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گواهی سرمایه گذاری عادی( قابل ابطال)

رسيد گواهی سرمایهگذاری عادی( قابل ابطال)
شماره سریال.................:

شماره گواهی .................:نوع واحدهاي سرمایه گذاري..........:

تاریخ صدور....................:

تاریخ صدور:

شماره گواهی................:

شماره سریال..................:

نوع واحدهاي سرمایهگذاري :عادي

بدینوسيله گواهی میشود:
شخص حقيقی :خانم  /آقاي
شخص حقوقی :نام شخص حقوقی

شماره شناسنامه
شماره ثبت

محل صدور
محل ثبت

تاریخ تولد /
تاریخ ثبت /

/
/

شمارۀ ملی  ...............نام پدر ، ............دارندۀ تعداد (به عدد) ( .............................به حروف) ...............................
شناسه ملی  ..............واحد سرمایه گذاري عادي از صندوق سرمایه گذاري می باشد.
کليه گواهی سرمایه گذاري صادر شده ار این نوع در تاریخهاي گذشته براي شخص نام برده از درجه اعتبار ساقط است

نام و نام خانوادگی  /نام شخص حقوقی ............................................:
شماره شناسنامه  /شماره ثبت............................................... :
محل صدور /محل ثبت............................................................ :
تاریخ تولد  /تاریخ ثبت........................................................... :
شمارۀ ملی  /شناسۀ ملی...........................................................:
نام پدر......................................................................................... :
تعداد واحد سرمایهگذاري...................................................... :

این گواهی سرمایهگذاري غيرقابل انتقال می باشد.

امضاء و مهر صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

امضاء سرمایه گذار| نماینده سرمایه گذار

شرایط گواهی سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 -1این گواهی سرمایهگذاري با نام بوده و غير قابل انتقال میباشد.
 -2این گواهی بدون مهر صندوق و امضاي نماینده مدیر صندوق در شعبه ،فاقد ارزش خواهد بود.
 -3شخص سرمایه گذار موظف است در حفظ و نگهداري گواهی سرمایهگذاري صادره کوشا باشد .در صورت مفقود شدن گوواهیسورمایهگوذاري ،صودور مجودد آن مروروب بوه كوی کوردن
ترریفات صدور گواهی «المثنی» خواهد بود.
 -4جهت ابطال تمام یا قسمتی از واحدهاي سرمایه گذاري مندرج در این گواهی ،تحویل این گواهی به نمایندۀ مدیر در شعبه صادر کننده  ،توسط سرمایه گذار یوا نماینوده قوانونی وي بوا
ارائه مدارك شناسایی معتبر ( شناسنامه ،کارت ملی ،گواهينامۀ رانندگی یا گذرنامه ) و در صورت لزوم وکالتنامۀ رسمی یامعرفینامه نمایندۀقانونی الزامی است.
 -5در صورت ابطال واحدهاي سرمایهگذاري به درخواست سرمایهگذار ،وجوه حاصله مطابق اساسنامه صندوق سرمایهگوذاري صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار،حوداکثر ظورف
هفت روز کاري بعد از تاریخ درخواست ابطال منحصراً به حساب بانكی سرمایه گذار واریز خواهد شد.

تذکر

مهم!صندوق سرمایهگذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار بر اساس اساسنامه و اميدنامۀ خود اداره میشود و اكالعات بندهاي فوق برگرفته از ایون اساسونامه

و اميدنامووه بوووده و در برگيرنووده تمووام موووارد مووذکور در ایوون اساسوونامه یووا اميدنامووه نيسووت .مووتن کاموول اساسوونامه و اميدنامووۀ صووندوق در تارنموواي صووندوق بووه آدرس
www.parsgostarfund.comو همچنين در شعب مذکور در پيوست اساسنامه،جهت مطالعه موجود است.

