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بسمه تعالی

" اطالعیه مهم رد ارتباط با حدا قل تعدا د سرماهیگذا ر رد صندوقاهی سرماهیگذا ری اقبل معامله اعم از صندوق سرماهیگذا ری رپوژه و صندوقاهی کاالیی"
به اطالع مشتریان و کارگزاران محترم عضو بورس انرژی ایران میرساند ،پیرو تصویب و ابالغ
دستورالعمل "پذیرش کاال و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی ایران" توسط هیات مدیره محترم
سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده  4دستورالعمل مذکور 1مبنی بر ایجاد بازاری جدید تحت عنوان "سایر
اوراق بهادار قابل معامله" به منظور انجام معامالت سایر ابزارهای حوزه انرژی و به استناد بند سوم ماده 53
دستورالعمل پذیرش کاال و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی ایران 2مصوبه هیات مدیره محترم بورس
انرژی ایران در این خصوص به شرح ذیل اعالم میگردد:
"حداقل تعداد سرمایهگذار در صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله اعم از صندوق سرمایهگذاری پروژه و
صندوقهای کاالیی در صورت وجود اشخاص حقوقی ،حداقل یک شخص حقوقی و در غیر این صورت
حداقل  5شخص حقیقی میباشد".

مدرییت عملیات بازارربق
 1ماده  :4مدیرعامل بورس میتواند ساعات شروع ،پایان و تعداد جلسات رسمی معامالت را در صورت بروز اشکاالت فنی و تا رفع آن تغییر دهد .این تغییرات باید به
نحو مقتضی اطالعرسانی شود .بورس باید مستندات مربوط به اشکاالت فنی را در سوابق معامالت خود نگهداری نموده و حسب درخواست به سازمان ارائه نماید.
 2ماده -53انجام معامالت ثانویۀ واحدهای سرمایهگذاری عادی صندوق سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس منوط به درج نام آن در فهرست صندوقهای سرمایهگذاری
(قابل معامله) در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله است .درج نام صندوق سرمایهگذاری در فهرست یادشده منوط به احراز شرایط زیر است:
.1دریافت مجوز فعالیت صندوق سرمایهگذاری از سازمان؛
.2ارایه اساسنامه و امیدنامه ثبت شده نزد سازمان ؛
.3دارا بودن حداقل تعداد سرمایهگذار که طبق مصوبه هیئت مدیره بورس مشخص می شود؛
.4ارائه رسید پرداخت کارمزد پذیرش و درج با رعایت مقررات؛
 .5سایر اطالعات به تشخیص متقاضی یا درخواست بورس

