
 

 

 7743/300/400شماره: 
 09/08/1400تاریخ:  

 داردپیوست: 

    

 «پرینت نامه بدون درج مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

 )) اطالعیه (( 

 

 گذاری پشتوانه طالیگذاری صندوق سرمایهفرآیند تحویل قراردادهای آتی واحدهای سرمایهموضوع: 

 1400لوتوس سررسید آبان ماه 

 : کلیه فعاالن معامالت قراردادهای مشتقهمخاطب

 09/08/1400: انتشارتاریخ 

  :متن اطالعیه

رساند فرآیند تحویل در قرارداد آتی بدینوسیله به اطالع مشتریان و کارگزاران بازار قراردادهای مشتقه می   

شنبه در روز چهار 1400لوتوس تحویل آبان ماه  گذاری پشتوانه طالیگذاری صندوق سرمایهواحدهای سرمایه

ضوابط پیوست انجام خواهد پذیرفت. لذا کلیه مشتریان فروشنده و خریدار دارای مطابق  19/08/1400مورخ 

 موقعیت تعهدی باز موظفند براساس ضوابط اعالم شده جهت انجام فرآیند تحویل اقدام نمایند.

 

 : مدیریت توسعه بازار مشتقهمنتشر کننده

 

 



 
 }شماره{  : شماره

 تاریخ :  }تاریخ{

 { پیوست} : پیوست

گذاری پشتوانه صندوق سرمایه گذاریسرمایهواحدهای قرارداد آتی  یلتحو یندفرآ))   

 ((لوتوس طالی
 

 :تعاریف

نزد  یمشترکه لوتوس پشتوانه طالی  گذاریسرمایهصندوق  گذاریسرمایهواحدهای  یقرارداد آتقرارداد:  -1

 .باشدیم یلذ مندرجاتآن براساس  یافتدر یل یاکاال معامله نموده و اکنون ملزم به تحو شرکت بورس

صررندوق   گذاریسرررمایه واحدهای  یآتقراردادهای که معامالت  یرانا یشرررکت بورس کاال بورس کاال:  -2

 .پذیردیم صورت و فروشندگان در آن یدارانتوسط خر  پشتوانه طالی لوتوس گذاریسرمایه
 

 گذاریسرررمایهواحدهای  یفروش در قرارداد آتباز  یتعهد یتدارنده موقع یمشررترفروشتتند :  یمشتتتر -3

شتوانه طالی   گذاریسرمایه صندوق   شده و جهت   یلتحو ینددوره معامالت وارد فرآ یدر انتهاکه لوتوس پ
 باشد.یملوتوس پشتوانه طالی  گذاریسرمایهصندوق  گذاریسرمایهواحدهای  تأمینتعهد خود ملزم به  یفایا

شتر  -4 شتر : یدارخر یم صندوق   گذاریسرمایه واحدهای  یدر قرارداد آت یدخرباز  یتعهد یتدارنده موقع یم

وجه جهت ایفای تعهدات ملزم به واریز    دوره معامالت   یکه در انتها  لوتوسپشرررتوانه طالی  گذاریسررررمایه
 است.آتی قرارداد ارزش 

 لوتوسپشتوانه طالی  گذاریسرمایهصندوق صندوق طال:  -5

سرمایه    گذاریسرمایه واحد  1000صندوق طال:   یانداز  هر قرارداد آت -6 شتوانه طالی  صندوق  گذاری پ

 لوتوس

 

توستت   لوتوس پشتتتوانه طالی گذاریستترمایهصتتندوق  گذاریستترمایهواحدهای  یلتحو فرایند

 فروشند :  یانمشتر
 تأمیناقدام به ( 19/08/1400آخرین روز معامالتی) 15:00فروشنده موظفند حداکثر تا ساعت کلیه مشتریان 

 گذاریسرمایهصندوق  گذاریسرمایهپشتوانه طالی واحدهای  گذاریسرمایهصندوق  گذاریسرمایهواحدهای 



 
 }شماره{  : شماره

 تاریخ :  }تاریخ{

 { پیوست} : پیوست

از فروش در نمایند. بدیهی است به ازای هر موقعیت تعهدی بدر کد سهامداری خود  لوتوسپشتوانه طالی 
 گردد. تأمینلوتوس  گذاری پشتوانه طالیصندوق سرمایه گذاریسرمایهواحد  1000قرارداد آتی می بایست 

 

 :یدارانخر یلتحو فرآیند
 تأمیناقدام به  19/08/1400مورخ  چهارشررن ه در روز دقیقه پس از اتمام بازار 15ر تا بایسررت حداکثمشررتری خریدار می

سب با تعداد موقعیت  ساب عملیاتی خود نماید وگواهی آمادگی تحویل  تعهدی های وجه ارزش قرارداد متنا باز خود، در ح
 را مطابق مهلت تعیین شده در مشخصات قرارداد ارائه نموده باشد. 

 

واحدهای پشتوانه طالی  گذاریسرمایهصندوق  گذاریسرمایهانتقال مالکیت واحدهای 

 از فروشند  به خریدار:  لوتوس گذاری پشتوانه طالیصندوق سرمایهگذاری سرمایه
( به صورت انتقال مالکیت پشتوانه طالی لوتوس گذاریسرمایهصندوق  گذاریسرمایهفرایند تحویل دارایی پایه)واحدهای  

، از کد سهامداری فروشنده به کد سهامداری خریدار لوتوسپشتوانه طالی  گذاریسرمایهصندوق  گذاریسرمایهواحدهای 
 های قابل تحویل انجام می شود. به میزان تعداد موقعیت

 سایر اطالعات:
 : صندوق س. پشتوانه طالی لوتوس)طال(لوتوس پشتوانه طالی گذاریسرمایهنماد معامالتی صندوق 

 
 نکات مهم:

در روزهای شن ه تا چهارشن ه  لوتوسپشتوانه طالی  گذاریسرمایهصندوق  گذاریسرمایهمعامالت واحدهای  -1
گیرد، و در بستر معامالتی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران انجام می 15:00الی  10:00هر هفته از ساعت 

پشتوانه طالی  گذاریسرمایهصندوق  گذاریسرمایهتوانند در هر روز نس ت به خرید واحدهای لذا مشتریان می
جهت ایفای تعهد فروش 19/08/1400مورخ  چهارشن هدر این بازار و نگهداری آن تا پایان روز کاری  وسلوت

 اقدام نمایند.

گذاری صندوق دارای واحدهای سرمایه ،اگر دارنده موقعیت تعهدی باز فروش در آخرین روز معامالتی -2
درکد سهامداری خود باشد و گواهی آمادگی تحویل را مطابق مهلت تعیین  لوتوسپشتوانه طالی  گذاریسرمایه

باز مشتری در قراردادهای آتی تعهدی های شده در مشخصات قرارداد ارائه نموده باشد، بورس به تعداد موقعیت
ه منزله نماید. همچنین عدم تکافوی دارایی در کد سهامداری، باقدام به برداشت دارایی از کد سهامداری وی می



 
 }شماره{  : شماره

 تاریخ :  }تاریخ{

 { پیوست} : پیوست

های مقرر در مشخصات های ایفا نشده، محسوب شده و مشمول جریمهنکول قرارداد به میزان تعداد موقعیت
 قرارداد خواهد شد.

صندوق  گذاریسرمایهم نای محاس ه قیمت نقدی در محاس ات جرایم نکول قراردادهای آتی واحدهای  -3
در آخرین روز صندوق س. پشتوانه طالی لوتوس)طال( قیمت پایانی نماد  لوتوس پشتوانه طالی گذاریسرمایه

 معامالتی قراردادهای آتی خواهد بود.

فقط با کد سهامداری لوتوس گذاری پشتوانه طالی گذاری صندوق سرمایهانجام معامالت واحدهای سرمایه -4
مانع جهت  امکان پذیر می باشد. همچنین استعالم وضعیت کد سهامداری مشتری در رفع هر گونه محدودیت و

 انتقال دارایی به عهده مشتریان خریدار و فروشنده می باشد.

خرید و فروش باید جهت اطالع از آخرین وضعیت کد سهامداری باز تمامی مشتریان دارای موقعیت تعهدی  -5
ر خود، که تحویل در بورس بر م نای آن انجام خواهد شد، به کارگزار مربوطه مراجعه نمایند و هر گونه تغییر د

 کد و یا وضعیت کد سهامداری خود را از طریق کارگزار مربوطه به بورس اطالع دهند.

کارگزاران می توانند جهت  مشاهده کد سهامداری مشتریان، مراتب را در سامانه معامالت ابزار مشتقه )سما( در  -6
 انجام دهند.بخش گزاراش ها/ مشتریان، مالحظه نموده و به مشتریان خود اطالع رسانی الزم را 

 باشد.هرگونه مانع جهت انتقال دارایی در کد سهامداری مشتریان، به منزله عدم ایفای تعهدات می -7
 

 




