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شماره......................... :
تاریخ......................... :

قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار
طرفین قرارداد
ماده )1این قرارداد بین سبدگردان با مشخصات :شرکت سبدگردان سهم آشنا (سههامی خها ) شمماره ببم ،520524 :
تاریخ بب  ،1396/10/04 :محل بب  :تهران ،نشمان  :تهران ،سهااد آبهاد ،بهاار ای میهدان کهاچ ،کهیه شههید
یاقهبی(هشتم) پالک  ،27ساختمان سهم آشنا ،شماره تلفن ،2771 :شمماره نممابر ، 22073072:بما آقما مههد
شبانی و خانم هستی کاخی که براساس روزنامة رسم شمارة  21331مورخ  1397/03/19صاحب امضا مجاز شمااخ ه
م شود.

و سرمایهگذار با مشخصات:
الف)نمما  ، ……………. :فرزنممد  ، ………. :بمما شممماره شااسمماامه  ،…… :صممادره از  ، ……….بمما کممدمل
 ،.…………….:به نشان  ……………………………………. :شماره تلفمن ، …………… :کدپسم :
 ،…………..کد معامالت ………….:
ب) نممممما شمممممرک  ..................................شمممممماره ببممممم  ..........تممممماریخ ببممممم  ......................محمممممل ببممممم
 ......................................................................................................شمممماره تلفمممن  ...........................کدپسممم  ..............................کمممد
معامالت  ............................با نمایامدگ آقایمان ..........................................کمه براسماس روزناممة رسمم شممارة  ................ممورخ
 ...................صاحب امضا مجاز شااخ ه م شوند.
بشرح مواد آت ماعقد گردید.

تااریف
ماده )2اصطالحات بهکار رف ه در این قرارداد ،دارا معان زیر هس اد:
 .1سرمایهگذار :منظور سرمایهگذار طرف این قرارداد است که مشخصات آن در مادۀ  1آمدهاست.
 .2سبدگردان :ماظور سبدگردان طرف این قرارداد اس که مشخصات آن در مادة  1آمدهاس .
 .3سبداختصاصی :ماظور مجموع دارای ها م علق به سرمایهگذار اس  ،که براساس این قمرارداد یما مم ممهما آن بمه
ماظور سبدگردان در اخ یار سبدگردان قرارداده شده یا م شود.
 .4سبدگردانی :تصمیم به خریمد ،فمروی یما ن مهدار اوراق بهمادار یما اف ماح سم ردههما بمان یما انجما هرگونمه
سرمایهگذار توسط سبدگردان بهنا سرمایهگذار از محل سبداخ صاص و به ماظور کسب ان فاع برا سرمایهگذار.
 .5قیمت پایانی :ق یم پایان هر ورقة بهادار در هرروز ،برابر قیم
قیم پایان آن ورقه بهادار انال یا تعیین م شود.

اس که طبمق مقمررات در بمازار رسمم بمه ناموان

 .6قرارداد :ماظور قرارداد حاضر اس  .در صورت که ماظور قرارداد دی ر باشد ،قرارداد موردنظر نصریح م گردد.

سرمایهگذار

سبدگردان
شرکت سبدگردان سهم آشنا

شماره......................... :
تاریخ......................... :

 .7دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان :ماظور دسم ورالعمل تسسمیو و فعالیم سمبدگردان مصموب هیمست ممدیرة
سازمان اس .
 .8سازمان :ماظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع مادة  5قانون بمازار اوراق بهمادار مصموب آارمماه  1384مجلمو
شورا اسالم اس .
 .9امین :شخص حقوق اس که مطابق دس ورالعمل تسسیو و فعالی سبدگردان ان خاب شده و ضمن انعقاد قرارداد با
سبدگردان ،وظایف پیشبیا شده در دس ورالعمل یاد شده را در قبال سبدگردان بهنهده گرف هاس .
 .10روزکاری :ماظور روزها شابه تا چهارشابة هر هف ه به اس ثاا روزهای که طبق مقمررات ایمران تعطیمل رسمم
م باشد ،از سان  8لغای  16به وق محل تهران اس .

مهضهع قرارداد
ماده )3موضوع قرارداد نبارتس از سبدگردان سبداخ صاص  ،توسط سبدگردان با رنایم اهمداف ،اصمول و محمدودی هما
الز الرنایة طبق پیوس ( )1این قرارداد.

مد قرارداد و تاریخ اجرایی شدن آن
ماده )4این قرارداد از تاریخ که به موجب مادة  5اجرایم مم شمود ماعقمد شمده و بمه ممدت …… سمال تما تماریخ ….
…………..ان بار دارد.
ک این قرارداد از زمان اجرای م شود که (الف) وجوه نقمد موضموع ممادة  6بمه حسماب بمان مربوطمه واریم و (ب) در
ماده5
صورت که اجرا موضوع قرارداد ماوط به تسلیم اوراق بهادار موضوع مادة  6به سمبدگردان باشمد ،اوراق بهمادار یادشمده بمه
سبدگردان تسلیم شدهباشد .درصورت که بخش از وجوه نقد واری یا بخش از اوراق بهادار که باید تسملیم شموند ،تسملیم
شدهباشد و سبدگردان ظرف  7روز کار از تاریخ واری وجوه نقد یا تسلیم اوراق بهادار یماد شمده ،نمد موافقم بما اجمرا
موضوع قرارداد را برا همان بخش از وجوه یا اوراق بهادار به سرمایهگذار اطالع ندهمد ،قمرارداد بایمد در ممورد آن بخمش از
وجوه یا اوراق بهادار که تسلیم شده اس  ،اجرا شود.

سبد اختصاصی
ماده )6سرمایه گذار پمو از انعقماد قمرارداد جمعما …………….ریمال(……………… ریمال) وجمه نقمد ،بمه ماظمور
سبدگردان در اخ یار سبدگردان م گذارد .هرگونه برداش و پرداخ وجه نقد یا اوراق بهادار توسط سرمایهگذار که مربوط
به این قرارداد باشد در تاریخ برداش یا پرداخ  ،از مجمموع مبمالو و اوراق بهمادار اکمر شمده در ایمن مماده کمه در اخ یمار
سبدگردان گذاش ه شده یا م شود ،بهترتیب کسر یا به آن اضافه م گردد تا سبداخ صاص سرمایهگذار در آن تاریخ ،معمین
شود.
تبصره  :1وجه نقد موضوع این ماده باید به حساب بان

مخصوص واری گردد که سبدگردان مطمابق دسم ورالعمل تسسمیو و

فعالی سبدگردان اف اح کرده و به سرمایهگذار انال نمودهاس .

سرمایهگذار
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شماره......................... :
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تبصره  :2سرمایهگذار اانان م کاد که اوراق بهادار موضوع پیوس (2درصورت وجود) ،به و تعلق دارد و تصرف و در آن اوراق
بهادار به هیچوجه محدود ،مقید یا مماوع نم باشد .درصورت که خالف این اممر بابم شمود ،مسمتولی م وجمه سمبدگردان
نخواهد بود .هرگاه سبدگردان از این امر مطلع شود که تما یا بخش از اوراق بهادار موضوع پیوس  ،2به سرمایهگمذار تعلمق
ندارد یا تصرف و در تما یا بخش از این اوراق بهادار مقید ،محدود یا مماوع اس  ،یا هرگماه سمبدگردان آگماه یابمد کمه
نم تواند موضوع قرارداد را در خصوص تما یا قسم از سبداخ صاص اجرا کاد ،باید موضوع را بالفاصمله بمه سمرمایهگمذار
اطالع دهد.
تبصره  :3سبدگردان موظف اس ها ا دریاف اوراق بهادار ،رسید دریاف اوراق بهادار را در فمر مشمابه پیوسم  2ایمن قمرارداد
تاظیم و به سرمایهگذار ارائه دهد .درصورت که تعداد اوراق بهادار از یک نوع که به سبدگردان تسلیم م شود ،بیش ر از تعمداد
اوراق بهادار مذکور در پیوس  2باشمد ،آن گماه سمبدگردان موظمف اسم پمو از ان قمال تعمداد الز از اوراق بهمادار بمه کمد
سبدگردان اخ صاص  ،گواه مربوط به تعداد باقیمانده را از مرجع مربوطه اخذ و ظرف یک هف ه به سرمایهگذار تسلیم کاد.

کارمزد سبدگردان و هزین ها سبد
ماده )7کارم د خدمات سبدگردان بر اساس می ان درصد بازده کل سبدکه توسط نر اف ار سبدگردان محاسبه م گردد ،در
طول دوره یک ساله محاسبه و اخذ م شود .در ادامه به تفصیل راجع به چ ون تعیین این کارم د توضیح داده م شود:
 ... )1درصد از ارزی سها موجود در سبداخ صاص سرمایهگذار پو از کسر بده هما مربموط بمه سمبد اخ صاصم بمه
قیم ها پایان همان روز،
 .... )2درصد از تفاوت بین سود س ردهها سرمایهگذار و گواه ها س ردة بان از نرخ معمول جمار در نظما بمان
ایران برا همان نوع س رده ،نسب به ماندة س ردهها بان سبد اخ صاص در پایان آن روز،
 .... )3درصد از ارزی سایر اوراق بهادار سبداخ صاص به قیم ها پایان همان روز[.
تبصره :سبدگردان هر یک سال ی بار ،صورتحساب کارم د م علقه را طبق این ماده تهیه کرده و به سرمایهگذار تسلیم یا برا
و ارسال م کاد .سرمایهگذار باید ظرف  7روز کار از زمان دریاف صورتحساب ،نسب به پرداخ کارم د از طریق واری به
حساب سب دگردان اقدا کاد؛ در صورت ند پرداخ ط این مدت ،سبدگردان مجاز خواهد بود تا کارم د خود را از محل وجوه
نقد یا اوراق بهادار سرمایه گذار که ن د و اس  ،برداش نماید؛ مشروط به ایا ه بالفاصله رسید الز را به سرمایهگذار تسلیم
کاد.
ماده )8ه یاهها اجرا موضوع قرارداد که به نهده سرمایهگذار اس  ،ماحصرا به قرار زیرند:
الف) کارم د سبدگردان مطابق مادة ()7؛
ب) کارم د انجا معامالت دارای ها سبد اخ صاص که مطابق مقررات مربوطه تعیین و پرداخ م شود؛
چ) مالیات فروی و نقل و ان قال دارای ها سبد اخ صاص که در اجرا موضوع قرارداد الز باشد؛
د) کارم د سبدگردان برا فروی دارای ها پو از خاتمه قرارداد ،درصورت که پو از خاتمه قرارداد دارای ها طبمق
تبصره ماده  26توسط سبدگردان به فروی رود.
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تبصره  :1به ج ه یاهها مذکور در این ماده ،سایر ه یاهها مربوط به اجرا موضوع قرارداد به نهده سبدگردان م باشمد
و سرمایهگذار تعهد و مستولی

در پرداخ آن ه یاهها ندارد.

تبصره  :2ه یاه ها موضوع بادها (ب)( ،ج) و(د) این ماده مس قیما از محل سبد اخ صاص پرداخم مم شمود و در ممورد
پرداخ ه یاهها موضوع باد (الف) این ماده ،بر اساس تبصرة مادة  8نمل م شود.

اهداف ،اصهل و محدودیتها ایمالرعای
ماده )9سبدگردان باید اهداف ،اصول و محدودی ها الز الرنایه را که سرمایهگذار مطمابق پیوسم شممارة ( )1ایمن قمرارداد
تعیین کرده اس  ،در اجرا موضوع قرارداد مرانات کاد .هرگونه تغییمر در اهمداف ،اصمول و محمدودی هما الز الرنایمه و
مهل که به سبدگردان برا انمال این تغییرات داده م شود ،باید ط م مم قرارداد به تسئید طرفین قرارداد برسد.

گزارشدهی
ماده )10سبدگردان موظف اس بازده سبداخ صاص را در دوره ها زمان  ،روزانه ،هف  ،ماهانه و ساالنه و بمازده سماالنه
شدة هرکدا از دورههای که کم ر از یکسال اس را مطابق دس ورالعمل تسسیو و فعالی سبدگردان ،محاسمبه و حمداکثر
تا روز کار بعد از پایان هر دوره از طریق سای ایا رن خود صرفا در اخ یار سرمایهگذار قراردهمد .سمبدگردان همچامین
باید گ اری نمل رد خود در خصوص موضوع این قرارداد را در دورهها حداقل  6ماه حداکثر  10روز کمار پمو از پایمان
هر دوره و همچاین برا آخرین دوره حداکثر  10روز کار پو از خاتمة قرارداد ،تهیه کرده و هم مان به سمرمایهگمذار و
سازمان ارسال یا ارائه کاد .این گ اری شامل اطالنات زیر اس :
الف) دورة گ اری ،تاریخ تهیه ،مشخصات سرمایهگذار ،شماره و تاریخ قرارداد و مشخصات سبدگردان.
ب) صورتها مال برا سرمایهگذار به ناوان یک واحد مس قل حسابدار طبق اصول و رویهها حسمابدار شمامل
ترازنامه ،صورتحساب سود و زیان و صورت گردی وجوه نقد بههمراه یادداش ها همراه.
ج) خالصه نمل رد سبدگردان و دارای ها سرمایه گذار که بمه تف یمک همر دارایم بمه شمرح زیمر تهیمه شمده و در
یادداش ها همراه صورتها مال موضوع باد (ب) فوق ،افشا م شود:
-1ج) شرح ،تعداد ،قیم تما شده و ارزی روز دارای در اب دا دوره گ اری،
-2ج) تعداد و قیم تما شدة دارای خریدار شده ط دورة گ اری،
-3ج) تعداد ،قیم تما شده و قیم فروی دارای فروخ ه شده ط دورة گ اری،
-4ج) تعداد ،قیم تما شده و ارزی روز دارای در ان ها دورة گ اری،
-5ج) ارزی م ایا تعلق گرف ه به دارای ها و سرمایهگذار ط دورة گ اری،
-6ج) سود یا زیان حاصله ط دوره برا هر دارای .
د) ج ئیات اطالنات معامالت انجا شده بهنا سرمایهگذار ط دوره گ اری به تف یک هر دارای معامله شده شمامل
تاریخ انجا معامله ،تعداد و قیم خرید دارای خریدار شمده ،تعمداد و قیمم فمروی دارایم فروخ مه شمده کمه در
یادداش ها همراه صورتها مال موضوع باد (ب) فوق افشاء م شود.
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هم) ج ئیات م ایا تعلق گرف ه به دارای ها سرمایهگذار ط دورة گ اری از قبیل سود ،بهره ،سود سهم و حقتقد
خرید بههمراه تاریخ تعلق هریک که در یادداش ها همراه صورتها مال موضوع باد (ب) فوق افشا م شود.

تبصره :ماظور از ارزی روز در این ماده ،ارزی دارای براساس قیم پایان در تاریخ پایان دورة گ اری اس .
ماده )11سبدگردان در طول مدت قرارداد حداکثر  20روز کار پو از پایان هرماه ،موظف اس مس ادات مربوط بمه معمامالت
اوراق بهادار را که در رابطه با این قرارداد در آن ماه انجا داده اس  ،به سرمایهگذار تسلیم کاد.
ماده )12در صورت درخواس سرمایهگذار برا ارائة گ اری خاص و فوقالعماده ،سمبدگردان موظمف اسم در مقابمل دریافم
ه یاة مورد توافق طرفین ،ظرف مدت  15روز کار گ اری م بور را در اخ یار و قرار دهد.

نرم افزار سبدگردانی:
ماده )13سبدگردان موظف اس نر اف ار ویژها که برا نملیات سبدگردان به تسیید سازمان رسیدهاس  ،بمه ماظمور اجمرا
این قرارداد تهیه کاد و اطالنات مربوط به کلیة دارای ها و بده ها سرمایهگذار که در رابطه با این قرارداد م باشماد را در
هر روز در آن بب و ن هدار کاد .این نر اف ار باید ب واند گ اریها موضوع مادة ( )11را در هر تاریخ دلخواه تهیه کاد.

مجار ارتباطی سبدگردان با سرمای گذار
ماده )14سبدگردان م تواند از هریک از مجار زیر برا ارسال گ اریها نمل رد یا مطلع ساخ ن سرمایهگذار از آنچه طبق
این قرارداد ،سبدگردان باید برا سرمایهگذار ارسال یا به اطالع و برساند ،اس فاده کاد:
ارسال رایانامه ( )E-mailبه نشان ال رونی  ……………………………..و در صمورت تغییمر ،بمه نشمان
ال رونی جدید که سرمایهگذار ک با به سبدگردان معرف کاد.
تبصره  : 1اطالنات و گ اریها مخصوص سرمایهگذار نالوه برارسال از ی

از طرق ممذکور در ایمن مماده ،از طریمق سمای

ایا رن سبدگردان به نشان  www.sapm.irنی با اس فاده از کلمه و رم نبمور مخصموص سمرمایهگمذار در دسم رس
سرمایهگذار قرار خواهد داش .
تبصره  : 2در موارد که در قرارداد تسلیم مدارک ،مس ادات و گ اریها از یک طرف به طرف دی ر پیشبیا شدهاس  ،الز
اس مدارک ،مس ادات و گ اریها مورد نظر به شخص طرف مقابل یا وکیل ،ول  ،قیم یا نمایادة قانون و داده شمده
و رسید دریاف گردد یا مدارک ،مس ادات و گ اریها از طریق پس سفارش به نشان طرف دی ر که در مادة  1آمده و
در صورت تغییر به نشان جدید که و ک با انال نموده ،ارسال شود.

حقهق و مزایا متالق ب اوراق بهادار
ماده )15سود سها  ،سود اوراق مشارک  ،سها جای ه ،سود سایر اوراق بهادار ،برگهها حق تقد و بطور کل کلیمه مامافع و
م ایا دارای ها سبد اخ صاص به سرمایهگذار تعلق دارد و ج و سمبد اخ صاصم و محسموب شمده و موضموع قمرارداد
درمورد آنها اجرا م شود .رابطه بین سبدگردان و مش ر رابطه وکیل و موکل اس و سبدگردان در طول مدت قرارداد و در
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شماره......................... :
تاریخ......................... :

صورت تمدید تا پایان مهل تمدید شده ،از جانب سرمایهگذار وکال و وظیفه دارد که این ماافع و م ایا را دریاف کاد و به
سبداخ صاص اضافه نماید .سبدگردان همچاین در انمال کلیه حقوق ناش از اوراق بهادار سمبد اخ صاصم انمم از حمق
حضور در مجامع ،حق رأ  ،حق تقد در خرید سایر اوراق بهادار و حق تبمدیل اوراق بهمادار بمه اوراق بهمادار دی مر ،وکیمل
سرمایهگذار تلق م شود و در چ ون انمال این حقوق باید مصالح سرمایهگذار را در نظر گیرد.

تبصره:

در صورت اتما مهل قرارداد و ند تمدید آن و همچاین در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد ،سبدگردان موظف اسم

ظرف هف روز کار موضوع را به شرک های که ناشر اوراق بهادار موجود در سبداخ صاص محسوب م شموند و سمایر
اشخاص مرتبط انال کاد و از آن هما بخواهمد کمه از آن پمو حقموق و م ایما م علمق بمه اوراق بهمادار را مسم قیما بمه
سرمایهگذار پرداخ نمایاد و م اتبات ،برگهها حق تقد و سها جای ه و موارد مشابه را به نشان سمرمایهگمذار ارسمال
دارند .نشان و تلفنها تماس سرمایهگذار نی مطابق ماده ( )1و درصورت تغییر ،مطابق با نشان و شماره تلفنهای کمه
سرمایهگذار ک با انال نموده ،توسط سبدگردان به ناشرین اوراق بهادار انال م شود.

رایدار :
ماده )16طرفین قرارداد باید کلیة اطالنات را که در رابطه با این قرارداد در اخ یمار دارنمد محرمانمه تلقم کاامد و بمه جم بمه
سازمان ،بازرس قانون یا حسابرس سبدگردان ،امین سبدگردان ،کانون مربوطه یا مراجع صالح قضای  ،بدون رضمای ک بم
طرف مقابل به شخص دی ر ارائه ن ااد ،یا برا نمو افشاء نامایاد.

رعایت قهانین و مقررا :
ماده )17سبدگردان باید در اجرا موضوع قر ارداد ،قوانین و مقررات از جمله قانون بمازار اوراق بهمادار و مقرراتم کمه براسماس
قانون یادشده توسط مراجع ا صالح تصویب شده یا م شوند بمه خصموص دسم ورالعمل تسسمیو و فعالیم سمبدگردان را
رنای نماید .در صورت تضاد بین این قرارداد و قوانین و مقررات مذکور ،سمبدگردان موظمف بمه رنایم قموانین و مقمررات
م باشد و در اینصورت باب ند رنای این قرارداد ،مستولی م وجه سبدگردان نیس .

وجهه بالاستفاده:
ماده )18سبدگردان باید حداکثر تالی خود را باماید تا وجوه نقد سبد اخ صاص را بالفاصله در اجرا موضوع قمرارداد بمهکمار
گیرد .در هر زمان که وجوه نقد سبداخ صاص بیش از ده درصد ارزی سبد اخ صاص شود و سبدگردان ن واند ظرف  7روز
کار از آن زمان ،تما یا قسم از این وجوه را در اجرا موضوع قرارداد بهکار گیمرد یما بمه نظمر و ایمن اممر بمه صمالح
سرمایهگذار نباشد ،باید سرمایهگذار را از این امر مطلع نماید.
تبصره :وجوه م علق به سرمایه گذار همواره در حسابها بان

شمماره 1214-801-1874803-1 :نم د شمعبه سمعادت آبماد

بانک ح م ایرانیان به نا سبدگردان واری و ن هدار م شود.
تبصره :وجوه م علق به سرمایه گذار همواره در حساب یا حسابها بان

مخصوص که مطابق دس ورالعمل تسسمیو و فعالیم

سبدگردان اف اح شده یا م شود واری و ن هدار م شود.
سرمایهگذار
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شماره......................... :
تاریخ......................... :

برداشت و واریز سرمای گذار:
ماده )19سرمایهگذار م تواند در طول مدت قرارداد مبلغم از دارایم هما سمبد اخ صاصم را مطالبمه کامد .در ایمن صمورت
سبدگردان باید این مبلو را ظرف  2روز کار پو از درخواس سرمایهگمذار از محمل وجموه نقمد سمبد اخ صاصم بمه و
پرداخ کاد .درصورت که وجوه نقد سبد اخ صاص برا پرداخ کل مبلو مطالبمه شمده کفایم ن امد ،سمبدگردان بایمد
بالفاصله م ااسبا اقدا به فروی می ان الز از دارای ها سبد اخ صاص کرده و مابق را ظرف  5روز کار پمو از فمروی
دارای ها مذکور به سرمایهگذار پرداخ کاد.
تبصره :درصورت که به رغم تالی کاف سبدگردان برا فروی دارای سرمایهگذار به ماظور تسمین وجوه ممورد درخواسم و ،
ام ان فروی به دالیل از جمله ند وجود خریدار میسر ن ردد ،مسؤولی

م وجه سبدگردان نخواهد بود.

ماده )20سرمایهگذار م تواند در طول مدت قرارداد و با تاظیم م مم قرارداد ،مبالو یما اوراق بهمادار دی مر را بمه سمبدگردان
پرداخ نماید و سبدگردان موظف اس موضوع قرارداد را در قبال آنها نی اجرا نماید.

مارفی قرارداد ب امین:
ماده )21سبدگردان موظف اس ظرف هف روز کار پو از اجرای شدن قرارداد ،مشخصمات و نسمخها از قمرارداد را بمرا
امین ارسال ]ودرصورت که مطابق دس ورالعمل تسسیو و فعالی سبدگردان یا سایر مقررات مربوطه ،معرف این قمرارداد بمه
امین و پذیری سم امین در مورد آن ضرور باشد ،تشریفات الز را به این ماظور به انجا رساند [.و در صورت که به همر
دلیل ،امین طرف قرارداد با سمبدگردان در اجمرا وظمایف و مسمتولی هما خمود طبمق دسم ورالعمل تسسمیو و فعالیم
سبدگردان ،قصور نماید و از این باب خسارت به سرمایهگذار وارد شود ،سبدگردان به موجب این قمرارداد ،جبمران خسمارت
مذکور را توسط امین تضمین نموده اس .

تخلفا و اختالفا
ماده )22مرجع رسیدگ به اخ الفات بین سرمایهگذار و سبدگردان براساس قانون بازار اوراق بهادار در صورت ند سازی در کانونهما
موضوع ماده  36این قانون ،هیست داور مذکور در ماده  37این قانون اس .

تبصره :براساس تبصره ماده  33قانون بازار اوراق بهادار ،تا تش یل کانون مربوطه وظایف این کمانون را در رابطمه بما ایمن مماده،
سازمان انجا م دهد.
ماده23و به تخلفات سبدگردان از این قرارداد یا مقررات مذکور در ماده  17طبمق قمانون بمازار اوراق بهمادار و آیمینناممه هما و
دس ورالعملها اجرای آن قانون رسیدگ م شود.

فسخ ،انفساخ و تمدید قرارداد
ماده )24هریک از طرفین قرارداد م تواند قرارداد را قبل از انقضا مدت ،فسخ کاد ،مشروط به ایا ه این موضموع را ک بما بمه
طرف دی ر اطالع دهد .در صورت که مجوز فعالی سبدگردان سبدگردان از سو سازمان لغو شود یا بیش از یک ماه تعلیق
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شود ،این قرارداد بالفاصله از زمان ابالغ رسم این تصمیم مافسخ م شود .همچاین از زمان که سبدگردان به ح م مراجمع
ارائه دهد ،این قرارداد مافسخ م شود.
ایصالح ورش س ه انال شود یا خود به دادگاه تقاضا ورش س
ماده )25تمدید این قرارداد از طریق تاظیم م مم قرارداد ام انپذیر اس .

اقداما پس ای خاتمة قرارداد
ماده 26ا پو از پایان مهل قرارداد و ند تمدید آن و همچاین در صورت فسخ یما انفسماخ آن ،قمرارداد خاتممه یاف مه تلقم
م شود و سبدگردان مجاز نیس در ترکیب دارای ها سرمایهگذار که مربوط به این قرارداد اسم  ،تغییمر ایجماد کامد و
موظف اس موضوع را بالفاصله به اطالع سرمایهگذار برساند .سبدگردان باید کل وجوه نقد م علق به سرمایهگذار در رابطه با
این قرارداد را ظرف  2روز کار به سرمایهگذار پرداخ کاد و درصورت که سرمایهگذار مطابق تبصره این ماده فروی سمایر
دارای ها سبد اخ صاص را از سبدگردان درخواس ناموده باشد ،سبدگردان باید جهم ان قمال سمایر دارایم هما سمبد
اخ صاص از جمله اوراق بهادار مربوطه به نا سرمایهگذار و دریاف و تسلیم گواهیاامهها مربوطمه ظمرف حمداکثر  10روز

کار اقدا نماید.
تبصره :درصورت درخواس سرمایهگذار پو از خاتمه قرارداد ،دارای ها سبد اخ صاصم (بمه اسم ثاا وجموه نقمد) بمه نما
سرمایهگذار ما قل شود ،سرمایهگذار م تواند از سبدگردان بخواهد که فروی دارای هما سمبد اخ صاصم را بمه نهمده
ب یرد .در این صورت سبدگردان موظف اس تالی کاف برا فروی این دارای ها ظرف مهل که سمرمایهگمذار تعیمین
م کاد با رنای صرفه و صالح و باماید .کارم د سبدگردان برا این امر  2دهم درصد از مبلو فروی دارای ها اس .

ضمانت اجرا و بروی حهادث قهر
ماده )27درصورت نقض مفاد این قرارداد بشرح ایل اقدا خواهد شد:
الف) در صورت ند رنای مهل ها مقرر از طرف سبدگردان در تبصرهها  2و  3ماده  6و ند رنای مهلم هما
مقرر در مواد  ،13 ،12 ،11تبصره ماده  ،16مواد  22 ،20 ،19و  ،27سبدگردان باید بمه ازا همر روز تمسخیر ،صمفر
ریال خسارت تسخیر یا ند اجرا تعهد به سرمایه گذار پرداخ نماید.
ب) در صورت نقض ماده  16قرارداد توسط هر یک از طرفین ،طرف نقضکااده باید مبلو صفر ریمال خسمارت بمه طمرف
دی ر ،پرداخ نماید .پرداخ این خسارت مانع از انمال مجازاتها مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.
چ) در صورت که در ابر ند رنای قوانین و مقررات موضوع ماده  18یا نمد رنایم مفماد قمرارداد توسمط سمبدگردان،
خسارات م وجه سرمایهگذار گردد ،سبدگردان مستو ل جبران این خسارات خواهد بود .پرداخ ایمن خسمارت ممانع از
انمال مجازاتها مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.
ماده )28درصورت بروز حوادث قهر مستولی

سرمایهگذار

م وجه سبدگردان نخواهد بود.
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سایر مهارد
ماده )29درصورت که نشان هر یک از طرفین قرارداد که در ماده( )1اکر شده تغییر یابد ،و موظف اس نشان جدید خمود
را ک با به طرف مقابل اطالع دهد.

استفاده ای اعتبار یا وام برا سبد اختصاصی
ماده( )30سبدگردان اجازه دریاف ان بار یا وا برا موضوع قرارداد را ندارد ).یا (سرمایه گذار به سبدگردان اجازه م دهد بمه
می ان حداکثر  .......ریال از ان بار با نرخ حداکثر  0000درصد اس فاده نماید.کلیه ریسک ناش از ان بار برنهده سرمایه گذار
اس ).
ماده )31سبدگردان موظف اس کلیه وجوه را که طبق این قرارداد باید به سرمایهگذار پرداخ کامد از طریمق واریم بمه
حساب بان به شرح زیر و در صورت معرف حساب بان جای ین طبق تبصرة این ماده ،از طریق واری به حسماب بمان
جای ین ،انجا دهد:
نام بانک
……

نام شاب بانک کد شاب
…….

شهر محل شاب

شماره حساب

ذینفع حساب

نهع حساب

……

………….

………………….

…………

…….

تبصره :سرمایهگذار م تواند حساب بان

دی ر را که بهنا خود در ی

اسالم ایران ،اف اح نمودهاس  ،بهناوان جای ین حساب بان

از بانکها دارا مجوز از بانک مرکم

جمهمور

موضوع این ماده معرف کاد.

ماده )32این قرارداد در  32ماده و  15تبصره و  2پیوس در سه نسخه واحداالن بار در تاریخ ……………… بین طرفین
قرارداد ماعقد شد و دو نسخه به سبدگردان و یک نسخه به سرمایهگذار تحویل گردید .سبدگردان باید ظرف هف روز کار
یک نسخه از قرارداد را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و ن د این سازمان بب نماید.
تبصره :نسخ م ممها این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تاظیم و مشابه آن توزیع م شوند.
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پیهست ()1
سرمایه گذار در کلیه موارد اکرشده در ابالغیه شمماره  12020038سمازمان بمورس و اوراق بهمادار در خصموص مموارد قابمل
سرمایه گذار برا دارندگان قرار داد سبدگردان با شرک ها دارا مجوز سبد گردان قابل اجرا م باشد.
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پیهست ()2
سرمایهگذار اانان م کاد که اوراق بهادار به شرح ایل به سبد تعلق دارد و تصرف و در آن اوراق بهادار بمه همیچوجمه محمدود،
مقید یا مماوع نم باشد.

نام شرکت

تاداد سهام

اریش روی هر سهم (ریال)

جمع اریش روی سهام (ریال)

در روی ………..

در روی ………….

جمع
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