شمارۀ درخواست................................ :
تاریخ درخواست.................................. :

صندوق سرمايهگذاري مشترک آگاه
ثبت شده به شماره  29521نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

فرم پذيرهنويسی يا درخواست صدور واحدهاي سرمايهگذاري
این فرم بهمنظور پذیرهنویسی یا صدور واحدهای سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری مشترک آگاه توسط سرمایهگذار یا نماینده قانونی وی
تکمیل گردیدهاست .با تکمیل این فرم ،تعداد واحدهای سرمایهگذاری قابل صدور براساس مبلغ واریزی به حساب صندوق ،مطابق اساسنامه و امیدنامه
صندوق مذکور تعیین شده و باقیمانده به سرمایهگذار مسترد میشود .هرگونه پرداخت وجه به سرمایهگذار از طرف صندوق به حساب بانکی سرمایهگذار
که طی این فرم معرفی شدهاست صورت میگیرد ،مگر اینکه سرمایهگذار یا نماینده قانونی وی کتباً حساب بانکی دیگری معرفی نمایند .درضمن آدرس
معرفی شده در این فرم یا تغییرات بعدی آن که کتباً تو سط سرمایهگذار به صندوق اطالع داده می شود ،برای هرگونه مکاتبه صندوق سرمایهگذاری با
سرمایهگذار معتبر است.
مشخصات کامل سرمايهگذار:
□ شخص حقیقی :نام و نام خانوادگی ........................................

شماره شناسنامه............

محل صدور  ..................شمارۀ ملی ................................

□ شخص حقوقی :نام........................................................

شماره ثبت................

محل ثبت  ...................شناسۀ ملی ..............................

نام/نام شخص حقوقی به تفکیک حروف

نام خانوادگی به تفکیک حروف
کد ملی

نام پدر ............................

تلفن  ....................................فکس ................................

تلفن همراه  ......................................................پست الکترونیک ( ............................................................................. )Emailکد پستی .........................................
آدرس ...................................................................................................................................................................................................................................................................
مشخصات حساب بانکی سرمايهگذار:
نام بانک ................................................... :شعبه ............................................ :کد شعبه ................................... :شماره حساب.......................................................................................:
شماره شبا :
IR

امضاء

نام و نام خانوادگی سرمایهگذار:

اینجانب..............................................که قبالً فرم مشخصات سرمایهگذار را تکمیل و به صندوق ارائه نمودهام ،مبلغ .................................................ریال (به حروف
 .........................................................................................................ریال) را به منظور سرمایهگذاری در صندوق فوق به حساب شماره 820-819-1445656-1
شماره شبا ( IR48-0560-0820-8190-1445-6560-01نزد بانک سامان به نام صندوق سرمايهگذاري مشترک آگاه جهت صدور واحدهای
سرمایهگذاری صندوق واریز نمودهام.
مشخصات وجه واريزي:
نوع پرداخت

شماره سند پرداخت

تاريخ پرداخت

بانک پرداخت کننده

نام شعبۀ بانک

تکمیلکنندۀ فرم:

شخص سرمایهگذار

وکیل سرمایهگذار

ولی سرمایهگذار

قیم سرمایهگذار

نماینده قانونی سرمایهگذار

مشخصات نماینده سرمایهگذار:
نام و نامخانوادگی ...........................................................:فرزند ...........................:شماره شناسنامه .................................................:محل صدور............................ :
که طی وکالتنامه/معرفینامه شماره  ..........................مورخ 13......../........./.......

کد ملّی :
به صندوق سرمایهگذاری مشترک آگاه معرفی شدهاست.

نام و نام خانوادگی سرمایهگذار:

امضاء

توضیح :

)1

تکمیل و امضاي اين فرم توسط سرمايهگذار ،به منزله قبول مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و پذيرش تمامی ريسکهاي سرمايهگذاري
احتمالی مندرج در مستندات است.

)2

در صورتیکه اين فرم به و سیله وکیل ،ولی ،قیم يا نمايندۀ قانونی سرمايهگذار تکمیل شدها ست ،م شخ صات وکیل ،ولی ،قیم يا نمايندۀ
قانونی سرمايهگذار بايد قبالً طی فرم مشخصات سرمايهگذار ارائه شدهباشد.
نام ونام خانوادگی تکمیل کنندۀ فرم

امضاء تکمیل کننده

محل تأيید هويت و امضاي تکمیل کنندۀ فرم( :این قسمت توسط نمایندۀ مدیر ثبت در شعبه ،دفترخانه اسناد رسمی ،سفارت یا کنسولگری ایران در خارج
از کشور یا مراجعی که به این منظور در سایر کشورها تعیین شدهاند ،تکمیل و تأیید شود).

هویت و امضای تکمیل کنندۀ فرم به شرح فوق مورد تأیید است.
نام و نام خانوادگی

امضاء و مهر

