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شرکت سبدگردان سهم آشنا

با سالم و احترام؛
در پاسخ به نامۀ شمارۀ ٢٧١٤/٣٦٠٠٨٢ مورخ ١٣٩٩/١١/٠٨ آن شرکت، موضوع درخواست مجوز پذیرهنویسی 
«صندوق سرمایهگذاری شاخص بازار آشنا» و با توجه به اعالم آمادگی شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر 
فراهم نمودن مقدمات پذیرهنویسی و سپس انجام معامالت واحدهای سرمایهگذاری صندوق یاد شده طی نامۀ 
شمارۀ مورخ ١٨١/٨٣٤٩٣ مورخ ١٣٩٩/٠٩/٢٥ به اطالع میرساند؛ پذیرهنویسی صندوق یاد شده با رعایت سایر 
قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بالمانع است. زمان شروع و پایان پذیرهنویسی و همچنین تاریخ تمدید 

احتمالی آن با اطالع قبلی به این سازمان، در بازه زمانی یک ماه از تاریخ این نامه خواهد بود.
الزم به یادآوری است؛ هرگونه فعالیت جهت جمعآوری منابع الزم صندوق و تبلیغات احتمالی در این راستا نباید 

مغایر با مفاد اساسنامه و امیدنامه و قوانین و مقررات مرتبط باشد.
الزم به ذکر است؛ مقتضی است؛ به منظور دریافت مجوز فعالیت، گزارش پذیرهنویسی و چکلیست دریافت مجوز 
فعالیت مطابق نمونۀ پیوست، توسط مدیر تکمیل و به همراه تأییدیه شرکت سپردهگذاری مرکزی و همچنین نامه 

بانک مبنی بر تائید ماندهحساب صندوق سرمایهگذاری در تاریخ پایان پذیرهنویسی به این سازمان ارسال گردد.
مقتضی است؛ وفق اساسنامه صندوق، حداقل واحدهای سرمایهگذاری مدیر و مدیران سرمایهگذاری صندوق، توسط 
آنها خریداری گردند. همچنین بر اساس ابالغیه شماره ١٢٠٢٠٠٥٩ مورخ ١٣٩٤/١٢/٢٤ این سازمان، الاقل ٥٠٠ 

سرمایهگذار حقیقی و حقوقی در مرحله پذیرهنویسی صندوق سرمایهگذاری مذکور مشارکت نمایند.

مراتب جهت اطالع و اقدام مقتضی، ایفاد میگردد.

رونوشت:
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه - معاونت عملیات (معاون محترم عملیات - فریبا اخوان)

جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
جناب آقای محمود گودرزی  معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

سرکار خانم نگار نظری مدیر محترم عملیات بازار ابزارهای نوین شرکت بورس اوراق بهادار تهران


