1
بسمه تعالی

صندوق سرمايهگذاري بادرآمد ثابت کاريزما
ثبت شده به شماره  11333نزد اداره تبت شرکتها وموسسات
ثبت شده به شماره  33111نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

فرم مشخصات سرمايهگذار و نمايندۀ وي
شماره فرم...................... :
.......
تاریخ تکمیل........... :





اطالعات سرمایهگذار و نمایندۀ وي ،الزم است این فرم توسط شخص سرمایهگذار یا نمایندۀ وي (وکیل ،ولی ،قیم یا نمایندۀ قانونی سرمایهگذار)
به منظور اخذ 
تکمیل گردد .

ا

سرمايهگذار:
الف) اطالعات


مشخصات سرمايهگذار:

نام و نام خانوادگی  .........................................شماره شناسنامه  .....................................محل صدور  ......................تاریخ تولد / /
شخص حقیقی:
نام  ..............................................................................شماره ثبت  ...............................................محل ثبت  .............................تاریخ ثبت / /
شخص حقوقی:
نام/نام شخص
حقوقی به تفکیك حروف


نام خانوادگی به تفکیك حروف



نام پدر. . . . . . . . . :
شمارۀملی /شناسۀملی

مؤنث
جنسیت :مذکر

تماس سرمايهگذار( :نشانی معرفی شده در این فرم یا تغییرات بعدي آن که کتباً توسط سرمایهگذار به صندوق سرمایهگذاري اطالع داده
اطالعات 
میشود ،براي 
هرگونه مکاتبۀ صندوق سرمایهگذاري با سرمایهگذار معتبر است).

 ...............................فکس ................................ :تلفن همراه .................................... :پست الکترونیك )........................................................................... :(Email
تلفن:

نشانی .............................................................................................................................................. :کدپستی.............................................................................................................. :


حساب بانکی سرمايهگذار( :هرگونه پرداخت وجه به سرمایهگذار از طرف صندوق به حساب بانکی سرمایهگذار که طی این فرم معرفی شده
مشخصات 
گیرد ،مگر اینکه سرمایهگذار کتباً حساب بانکی دیگري معرفی نماید .حساب بانکی باید به نام شخص سرمایهگذار باشد).
است صورت می

 ......................................شعبه ......................................... :کد شعبه ......................... :شماره حساب.......................................................................................... :
نام بانك............. :


ب )اطالعات نمايندۀ سرمايهگذار:

مشخصات نمايندۀ سرمايهگذار( :اشخاص حقوقی میتوانند حداکثر دو نفر را بهعنوان نمایندۀ خود معرفی نمایند تا از جانب شخص حقوقی نسبت

درخواستها و مکاتبات از جانب شخص حقوقی ،اقدام نمایند).
به امضاي کلیۀ

نوع رابطۀ نماينده با سرمايهگذار
نام
تاريخ تولد
شماره ملی
نام پدر
نام خانوادگی
(وکیل ،ولی ،قیم يا نمايندۀ قانونی)


 نمايندۀ سرمايهگذار( :نشانی معرفیشده در این فرم یا تغییرات بعدي آن که کتباً توسط سرمایهگذار به صندوق اطالع داده میشود ،براي
اطالعات تماس

هرگونه مکاتبۀ صندوق با نمایندۀ سرمایهگذار معتبر است) .

 ............................................فکس ................................. :تلفن همراه ........................................ :پست الکترونیك )....................................................................... :(Email
تلفن:

نشانی ...................................................................................................................................................... :کد .پستی:
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بسمه تعالی

صندوق سرمايهگذاري بادرآمد ثابت کاريزما
ثبت شده به شماره  11333نزد اداره تبت شرکتها وموسسات
ثبت شده به شماره  33111نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

فرم مشخصات سرمايهگذار و نمايندۀ وي

ج) ارتباط صندوق با سرمايهگذار:



لطفاً مشخص کنید براي تسلیم گواهی سرمایهگذاري و اعالمیههاي صدور و ابطال واحدهاي سرمایهگذاري به سرمایهگذار مطابق کدام روش زیر عمل شود:

مدارک مذکور به شعبۀ محل درخواست صدور یا ابطال ارسال شده و هنگام مراجعۀ حضوري سرمایهگذار یا نمایندۀ وي به ایشان تسلیم گردد.

ارسال گردد.
نمایندۀ وي
از طریق پست سفارشی به نشانی :سرمایهگذار
مدارک مذکور
اطالعات اختصاصی سرمایهگذار از طریق پایگاه الکترونیکی صندوق و /یا از طریق ارسال پیامك و /یا نامۀ الکترونیك به سرمایهگذار یا نمایندۀ وي بهه
در ضمن سایر 
خواهد رسید( .مشروط بر اینکه شمارۀ تلفن همراه و نشانی الکترونیکی که در این فرم ارائه شده است ،معتبر باشد).
اطالع سرمایهگذار
(کلیۀ درخواستهاي بعدي سرمایهگذار با نمونۀ امضاي سرمایهگذار یا نمایندۀ یا نمایندگان وي که در جدول زیر آمدهاست ،تطبیق داده میشود)
د) نمونۀ امضاء:

در

در



نام خانوادگی سرمايهگذار يا نمايندۀ وي
نام و
امضاء تکمیلکننده
( کهمشخصات آن در بند الف يا ب آمدهاست)



لطفاً نحوۀ 
امضاي درخواستها را توضیح دهید:


و امضاي تکمیلکنندۀ فرم( :در مورد اشخاص حقوقی سرمایه گذار باید مشخصات و امضاي صاحبان امضاي مجاز در جدول زیر درج گردد و
هـ) مشخصات
مورد اشخاص 
حقیقی سرمایهگذار ،مشخصات و امضاي سرمایهگذار یا نمایندۀ وي که اطالعات آن در بند (ب) قید شدهاست ،درج گردد).


امضاء
شمارۀ ملی
نام و نام خانوادگی





و) محل تأيید( :این قمست توسط نمایندۀ مدیر ثبت در شعبه ،دفترخانه اسناد رسمی ،سفارت یا کنسولگري ایران در خارج از کشور یا مراجعی که به این منظهور

تعیین شدهاند ،تکمیل و تأیید شود).
سایر کشورها 
تکمیلکنندۀ (گان) این فرم به شرح مندرج در بند «هه» فوق مورد تأیید است.
هویت و امضاي 


امضاء و مهر
نام و نام خانوادگی نماينده مدير ثبت
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بسمه تعالی

صندوق سرمايهگذاري بادرآمد ثابت کاريزما
ثبت شده به شماره  11333نزد اداره تبت شرکتها وموسسات
ثبت شده به شماره  33111نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

فرم پذيرهنويسی يا درخواست صدور واحدهاي سرمايهگذاري
شماره درخواست................. :

تاریخ درخواست:
..................




سرمايهگذاربا مشخصات زير:

□ شخص حقيقي :نام و نام خانوادگي  .................................................شماره شناسنامه  ......................محل صدور  ......................شمارۀ ملي .........................................

حقوقي :نام شخص حقوقي  .................................................شماره ثبت  ................................محل ثبت  ..........................شناسۀ ملي ........................................
□ شخص 
مشخصات سرمایهگذار را تکميل و به صندوق ارائه دادهاست ،مبلغ ( .........................................به حروف )...............................................................................
که قبالً فرم 
سرمایهگذاری در صندوق فوق به حساب بانکي صندوق واریز نمودهاست.
ریال را به منظور

مشخصات وجه واريزي:


نام شعبۀ بانک
بانک پرداخت کننده
تاريخ پرداخت
شماره سند پرداخت
نوع پرداخت




اين فرم را در مربع مربوطه در زير مشخص کنید:
تکمیلکنندۀ

نماینده قانوني سرمایهگذار
قيم سرمایهگذار
ولي سرمایهگذار
وکيل سرمایهگذار
گذار
شخص سرمایه 
که این فرم به وسيله وکيل ،ولي ،قيم یا نمایندۀ قانوني سرمایهگذار تکميل شدهاست ،مشخصات وکيل ،ولي ،قيم یا نمایندۀ قانوني سرمایهگذار
توضيح :در صورتي
مشخصات سرمایهگذار ارائه شدهباشد.
باید قبالً طي فرم


امضاء تکمیل کننده
نام ونام خانوادگی تکمیل کنندۀ فرم





هويت و امضاي تکمیل کنندۀ فرم( :این قسمت توسط نمایندۀ مدیر ثبت در شعبه ،دفترخانه اسناد رسمي ،سفارت
محل تأيید
یا کنسولگری 
ایران در خارج از کشور یا مراجعي که به این منظور در سایر کشورها تعيين شدهاند ،تکميل و تأیيد شود).
 تکميلکنندۀ فرم به شرح فوق مورد تأیيد است.
هویت و امضای


نام و نام 
امضاء و مهر
خانوادگی نماينده مدير ثبت
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صندوق سرمايهگذاري بادرآمد ثابت کاريزما
ثبت شده به شماره  11333نزد اداره تبت شرکتها وموسسات
ثبت شده به شماره  33111نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

فرم پذيرهنويسی يا درخواست صدور واحدهاي سرمايهگذاري

ج) ارتباط صندوق با سرمايهگذار:



لطفاً مشخص کنيد برای تسليم گواهي سرمایهگذاری و اعالميههای صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری به سرمایهگذار مطابق کدام روش زیر عمل شود:

مدارک مذکور به شعبۀ محل درخواست صدور یا ابطال ارسال شده و هنگام مراجعۀ حضوری سرمایهگذار یا نمایندۀ وی به ایشان تسليم گردد.

ارسال گردد.
نمایندۀ وی
از طریق پست سفارشي به نشاني :سرمایهگذار
مدارک مذکور
اطالعات اختصاصي سرمایهگذار از طریق پایگاه الکترونيکي صندوق و /یا از طریق ارسال پيامک و /یا نامۀ الکترونيک به سرمایهگذار یا نمایندۀ وی بهه
در ضمن سایر 
خواهد رسيد( .مشروط بر اینکه شمارۀ تلفن همراه و نشاني الکترونيکي که در این فرم ارائه شده است ،معتبر باشد).
اطالع سرمایهگذار
(کليۀ درخواستهای بعدی سرمایهگذار با نمونۀ امضای سرمایهگذار یا نمایندۀ یا نمایندگان وی که در جدول زیر آمدهاست ،تطبيق داده ميشود)
د) نمونۀ امضاء:

در

در



نام خانوادگی سرمايهگذار يا نمايندۀ وي
نام و
امضاء تکمیلکننده
( کهمشخصات آن در بند الف يا ب آمدهاست)



لطفاً نحوۀ 
امضاي درخواستها را توضیح دهید:


و امضاي تکمیلکنندۀ فرم( :در مورد اشخاص حقوقي سرمایه گذار باید مشخصات و امضای صاحبان امضای مجاز در جدول زیر درج گردد و
هـ) مشخصات
مورد اشخاص 
حقيقي سرمایهگذار ،مشخصات و امضای سرمایهگذار یا نمایندۀ وی که اطالعات آن در بند (ب) قيد شدهاست ،درج گردد).


امضاء
شمارۀ ملی
نام و نام خانوادگی





و) محل تأيید( :این قمست توسط نمایندۀ مدیر ثبت در شعبه ،دفترخانه اسناد رسمي ،سفارت یا کنسولگری ایران در خارج از کشور یا مراجعي که به این منظهور

تعيين شدهاند ،تکميل و تأیيد شود).
سایر کشورها 
تکميلکنندۀ (گان) این فرم به شرح مندرج در بند «هه» فوق مورد تأیيد است.
هویت و امضای 


امضاء و مهر
نام و نام خانوادگی نماينده مدير ثبت
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صندوق سرمايهگذاري بادرآمد ثابت کاريزما
ثبت شده به شماره  11333نزد اداره تبت شرکتها وموسسات
ثبت شده به شماره  33111نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

فرم پذيرهنويسی يا درخواست صدور واحدهاي سرمايهگذاري


شرايط و مقررات عمومی صندوق سرمايهگذاري با درآمد ثابت کاريزما
-1
-2

-3
-4
-5

-2
-7

-1

-9

دوره فعاليت صنوق به مدت سه سال تمام ميباشد ،که در صورت تصویب مجمع و تأیيد سازمان بورس اوراق بهادار ،قابل تمدید ميباشد.

ارزش اسمي هر واحد سرمایهگذاری معادل  101110111ریال مي باشد .اما نرخ صدور و ابطال آن در هر زمان بر اساس خالص ارزش دارایيهای
صندوق ( )NAV: Net Asset Valueمحاسبه و در هر روز از طریق شبکه به شعب و همچنين سایت اینترنتي صندوق اعالم ميشود .ابطال
واحدهای سرمایهگذاری به ارزش روز و پرداخت وجه حاصل از آن طي مهلت مقرر از طرف شرکت سبدگردان کاریزما انجام خواهد شد.
در صدور واحدهای سرمایهگذاری ،قيمت صدور و ابطال همان روز ارائه درخواست همان مالک عمل خواهد بود.
برای صدور و ابطال گواهيهای سرمایهگذاری ،کارمزدی دریافت نميگردد .سرمایهگذار هر زمان بعد از صدور ميتواند درخواست ابطال تمام یا
بخشي از واحدهای خود نماید.
سودهای قطعي واحدهای سرمایهگذاری به صورت ماهانه و در روز  22اُم هر ماه واریز ميشود .حداقل سود پيشبينيشده  11درصد ساالنه بر
مبنای ارزش اسمي واحدهای سرمایهگذاری با فرض ماندگاری  45روزه در صندوق ميباشد( .الزم به ذکر است که در طول هر دوره یک ماهه،
صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری طبق بند  2صورت ميپذیرد).
ميزان سرمایهگذاری هر شخص در صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاریزما به ترتيب حداقل  1و حداکثر  5110111واحد سرمایهگذاری
ميباشد.
سازمان بورس و اوراق بهادار از طرف سرمایهگذاران و ارکان صندوق ،به عنوان داور جهت حل و فصل کليه اختالفات و دعاوی حقوقي ناشي از
تفسير یا اجرای اساسنامه صندوق ،قرارداد مرتبط و قوانين مربوطه تعيينشده و سازمان بورس و اوراق بهادار حق خاتمه کليه اختالفات با صلح را
دارا ميباشد.
مدیر صندوق ،به نمایندگي از طرف سرمایهگذاران ،منافع صندوق را طبق مفاد اميدنامه سرمایهگذاری خواهد کرد .مالکان گواهيهای
سرمایهگذاری ،به نسبت تعداد واحدهای سرمایهگذاری خود ،به طور مشاع مالک دارایيهای صندوق محسوب ميشوند ،ولي حق تصميمگيری در
مورد دارایيهای صندوق را ندارند.
در صورت انصراف سرمایهگذار از خرید واحدهای سرمایهگذاری تا ساعت  12روز ارائه درخواست صدور ،وجوه مربوطه در پایان همان روز منحصراً از
طریق حساب بانکي سرمایهگذار مسترد خواهد شد.
صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاریزما بر اساس اساسنامه و اميدنامهی خود اداره ميشود .اطالعات بندهای فوق برگرفته از این اساسنامه و
اميدنامه بوده و دربرگيرنده تمام موارد مذکور در اساسنامه یا اميدنامه نيست .متن کامل اساسنامه و اميدنامهی صندوق در تارنمای صندوق به
آدرس  http://charismafixedincome.comلذا با مطالعه کليه شرایط و آگاهي از ریسکهای صندوق اقدام به سرمایهگذاری مينمایم.
امضاء

درخواست لغو
احتراماً با توجه به انصراف اینجانب از سرمایهگذاری ،خواهشمند است نسبت به لغو درخواست و استرداد وجوه واریز آن به حساب اینجانب اقدام
فرمایيد.
امضاء
نام و نام خانوادگي سرمایهگذار /نماینده قانوني سرمایهگذار:

1

بسمه تعالی

صندوق سرمايهگذاري بادرآمد ثابت کاريزما
ثبت شده به شماره  11333نزد اداره تبت شرکتها و موسسات
ثبت شده به شماره  33111نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

فرم درخواست صدور از محل مطالبات ناشی از پرداخت نقدي


شماره فرم...................... :
.......
تاريخ تکمیل........... :




سرمایه 
گذاربامشخصاتزیر:



نام و نام خانوادگی  ......................................شماره شناسنامه  .........................محل صدور  ...................شمارة ملی ............................
شخص حقیقی:

نام شخص حقوقی  .....................................شماره ثبت  ...................محل ثبت  ....................شناسة ملی ...........................................
شخص حقوقی:

که قبالً فرم 
صدور را تکمیل و به صندوق ارائه داده است ،درخواست مینماید تا از محل مطالبات ناشی از پرداخت نقدی به وی ،واحدهای سرمایهگذاری

اساسنامه به نام وی صادر گردد .تغییر نظر وی به طوری که بخواهد تمام یا بخشی از این مطالبات را به صورت نقد دریافت نماید ،بایستی به
جدید طبق 
صورت کتبی 
ظرف مهلت مقرر در بند  2-3امیدنامه صندوق خواهد بود.

 فرم را در مربع مربوطه در زیر مشخص کنید:
تکمیلکننده این


نماینده قانونی سرمایهگذار 󠄁󠄁
قیم سرمایهگذار 󠄁󠄁
ولی سرمایهگذار 󠄁󠄁
وکیل سرمایهگذار 󠄁󠄁
شخص سرمایهگذار 󠄁󠄁


صورتی که این فرم به وسیله وکیل ،ولی ،قیم یا نماینده قانونی سرمایهگذار تکمیل شده است ،مشخصات وکیل ،ولی ،قیم یا نماینده قانونی
توضیح :در 
قبالً طی فرم مشخصات سرمایهگذار ارائه شده باشد.
سرمایهگذار باید


امضاءتکمیلکننده 

نامونامخانوادگیتکمیلکنندهفرم 







محلتأییدهویتوامضایتکمیلکنندةفرم  :این قسمت توسط نمایندة مدیر ثبت در شعبه ،دفترخانه اسناد رسمی ،سفارت یا کنسولگری ایران


در خارج از کشور یا مراجعی که به این منظور در سایر کشورها تعیین شدهاند ،تکمیل و تأیید شود).


تکمیلکنندة فرم به شرح فوق مورد تأیید است.
هویت و امضای


نامونامخانوادگینمایندهمدیرثبتامضاءومهر
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