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

صندوق سرمايه گذاري نیکوکاري کشتی ورزش ملی ايران
ثبت شده به شماره  11427نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
فرم پذيره نويسی يا درخواست صدور واحدهاي سرمايه گذاري
سرمايه گذار با مشخصات زير:
□ شخص حقيقي :نام و نام خانوادگي  .......................شماره شناسنامه ................محل صدور  ................شمارملي...........................................................
□ شخص حقوقي :نام ...................................شماره ثبت ....................محل ثبت  ..................شناسه ملي................................................................................
که قبال فرم مشخصات سرمایه گذار را تکميل و به صندوق ارائه داده است ،مبلغ .....................................ریال(به حروف).................................................
ریال را به منظور سرمایه گذاری در صندوق فوق به حساب بانکي صندوق واریز نموده است.
مشخصات وجه واريزي:
نوع پرداخت

شماره سند پرداخت

تاريخ پرداخت

نام شعبه بانک

بانک پرداخت کننده

لطفاً يکی از گزينه هاي زير را در مورد سرمايه گذاري فوق در صندوق انتخاب کنید :
ە سرمایهگذار اصل و در نتيجه تمام منافع حاصل از سرمایهگذاری را به امور نيکوکارانه مندرج در اميدنامه صندوق اختصاص دهد .در این
صورت گواهي سرمایهگذاری به نام مدیر اجرایي صندوق صادر شده و به شخص نيکوکار مطابق رویهی پذیرهنویسي ،صدور و ابطال واحدهای
سرمایهگذاری ،لوح تقدیری اهدا ميشود.
ە سرمایهگذار تمام منافع حاصل از سرمایهگذاری خود در صندوق را به امور نيکوکارانهی یادشده اختصاص دهد .در این صورت گواهي
سرمایهگذاری به نام شخص نيکوکار صادر ميشود.
ە بخشي از منافع سرمایه گذاری خود در صندوق را (که ساالنه بيش از حداکثر نرخ سود علي الحساب سپرده پنج ساله در سيستم بانکي
کشور نخواهد بود ) ،به خود اختصاص داده و در صورتيکه سرمایهگذاری در صندوق منافع بيشتری حاصل نماید مابقي منافع به امور
نيکوکارانه یادشده اختصاص ميیابد .در این صورت نيز گواهي سرمایهگذاری به نام شخص نيکوکار صادر ميشود.
تکمیل کننداين فرم را در مربع مربوطه در زير مشخص کنید:
شخص سرمایه گذار ە

وکيل سرمایه گذار ە

ولي سرمایه گذار ە

قيم سرمایه گذار ە

نماینده قانوني سرمایه گذار ە

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

صندوق سرمايه گذاري نیکوکاري کشتی ورزش ملی ايران
ثبت شده به شماره  11256نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
فرم پذيره نويسی يا درخواست صدور واحدهاي سرمايه گذار

توضیح :
 -1تکمیل و امضاي اين فرم توسط سرمايه گذاربه منزله قبول مفاد اساسنامه و امید نامه صندوق و پذيرش تمامی ريسک هاي
سرمايه گذاري احتمالی ،مندرج در مستندات مذکور است؛
 - 2در صورتیکه اين فرم به وسیله وکیل ،ولی ،قیم يا نماينده قانونی سرمايه گذار تکمیل شده است ،مشخصات وکیل ،ولی ،قیم
يا نماينده قانونی سرمايه گذار بايد قبال طی فرم مشخصات سرمايه گذار ارائه شده باشد.
نام ونام خانوادگی امضا تکمیل کننده فرم

امضا تکمیل کننده

محل تأيید هويت و امضاي تکمیل کننده فرم( :این قسمت توسط نماینده مدیر در شعبه ،دفترخانه اسناد رسمي ،سفارت یا
کنسولگری ایران در خارج از کشور یا مراجعي که به این منظور در سایر کشورها تعيين شده اند ،تکميل و تأیيد شود(.
هویت و امضای تکميل کنندفرم به شرح فوق مورد تأیيد است.

نام و نام خانوادگی

امضاء و مهر

