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 یمال  نی نو یازباراه تی ریمد

ری  نویسی صندوق سرماهیاطالعیه  پذریه  رثوت اهمرزگذا

 اقبل معامله رد بورس اوراق بهادار تهران 

 26/02/1400مورخ   شنبهیک   لغایت  22/02/1400  مورخ شنبهچهاراز روز  

 اساسبر را مذکور صندوق گذاریسرمایه واحدهای دارد نظر در ثروت هامرز گذاریسرمایه صندوق رساند،می اطالع به

 تهران بهادار اوراق بورس طریق از بهادار، اوراق و بورس ازمانس 18/01/1400مورخ  80995/122ی شماره وزمج

گذاری های سرمایهبهادار از جمله صندوقبا ثبت نزد سازمان بورس و اوراق  ثروت هامرزصندوق نماید.  نویسیپذیره

( قانون بازار اوراق بهادار به شمار خواهد آمد. صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق 1( ماده )20موضوع بند )

نویسی در مورد پذیرهاطالعیه اساس مقررات، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد کرد. اطالعات این  بهادار و بر

سنامه و امیدنامه آن درج گذاری مورد نظر کامل نیست. اطالعات کامل راجع به این صندوق در اساسرمایه صندوق

 است.شده

 مشخصات صندوق:

 سهام-ثروت هامرز س صندوق نام صندوق 

 ثهام نماد صندوق

 سهامگذاری در صندوق سرمایه نوع صندوق

 اهداف

ها به خرید انواع اوراق بهادار به گذاران و اختصاص آنسرمایهآوری سرمایه از هدف از تشکیل صندوق، جمع

-های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایهجوییگیری از صرفهگذاری، بهرهمنظور کاهش ریسک سرمایه

 گذاران است. 
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 موضوع و حدود فعالیت

اوراق بهادار ه در بورس تهران و فرابورس ایران، سهام پذیرفته شد  گذاری درموضوع فعالیت صندوق، سرمایه

گذاری در هر بخش توسط سازمان نصاب سرمایهاست.  ها و گواهی های سپرده بانکیبا درآمد ثابت، سپرده

 شود.بورس و اوراق بهادار تعیین می

 نامحدود مدت فعالیت

 محل صندوق
شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک،  میدان نشانیمحل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران به 

 تعیین شده است. 021- 88600380و تلفن  1995844821با کد پستی  3پالک 

-تعداد کل واحدهای سرمایه

 گذاری
 واحد 100،000،000

گذاری تعداد واحدهای سرمایه

 نویسی شدهممتاز پذیره
 واحد 1،000،000

گذاری تعداد واحدهای سرمایه

 نویسیقابل پذیرهعادی 
 واحد  99،000،000

 ریال 10،000 مبلغ اسمی هر واحد

 http://servat.hummers.ir سایت صندوق

 ارکان صندوق:

 صندوق مجمع

 تشکیل دعوت، تشریفات و شود می ممتاز تشکیل گذاریسرمایه واحدهای دارندگان اجتماع از صندوق مجمع

 مؤسس، مدیر، امیدنامه، اساسنامه، تواند می صندوق است. مجمعشده  قید اساسنامه در آن گیریتصمیم و

 صندوق مجامع در ممتاز، گذاریسرمایه واحدهای دارندگان دهد. فقط تغییر حسابرس را و بازارگردان متولی،

 دارند.  حق رأی

 مؤسسین

 

 558797با شماره ثبت  10/03/1399که در تاریخ  14009172891با شناسه ملی  هامرز شرکت سبدگردان

 تهران، های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی موسس عبارت است از: نزد مرجع ثبت شرکت

 .1995844821با کد پستی  3شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک، پالک  میدان
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مزایایی که مؤسسین برای 

 اندخود در نظر گرفته

اول  گذاری ممتاز در وهلهگذاری عادی و ممتاز است. واحدهای سرمایهصندوق دارای دو نوع واحد سرمایه

باشد. مجمع صندوق از اجتماع متعلق به مؤسسان است. این واحدها غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال می

گذاری ممتاز به های سرمایهگذاری ممتاز تشکیل شده و هر یک از دارندگان واحددارندگان واحدهای سرمایه

 گذاری ممتاز از یک حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود.ای هر واحد سرمایهاز

میزان تعهد و پرداخت 

 مؤسسان

اند و واحد را مؤسسان تعهد نموده 1،000،000گذاری ممتاز صندوق به تعداد درصد از واحدهای سرمایه 100

الحسنه قرضبانک  1083676271به حساب شماره  میلیارد ریال را نقدا 10ها به میزان معادل ارزش مبنای آن

. مابقی واحدهای انددر شرف تاسیس نقداً واریز کرده ثروت هامرزگذاری به نام صندوق سرمایهرسالت 

ریال برای پذیره نویسی و خرید عموم عرضه  10،000گذاری صندوق به ارزش مبنای هر واحد سرمایه

 گردد.می

 مدیر

 558797با شماره ثبت  10/03/1399که در تاریخ  14009172891با شناسه ملی  هامرز شرکت سبدگردان
 تهران،  میدانعبارت است از:  مدیرهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی نزد مرجع ثبت شرکت

 صندوق، هایدارایی انتخاب برای. 1995844821با کد پستی  3شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک، پالک 

 هر در تواندمی و کندمی انتخاب "گذاریگروه مدیران سرمایه"اعضای  به عنوان را نفر سه حداقل مدیر

 .دهد تغییر اعضای گروه را زمان

 متولی

 که است 10100468600با شناسه ملی  و خدمات مدیریت آزموده کارانصندوق، موسسه حسابرسی  متولی

 رسیده ثبت به شهرستان تهران هایشرکت ثبت نزد مرجع 12005ثبت  شماره به 17/03/1379 تاریخ در

خیابان شریعتی، باالتر از دو راهی قلهک، روبروی خیابان یخچال، از تهران،  متولی عبارتست نشانی است.

است؛  شده قید اساسنامه در که متولی اصلی وظیفة. 1913876711با کد پستی  5بن بست شریف، پالک 

 و امیدنامه مقررات، اساسنامه، صحیح اجرای در صندوق نظارتی ارکان و کننده اداره ارکان بر مستمر نظارت

 پیگیری و رسیدگی مراجع در تخلف طرح موارد و گذارانسرمایه منافع حفظ منظور به صندوق هایرویه

 .است موضوع

 حسابرس

 10380076460با شناسه ملی  رهیافت و همکاران و خدمات مدیریت صندوق، موسسه حسابرسی حسابرس

رسیده  ثبت به تهران شهرستان های شرکت ثبت مرجع نزد 36530ثبت  به شماره 27/02/1377 تاریخ در که

سلیمان خاطر، خیابان سهروردی، جنوبی ، خیابان برادران از: تهران، خ  عبارتست حسابرس نشانی .است

 هایحساب نگهداری و درستی ثبت از باید حسابرس. 15786649117طبقه اول کد پستی  29نوبخت پالک 
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 بررسی معین زمانی مقاطع در را صندوق های مالیصورت و عملکرد های گزارش شود، مطمئن صندوق

 نماید.  اظهارنظر آنها به راجع و کرده

حقوق دارندگان واحدهای 

 گذاریسرمایه

گذاری خود، در خالص واحدهای سرمایهگذاری به نسبت تعداد هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه

های صندوق در چارچوب اساسنامه آن گیری در مورد داراییاند؛ اما حق تصمیمهای صندوق سهیمدارایی

تواند مطابق گذاری عادی در هر زمان میمنحصراً از اختیارات مدیر صندوق است. دارندگان واحدهای سرمایه

 تحت تملک خود نمایند. مفاد مقررات اقدام به فروش واحدهای

 تدبیرپرداز افزار صندوقنرم

 بازارگردان

 14007960118با شناسه ملی  اکسیر سودابازارگردانی اختصاصی  گذاریصندوق، صندوق سرمایه بازارگردان

 ثبت به شهرستان تهران هایشرکت ثبت مرجع نزد 45953ثبت  شمارة با 30/08/1397 تاریخ در است که

با  4پالک  23، خیابان خالد اسالمبولی شهید تهران، خیابان است از عبارت نشانی بازارگردان است. رسیده

 شده قید بازارگردانی مقررات و در اساسنامه بازارگردان هایمسئولیت و اختیارات .1513933916کد پستی 

 مقررات مطابق صندوق گذاری عادی سرمایه بازارگردانی واحدهای بازارگردان، اصلی است. وظیفة

 است.   بازارگردانی

 بانک پاسارگادشرکت کارگزاری  کارگزار بازارگردان

 شرایط بازارگردانی

 +10تا  -10 دامنه نوسان

 درصد 2حداکثر  دامنه مظنه

 واحد 50،000 حداقل سفارش انباشته

 واحد 500،000 حداقل معامالت روزانه

 ثانویه تا پایان عمر صندوق از شروع معامالت دوره زمانی بازارگردانی

 *:شرایط خرید اوراق

شده در خصوص  نییتع های تیاست. محدود یمرکز گذاری شرکت سپرده ستمیفعال در س یمستلزم وجود کد معامالت ETF یخرید واحدها

 :ی باشدم لیاوراق به شرح ذ نیتعداد و حجم سفارشات و معامالت ا
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 واحد 1 خرید  هایمضرب سفارش

حداقل تعداد واحدهای قابل 

هر کد توسط خریداری 

 معامالتی )حقیقی و حقوقی(

 واحد 1

حداکثر تعداد واحدهای قابل 

خریداری توسط هر کد 

معامالتی )اعم از حقیقی و 

 حقوقی(

 نامحدود

 ممنوع می باشد. "ددد"* استفاده از کد خرید گروهی 

 نویسیپذیره

 مدت

 نویسیپذیره

 26/02/1400مورخ  شنبهیکآغاز و تا روز  22/02/1400شنبه مورخ چهارنویسی اولیه از روز مدت پذیره

 ادامه خواهد داشت.

نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات نویسی قبل از انقضای مهلت پذیره(: چنانچه سقف تعیین شده جهت پذیره1تبصره )

  نویسی متوقف خواهد شد.پذیره

نویسی از میزان تعیین شده جهت پذیرهگذاری داد واحدهای صندوق سرمایهنویسی، درخواست تعکه در طول دوران پذیره(:  در صورتی2تبصره )

 نویسی را با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش دهند.  توانند میزان واحدهای قابل پذیرهبیشتر باشد مؤسسان می

نویسی را یکبار،  توانند پذیرهگذاری به میزان حداقل تعیین شده در اساسنامه، مؤسسان میدر صورت عدم فروش واحدهای سرمایه  (:3تبصره )

 تمدید نمایند.  29/02/1400تا تاریخ  27/02/1400از تاریخ  روز 3به مدت 

گذاری صادر نشود، وجوهی که به حساب صندوق ن، واحد سرمایهنویسادر صورتی که مطابق مفاد اساسنامه به هر دلیل برای پذیره (: 4تبصره )

 نویسی به حساب ایشان بازگردانده خواهد شد. پذیره روز پس از پایان دوره 5اند؛ حداکثر در شرف تأسیس واریز کرده

 بانک پاسارگادشرکت کارگزاری  کارگزار عامل پذیره نویسی

 شبکه

 نویسیپذیره
 گیرد.های عضو بورس اوراق بهادار تهران انجام میطریق کارگزاری نویسی واحدها ازپذیره
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 نحوه

 نویسیپذیره

گذاری عادی به واحد سرمایه 000،000،99گذاری قابل انتشار تعداد واحد سرمایه 000،000،001از تعداد 

 تعداد حداکثر که آن از گیرد. پسنویسی قرار میمورد پذیره ریال 000،10روش عرضه به قیمت ثابت 

 موافقت که آن مگر شود؛می متوقف نویسیپذیره گردید، عملیات نویسیپذیره گذاریسرمایه واحدهای

 گردد.   اخذ نویسیگذاری قابل پذیرهواحدهای سرمایه سقف افزایش برای سازمان

 کارمزد

 نویسیپذیره

شود( اسمی که توسط خریدار پرداخت میبایستی )عالوه بر مبلغ نویسی میکلیه خریداران طی دوران پذیره

نویسی توانند در دوران پذیرهشود خریداران نمیمبالغ ذیل را به عنوان کارمزد معامله پرداخت نمایند. یادآور می

 اقدام به فروش واحدها نمایند.

 

 معامالت ثانویه

نویسی و ثبت معامله، پس از اتمام پذیرهگذاری قابلسرمایهگذاری صندوق معامالت ثانویه واحدهای سرمایه

توانند با مراجعه به گردد. دارندگان و متقاضیان خرید میصندوق، در بازار بورس اوراق بهادار تهران آغاز می

 کارگزاران عضو بورس اقدام به خرید یا فروش این واحدها نمایند.

 معافیت مالیاتی

ی ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای قانون توسعه " 7ماده  1به استناد مفاد تبصره 

های گذاری انواع صندوقبابت نقل و انتقال واحدهای سرمایه ،"قانون اساسی 44های کلی اصل سیاست

 ها مالیاتی مطالبه نخواهد شد.گذاری قابل معامله و صدور و ابطال آنسرمایه

 نحوه تسویه و

 سازیخالص

گذاری قابل معامله از طریق شرکت های سرمایهگذاری انواع صندوقی معامالت واحدهای سرمایهتسویه

( Netسازی )پذیرد. همچنین امکان خالصگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت میسپرده

معامالت انواع دیگر اوراق  معامله باگذاری قابلهای سرمایهگذاری انواع صندوقمعامالت واحدهای سرمایه
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نویسی و اساسنامه صندوق، اساسنامه مالک عمل صورت وجود هر گونه تضاد میان اعالمیه پذیرهدر الزم به ذکر است؛ 

حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و ثبت این صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور خواهد بود. 

ی تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مصوبات این سازمان و شفافیت اطالعاتی بوده و به منزله

امیدنامه و سایر اطالعات تکمیلی صندوق  ،اساسنامهباشد. مورد این صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نمی

 .باشددسترس میدر  WWW.TSE.IR کت بورس اوراق بهادار تهران به نشانیدر سایت شر

 

 

بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران وجود دارد. عملیات تسویه و پایاپای معامالت 

 صورت خواهد پذیرفت.  (T+2)این صندوق به صورت 

گذاری در ریسک سرمایه

 صندوق

گذاری، بازاری واحدهای سرمایههای صندوق، ریسک کاهش ارزش شامل ریسک کاهش ارزش دارایی

باشد. جزئیات بیشتر ریسک نکول اوراق بهادار، ریسک نوسان بازده بدون ریسک و ریسک نقدشوندگی می

 است.گذاری در صندوق مزبور در امیدنامه شرح داده شدهدر خصوص ریسک سرمایه

 کارمزد معامالت

)قابل معامله( به شرح ثروت هامرز  گذاریسرمایهگذاری صندوق کارمزد معامالت ثانویه واحدهای سرمایه

 گردد. زیر ارائه می
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