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جناب آقای مستخدمین حسینی

مدیرعامل محترم کارگزاری سرمایه و دانش

با سالم و احترام؛
در پاسخ به نامه شمارة ٢٧١/٢٣٢٨٦٣ مورخ ١٣٩٨/٠٤/٢٥ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسۀ 

مجمع ساعت ١٠:٣٠ مورخ ١٣٩٨/٠٣/١٩ صندوق سرمایهگذاری مشترک افق به اطالع میرساند؛ صورتجلسۀ یاد شده 

مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

اصالح هزینههای دسترسی به نرمافزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح صورتجلسه پیوست؛ -١

تعیین کارمزد مدیر صندوق به شرح: "ساالنه دو درصد (٠/٠٢) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک  -٢

صندوق به عالوه سه در هزار (٠/٠٠٣) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد 

(٠/٠٢) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایهگذاری در آنها"؛

ایجاد امکان سرمایهگذاری صندوق در اوراق اختیار فروش تبعی مطابق با بند ١ ایالغیه شماره ١٢٠٢٠٠٩٧ مورخ  -٣

١٣٩٦/١١/٢٨ این سازمان و به شرح: "صندوقهای سرمایهگذاری صرفاً مجاز به سرمایهگذاری در اوراق اختیار 

فروش تبعی حداکثر به میزان ٥% از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند. چنانچه اوراق 

اختیار فروش تبعی منتشره دارای ذینفع واحد باشد، صندوق سرمایهگذاری مجاز به سرمایهگذاری در یکی از اوراق 

اختیار فروش تبعی با شرایط مذکور خواهد بود"؛

اصالح ردیفهای مربوط به سرمایهگذاری در گواهی سپرده کاالیی و اخذ موقعیتهای خرید و فروش در قرارداد  -٤

اختیار معامله سهام در جدول حد نصاب ترکیب داراییهای صندوق مطابق جداول پیوست ابالغیه شماره 

١٢٠٢٠٠٩٧ مورخ ١٣٩٦/١١/٢٨ این سازمان، به شرح جدول زیر:

حداکثر ٥%  از کل داراییهای صندوق سرمایه گذاری در گواهی سپرده کاالیی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها

حداکثر ٥%  از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام

حداکثر  به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز 
سرمایهگذاری صندوق در سهام

اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام
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تعیین حقالزحمه حسابرس صندوق به شرح: "ساالنه مبلغ ثابت ١٠٣ میلیون ریال"؛ -٥

تعیین کارمزد متولی صندوق به شرح: "ساالنه پنج در هزار (٠/٠٠٥) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای  -٦

صندوق که ساالنه حداقل ٢٠ میلیون ریال و حداکثر ١٤٠ میلیون ریال خواهد بود".

الزم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیراالنتشار صندوق و با رعایت سایر 

قوانین و مقررات از نظر این سازمان بالمانع است. صورتجلسۀ مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی 

است، به پیوست ارسال میشود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات باال باید در تارنمای صندوق و خالصه آن در روزنامه 

کثیراالنتشار مربوط درج گردد.

رونوشت:
جناب آقای عبداله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
 موسسه حسابرسی فراز مشاور


