
  

 پذیره نویسیاطالعیه 

 طالی سرخ نوویراواحدهای صندوق سرمایه گذاری 

 قابل معامله در بورس کاالی ایران)در شرف تاسیس(
 روز کاری پنجبه مدت  14/10/1399شنبه مورخ یکاز روز 

 

بر اساس  ق مذکور رادر نظر دارد واحدهای سرمایه گذاری صندو طالی سرخ نوویراگذاری صندوق سرمایهبه اطالع می رساند، 

ل مایه گذاری )قابهای سرراق بهادار، از طریق بازار صندوقسازمان بورس و او 02/10/1399 مورخ  76092/122مجوز شماره 

قررات، ماساس . صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و برمعامله( بورس کاالی ایران پذیره نویسی نماید

 مشخصات آن به شرح زیر است:اساسنامه و امید نامه خود فعالیت خواهد کرد. 

 طالی سرخ نوویرا گذاریصندوق سرمایه :نام (1

نی بر زعفران، زعفران، زیره سبز و پسته، اوراق مشتقه مبت  گذاری در گواهی سپردهصندوق سرمایه نوع صندوق: (2

  زیره سبز و پسته

 مؤسسین:  (3

o  شهرسعاان  هعا  شعرکت  ثبعت  نزد مرجع   504426ثبت  شمارة با 28/10/1395تاریخ  در سبدگردان نو ویرا کهشرکت 

 .11تهران به ثبت رسیده است. نشانی: تهران، خیابان شریعای، پایین تر از میرداماد، خیابان کوشا، پالک 

بت ثنزد مرج   63343با شماره ثبت 26/09/1396شرکت کشاورز  طال  سرخ گلشید ایرانیان که در تاریخ   ب

یین تر از از تهران، خیابان شریعای، پا است مدیر عبارت نشانی است. رسیده ثبت ها  شهرساان مشهد به شرکت

 .11میرداماد، خیابان کوشا، پالک 

 

 ثبت ج نزد مر 504426ثبت  شمارة با 28/10/1395تاریخ  در که است و ویراصندوق شرکت سبدگردان ن مدیر: مدير (4

ر از میرداماد، تخیابان شریعای، پایین  ز تهرانا است مدیر عبارت نشانی ها  شهرساان تهران به ثبت رسیده است.شرکت

-مدیران سرمایه گروه"اعضا   به عنوان را نفر سه حداقل مدیر صندوق، ها دارایی اناخاب برا . 11 خیابان کوشا، پالک

  .دهد تغییر اعضا  گروه را زمان هر در تواندمی و کندمی اناخاب "گذار 

نزد  11021ثبت  شماره به 08/02/1378 است که در تاریخ صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز متولیمتولي:  (5

نک انتهای خیابان از تهران میدان و عبارتستمتولی  نشانی است. رسیده ثبت شهرستان تهران به شرکتهای ثبت مرجع

 ارکان بر مستمر است؛ نظارت شده قید اساسنامه در که متولی اصلی . وظیفة19واحد  5طبقه  8گاندی شمالی، پالک 

 ندص رویه های و امیدنامه مقررات، اساسنامه، صحیح اجرای در صندوق نظارتی ارکان و کننده اداره

  .تاس موضوع پیگیری و رسیدگی مراجع در تخلف طرح موارد و گذاران سرمایه منافع حفظ منظور به وق (6

 



  

 تاریخ در که لوتوس پارسیان است امید گذاری اختصاصی بازارگردانیصندوق سرمایه بازارگردان: ازارگردانب (7

 بازارگرداننی نشا است. رسیده ثبت به شهرستان تهران شرکتهای ثبت مرجع نزد 34623ثبت  شمارة با 29/06/1393

 و ختیاراتا. 99است از تهران خیابان مالصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران، پالک  عبارت

بازارگردانی  ردان،بازارگ اصلی است. وظیفة شده قید بازارگردانی مقررات و در اساسنامه بازارگردان هایمسئولیت

 است.   بازارگردانی مقررات مطابق صندوق گذاری عادیسرمایه واحدهای

 13898 ثبت به شماره 06/03/1377تاریخ  در که صندوق موسسه حسابرسی بهراد مُشار است حسابرسحسابرس:  (8

یابان مطهری از: تهران خ عبارتست حسابرس نشانی .رسیده است ثبت تهران به شهرستان های شرکت ثبت مرجع نزد

 هایگزارش ،شود مطمئن صندوق درستی ثبت و نگهداری حسابهای از باید طبقه دوم. حسابرس 27خیابان فجر پالک

   نماید. اظهارنظر آنها به راجع و کرده بررسی معین زمانی مقاطع در را صندوق های مالی صورت و عملكرد

گین، زعفران ن گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی برسرمایهموضوع  فعالیت صندوق،  موضوع و حدود فعالیت: (9

است. ت آمد ثاب، اوراق بهادار با درمحصوالت مذکور، اوراق مشتقه مبتنی بر پوشال، پسته و زیره سبز زعفران

ده مه ذکر شناگذاری در هریک از آنها در امیدگذاری و حد نصاب سرمایهضوع سرمایههای موخصوصیات دارایی

 است. 

ود؛ شادر میصتوسط سازمان به نام صندوق فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که  مدت فعالیت: (10

   یابد.شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می

واحد را  1،000،000گذاری ممتاز صندوق به تعداد درصد از واحدهای سرمایه 100 میزان تعهد و پرداخت مؤسسان: (11

ره میلیارد ریال را به حساب شما 10مؤسسان تعهد نموده اند و معادل ارزش مبنای آنها به میزان 

س واریز در شرف تأسی ویراگذاری طالی سرخ نوسرمایهصندوق بانک خاورمیانه به نام  100710810707073860

ره نویسی و خرید ریال برای پذی 10،000گذاری صندوق به ارزش مبنای هر واحد اند. مابقی واحدهای سرمایهردهک

 گردد. عموم عرضه می

گذاری به نسبت هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه مزایای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی: (12

های گیری در مورد داراییهای صندوق سهیم اند؛ اما حق تصمیمص داراییگذاری خود، در خالتعداد واحدهای سرمایه

-صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصراً از اختیارات مدیر صندوق است. صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه

غیر قابل گذاری ممتاز در وهله اول متعلق به مؤسسان است. این واحدها گذاری عادی و ممتاز است. واحدهای سرمایه

گذاری ممتاز تشكیل شده و هر باشد. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحد های سرمایهابطال ولی قابل انتقال می

گذاری ممتاز از یک حق رأی در مجمع گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایههای سرمایهیک از دارندگان واحد



  

گذاری عادی در هر زمان می تواند مطابق مفاد مقررات اقدام به برخوردار خواهند بود. دارندگان واحدهای سرمایه

 فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.

 واحد  100،000،000 گذاری قابل انتشار:تعداد واحدهای سرمایه (13

 واحد 1،000،000: نویسی شدهگذاری ممتاز پذیرهتعداد واحدهای سرمایه (14

 واحد 000،000،99 نویسی:پذیرهگذاری عادی قابل تعداد واحدهای سرمایه (15

 ریال 10،000مبلغ اسمی هر واحد:  (16

ری مرکزی گذامستلزم وجود کد معامالتی فعال در سیستم شرکت سپرده ETFخرید واحدهای  شرایط خرید اوراق: (17

 د: باشمی های تعیین شده در خصوص تعداد و حجم سفارشات و معامالت این اوراق به شرح ذیلاست. محدودیت

  می باشد. بدون محدودیتمحدودیت حجمی برای هر سفارش خرید 

 ورقه باشد.  1بایست مضربی از سفارشات خرید می 

  یداری ابل خرقحداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر کد معامالتی حقیقی و حداکثر تعداد اوراق

  .باشدتوسط هر کد معامالتی حقوقی نامحدود می

 باشد.  ممنوع  می« ددد»وهی استفاده از کد خرید گر 

به مورخ شنآغاز و تا روز  14/10/1399 شنبه مورخیكمدت پذیره نویسی اولیه از روز  نویسی:مدت پذیره  (18

 ادامه خواهد داشت.  20/10/1399

أمین مربوطه ت نویسی قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تكمیل و وجوه(: چنانچه سقف تعیین شده جهت پذیره1تبصره )

 گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهد شد. 

از  رای سرخ نوویطالگذاری نویسی، درخواست تعداد واحدهای صندوق سرمایهکه در طول دوران پذیره(: در صورتی2تبصره )

بورس  فقت سازمانا با موانویسی رتوانند میزان واحدهای قابل پذیرهمؤسسان می نویسی بیشتر باشدمیزان تعیین شده جهت پذیره

 و اوراق بهادار افزایش دهند. 

نند پذیره تواان میگذاری به میزان حداقل تعیین شده در اساسنامه، مؤسس(: در صورت عدم فروش واحدهای سرمایه3تبصره )

 تمدید نمایند.  30/10/1399تا تاریخ  21/10/1399 روز کاری از تاریخ دهنویسی را یكبار، به مدت 

به  ، وجوهی کهادر نشودگذاری ص(: در صورتی که مطابق مفاد اساسنامه به هر دلیل برای پذیره نویسان، واحد سرمایه4تبصره )

باز گردانده  یشانروز پس از پایان دوره پذیره نویسی به حساب ا 5اند؛ حداکثر حساب صندوق در شرف تأسیس واریز کرده

 خواهد شد. 

-یم انجام رانیا یکاال بورس عضو یها یکارگزار شبكه کل قیطر از واحدها یسینو رهیپذ نویسی:شبکه پذیره (19

 .ردیگ

گذاری واحد سرمایه 99،000،000گذاری قابل انتشار تعداد واحد سرمایه 100،000،000از تعداد نویسی: نحوه پذیره (20

گردید،  نویسی پذیره گذاریسرمایه واحدهای تعداد حداکثر که آن از گیرد. پسمی نویسی قرارعادی مورد پذیره



  

گذاری قابل  واحدهای سرمایه سقف افزایش برای سازمان موافقت که آن مگر شود؛می متوقف نویسی پذیر عملیات

 گردد.   اخذ نویسیپذیره

ه توسط کبلغ اسمی مبایستی )عالوه بر نویسی می: کلیه خریداران و فروشنده طی دوران پذیرهنویسیکارمزد پذیره (21

نند تواان نمیخریدار شودشود( مبالغ ذیل را به عنوان کارمزد معامله پرداخت نمایند. یادآور میخریدار پرداخت می

 نویسی اقدام به فروش واحدها نمایند. در دوران پذیره

 الت است.های کاالیی مشابه کارمزد معامنویسی صندوقکارمزد پذیره 

 ت در سم گذاری کاالیی، هزینه معامالت فقطهای سرمایهگذاری صندوقنویسی واحدهای سرمایهه پذیرهردر دو

واهد خرداخت پنویسی اولیه( گذاری در دوره پذیرهنویس واحدهای سرمایهگذار )یعنی پذیرهخرید و توسط سرمایه

 نویسی دریافت نخواهد شد.طرفین پذیرهای از صندوق به عنوان یكی از گونه هزینهشد و هیچ

-مام پذیرهس از اتگذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله، پ: معامالت ثانویه واحدهای سرمایهمعامالت ثانویه (22

دد. گرمی نویسی و ثبت صندوق، در بازار صندوق های سرمایه گذاری)قابل معامله( بورس کاالی ایران آغاز

 ا فروش اینیه خرید بتوانند با مراجعه به کارگزاران عضو بورس کاالی ایران اقدام د میدارندگان و متقاضیان خری

 واحدها نمایند. 

گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کاالکارمزد پرداختی در معامالت ثانویه واحدهای صندوق سرمایه  

 جمع
حداکثر مبلغ 

 کارمزد فروش

حداکثر مبلغ 

 کارمزد خرید
 شرح کارمزد خرید فروش جمع

  کارمزد کارگزاران 0.00075 0.00075 0.0015 100 100 200

ایران  بورس کاالیکارمزد  0.0002 0.0002 0.0004 50 50 100  

 کارمزد شرکت سپرده گذاری 0.000125 0.000125 0.00025 50 50 100

 کارمزد شرکت مدیریت فناوری  0.000075 0.000075 0.00015 50 50 100

 حق نظارت سازمان - - - - - -

230.00 کارمزد به میلیون ریال   510.001  510.001  جمع کل 

 

 

در راستای تسهیل اجرای  قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید " 7ماده  1باستناد مفاد تبصره معافیت مالیاتی:  (23

ذاری گهای سرمایهگذاری انواع صندوقبابت نقل و انتقال واحدهای سرمایه ،"قانون اساسی 44های کلی اصل سیاست

 ها مالیاتی مطالبه نخواهد شد.  قابل معامله و صدور و ابطال آن



  

مله از ی قابل معاگذارهای سرمایهگذاری انواع صندوقتسویه معامالت واحدهای سرمایهسازی: نحوه تسویه و خالص (24

 یسازخالص امكان نیهمچنپذیرد. ت میگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورطریق شرکت سپرده

(Net )اوراق گرید نواعا معامالت با معامله قابل یگذارهیسرما یهاصندوق انواع یگذارهیسرما یواحدها معامالت 

 ه و پایاپای صندوقعملیات تسوی .دارد وجود رانیا فرابورس ای تهران بهادار اوراق بورس در معامله قابل بهادار

 .صورت خواهد گرفت( T+1بصورت )

 

در  ngmf.irایت و س ime.co.irدنامه و سایر اطالعات تكمیلی صندوق در سایت بورس کاالی ایران به نشانی یاساسنامه، ام

 باشد.دسترس می

 


