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فرآيند پذيرش واحدهاي سرمايهگذاري صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله()ETF

صفحه 1:

شركت فرابورس ايران .اداره ابزارهاي نوين مالي

مقدمه:
اين راهنما ،به منظور توضيح فرآيند پذيرش ،پذيرهنويسي و ايجاد قابليت معامالت ثانويه واحدهاي سرمايهگذاري صندوقهاي
سرمايهگذاري قابل معامله ( )ETFتدوين شده است.
فرآيند كلي پذيرهنويسي واحدهاي سرمايهگذاري صندوقهاي : ETF
شماتيك 1زير فرايند كلي پذيرش و آغاز معامالت ثانويه صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله را نشان ميدهد.

-

 :Seoسازمان بورس و اوراق بهادار
 :ETFصندوق سرمايهگذاري قابل معامله
 :IFBشركت فرابورس ايران
 :CSDشركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه
 :TMCشركت مديريت فناوري بورس تهران
 :SWCشركت نرمافزاري صندوق
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صفحه 2:

شركت فرابورس ايران .اداره ابزارهاي نوين مالي

 .1مراحل اولیه تشكیل صندوق
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مراجعه به سازمان بورس و اوراق بهادار و معرفي مشخصات كلي صندوق و اخذ موافقت اصولي تأسيس
صندوقي با مشخصات زير:


نام صندوق........



نوع صندوق.......



اندازه صندوق.....



اركان و موسسين صندوق و ميزان و درصد واحدهاي ممتاز هر يك از اركان.....



مديران سرمايهگذاري.......



جدول هزينههاي صندوق به شرح.....



كارمزد صدور و ابطال......

 .2مراحل اخذ مجوز پذيرهنويسي از سازمان بورس
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پس از اخذ موافقت اصولي ،موارد زير به همراه ساير مواردي كه توسط سازمان مشخص ميشود ،بايد انجام
و به سازمان بورس و اوراق بهادار تحويل داده شود:
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ارائه اساسنامه و اميدنامه پيشنهادي به سازمان بورس
واريز وجه مربوط به مالكان واحدهاي سرمايهگذاري ممتاز
ارائه اعالميه

پذيرهنويسي2

قبولي سمت كليه اركان

 و ساير مدارك به تشخيص سازمان (در متن موافقت اصولي به تفصيل ذكر شده است)
ثبت صندوق نزد اداره ثبت شركتها
آگهي نمودن تاسيس و ثبت صندوق در روزنامه رسمي
ثبت صندوق نزد سازمان و ارسال نامه از سوي سازمان به صندوق در اين خصوص
ارسال نامه معرفي صندوق از طرف سازمان به فرابورس ،جهت آماده نمودن مقدمات پذيرهنويسي
ارسال نامه آمادگي پذيرش صندوق از فرابورس ايران به سازمان مبني بر موافقت با آماده نمودن مقدمات
پذيرهنويسي
صدور مجوز پذيرهنويسي صندوق توسط سازمان

 .3مراحل ارسال مدارك ،تكمیل فرمها و تنظیم قراردادها
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اعالم درخواست فرمهاي پذيرش از طريق ايميل از طرف صندوق به آدرس  mfi@ifb.irو دريافت
فرمهاي پذيرش از فرابورس ايران؛
تكميل اوليه فرمها توسط صندوق و ارسال آنها براي فرابورس پيش از امضا و دريافت تاييديه از فرابورس
ايران؛
ارسال فرمهاي نهايي از طرف صندوق به صورت مهر و امضا شده به همراه ساير مدارك به فرابورس ايران.
مدارك پذيرش به شرح جدول ذيل ميباشد:

 -2در غالب موارد پيشنويس فرم اعالميه پذيرهنويسي توسط صندوق براي فرابورس ايران ارسال شده و پس از تاييد ،به صندوق و از آنجا به سازمان ارسال ميگردد.
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صفحه 3:

مدارك فيزيكي (*)
(اصل مدارك)

مدارك الكترونيكي
فايل ()pdf
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اساسنامه صندوق
اميدنامه صندوق
تصوير روزنامه رسمي آگهي تاسيس صندوق
رونوشت قراردادهاي كليه اركان با صندوق
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فرم پرسشنامه پذيرهنويسي و تقاضانامه پذيرش
مجوز «پذيرهنويسي عمومي از سازمان بورس»
اعالميه «پذيرهنويسي عمومي»
فرم «برگه رجيستري و اطالعات دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري ممتاز» (در سربرگ صندوق يا مدير)
فرم تقاضانامهي دريافت مجوز فعاليت بازارگرداني (درسربرگ بازارگردان)
نامه مشاور عرضه مبني بر ارسال مدارك پذيرش جهت پذيرش و پذيرهنويسي واحدهاي سرمايهگذاري صندوق،
نماد پيشنهادي و ساير موارد با اهميت مورد نظر مشاور عرضه و پذيرش
فيش واريزي كارمزد به مبلغ يك در ده هزار ( )0/0001ارزش صندوق تا سقف  100ميليون ريال بابت حق
پذيرهنويسي به حساب بانك ملت بنام «شركت فرابورس ايران» به شماره شبا
IR

.11

در خصوص مدارك ،الزم است به موارد زير دقت شود:




الزم به ذكر است كه برخي از مدارك به صورت نسخه اصلي و با امضاي اصل تحويل خواهد شد و
تعدادي از مدارك بايد به صورت الكترونيكي و در قالب فايلهاي استاندارد تهيه و به اداره ابزارهاي
نوين مالي فرابورس ايران ارسال گردد.
الزم به ذكر است در صورتي كه موسسين صندوق مبلغي به جز مبالغ مربوط به واحدهاي
سرمايهگذاري ممتاز جهت تاسيس ،به حساب صندوق واريز نمودهاند ،ميبايست در بخش موارد مهم
به تشخيص مدير صندوق در فرم پرسشنامه پذيرهنويسي و تقاضانامه پذيرش درج گردد ،و همچنين
فيشهاي واريزي در نامه مشاور عرضه ،پيوست گردد تا اين موضوع به اطالع فرابورس برسد.



الزم است كليه مدارك ،حداقل ده روز قبل از تاريخ مد نظر براي پذيرهنويسي به اداره ابزارهاي نوين
مالي فرابورس ايران ارسال شده باشد.



كليه مدارك الكترونيكي الزم است از طريق ايميل به آدرس  mfi@ifb.irارسال گردد.



كليه مدارك فيزيكي الزم است در يك پاكت دربسته ازطريق مشاور عرضه و پذيرش به آدرس
شركت :تهران ،بزرگراه حقاني ،نرسيده به چهارراه جهان كودك ،نبش ديدار شمالي ،پالك  ،1ارسال
شده و در مقابل آن رسيد دريافت شود.

 .4مراحل پس از تكمیل و دريافت مدارك
 -1-4دريافت و بررسي صحت و كامل بودن مدارك توسط فرابورس ايران؛
 -2-4درج اطالعيه پذيرهنويسي در سايت فرابورس ايران؛
 -3-4ارسال نامه ايجاد نماد صندوق توسط فرابورس ايران به مديران عامل شركت مديريت فناوري بورس تهران
و شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه
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صفحه 4:

شركت فرابورس ايران .اداره ابزارهاي نوين مالي

 .5مراحل اتمام فرايند ايجاد دسترسي شركت نرمافزاري جهت محاسبه و نمايش  NAVصندوق
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دريافت كدهاي معامالتي توسط شركت نرمافزاري صندوق و تست دسترسي به اطالعات و محاسبه NAV؛
ارسال تاييديه موفقيت آميز بودن عمليات و صحت دسترسي و محاسبه صحيح  NAVتوسط شركت
نرمافزاري به شركت مديريت فناوري بورس تهران؛

 .6پذيرهنويسي واحدهاي سرمايهگذاري صندوق سرمايهگذاري قابل معامله در فرابورس ايران
 .7تمديد پذيرهنويسي واحدهاي سرمايهگذاري صندوق سرمايهگذاري قابل معامله در فرابورس ايران
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در صورت تمديد دوران پذيرهنويسي ،مجوز تمديد دوران پذيرهنويسي كه توسط سازمان بورس و اوراق
بهادار صادر گرديده است از مدير صندوق دريافت و مراتب طي نامهاي توسط فرابورس ايران به شركت
سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه اعالم ميگردد.

*در صورت تقبل پرداخت كارمزدهاي دوران پذيرهنويسي توسط مدير صندوق و يا موسسين ،عالوه بر درج موضوع
مزبور در نامه ايجاد نماد ،در نامه تمديد دوران پذيرهنويسي نيز اين موضوع به شركت سپردهگذاري مركزي اوراق
بهادار و تسويه وجوه اعالم ميگردد.
 .8اتمام پذيرهنويسي
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دريافت اطالعات پذيرهنويسان پس از اتمام پذيرهنويسي توسط مدير صندوق از شركت سپردهگذاري
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و ارسال به فرابورس ايران

 .9دريافت مجوز فعالیت
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ارسال اطالعات پذيرهنويسان پس از اتمام پذيرهنويسي توسط مدير صندوق به سازمان
صدور مجوز فعاليت از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار و ارسال به مدير صندوق

 .10بازگشايي نماد در بازار ابزارهاي نوين مالي و شروع معامالت ثانويه

