تاریخ:
شماره قرارداد:
پیوست :دارد

قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار

طرفین قرارداد
ماده )1این قرارداد بین سبدگردان با مشخصات:
نام شررت

سربدگرداس سرنر ن(سرهامی خا)) شمماره ببت  578150تاریخ ببت  1400/03/03محل ببت

تهراس نشمان تهراس ،خ ولیعصرر ،پا ینتر از پارک سرا ی ،برج نگین سرا ی ،طبقه  ،3واحد  308شمماره
تلفن  02188714704شمماره نمابر  02188714707با نمایندگ  ...به سممت  ...و  ...به سممت  ...که براسما
روزنامة رسم شمارة  22192مورخ  1400/03/06صاحب امضای مجاز شناخته م شوند؛
و سرمایهگذار با مشخصات:
الف) برای اشراا) حقیقی نام  ...نام خانوادگ  ...نام پدر  ...شمماره شمناسمنامه  ...تاریخ تو.د  ...محل صمدور
شناسنامه  ...نشان  ...شماره تلفن  ...شماره نمابر  ...کدپست  ...کدمل  ...کد معامالت ...
ب) برای اشراا) حقنقی نام  ...شمماره ببت  ...تاریخ ببت  ...محل ببت  ...نشمان  ...شمماره تلفن  ...کدپسمت
 ...کد معامالت  ...با نمایندگ آقا(یان)/خانم(ها)  ....که براسما
مجاز شناخته م شود(ند)
بشرح مواد آت منعقد گردید.

روزنامة رسمم شممارة  ...مورخ  ...صماحب امضمای

تعار ف
ماده )2اصطالحات بهکار رفته در این قرارداد ،دارای معان زیر هستند:
 .1سرمایهگذار :منظور سرمایهگذار طرف این قرارداد است که مشخصات آن در مادۀ  1آمدهاست.
 .2سبدگردان :منظور سبدگردان طرف این قرارداد است که مشخصات آن در مادة  1آمدهاست.
 .3سببداتصابا ب  :منظور مجموع دارای های متعلق به سممرمایهگذار اسممت ،که براسمما
متممهای آن به منظور سبدگردان در اختیار سبدگردان قرارداده شده یا م شود.

این قرارداد یا

 .4سببدگردای  :تصممممیم به خرید ،فروا یا ن هداری اوراق بهادار یا افتتاح سمممهردههای بانک یا انجام
هرگونه سمرمایهگذاری توسم سمبدگردان بهنام سمرمایهگذار از محل سمبداختصماصم وی به منظور کسمب
انتفاع برای سرمایهگذار.
 .5قیمت پایای  :قیمت پایان هر ورقة بهادار در هرروز ،برابر قیمت اسمت که طبق مقررات در بازار رسمم
به عنوان قیمت پایان آن ورقه بهادار اعالم یا تعیین م شود.
 .6قرارداد :منظور قرارداد حاضمر اسمت .در صمورت که منظور قرارداد دی ری باشمد ،قرارداد موردنظر نصمری
م گردد.
 .7دسصورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان :منظور دستورا.عمل تأسیس و فعا.یت سبدگردان مصوب
هیأت مدیرة سازمان است.
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تاریخ:
شماره قرارداد:
پیوست :دارد
 .8سباممان :منظور سممازمان بور
 1384مجلس شورای اسالم است.

و اوراق بهادار موضمموع مادة  5قانون بازار اوراق بهادار مصمموب آمرماه

 .9امین :شمخ حقوق اسمت که مطابق دسمتورا.عمل تأسمیس و فعا.یت سمبدگردان انتخاب شمده و ضممن
انعقاد قرارداد با سمبدگردان ،واای پی بین شمده در دسمتورا.عمل یاد شمده را در قبال سمبدگردان بهعهده
گرفتهاست.
 .10رومکاری :منظور روزهای شممنبه تا اهارشممنبة هر هفته به اسممتانای روزهای که طبق مقررات ایران
تعطیل رسم م باشد ،از ساعت . 8غایت  16به وقت محل تهران است.
منضنع قرارداد
ماده )3موضموع قرارداد عبارتسمت از سمبدگردان سمبداختصماصم (موضموع مادة  ،)4توسم سمبدگردان با رعایت
اهداف ،اصول و محدودیتهای الزما.رعایة پیوست شمارة  2این قرارداد.
مدت قرارداد و تار خ اجرا ی شدس آس
ماده )4این قرارداد از تاریخ که به موجب مادة  5اجرای م شود منعقد شده و تا تاریخ  ......اعتبار دارد.
ماده )5این قرارداد از زمان اجرای م شممود که (ا ) .وجوه نقد موضمموع مادة  6به حسمماب بانک مربوطه واریو و
(ب) در صمورت که اجرای موضموع قرارداد منوط به تسملیم اوراق بهادار موضموع مادة  6به سمبدگردان باشمد ،اوراق
بهادار یادشمده به سمبدگردان تسملیم شمدهباشمد .درصمورت که بخشم از وجوه نقد واریو یا بخشم از اوراق بهاداری
که باید تسملیم شموند ،تسملیم شمدهباشمد و سمبدگردان ارف  7روز کاری از تاریخ واریو وجوه نقد یا تسملیم اوراق
بهادار یاد شمده ،عدم موافقت با اجرای موضموع قرارداد را برای همان بخ از وجوه یا اوراق بهادار به سمرمایهگذار
اطالع ندهد ،قرارداد باید در مورد آن بخ از وجوه یا اوراق بهادار که تسلیم شده است ،اجرا شود.
سبد اختصاصی
ماده )6سرمایهگذار پس از انعقاد قرارداد جمعاً  ...ریال از دارای خود را شامل اوراق بهادار به شرح پیوست شمارهی
 1این قرارداد کمه بمه ارزا  ...ریمال تقویم شمممده اسمممت و  ...ریمال وجمه نقمد ،بمه منظور سمممبمدگردان در اختیمار
سمبدگردان م گذارد .هرگونه برداشمت و پرداخت وجه نقد یا اوراق بهادار توسم سمرمایهگذار که مربوط به این
قرارداد باشممد در تاریخ برداشممت یا پرداخت ،از مجموع مبا.غ و اوراق بهادار مکر شممده در این ماده که در اختیار
سمبدگردان گذاشمته شمده یا م شمود ،بهترتیب کسمر یا به آن اضمافه م گردد تا سمبداختصماصم سمرمایهگذار در آن
تاریخ ،معین شود.
تبصرره  1وجه نقد موضموع این ماده باید به حسماب بانک مخصموصم واریو گردد که سمبدگردان مطابق دسمتورا.عمل
تأسیس و فعا.یت سبدگردان افتتاح کرده و به سرمایهگذار اعالم نمودهاست.
تبصرره  2سمرمایهگذار امعان م کند که اوراق بهادار موضموع پیوسمت  ،1به وی تعلق دارد و تصمرف وی در آن اوراق
بهادار به هیچوجه محدود ،مقید یا ممنوع نم باشمد .درصمورت که خالف این امر بابت شمود ،مسملو.یت متوجه
سممبدگردان نخواهد بود .هرگاه سممبدگردان از این امر مطلش شممود که تمام یا بخش م از اوراق بهادار موضمموع
پیوسممت ،1به سممرمایهگذار تعلق ندارد یا تصممرف وی در تمام یا بخشمم از این اوراق بهادار مقید ،محدود یا
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تاریخ:
شماره قرارداد:
پیوست :دارد
ممنوع اسمت ،یا هرگاه سمبدگردان آگاه یابد که نم تواند موضموع قرارداد را در خصموت تمام یا قسممت از
سبداختصاص اجرا کند ،باید موضوع را بالفاصله به سرمایهگذار اطالع دهد.
تبصرره  3سمبدگردان موا اسمت هن ام دریافت اوراق بهادار ،رسمید دریافت اوراق بهادار را در فرم مشمابه پیوسمت1
این قرارداد تنظیم و به سممرمایهگذار ارائه دهد .درصممورت که تعداد اوراق بهادار از یک نوع که به سممبدگردان
تسملیم م شمود ،بیشمتر از تعداد اوراق بهادار مذکور در پیوسمت 1باشمد ،آنگاه سمبدگردان موا اسمت پس از
انتقال تعداد الزم از اوراق بهادار به کد سمبدگردان اختصماصم  ،گواه مربوط به تعداد باقیمانده را از مرجش
مربوطه اخذ و ارف یک هفته به سرمایهگذار تسلیم کند.
تارمزد سبدگرداس و هز نههای سبد
ماده )7کارمود روزانهی خدمات سبدگردان برابر مجموع موارد زیر است:

 ... )1درصد از خا.

ارزا داراییهای سبد اختصاص در پایان روز.

 )2اگر بازده سماالنه سمبد اختصماصم ( )MWRRدر مقاطش محاسمبات یکسما.ه بی
کارمود به شرح زیر محاسبه م شود:

از  ...درصمد باشمد،

میانگین منزوس زمانی آورده سرما هگذار طی کسال*(...درصد*(...درصد-بازدهی سبد اختصاصی( )MWRRبه درصد))=تارمزد متغیر دوره کساله

تبصرره  1سممبدگردان هرسممه ماه یکبار ،صممورتحسمماب کارمود متعلقه را طبق این ماده تهیه کرده و به سممرمایهگذار
تسملیم یا برای وی ارسمال م کند .سمرمایهگذار باید ارف  7روز کاری از زمان دریافت صمورتحسماب ،نسمبت به
پرداخت کارمود از طریق واریو به حسممماب سمممبدگردان اقدام کند؛ در صمممورت عدم پرداخت ط این مدت،
سمبدگردان مجاز خواهد بود تا کارمود خود را از محل وجوه نقد یا اوراق بهادار سمرمایهگذار که نود وی اسمت،
برداشت نماید؛ مشروط به اینکه بالفاصله رسید الزم را به سرمایهگذار تسلیم کند.
تبصرره  2نحوه محاسمبه بازده سمبد اختصماصم ( )MWRRمطابق پیوسمت شمماره  8دسمتورا.عمل تأسمیس و
فعا.یت سبدگردان م باشد.
تبصرره  3میوان کارمود مبتن بر عملکرد سممبدگردان در دوره های کمتر از یکسممال میبایسممت به نسممبت تعداد
روزهای سهری شده از دوره ،نسبت به یکسال ( 365روز) محاسبه گردد.
تبصره  4بازده سبد اختصاص در دوره های کمتر از یک سال از طریق فرمول زیر ساالنه م شود:
 =RAبازده ساالنه شده Rt ،بازده دوره  tکمتر از یک سال و  :Tکل دوره  tبه روز
RA=[(1+Rt)(365/T) -1] ×100

ماده )8هوینههای اجرای موضوع قرارداد که به عهده سرمایهگذار است ،منحصراً به قرار زیرند:
الف) کارمود سبدگردان مطابق مادة ()7؛
ب) کارمود انجام معامالت دارای های سممبد اختصمماصمم که مطابق مقررات مربوطه تعیین و پرداخت
م شود؛
ج) ما.یات فروا و نقل و انتقال دارای های سبد اختصاص که در اجرای موضوع قرارداد الزم باشد؛
د) کارمود سممبدگردان برای فروا دارای ها پس از خاتمه قرارداد ،درصممورت که پس از خاتمه قرارداد
دارای ها طبق تبصره ماده  26توس سبدگردان به فروا رود.
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تاریخ:
شماره قرارداد:
پیوست :دارد
تبصررره  1بمه جو هوینمههمای ممذکور در این مماده ،سمممایر هوینمههمای مربوط بمه اجرای موضممموع قرارداد بمه عهمدهی
سبدگردان م باشد و سرمایهگذار تعهد و مسلو.یت در پرداخت آن هوینهها ندارد.
تبصرره  2هوینههای موضموع بندهای (ب)( ،ج) و(د) این ماده مسمتقیماً از محل سمبد اختصماصم پرداخت م شمود و
در مورد پرداخت هوینههای موضوع بند (ا ) .این ماده ،بر اسا
اهداف ،اصنل و محدود

تبصرة مادة  7عمل م شود.

های الزمالر ا ه

ماده )9سمبدگردان باید اهداف ،اصمول و محدودیتهای الزما.رعایه را که سمرمایهگذار مطابق پیوسمت شممارة ( )2این
قرارداد تعیین کرده است ،در اجرای موضوع قرارداد مراعات کند .هرگونه تغییر در اهداف ،اصول و محدودیتهای
الزما.رعایه و مهلت که به سمممبدگردان برای اعمال این تغییرات داده م شمممود ،باید ط متمم قرارداد به تأئید
طرفین قرارداد برسد.
گزارشدهی
ماده )10سمبدگردان موا اسمت بازده سمبداختصماصم را در دورههای زمان  ،روزانه ،هفت  ،ماهانه و سماالنه و
بازده سماالنه شمدة هرکدام از دورههای که کمتر از یکسمال اسمت را مطابق دسمتورا.عمل تأسمیس و فعا.یت
سمبدگردان ،محاسمبه و حداکار تا روز کاری بعد از پایان هر دوره از طریق سمایت اینترنت خود صمرفاً در اختیار
سممرمایهگذار قراردهد .سممبدگردان همینین باید گوارا عملکرد خود در خصمموت موضمموع این قرارداد را در
دورههای ماهانه حداکار  10روز کاری پس از پایان هر دوره و همینین برای آخرین دوره حداکار  10روز کاری
پس از خاتمة قرارداد ،تهیه کرده و همومان به سممرمایهگذار و سممازمان ارسممال یا ارائه کند .این گوارا شممامل
اطالعات زیر است:
ا ) .دورة گوارا ،تاریخ تهیه ،مشخصات سرمایهگذار ،شماره و تاریخ قرارداد و مشخصات سبدگردان.
ب) صممورتهای ما .برای سممرمایهگذار بهعنوان یک واحد مسممتقل حسممابداری طبق اصممول و رویههای
حسمابداری شمامل ترازنامه ،صمورتحسماب سمود و زیان و صمورت گردا وجوه نقد بههمراه یادداشمتهای
همراه.
ج) خالصمهی عملکرد سمبدگردان و دارای های سمرمایهگذار که به تفکیک هر دارای به شمرح زیر تهیه شمده
و در یادداشتهای همراه صورتهای ما .موضوع بند (ب) فوق ،افشا م شود:
-1ج) شرح ،تعداد ،قیمت تمام شده و ارزا روز دارای در ابتدای دورهی گوارا،
-2ج) تعداد و قیمت تمام شدة دارای خریداری شده ط دورة گوارا،
-3ج) تعداد ،قیمت تمام شده و قیمت فروا دارای فروخته شده ط دورة گوارا،
-4ج) تعداد ،قیمت تمام شده و ارزا روز دارای در انتهای دورة گوارا،
-5ج) ارزا موایای تعلق گرفته به دارای ها و سرمایهگذار ط دورة گوارا،
-6ج) سود یا زیان حاصله ط دوره برای هر دارای .
د) جوئیات اطالعات معامالت انجام شمده بهنام سمرمایهگذار ط دورهی گوارا به تفکیک هر دارای معامله
شممده شممامل تاریخ انجام معامله ،تعداد و قیمت خرید دارای خریداری شممده ،تعداد و قیمت فروا دارای
فروخته شده که در یادداشتهای همراه صورتهای ما .موضوع بند (ب) فوق افشاء م شود.
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تاریخ:
شماره قرارداد:
پیوست :دارد
هممممم) جوئیات موایای تعلق گرفته به دارای های سمرمایهگذار ط دورة گوارا از قبیل سمود ،بهره ،سمود
سمهم و حقتقدم خرید بههمراه تاریخ تعلق هریک که در یادداشمتهای همراه صمورتهای ما .موضموع
بند (ب) فوق افشا م شود.
تبصره منظور از ارزا روز در این ماده ،ارزا دارای براسا

قیمت پایان در تاریخ پایان دورة گوارا است.

ماده )11سمبدگردان در طول مدت قرارداد حداکار  ...روز کاری پس از پایان هرماه ،موا اسمت مسمتندات مربوط به
معامالت اوراق بهادار را که در رابطه با این قرارداد در آن ماه انجام داده است ،به سرمایهگذار تسلیم کند.
ماده )12در صمورت درخواسمت سمرمایهگذار برای ارائة گوارا خات و فوقا.عاده ،سمبدگردان موا اسمت در مقابل
دریافت هوینة مورد توافق طرفین ،ارف مدت  .....روز کاری گوارا موبور را در اختیار وی قرار دهد.
نرم افزار سبدگردانی
ماده )13سمبدگردان موا اسمت نرمافوار ویژهای که برای عملیات سمبدگردان به تأیید سمازمان رسمیدهاسمت ،به
منظور اجرای این قرارداد تهیه کند و اطالعات مربوط به کلیة دارای ها و بده های سممرمایهگذار که در رابطه با
این قرارداد م باشمند را در هر روز در آن ببت و ن هداری کند .این نرمافوار باید بتواند گواراهای موضموع مادة
( )10را در هر تاریخ د.خواه تهیه کند.
مجاری ارتباطی سبدگرداس با سرما هگذار
ماده )14سمبدگردان م تواند از هریک از مجاری زیر برای ارسمال گواراهای عملکرد یا مطلش سماختن سمرمایهگذار
از آنیه طبق این قرارداد ،سبدگردان باید برای سرمایهگذار ارسال یا به اطالع وی برساند ،استفاده کند:
 –1پسمت سمفارشم به نشمان مذکور در ماده ( )1و در صمورت تغییر ،به نشمان جدیدی که سمرمایهگذار کتباً
به سبدگردان معرف نماید.
 –2ارسال رایانامه ( )E-mailبه نشان ا.کترونیک  ............و در صورت تغییر ،به نشان ا.کترونیک جدیدی
که سرمایهگذار کتباً به سبدگردان معرف کند.
 –3ارسمال پیامک ( )SMSبه شممارة تلفن .......و در صمورت تغییر ،به شممارة تلفن جدیدی که سمرمایهگذار
کتباً به سبدگردان معرف نماید.
تبصرره  1اطالعات و گواراهای مخصموت سمرمایهگذار عالوه برارسمال از یک از طرق مذکور در این ماده ،از طریق
سمایت اینترنت سمبدگردان به نشمان  www.sorincapital.irنیو با اسمتفاده از کلمه و رمو عبور مخصموت
سرمایهگذار در دستر سرمایهگذار قرار خواهد داشت.
تبصررره  2در مواردی که در قرارداد تسمملیم مدار  ،مسممتندات و گواراها از یک طرف به طرف دی ر پی بین
شمدهاسمت ،الزم اسمت مدار  ،مسمتندات و گواراهای مورد نظر به شمخ طرف مقابل یا وکیل ،و ، .قیم یا
نمایندة قانون وی داده شمده و رسمید دریافت گردد یا مدار  ،مسمتندات و گواراها از طریق پسمت سمفارشم
به نشمان طرف دی ر که در مادة  1آمده و در صمورت تغییر به نشمان جدیدی که وی کتباً اعالم نموده ،ارسمال
شود.
حقنق و مزا ای متعلق به اوراق بهادار
ماده )15سمود سمهام ،سمود اوراق مشمارکت ،سمهام جایوه ،سمود سمایر اوراق بهادار ،برگههای حق تقدم و بطور کل
کلیهی منافش و موایای دارای های سبد اختصاص به سرمایهگذار تعلق دارد و جوو سبد اختصاص وی محسوب
شمده و موضموع قرارداد درمورد آنها اجرا م شمود .سمبدگردان در طول مدت قرارداد و در صمورت تمدید تا پایان
6

تاریخ:
شماره قرارداد:
پیوست :دارد
مهلمت تممدیمد شمممده ،از جمانمب سمممرممایمهگمذار وکما.مت و وایفمه دارد کمه این منمافش و موایما را دریمافمت کنمد و بمه
سمبداختصماصم اضمافه نماید .سمبدگردان همینین در اعمال کلیهی حقوق ناشم از اوراق بهادار سمبد اختصماصم
اعم از حق حضمور در مجامش ،حق ریی ،حق تقدم در خرید سمایر اوراق بهادار و حق تبدیل اوراق بهادار به اوراق
بهادار دی ر ،وکیل سمرمایهگذار تلق م شمود و در ا ون اعمال این حقوق باید مصما .سمرمایهگذار را در نظر
گیرد.
تبصرره در صمورت اتمام مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همینین در صمورت فسمخ یا انفسماخ قرارداد ،سمبدگردان
موا اسمت ارف هفت روز کاری موضموع را به شمرکتهای که ناشمر اوراق بهادار موجود در سمبداختصماصم
محسموب م شموند و سمایر اشمخات مرتب اعالم کند و از آنها بخواهد که از آن پس حقوق و موایای متعلق
به اوراق بهادار را مسممتقیماً به سممرمایهگذار پرداخت نمایند و مکاتبات ،برگههای حق تقدم و سممهام جایوه و
موارد مشمابه را به نشمان سمرمایهگذار ارسمال دارند .نشمان و تلفنهای تما سرمایهگذار نیو مطابق ماده ( )1و
درصمورت تغییر ،مطابق با نشمان و شمماره تلفنهای که سمرمایهگذار کتباً اعالم نموده ،توسم سمبدگردان به
ناشرین اوراق بهادار اعالم م شود.
رازداری
ماده )16طرفین قرارداد بمایمد کلیمة اطالعمات را کمه در رابطمه بما این قرارداد در اختیمار دارنمد محرممانمه تلق کننمد و بمه
جو به سمازمان ،بازر قانون یا حسمابر سمبدگردان ،امین سمبدگردان ،کانون مربوطه یا مراجش صما .قضمای ،
بدون رضایت کتب طرف مقابل به شخ دی ری ارائه نکنند ،یا برای عموم افشاء ننمایند.

ر ا

قنانین و مقررات

ماده )17سمبدگردان باید در اجرای موضموع قرارداد ،قوانین و مقررات از جمله قانون بازار اوراق بهادار و مقررات که
براسما قانون یادشمده توسم مراجش میصمالح تصمویب شمده یا م شموند به خصموت دسمتورا.عمل تأسمیس و
فعا.یت سممبدگردان را رعایت نماید .در صممورت تضمماد بین این قرارداد و قوانین و مقررات مذکور ،سممبدگردان
موا به رعایت قوانین و مقررات م باشممد و در اینصممورت بابت عدم رعایت این قرارداد ،مسمملو.یت متوجه
سبدگردان نیست.
وجنه بالاستفاده
ماده )18سمبدگردان باید حداکار تالا خود را بنماید تا وجوه نقد سمبد اختصماصم را بالفاصمله در اجرای موضموع
قرارداد بهکار گیرد .در هر زمان که وجوه نقد سمبداختصماصم بی از ده درصمد ارزا سمبد اختصماصم شمود و
سمبدگردان نتواند ارف  7روز کاری از آن زمان ،تمام یا قسممت از این وجوه را در اجرای موضموع قرارداد بهکار
گیرد یا به نظر وی این امر به صالح سرمایهگذار نباشد ،باید:
ا ) .بالفاصله وجوه مذکور را به حسابهای بانک مشمول سود واریو کند و
ب) سرمایهگذار را از این امر مطلش نماید.
تبصرره :وجوه متعلق به سممرمایهگذار همواره در حسمماب یا حسممابهای بانک مخصمموص م که مطابق دسممتورا.عمل
تأسیس و فعا.یت سبدگردان افتتاح شده یا م شود واریو و ن هداری م شود.
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تاریخ:
شماره قرارداد:
پیوست :دارد
برداش

و وار ز سرما هگذار

ماده )19سممرمایهگذار م تواند در طول مدت قرارداد مبلغ از دارای های سممبد اختصمماصم را مطا.به کند .در این
صمورت سمبدگردان باید این مبلغ را ارف  2روز کاری پس از درخواسمت سمرمایهگذار از محل وجوه نقد سمبد
اختصماصم به وی پرداخت کند .درصمورت که وجوه نقد سمبد اختصماصم برای پرداخت کل مبلغ مطا.به شمده
کفایت نکند ،سمبدگردان باید بالفاصمله متناسمباً اقدام به فروا میوان الزم از دارای های سمبد اختصماصم کرده و
مابق را ارف  5روز کاری پس از فروا دارای های مذکور به سرمایهگذار پرداخت کند.
تبصرره درصممورت که بهرغم تالا کاف سممبدگردان برای فروا دارای سممرمایهگذار به منظور تأمین وجوه مورد
درخواست وی ،امکان فروا به دالیل از جمله عدم وجود خریدار میسر ن ردد ،مسؤو.یت متوجه سبدگردان
نخواهد بود.
ماده )20سمممرممایمهگمذار م توانمد در طول ممدت قرارداد و بما تنظیم متمم قرارداد ،مبما.غ یما اوراق بهمادار دی ری را بمه
سبدگردان پرداخت نماید و سبدگردان موا است موضوع قرارداد را در قبال آنها نیو اجرا نماید.
معرفی قرارداد به امین
ماده )21سممبدگردان موا اسممت ارف هفت روز کاری پس از اجرای شممدن قرارداد ،مشممخصممات و نسممخهای از
قرارداد را برای امین ارسمال ودرصمورت که مطابق دسمتورا.عمل تأسمیس و فعا.یت سمبدگردان یا سمایر مقررات
مربوطه ،معرف این قرارداد به امین و پذیرا سممت امین در مورد آن ضمروری باشمد ،تشمریفات الزم را به این
منظور بمه انجمام رسمممانمد .در صمممورت کمه بمه هر د.یمل ،امین طرف قرارداد بما سمممبمدگردان در اجرای وامای و
مسمملو.یتهای خود طبق دسممتورا.عمل تأسممیس و فعا.یت سممبدگردان ،قصممور نماید و از این بابت خسممارت به
سمرمایهگذار وارد شمو د ،سمبدگردان به موجب این قرارداد ،جبران خسمارت مذکور را توسم امین تضممین نموده
است.
تالفات و اختالفات
ماده )22مرجش رسمیدگ به اختالفات بین سمرمایهگذار و سمبدگردان براسما قانون بازار اوراق بهادار در صمورت
عدم سازا در کانونهای موضوع ماده  36این قانون ،هیأت داوری مذکور در ماده  37این قانون است.
تبصرره براسما

تبصمره ماده  33قانون بازار اوراق بهادار ،تا تشمکیل کانون مربوطه واای این کانون را در رابطه با

این ماده ،سازمان انجام م دهد.
ماده )23به تخلفات سبدگردان از این قرارداد یا مقررات مذکور در ماده  17طبق قانون بازار اوراق بهادار و آییننامه
ها و دستورا.عملهای اجرای آن قانون رسیدگ م شود.

فسخ ،انفساخ و تمد د قرارداد
ماده )24هریک از طرفین قرارداد م تواند قرارداد را قبل از انقضمای مدت ،فسمخ کند ،مشمروط به اینکه این موضموع
را کتباً به طرف دی ر اطالع دهد .در صمورت که مجوز فعا.یت سبدگردان سبدگردان از سوی سازمان .غو شود یا
بی از یک ماه تعلیق شمود ،این قرارداد بالفاصمله از زمان ابالر رسمم این تصممیم منفسمخ م شمود .همینین از
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تاریخ:
شماره قرارداد:
پیوست :دارد
زمان که سمبدگردان به حکم مراجش میصمالح ورشمکسمته اعالم شمود یا خود به دادگاه تقاضمای ورشمکسمت
دهد ،این قرارداد منفسخ م شود.

ارائه

ماده )25تمدید این قرارداد از طریق تنظیم متمم قرارداد امکانپذیر است.
اقدامات پس از خاتمة قرارداد
ماده )26پس از پایان مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همینین در صورت فسخ یا انفساخ آن ،قرارداد خاتمه یافته
تلق م شممود و سممبدگردان مجاز نیسممت در ترکیب دارای های سممرمایهگذار که مربوط به این قرارداد اسممت،
تغییری ایجاد کند و موا اسمت موضموع را بالفاصمله به اطالع سمرمایهگذار برسماند .سمبدگردان باید کل وجوه نقد
متعلق به سمرمایهگذار در رابطه با این قرارداد را ارف  2روز کاری به سمرمایهگذار پرداخت کند و درصمورت که
سمرمایهگذار مطابق تبصمره این ماده فروا سمایر دارای های سمبد اختصماصم را از سمبدگردان درخواسمت ننموده
باشممد ،سممبدگردان باید جهت انتقال سممایر دارای های سممبد اختصمماصمم از جمله اوراق بهادار مربوطه به نام
سرمایهگذار و دریافت و تسلیم گواهینامههای مربوطه ارف حداکار  10روز کاری اقدام نماید.
تبصرره درصمورت درخواسمت سمرمایهگذار قبل از اینکه پس از خاتمه قرارداد ،دارای های سمبد اختصماصم (به اسمتانای
وجوه نقد) به نام سمرمایهگذار منتقل شمود ،سمرمایهگذار م تواند از سمبدگردان بخواهد که فروا دارای های
سممبد اختصمماصمم را به عهده ب یرد .در این صممورت سممبدگردان موا اسممت تالا کاف برای فروا این
دارای ها ارف مهلت که سمرمایهگذار تعیین م کند با رعایت صمرفه و صمالح وی بنماید .کارمود سمبدگردان
برای این امر  0.2درصد از مبلغ فروا دارای ها است.
ضمان

اجرا و بروز حنادث قهری

ماده )27درصورت نقض مفاد این قرارداد بشرح میل اقدام خواهد شد:
ا ) .در صممورت عدم رعایت مهلتهای مقرر از طرف سممبدگردان در تبصممرههای  2و  3مادهی  6و عدم رعایت
مهلتهای مقرر در مواد  ،12 ،11 ،10تبصممرهی مادهی  ،15مواد  21 ،19 ،18و  ،26سممبدگردان باید به
ازای هر روز تأخیر 10،000 ،ریال خسارت تأخیر یا عدم اجرای تعهد به سرمایه گذار پرداخت نماید.
ب) در صمورت نقض مادهی  16قرارداد توسم هر یک از طرفین ،طرف نقضکننده باید مبلغ  1،000،000ریال
خسممارت به طرف دی ر ،پرداخت نماید .پرداخت این خسممارت مانش از اعمال مجازاتهای مقرر در قوانین و
مقررات نخواهد شد.
ج) ج) در صمورت که در ابر عدم رعایت قوانین و مقررات موضموع مادهی  17یا عدم رعایت مفاد قرارداد توسم
سممبدگردان ،خسممارات متوجه سممرمایهگذار گردد ،سممبدگردان مسمملول جبران این خسممارات خواهد بود.
پرداخت این خسارت مانش از اعمال مجازاتهای مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.
ماده )28درصورت بروز حوادث قهری مسلو.یت متوجه سبدگردان نخواهد بود.
سا ر منارد
ماده )29درصمورت که نشمان هر یک از طرفین قرارداد که در ماده( )1مکر شمده تغییر یابد ،وی موا اسمت نشمان
جدید خود را کتباً به طرف مقابل اطالع دهد.
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تاریخ:
شماره قرارداد:
پیوست :دارد
ماده )30سمبدگردان موا اسمت کلیهی وجوه را که طبق این قرارداد باید به سمرمایهگذار پرداخت کند از طریق
واریو به حسماب بانک به شمرح زیر و در صمورت معرف حسماب بانک جای وین طبق تبصمرة این ماده ،از طریق
واریو به حساب بانک جای وین ،انجام دهد:
نام بانک

نام شعبه بانک

کد شعبه

شهر محل شعبه

شماره حساب

مینفش حساب

نوع حساب

تبصرره سمرمایهگذار م تواند حسماب بانک دی ری را که بهنام خود در یک از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکوی
جمهوری اسالم ایران ،افتتاح نمودهاست ،بهعنوان جای وین حساب بانک موضوع این ماده معرف کند.
ماده )31این قرارداد در  31ماده و  19تبصممره و  2پیوسممت در سممه نسممخه واحداالعتبار در تاریخ  ...بین طرفین
قرارداد منعقد شمد و دو نسمخه به سمبدگردان و یک نسمخه به سمرمایهگذار تحویل گردید .سمبدگردان باید ارف
هفت روز کاری یک نسخه از قرارداد را به سازمان بور و اوراق بهادار ارسال و نود این سازمان ببت نماید.
تبصره نسخ متممهای این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیش م شوند.
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تاریخ:
شماره قرارداد:
پیوست :دارد
پینس

شماره 1

اوراق بهادار انتقالی به تد سبدگردانی
تعداد

نام سهم

ارزش(ر ال)

نرخ

جمع تل

شرت

سرما هگذار

سبدگرداس سنر ن(سهامی خا))
...
صاحب امضای مجاز 1

...
صاحب امضای مجاز 2
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تاریخ:
شماره قرارداد:
پیوست :دارد
پینس

شماره 2

اهداف ،اصنل و محدود تهای الزم الر ا ه
موضوع قرارداد عبارت است از :سبدگردان سبد اختصاص (موضوع ماده  ،)4توس سبدگردان با هدف ن هداری
سبد سهام از شرکتهای بور و فرابور  ،اوراق مشارکت و قرضه بورس و بانک و سهرده بانک .

شرت

سرما هگذار

سبدگرداس سنر ن(سهامی خا))
...
صاحب امضای مجاز 1

...
صاحب امضای مجاز 2

12

