد بود؛
 -9سرمايهگذاران بايد در زمان ورود به صندوق اعالميه ريسك مربوط را امضا كنند؛
 -10ركن ضامن نقدشوندگي در اين نوع صندوقها وجود ندارد؛
 -11در زمان آغاز فعاليت صندوق ،تأمين سهام و در زمان انحالل يا تغيير نوع صنعت ،فروش سهام موضوع صندوق ازطريق
بازار خرد انجام نشود؛
 -12امكان راه اندازي صندوق سرمايه گذاري بخشي با ساختارهاي مبتني بر صدور و ابطال و  ETFوجود دارد.
 -13بر اين اساس مقرر شد نمونه اساسنامه و اميدنامۀ مربوطه ،با اعمال تغييرات فوق در نمونه اساسنامه و اميدنامۀ
صندوقهاي سرمايهگذاري در سهام با پيشنهاد معاونت نظارت بر نهادهاي مالي و پس از تأييد رياست سازمان ،ابالغگردد.
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