
-  اشخاص حقوقی : 
 اصــل مدارک ثبت نظیر آگهی تأســیس و مدارکی که 
نشــان دهندۀ صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و 
حدود اختیارات آن ها باشد نظیر آگهی در روزنامۀ رسمی 

و تصویر آن ها

چگونگی سرمایه گذاری در صندوق

) نحوه ورود به صندوق(  :

عالقه مندان به ســرمایه گذاری در این صندوق باید، با 
مراجعه به یكي ازشــعب بانک پارسیان سراسر کشور، 
نسبت به ســرمایه گذاری در این صندوق اقدام نمایند. 
جزئیات بیشــتر در رویۀ پذیره نویســی، صدور و ابطال 

واحد سرمایه گذاری در سایت صندوق به آدرس :
  www.parsianlotusfund.ir وجود دارد. 

نحوۀ خروج از صندوق :

مشــتریان می توانند بــا مراجعه به کلیه شــعب بانک 
پارسیان سراسر کشــور، فرم ابطال واحدهای صندوق 
را تكمیــل و وجه مورد نظر را حداکثر ظرف 7 روز کاری 

دریافت نمایند.
برای کســب اطالعات بیشــتر به امیدنامه و اساسنامه 
 www.parsianlotusfund.ir  صندوق در سایت

مراجعه فرمایید.

صندوق سرمایه گذاری 
لوتوس پارسیان

سود گواهی های سرمایه گذاری :

هر یک از دارندگان واحدهای ســرمایه گذاری به نسبت 
تعداد واحدهای سرمایه گذاری خود، در خالص دارایی های 
صندوق سهیم اند. حق تصمیم گیری در مورد دارایی های 
صندوق در چارچوب اساســنامه آن منحصراً از اختیارات 
مدیر صندوق اســت. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 
عادی در هر زمان می توانند مطابق مفاد اساســنامه اقدام 
به ابطال واحدهای تحت تملک خود نموده و ســهم خود 

را از خالص ارزش دارایی های صندوق دریافت نمایند.

ارکان صندوق:
•     مدیر: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان

•     ضامن نقدشوندگی: بانک پارسیان
•     ضامن جبران خســارت یا ســود: شــرکت تجارت  

الكترونیک پارسیان) سهامی عام(
•     مدیر ثبت: بانک پارسیان

•     متولی:مؤسسه حسابرسی بیات رایان
•     حسابرس: مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند

حداقل و حداکثر واحد سرمایه گذاری هر سرمایه گذار :

به غیــر از متولي، حســابرس، مدیر و مؤسســان، تعداد 
واحدهای سرمایه گذاری هر ســرمایه گذار در هر زمان، 
حداقــل 10 واحد ســرمایه گذاری و حداکثر آن 50.000 

واحد خواهد بود.
مدارک مورد نیاز برای پذیره نویسی :

- اشخاص حقیقی :
اصل شناســنامه و کارت ملی یا گذرنامۀ معتبر به همراه 

تصویر آن ها



مقدمه :

صندوق های ســرمایه گذاری یكي از مهم ترین ســاز و 
کارهاي ســرمایه گذاري در بازارهاي مالي هســتند که 
شرایط بازار را از نظر ریسک و بازده براي سرمایه گذاران 
مختلف به ویژه براي ســرمایه گذاران مبتدي مســاعدتر 

مي کنند. 
یكی از انواع این صندوق ها، صندوق های سرمایه گذاری 
با تضمین سود می باشد. این صندوق ها بیشتر دارایی خود 
را در اوراق بهــادار با درآمد ثابت و کم ریســک همچون 
اوراق مشـارکت، صكوک، ســــپرده های بانكـی و ... 
نگه داری می کنند. بر اساس این ویژگی، سرمایه گذاری 
در این گروه از صندوق ها برای ســرمایه گذاران محتاط 
و همچنین برای ســرمایه گذاری وجوه بال اســتفاده به 
صورت کوتاه مدت و میان مدت گزینه مناسبی می باشد.

در این راستا  " شرکت تأمین ســرمایه لوتوس پارسیان" با 

همكاری " بانک پارســیان" اقدام به تأســیس "صندوق 
ســرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل  
ســود تضمین شــده "  با عنوان صندوق ســرمایه گذاری 

لوتوس پارسیان نموده است.

این صندوق با ثبت نزد ســازمان بورس و اوراق بهادار از 
جمله صندوق های ســرمایه گذاری موضوع بند 20 ماده 
1 قانون بازار اوراق بهادار به شمار می آید. صندوق تحت 
نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس مقررات، 

اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت می نماید.
اطالعــات کامل راجع بــه این صندوق در اساســنامه و 

امیدنامه آن درج شده است به نشانی زیر مراجعه کنید :
www.parsianlotusfund.ir

هدف :

هــدف از تشــكیل صنــدوق، جمــع آوری وجــوه از 
سرمایه گذاران و ســرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد 

ثابت و تأمین منافع برای سرمایه گذاران است.

موضوع و حدود فعالیت :

موضوع فعالیت صندوق، ســرمایه گذاری در سپرده های 
بانكی و کلیه اوراق بهاداری اســت که مجوز انتشار آنها از 
ســوي دولت، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران یا 
ســازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد. جزئیات 

بیشتر در امیدنامه صندوق ذکر شده است.

مدت فعالیت :

مــدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت نزد ســازمان بورس 
اوراق بهادار به مدت 2 ســال می باشد که هر 2 سال یک 

بار تمدید می گردد.
مزایای صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان :

•     حداقــل ســود تضمین شــده 20 درصد   ســاالنه ، 
به صورت روز شمار ) مشروط بر آنكه حداقل 30 روز از 

سرمایه گذاری در صندوق گذشته باشد( .
•     پرداخت سود اوراق هر سه ماه یكبار

•     معاف از مالیات
•     امكان نقد شــوندگی در هر زمان توســط کلیه شعب 

بانک پارسیان در سراسر کشور
•     تضمین نقد شوندگی اوراق توسط بانک پارسیان

•     بازخرید اوراق قبل از سررسید بدون جریمه 
•     بدون کارمزد صدور و ابطال

•      تضمین جبران خســارت یا ســود توســط شــرکت
         تجارت الكترونیک پارسیان ) سهامی عام (
•     تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

قیمت صدور :

در زمــان پذیــره نویســی معــادل یک میلیــون ریال 
)1.000.000 ریال( و پــس از آن برابر خالص ارزش روز 

واحدهای سرمایه گذاری.

وضعیت نقدشوندگی :

قابلیت درخواســت صدور مجوز  و ابطال واحدها در کلیه 
شعب بانک پارسیان در هر زمان وجود دارد.

تابعیت و مرکز اصلی :

تابعیت این صندوق ایرانی و محل استقرار آن تهران، بلوار 
کشاورز، نبش خیابان شهید شوریده ، پالک 52 است.

روزنامه کثیراالنتشار صندوق :

روزنامه کثیراالنتشار صندوق جهت اطالعیه های بعدی 
صندوق، روزنامه های دنیای اقتصاد و اطالعات می باشد.

 پرداخت های فصلی سود به سرمایه گذاران :
در پایان روز پانزدهم ماه پایانی هر فصل از ســال شمسی 
پس از تاریخ آغاز فعالیت صندوق، ســود براســاس نرخ 
تضمین صندوق و متناســب با تعداد واحدهای ســرمایه 
گذاری محاسبه و به حساب دارندگان واحدهای سرمایه 

گذاری واریز می شود.

هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین :

مؤسســین صندوق، " بانک پارسیان" و " شرکت تأمین 
ســرمایه لوتوس پارســیان" می باشــند. هویت کامل و 
اقامتگاه کامل مؤسســین در تارنمای صندوق به آدرس: 

www.parsianlotusfund.ir
در دسترس سرمایه گذاران میباشد.

آشنایی با صندوق سرمایه گذاری 
لوتوس پارسیان


