صندوقهای سرمایه گذاری صندوق در صندوق ()Found of Fund

این صندوق از انوع صندوق های سرمایه گذاری "صندوق در صندوق " میباشد که موضوع فعالیت اصلی آن
سرمایه گذاری در انواع صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز رسمی از سازمان بوس و اوراق بهادار و
مشارکت در تاسیس آنها میباشد .حداقل سرمایه مورد نیاز برای صندوق 500میلیارد ریال میباشد .همچنین
حوزه فعالیت فرعی این صندوقها مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید واحدهای سرمایهگذاری
صندوقهای سرمایهگذاری است.
هدف این صندوقها ،جمع آوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییها و سرمایهگذاری در
انواع صندوقهای سرمایهگذاری دارای مجوز از سازمان و مشارکت در تاسیس آنها و مدیریت این سبدها
میباشد .ترکیب داراییهای این صندوقها به دو صورت :سرمایه گذاری در واحدهای صندوق ها سرمایه گذاری
دیگر(حداقل  85درصد از دارایی) و سپرده های بانکی و گواهی های سپرده های بانکی(حداکثر  15درصد از
دارایی صندوق) است .همچنین حداقل سه شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط طبق مقررات به عنوان
موسس باید در زمان تاسیس و پیش از شروع دورة پذیرهنویسی اولیه ،حداقل مبلغ الزم برای تاسیس صندوقها
را نقداً به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز نمایند و تقاضای ثبت صندوق را به سازمان ارائه دهند
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با در نظر گرفتن این شرط که در هر حال مبلغ پرداخت شده در زمان تاسیس توسط موسسان نمی تواند
کمتر از  25میلیارد ریال باشد.
نحوه نقل و انتقال واحد های به دو صورت  -1ابطال و صدور و  -2قابل معامله در بورس میباشد که در صورت
قابل معامله بودن در بورس حضور رکن بازارگردان برای صندوق الزامی خواهد بود .در خصوص واحدهای
سرمایهگذاری میتوان گفت تفکیکی در نوع واحدهای سرمایهگذاری وجود ندارد تمامی واحدهای
سرمایهگذاری به صورت عادی بوده و تمام دارندگان واحد سرمایهگذاری در صورت دارا بودن حداقلی از
واحدهای سرمایهگذاری که توسط مدیر تعیین میگردد حق حضور در مجمع و اعمال حق رای خواهند داشت
و بر اساس تصمیمگیری مدیر دوره های پرداخت به سرمایه گذاران به صورت نقدی و طبق یکی از دوره های
ماهانه/فصلی4/ماهه6/ماهه/ساالنه میباشد که به سرمایهگذارانی تعلق میگیرد که در پایان مقطع پرداخت
نقدی مالک واحد سرمایهگذاری محسوب میشوند.
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