تغییرات امیدنامه
جلسه مجمع صندوق سرمایهگذاری افق ملت مورخ 9007-90-90
موضوع جلسه :تصمیمگیری در خصوص اصالح نصاب و ترکیب داراییهای صندوق
موارد تغییر امیدنامه به شرح ذیل میباشد:
 -1عطف به ابالغیۀ شمارۀ  10000021مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ،مفاد زیر به مفاد بند-0-0
امیدنامه در خصوص موارد سرمایهگذاری در داراییها اضافه گردید.
 " -0-0-6واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری غیر از اوراق بهادار " از جمله صندوقهای سرمایهگذاری زمین و
ساختمان و صندوقهای سرمایهگذاری پروژه؛
 -0-0-1سرمایه گذاری در گواهی سپرده کاالیی که صرفاً به قصد فروش قبل از سر رسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی
خواهد بود.
 -0-0-2اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار ،صرفاً به منظور پوشش ریسک

نوسکان قیمکت اوراق بهکادار موجکود در

صندوق سرمایهگذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً بهمنظور بستن موقعیتهکای فروشکی ککه قکبالً در
قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نمودهاند.
 -0مفاد بند  3-0امیدنامه در خصوص نصاب مجاز سرمایهگذاری صندوق ،مطابق با ابالغیۀ شمارۀ  10000021مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
ردیف

1

0

موضوع سرمایه گذاری
سهام ،حقتقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفتهشده در
بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای
1
سرمایهگذاری "صندوقهای سرمایهگذاری غیر از اوراق بهادار"
ثبتشده نزد سازمان
0
سهام و حقتقدم سهام منتشره از طرف ی

ناشر

توضیحات
حداقل  %10از کل داراییهای صندوق

حداکثر  %5از اوراق منتشره ناشر

3

سهام و حقتقدم سهام پذیرفتهشده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم
3
فرا بورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام

حداکثر  %10از کل داراییهای صندوق

4

سهام ،حقتقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقهبندی شده در
4
ی صنعت

حداکثر  %30از کل داراییهای صندوق

5

واحدهای سرمایهگذاری "صندوقهای سرمایهگذاری غیر از اوراق
5
بهادار"

حداکثر  %5از کل داراییهای صندوق و تا سقف  %30از تعداد
واحدهای صندوق سرمایهپذیر که نزد سرمایهگذاران میباشد

6

سرمایهگذاری در گواهی سپرده کاالیی پذیرفته شده نزد یکی از
6
بورسها

حداکثر  %5از کل داراییهای صندوق

1
2
9

1
اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام

حداکثر  %5از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق

2
اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایهگذاری
صندوق در سهام

9
سرمایهگذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداکثر  %15از کل داراییهای صندوق

توضیحات:
* رعایت نصاب حداقل سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام در صندوقهای سرمایهگذاری و نصاب حداکثر سرمایهگذاری در
گواهیسپرده بانکی و سپرده بانکی در  60روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دورۀ تصفیۀ صندوق الزامی نیست.
** فقط ی سهم منتشره از سوی ی ناشر میتواند تا  %15از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.
*** منظور از سرمایهگذاری صندوقها در سایر صندوقهای سرمایهگذاری ،آن دسته از صندوقهای سرمایهگذاری است که مطابق
مقررات ،ابالغیهها ،اطالعیهها و بخشنامههای سازمان امکان سرمایهگذاری صندوق در آنها وجود دارد.
**** صندوقهای سرمایهگذاری صرفاً مجاز به سرمایهگذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر به میزان  %5از حجم هر ی از
اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند .چنانچه اوراق اختیار فروش تبعی منتشره دارای ذینفع واحد باشد ،صندوق سرمایهگذاری مجاز به
سرمایهگذاری در یکی از اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط مذکور خواهد بود.

