گواهی سرمایهگذاری درصندوق سرمایهگذاری.................

صندوق سرمایه گذاری ........ثبت شده به شماره.............

ثبت شده به شماره  ....................نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره  ..........نزد مرجع ثبت شرکتهای......................

نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
رسيد گواهی سرمایهگذاری ممتاز (غيرقابل ابطال)

شماره گواهی.................:

شماره گواهی. . . . . . . . . . . . :

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

تاریخ صدور. . . . . . . . . . . . :

نوع واحدهای سرمایهگذاری  :ممتاز (غيرقابل ابطال)
بدینوسيله گواهی میشود:
شخص حقیقی :خانم  /آقاي
شخص حقوقی :نام شخص حقوقی

شماره شناسنامه
شماره ثبت

محل صدور
محل ثبت

تاریخ تولد /
تاریخ ثبت /

/
/

نوع واحدهاي سرمایهگذاري :ممتاز (غیرقابل ابطال)

نام و نام خانوادگی  /نام شخص حقوقی ............................................:
شماره شناسنامه  /شماره ثبت............................................... :
شمارۀ ملی  ...............نام پدر ، ............دارندۀ تعداد (به عدد) ( .............................به حروف) ...........................................................
محل صدور /محل ثبت............................................................ :
شناسۀ ملی ...................واحد سرمایهگذاري ممتاز از صندوق سرمایهگذاري میباشد.
تاریخ تولد  /تاریخ ثبت........................................................... :
شمارۀ ملی  /شناسۀ ملی...........................................................:
ارزش مبناي هر واحد( 1.000.000یک میلیون) ریال ،و ارزش مبناي کل  ............................ریال است.
نام پدر......................................................................................... :
قیمت صدددور هر واحد سددرمایهگذاري برابر  ...........................ریال بوده و بنابراین براي صدددور واحدهاي سددرمایهگذاري به تعداد
تعداد واحد سرمایهگذاري...................................................... :
منددر در این گواهی ،ممعدام مبل( ...............................بده حروف )......................................ریدال عبوه بر ه یندههداي صددددور ،دریدا دت قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاري  ......................... :ریال
شدهاست.

نام و نام خانوادگی و امضاء سرمایهگذار یا نمایندۀ وی:

این گواهی سدرمایهگذاري غیرقابل ابطال ولی به تقاضداي سدرمایهگذار قابل انتقال به غیر میباشدد .به توضدیحات مندر در ظهر این
برگه تومه شود
نام و نام خانوادگی نمایندۀ مدیر ثبت

مهر صندوق

{ظهر گواهی سرمایهگذاري ممتاز}
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

این گواهی بدون مهر صندوق و امضاي نمایندۀ مجاز مدیر ثبت ،اعتباري ندارد.
این گواهی سرمایه گذاري با نام بوده و غیر قابل ابطال است ولی به تقاضاي سرمایهگذار و ارائۀ آن به صندوق ،قبل از انحبل صندوق ،قابل انتقال به غیر میباشد.
سرمایۀ صندوق متغیراست و با ورود و خرو سرمایهگذاران ،تعداد واحدهاي سرمایهگذاري ن د سرمایهگذاران تغییر میکند.
مالک واحدهاي سددرمایهگذاري مندر در این گواهی ،در خالص داراییهاي صددندوق سددرمایهگذاري به نسددبت تعداد واحدهاي سددرمایهگذاري خود از کل واحدهاي سددرمایهگذاري ن د
سرمایهگذاران به صورت مشاء ،شریک است.
سدهم هر واحد سدرمایهگذاري از خالص داراییهاي صدندوق ،تحت عنوان قیمت ابطال هر واحد سدرمایهگذاري ،در پایان هر روز مطابق اسداسدنامه و مقررات مربو ه محاسدبهشدده و در مهلت
مقرر در تارنماي صندوق منتشر میشود.
مهت انتقال تمام یا قسمتی از واحدهاي سرمایه گذاري مندر در این گواهی ،تحویل یا ارسال این گواهی به نمایندۀ مدیر ثبت یا شعبه صادر کنندۀ مربوط به مدیر ثبت ،توسط سرمایهگذار
یا نمایندۀ وي همراه با مدارك مورد نظر بق رویۀ پذیرهنویسی ،صدور و ابطال واحد سرمایهگذاري که در تارنماي صندوق منتشر شدهاست ،ال امی است.
در هنگام انحبل و تصدییۀ صدندوق بق اسداسدنامه ،امیدنامه و سدایر مقررات حاکم بر صدندوق ،سدهم مالک گواهی سدرمایهگذاري از خالص داراییهاي صدندوق ،متناسدب با تعداد واحدهاي
سرمایهگذاري وي ،محاسبه شده و پس از کسر ه ینههاي مربو ه ،معادل ریالی آن به سرمایهگذار پرداخت میشود.
مدیر ،مدیرثبت و ضامن نقدشوندگی و سایر ارکان صندوق ،مسئولیت هاي مندر در اساسنامه و امیدنامۀ صندوق را در قبال دارندۀ واحد سرمایهگذاري به عهده دارند.
دارندۀ این گواهی سدرمایهگذاري موظف اسدت در حی و نگهداري گواهی سدرمایهگذاري صدادره کوشدا باشدد .در صدورت میقود شددن گواهیسدرمایهگذاري ،صددور مجدد آن مشدروط به ی
کردن تشرییات صدور گواهی «المثنی» خواهد بود.

تذکر مهم! صدندوق سدرمایهگذاري الماس کوروش بر اسداس اسداسدنامه و امیدنامۀ خود اداره می شدود و ا بعات بندهاي وق برگر ته از اسداسدنامه و امیدنامۀ صدندوق بوده و در برگیرنده تمام میاد
اساسنامه یا امیدنامه نیست .متن کامل اساسنامه و امیدنامۀ صندوق در تارنماي صندوق به نشانی  www.kouroshfund.comمنتشر شدهاست.

