اطالعیه شماره ( )1فراخوان واگذاری
واحدهای سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری قابل معامله (" )ETFواسطهگری مالی یکم"

در اجرای جزء ( )2بند (الف) تبصره ( )2قانون بودجه سال  9911کل کشور و مصوبات هیأت محترم وزیران در
این زمینه ،وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهووری اسویمی ایوران قصود دارد باقیمانوده
سهام خود در بانکهای ملت ،تجارت و صادرات ایران و بیمههای البرز و اتکایی امین را واگذار نماید.
واسطهگری

این امر از طریق پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری قابل معامله (" )ETF

مالییکم" انجام خواهد شد و فرصت بینظیری برای ورود آحاد جامعه به سرمایهگذاری در سهام شرکتهوای
معتبری است که دولت با هدف مردمی کردن اقتصاد و امکان دسترسوی آحواد موردم کشوور بوه بوازار سورمایه و
انتفاع از رشد این بازار ،قصد انجام آن را دارد.
 .9ویژگی بارز این واگذاری ،بهرهمندی کلیه ایرانیان ،از تخفیف  22درصدی است .سقف سرمایهگذاری
هر شخص حقیقی (هر کد ملی) ،بیست میلیون ریال (دو میلیون تومان) تعیین شده اسوت .پوذیرهنویسوی
برای هر فرد دارای کد ملی امکانپذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد.
 .2قیمت سهام تشکیل دهنده واحدهای سرمایهگذاری صندوق در روز آغاز پذیرهنویسی ،متوسو قیموت
سهام در سی روز گذشته (منتهی به انتشار این آگهی) بوا احتسوا  22درصود تخفیوف بنود (( )9کوه 5
واحد درصد از آن بهعنوان دارایی سرمایهگذاران و به منظور انجام عملیات بوازارگردانی نوزد صوندوق
نگهداری خواهد شد) است.
 .9پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری موضوع این دستورالعمل صرفاً شامل اشخاص حقیقی ایرانی بوده
و اشخاص حقوقی نمیتوانند در پذیرهنویسی شرکت نمایند و استفاده از حسا آنهوا بورای پرداخوت
وجوه امکانپذیر نیست.
 .4شروع پذیرهنویسی از بامداد روز یکشونبه موور  9911/2/94لغایوت سواعت  24روز چهارشونبه موور
 9911/2/99خواهد بود.
 .5پووذیرهنویسووی واحوودهای ایوون صووندوق بوورای اشووخاص دارای کوود معووامیتی (کوود بورسووی) از طریووق
کارگزاریهای بورس و سامانههای آنیین معامیتی و درگاههای غیرحضوری و حضوری بانوکهوای
منتخب و برای اشخاص فاقد کد معامیتی (کد بورسی) ،از طریق درگاههای غیرحضوری و حضووری
بانکهای منتخب صورت میپذیرد.
 .6اکیداً توصیه میشود به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ،هموطنان عزیز جز در موارد ضروری
از مراجعه حضوری به شعب بانکها و کارگزاریها پرهیز نمووده و پوذیرهنویسوی را از طریوق مراجعوه
غیرحضوری به کوارگزاریهوا و سوامانههوای آنییون معوامیتی و درگواههوای غیرحضووری بانوکهوا
انجام دهند.

 .7متقاضیان دارای حسا در هریک از بانکهوای منتخوب مویتواننود از طریوق مراجعوه بوه درگواههوای
غیرحضوری و حضوری که توس بانوکهوای مربوطوه اطویع رسوانی خواهود شود و بوا ورود حوداقل
اطیعات مورد نیاز ،نسبت به پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری مزبور اقدام نمایند .چنانچه متقاضی
به درگاههای غیرحضوری و حضوری بانک منتخبی که در آن بانک فاقد حسا است مراجعوه نمایود،
بانکها مکلف به پذیرش وی و دریافت اطیعات مطابق بند( )8این دستورالعمل هستند.
 .8اطیعووات مووورد نیوواز بوورای پووذیرهنویسووی ،اقیمووی از جملووه :نووام ،نووام خووانوادگی ،شووماره ملووی،
تاریخ تولد ،نام پدر ،کد پستی و شماره تلفن همراه میباشد.
 .1داشتن کد معامیتی (کد بورسی) برای پذیرهنویسی الزامی نیست .لیکن متقاضیان برای انجام معامله این
واحدها که از  2ماه به بعد از تخصیص امکانپذیر است ،میتوانند به تودری طوی مواههوای آینوده و در
فرصت مناسب نسبت به ثبت نام در سامانه سجام و دریافت کد معامیتی (کد بورسی) مطابق رویههوای
شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه اقدام نمایند.
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