دستورالعمل تأسيس صندوق سرمايهگذاري جسورانه

اين دستورالعمل در راستاي اجراي بند  2مادۀ  7قانون بازار اوراق بهادار تدوين شده است.
•

ماده يك:
اصطالحات و واژههايي كه در مادۀ يك قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد
مصوب مجلس شوراي اسالمي و نمونه اساسنامۀ صندوق سرمايه گذاري جسورانه مصوب هيئت مديرۀ
سازمان بورس و اوراق بهادار تعريف شدهاند ،به همان مفاهيم در اين دستورالعمل نيز كاربرد دارند.

•

ماده دو:
به منظور بررسي مدارك و شرايط مربوط به اخذ موافقت اصولي تأسيس صندوقهاي سرمايهگذاري موضوع
اين دستورالعمل ،كميتهاي تحت عنوان "كميتۀ بررسي صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه" كه در اين
دستورالعمل به اختصار "كميتۀبررسي" ناميده مي شود ،تشكيل ميگردد .اين كميته داراي سه عضو و يك
دبير به شرح زير ميباشد:
•

بند يك:
يك نفر به نمايندگي از سازمان؛

•

بند دو:
يك نفر به نمايندگي از هيئت مديرۀ فرابورس؛

•

بند سه:
يك نفر كارشناس در حوزۀ فعاليتهاي جسورانه با پيشنهاد فرابورس و تأييد سازمان؛

•

بند چهار:
يكي از مديران فرابورس بعنوان دبير كميتۀ بررسي و بدون حق رأي.

•

تبصره يك:
نمايندۀ سازمان ،رئيس كميتۀ بررسي ميباشد.

•

تبصره دو:
مرجع انتخاب كننده براي هر يك از اعضاي كميتۀ بررسي ،يك شخص جايگزين نيز معرفي مي كند .در
صورتي كه عضو اصلي به هر دليل نتواند در جلسه حضور يابد ،مراتب عدم حضور خود را به دبيرخانۀ

كميتۀ بررسي اعالم و دبيرخانه ،عضو جايگزين را جهت شركت در جلسه دعوت مي نمايد.
•

تبصره سه:
كميتۀ بررسي ميتواند در صورت لزوم عالوه بر اعضاي اصلي ،از كارشناسان آشنا به صنعت و همچنين
نمايندگان متقاضيان (بدون حق رأي) براي حضور در جلسه دعوت نمايد.

•

ماده سه:
دبيرخانۀ كميتۀ بررسي در فرابورس مستقر است و امور مربوط را از قبيل دريافت درخواست هاي موضوع
مادۀ  5اين دستورالعمل ،تشكيل پرونده و اولويت بندي بررسي آن ها ،تعيين وقت جلسه ،دعوت از تمامي
اعضا ،تشكيل جلسات و تنظيم صورت جلسه ها انجام خواهد داد.

•

ماده چهار:
جلسات كميتۀ بررسي با حضور كليۀ اعضا تشكيل مي شود و تصميمات آن با رأي موافق حداقل دو عضو كه
الزاماً يكي از آن ها نمايندۀ سازمان است معتبر مي باشد.

•

ماده پنج:
متقاضي تأسيس صندوق بايد فرم درخواست خود را حسب مورد به انضمام مدارك زير در قالب فرمهاي
تعيين شده به فرابورس ارائه نمايد:
•

بند يك:
تقاضاي صدور موافقت اصولي تأسيس صندوق؛

•

بند دو:
طرح اساسنامه و اميدنامۀ صندوق؛

•

بند سه:
اطالعات مربوط به اركان و مؤسسين پيشنهادي صندوق شامل مشخصات هويتي و ثبتي مؤسسان،
مدير ،متولي ،اشخاص كليدي ،كميتۀ سرمايهگذاري به همراه سوابق فعاليت آنها؛

•

بند چهار:
ساير اطالعات و مدارك به تشخيص و اعالم فرابورس ،كه ممكن است براي تأسيس يك صندوق
بخصوص الزم باشد.

•

تبصره:
متقاضي بايد جزئيات طرح از جمله توجيهات سرمايهگذاري در حوزۀ موردنظر ،روابط بين اركان،
هزينهها و درآمدها و ساير موارد را با تكميل اميدنامه مشخص نمايد.

•

ماده شش:
پس از تكميل پرونده توسط متقاضي ،فرابورس مدارك و اطالعات مربوطه را به همراه گزارش خود ظرف
مدت حداكثر  03روز به كميتۀ بررسي ارسال ميكند .چارچوب گزارش مزبور به پيشنهاد فرابورس و با
تصويب كميتۀ بررسي تعيين ميشود.

•

ماده هفت:
كميتۀ بررسي حداكثر ظرف مدت يك ماه از زمان دريافت گزارش فرابورس تشكيل جلسه داده و نتيجۀ
بررسي خود را در خصوص اعطاي موافقت اصولي تأسيس صندوق به سازمان اعالم مينمايد.

•

ماده هشت:
سازمان حداكثر  0روز كاري پس از دريافت نتيجۀ بررسي هاي كميته ،نظر خود را در خصوص موافقت
اصولي با تأسيس صندوق به متقاضي اعالم مي نمايد .در صورت موافقت اصولي با تأسيس صندوق ،مدارك
الزم براي اخذ مجوز تأسيس و فعاليت صندوق به همراه مهلت ارسال آن ها نيز به متقاضي اعالم ميشود.

•

ماده نه:
متقاضي بايد جهت كسب مجوز تأسيس صندوق ،اطالعات و مدارك زير را در قالب فرمهاي مورد نظر به
سازمان ارائه دهد:
•

بند يك:
اساسنامه و اميدنامۀ تكميل شده با اعمال نظرات اصالحي سازمان و مصوب مجمع مؤسس صندوق؛

•

بند دو:
صورتجلسۀ مجمع مؤسس صندوق كه از اجتماع مؤسسين تأييد شدۀ صندوق تشكيل شده است؛

•

بند سه:
قبولي سمت اركان صندوق؛

•

بند چهار:
تأييديۀ بانك مبني بر واريز حصۀ نقدي قيمت اسمي واحدهاي سرمايهگذاري به حساب بانكي صندوق؛

•

بند پنج:
ساير اطالعات و مدارك به تشخيص و اعالم معاونت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان ،كه ممكن است در
تأسيس يك صندوق بخصوص الزم باشد.

•

ماده ده:
در صورت كامل بودن مستندات و اطالعات ارائه شده طبق مادۀ  9اين دستورالعمل ،مجوز تأسيس صندوق
توسط سازمان صادر ميشود.

•

ماده يازده:
صندوق پس از دريافت مجوز تأسيس از سازمان ،بايد ظرف سه ماه نزد مرجع ثبت شركتها و مؤسسات غير
تجاري به عنوان صندوق سرمايهگذاري موضوع بند  23مادۀ  1قانون بازار اوراق بهادار و بند هـ مادۀ  1قانون
توسعۀ ابزارها و نهادهاي مالي جديد ،به ثبت رسيده و مدارك ثبت خود را به سازمان ارايه دهد .اين مهلت
به تقاضاي متقاضي و پيشنهاد معاونت نظارت بر نهادهاي مالي و موافقت رييس سازمان قابل تمديد است.
در صورتي كه صندوق بر اساس شرايط مندرج در مجوز تأسيس موضوع مادۀ  13اين دستورالعمل به ثبت
رسيده باشد ،سازمان آن را به عنوان يك نهاد مالي نزد خود ثبت ميكند.
•

تبصره:
در صورت عدم ارائۀ مدارك ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شركت ها در مهلت مقرر ،مجوز تأسيس
صندوق از درجۀ اعتبار ساقط است .تأسيس صندوق پس از خاتمۀ اعتبار مجوز تأسيس ،منوط به
تقاضاي متقاضي ،ارائۀ اطالعات و مدارك الزم و بررسي توسط سازمان و صدور مجوز جديد براي
تأسيس صندوق خواهد بود.

•

ماده دوازده:
پذيره نويسي يا عرضۀ عمومي واحدهاي سرمايهگذاري صندوق در فرايند ثبت صندوق نزد مرجع ثبت
شركت ها يا پس از آن با ارائۀ اطالعات و مدارك مربوط به قبول تعهد الزام آور سرمايهگذاران براي پرداخت
حداقل سرمايۀ صندوق به فرابورس و اخذ مجوز پذيره نويسي يا عرضۀ عمومي از سازمان ،انجام مي شود.

•

تبصره يك:
اعالميۀ پذيرهنويسي يا عرضۀ عمومي واحدهاي سرمايهگذاري صندوق پس از تأييد فرابورس در سايت
فرابورس منتشر ميشود.

•

تبصره دو:
متقاضيان سرمايهگذاري در صندوق جسورانه صرفاً پس از امضاي فرم خوداظهاري و بيانيۀ ريسك ،كه
نمايانگر توانايي مالي و آگاهي آنان از ريسكهاي سرمايهگذاري در صندوق است ،قادر به شركت در
پذيرهنويسي يا عرضۀ عمومي خواهند بود .اين موضوع بايد در اعالميۀ پذيرهنويسي يا عرضۀ عمومي
واحدهاي سرمايهگذاري و هرگونه آگهيهاي صندوق به منظور پذيرهنويسي يا عرضۀ عمومي قيد شود.

•

تبصره سه:
تاريخ شروع و خاتمۀ پذيرهنويسي يا عرضۀ عمومي  ،مطابق مفاد اساسنامۀ صندوق توسط ركن يا اركان
مربوطه تعيين و اعالم خواهد شد.

•

ماده سيزده:
ظرف  5روز پس از اتمام مهلت ،نتيجۀ پذيره نويسي يا عرضۀ عمومي واحدهاي سرمايه گذاري صندوق بايد
جهت تأييد تكميل فرآيند پذيره نويسي يا عرضۀ عمومي به سازمان اطالع داده شود .سازمان پس از تأييد،
مجوز فعاليت صندوق را به عنوان يك نهاد مالي ثبت شده صادر ميكند .استفاده از وجوه تأديه شده در
پذيرهنويسي يا عرضۀ عمومي واحدهاي سرمايهگذاري صندوق ،پس از تأييد تكميل فرآيندپذيره نويسي يا
عرضۀ عمومي توسط سازمان ،مجاز است.

•

ماده چهارده:
پس از اعطاي مجوز فعاليت صندوق توسط سازمان ،فرابورس نماد معامالتي صندوق را به همراه مشخصات
صندوق شامل نام صندوق ،نام اركان صندوق و حوزۀ فعاليت صندوق ،در بازار مربوطه درج ميكند.

•

ماده پانزده:
فرابورس كارمزدهاي زير را از متقاضيان مجوز صندوقهاي موضوع اين دستورالعمل دريافت مي نمايد:
•

بند يك:
كارمزد بررسي تقاضا به ميزان يك در هزار سرمايه ثبتي صندوق تا سقف  033ميليون ريال كه به

همراه درخواست صدور مجوز و تكميل مدارك اوليه دريافت ميگردد.
•

بند دو:
كارمزد درج واحدهاي سرمايه گذاري صندوق به ميزان يك در هزار سرمايه ثبتي صندوق تا سقف 033
ميليون ريال كه بصورت ساالنه از صندوق دريافت مي گردد.

•

تبصره:
كارمزد معامالت واحدهاي سرمايه گذاري صندوق منطبق بر كارمزدهاي مصوب معامالت سهام خواهد
بود.

•

ماده مؤخره:
اين دستورالعمل در  15ماده و  9تبصره در تاريخ  31/30/1095به تصويب هيئت مديرۀ سازمان بورس و
اوراق بهادار رسيد.

