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قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار
طرفین قرارداد
ماده )1این قرارداد بین سبدگردان با مشخصات :شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما شممار ببمت 469308
 38واحمد  101کدالسمتی
تاریخ ببت  1393/12/13محل ببت تهران نشانی خیابان جردن کوچه گلفما الم
 1915673933شمار تلفن  26231278شمار نمابر  26231275با نمایندگی آقایان رضا درخشانفر و هومن
هرندیان که براساس روزنامة رسمی شمارة  20396مورخ  1393/12/20صاحب امضای مجاز شناخته میشوند
و سرمایهگذار با مشخصات:
{الف) برای اشخاص حقیقی ... ... }:نا الدر  ...شمار شناسنامه  ...تاریخ تولد  ...محل صدور شناسنامه  ...نشمانی ...
شمار تلفن  ...شمار نمابر  ...کدالستی  ...کدملی  ...کد معام تی ...
{ب) برای اشخاص حقوقی }:شرکت .................شمار ببت  ...تاریخ ببمت  1371/12/09محمل ببمت ...........نشمانی
 .....................معام تی  ...با نمایندگی آقا(یان)/خانم(ها)  ....که براساس روزنامة رسمی شمارة  ...ممورخ  ...صماحب
امضای مجاز شناخته میشود(ند)
بشرح مواد آتی منعقد گردید.
تعاریف
ماده )2اصط حات بهکار رفته در این قرارداد ،دارای معانی زیر هستند:
 .1سرمایهگذار :منظور سرمایهگذار طرف این قرارداد است که مشخصات آن در مادۀ  1آمدهاست.
 .2سبدگردان :منظور سبدگردان طرف این قرارداد است که مشخصات آن در مادة  1آمد است.
 .3سبداختصاصی :منظور مجموع داراییهای متعلق به سرمایهگذار اسمت ،کمه براسماس ایمن قمرارداد یما
متممهای آن به منظور سبدگردانی در اختیار سبدگردان قرارداد شد یا میشود.
 .4سبدگردانی :تصمیم به خرید ،فروش یا نگهداری اوراق بهادار یما افتتماح سمهرد های بمانیی یما انجما
هرگونه سرمایهگذاری توسط سبدگردان بهنا سرمایهگذار از محمل سبداختصاصمی وی بمه منظمور کسمب
انتفاع برای سرمایهگذار.
 .5قیمت پایانی :قیمت الایانی هر ورقة بهادار در هرروز ،برابر قیمتی است که طبق مقررات در بازار رسمی
به عنوان قیمت الایانی آن ورقه بهادار اع یا تعیین میشود.
 .6قرارداد :منظور قرارداد حاضر است .در صورتیکه منظور قرارداد دیگری باشد ،قرارداد موردنظر تصریح
میگردد.
 .7دستورالعمل تأسیس و فعالیت سببدگردان :منظمور دسمتورالعمل تیسمی
مصوب هییت مدیرة سازمان است.

و فعالیمت سمبدگردان

 .8سازمان :منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع مادة  5قمانون بمازار اوراق بهمادار مصموب آارمما
 1384مجل شورای اس می است.
 .9امین :شخص حقوقی است که مطابق دستورالعمل تیسی

و فعالیت سبدگردان انتخاب شمد و ضممن

انعقاد قرارداد با سبدگردان ،وظایف الیشبینی شد در دستورالعمل یاد شد را در قبال سبدگردان بهعهمد
گرفتهاست.
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 .10روزکاری :منظور روزهای شنبه تا چهارشنبة هر هفته به استثنای روزهایی کمه طبمق مقمررات ایمران
تعطیل رسمی میباشد ،از ساعت  8لغایت  16به وقت محلی تهران است.
موضوع قرارداد
ماده )3موضوع قرارداد عبارتست از سبدگردانی سبداختصاصمی (موضموع ممادة  ،)4توسمط سمبدگردان بما رعایمت
اهداف ،اصول و محدودیتهای الز الرعایة الیوست شمارة  2این قرارداد.
مدت قرارداد و تاریخ اجرایی شدن آن
ماده )4این قرارداد از تاریخی که به موجب مادة  5اجرایی میشود منعقد شد و تا تاریخ  ...اعتبار دارد.
ماده )5این قرارداد از زمانی اجرایی میشود که (الف) وجو نقد موضوع مادة  6به حسماب بمانیی مربوطمه واریم و
(ب) در صورتیکه اجرای موضوع قرارداد منوط به تسلیم اوراق بهادار موضوع مادة  6به سبدگردان باشمد ،اوراق
بهادار یادشد به سبدگردان تسلیم شد باشد .درصورتیکه بخشی از وجو نقد واری یا بخشمی از اوراق بهماداری
که باید تسلیم شوند ،تسلیم شد باشد و سبدگردان ظرف  7روز کاری از تاریخ واری وجو نقمد یما تسملیم اوراق
بهادار یاد شد  ،عد موافقت با اجرای موضوع قرارداد را برای همان بخش از وجو یا اوراق بهادار به سرمایهگذار
اط ع ندهد ،قرارداد باید در مورد آن بخش از وجو یا اوراق بهادار که تسلیم شد است ،اجرا شود.
سبد اختصاصی
ماده )6سرمایهگذار جمعاً  ...ریال از دارایی خود را شامل اوراق بهادار به شرح الیوست شمار  1این قرارداد کمه بمه
ارزش  ...ریال تقویم شد است و  ...وجه نقد ،به منظور سمبدگردانی در اختیمار سمبدگردان میگمذارد .هرگونمه
برداشت و الرداخت وجه نقد یا اوراق بهادار توسط سرمایهگذار که مربوط به این قرارداد باشد در تاریخ برداشمت
یا الرداخت ،از مجموع مبالغ و اوراق بهادار اکر شد در این مماد کمه در اختیمار سمبدگردان گذاشمته شمد یما
میشود ،بهترتیب کسر یا به آن اضافه میگردد تا سبداختصاصی سرمایهگذار در آن تاریخ ،معین شود.
تبصره  :1وجه نقد موضوع این ماد باید به حساب بانیی مخصوصی واری گردد که سبدگردان مطمابق دسمتورالعمل
تیسی

و فعالیت سبدگردان افتتاح کرد و به سرمایهگذار اع

نمود است.

تبصره  :2سرمایهگذار ااعان میکند که اوراق بهادار موضوع الیوست  ،1به وی تعلمق دارد و تصمرف وی در آن اوراق
بهادار به هیچوجه محدود ،مقید یا ممنوع نمیباشد .درصمورتیکه خم ف ایمن اممر بابمت شمود ،مسم ولیتی متوجمه
سبدگردان نخواهد بود .هرگا سبدگردان از این امر مطلع شود که تما یا بخشی از اوراق بهادار موضوع الیوست ،1به
سرمایهگذار تعلق ندارد یا تصرف وی در تما یا بخشی از این اوراق بهادار مقید ،محدود یما ممنموع اسمت ،یما هرگما
سبدگردان آگاهی یابد که نمی تواند موضوع قرارداد را در خصوص تما یا قسمتی از سبداختصاصی اجمرا کنمد ،بایمد
موضوع را ب فاصله به سرمایهگذار اط ع دهد.
تبصره  :3سبدگردان موظف است هنگا دریافت اوراق بهادار ،رسید دریافت اوراق بهادار را در فر مشمابه الیوسمت1
این قرارداد تنظیم و به سرمایهگذار ارائه دهد .درصورتیکه تعداد اوراق بهادار از یک نوع کمه بمه سمبدگردان
تسلیم میشود ،بیشتر از تعداد اوراق بهادار مذکور در الیوست 1باشد ،آنگا سبدگردان موظف اسمت الم از
انتقال تعداد الز از اوراق بهادار به کد سبدگردانی اختصاصی ،گواهی مربوط به تعمداد باقیمانمد را از مرجمع
مربوطه اخذ و ظرف یک هفته به سرمایهگذار تسلیم کند.

کارمزد سبدگردان و هزینههای سبد
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کارم د خدمات سبدگردان برابر با جمع کارم د مبتنی بر داراییهای سبد اختصاصی و مبتنی بمر
ماده)7
عملیرد به شرح زیر تعیین می گردد:
الف) کارم د مبتنی بر دارایی های سبد ،روزانه برابر مجموع موارد زیر است:

از

الف ... )1-درصد از ارزش سها و حق تقد سها موجود در سبداختصاصمی سمرمایهگذار الم
کسر بدهیهای مربوط به سبد اختصاصی به قیمتهای الایانی همان روز تقسیم بر 365؛
الف ... )2-درصد از ارزش سایر اوراق بهادار سبداختصاصی به قیمتهای الایانی همان روز تقسمیم
بر 365؛
الف ... )3-درصد از تفاوت بین سود سهرد های سرمایهگذاری و گواهیهای سهردة بمانیی از نمرخ
معمول جاری در نظا بانیی ایران برای همان نوع سهرد  ،نسبت به ماندة سهرد های بانیی سمبد
اختصاصی در الایان آن روز.
ب) کارم د مبتنی بر عملیرد سبدگردان به شرح زیر تعیین میگردد:
ب ) 1-اگر بازدهی ساالنه شدة سبد اختصاصی ال از کسر کارم د بند الف ،بیش از  ...درصد و برابر یا کمتمر
از  ...درصد باشد ،آنگا  ...درصد از بازدهی مازاد نسبت به  ...درصد به سبدگردان تعلق میگیرد؛
ب ) 2-اگر بازدهی ساالنه شدة سبد اختصاصی ال از کسر کارم د بند الف ،بیشتر از  ...درصد باشد ،آنگا ...
درصد از بازدهی مازاد نسبت به  ...درصد به سبدگردان تعلق میگیرد.
تبصره  :1سبدگردان هرسه ما ییبار ،صورتحساب کارم د مبتنی بر دارایی های سبد اختصاصی (موضوع بند
الف این ماد ) را تهیه کرد و به سرمایهگذار تسلیم یا برای وی ارسال میکند .در خصوص کارم د مبتنی بمر
عملیرد (موضوع بند ب این ماد ) سبدگردان صورتحساب کارم د در الایان هر سال ال از شمروع قمرارداد را
تهیه کرد و به سرمایهگذار تسلیم یا برای وی ارسال میکند .در آخرین دورة منتهمی بمه الایمان قمرارداد ،در
صورتی که قرارداد تمدید نشود و از تاریخ آخرین محاسبة کارم د مبتنی بر عملیرد کمتر از یکسال گذشته
باشد ،کارم د مذکور متناسباً برای همان دور محاسبه و صورتحساب مربوطه صادر میگردد .سرمایهگذار باید
ظرف مدت  7روز کاری از زمان دریافت صورتحساب ،نسبت به الرداخت کمارم د از طریمق واریم بمه حسماب
سبدگردان اقدا کند؛ در صورت عد الرداخت توسط سرمایهگذار طی  7روز کاری ،سبدگردان مجماز خواهمد
بود تا کارم د خود را از محل وجو نقد یا اوراق بهادار سرمایهگذار که ن د وی است ،برداشت نمایمد؛ مشمروط
به اینیه ب فاصله رسید الز را به سرمایهگذار تسلیم کند؛
تبصره  :2می ان کارم د مبتنی بر عملیرد سبدگردان در دور های کمتر از ییسال میبایست به نسبت تعداد
روزهای سهری شد از دور  ،نسبت به ییسال ( 365روز) محاسبه گردد؛
تبصره  :3بازدهی هر سبد اختصاصی با توجه به رویة چگونگی محاسبه بازدهی سمبد اختصاصمی و بمازدهی
سبدگردان (الیوست شمارة  8دستورالعمل تیسی

و فعالیت سبدگردان) محاسبه میشود؛

تبصره  :4برای دور های کمتر از ییسال ،بازدهی سبد از طریق فرمول زیر ساالنه میشود:
 365 




R A = (1 + Rt )  T  − 1 100


که در آن:

 :Rtبازدهی در دورة کمتر از ییسال (.)t
 :RAبازدهی ساالنه شد .
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 :Tتعداد روز در دورة .t
ماده )8ه ینههای اجرای موضوع قرارداد که به عهد سرمایهگذار است ،منحصراً به قرار زیرند:
الف) کارم د سبدگردان مطابق مادة ()7؛
ب) کارم د انجا معام ت داراییهای سبد اختصاصی کمه مطمابق مقمررات مربوطمه تعیمین و الرداخمت
میشود؛
ج) مالیات فروش و نقل و انتقال داراییهای سبد اختصاصی که در اجرای موضوع قرارداد الز باشد؛

د) کارم د سبدگردان برای فروش داراییها ال از خاتمه قرارداد ،درصورتیکه الم
داراییها طبق تبصر ماد  26توسط سبدگردان به فروش رود.

از خاتممه قمرارداد

تبصره  :1به ج ه ینههای مذکور در این مماد  ،سمایر ه ینمههای مربموط بمه اجمرای موضموع قمرارداد بمه عهمد ی
سبدگردان میباشد و سرمایهگذار تعهد و مس ولیتی در الرداخت آن ه ینهها ندارد.
تبصره  :2ه ینه های موضوع بندهای (ب)( ،ج) و(د) این ماد مستقیماً از محل سبد اختصاصی الرداخمت میشمود و
در مورد الرداخت ه ینههای موضوع بند (الف) این ماد  ،بر اساس تبصرة مادة  7عمل میشود.
اهداف ،اصول و محدودیتهای الزمالرعایه
سبدگردان باید اهداف ،اصول و محدودیتهای الز الرعایمه را کمه سمرمایهگذار مطمابق الیوسمت
ماده)9
شمارة ( ) 2این قرارداد تعیین کرد است ،در اجرای موضوع قرارداد مراعات کند .هرگونمه تغییمر در اهمداف،
اصول و محدودیتهای الز الرعایه و مهلتی که به سبدگردان برای اعمال ایمن تغییمرات داد میشمود ،بایمد
طی متمم قرارداد به تیئید طرفین قرارداد برسد.
گزارشدهی
سبدگردان موظف است بازدهی سبداختصاصی را در دور های زمانی ،روزانمه ،هفتگمی ،ماهانمه و
ماده)10
ساالنه و بازدهی ساالنه شدة هرکدا از دور هایی که کمتر از یکسال است را مطابق دستورالعمل تیسی و
فعالیت سبدگردان ،محاسبه و حداکثر تا روز کاری بعد از الایان هر دور از طریق سایت اینترنتی خود صمرفاً
در اختیار سرمایهگذار قراردهد .سبدگردان همچنین باید گم ارش عملیمرد خمود در خصموص موضموع ایمن
قرارداد را در دور های سه ماهه حداکثر  10روز کاری ال از الایان هر دور و همچنین بمرای آخمرین دور
حداکثر  10روز کاری ال از خاتمة قرارداد ،تهیه کرد و هم مان به سرمایهگذار و سازمان ارسمال یما ارائمه
کند .این گ ارش شامل اط عات زیر است:
الف) دورة گ ارش ،تاریخ تهیه ،مشخصات سرمایهگذار ،شمار و تاریخ قرارداد و مشخصات سبدگردان.
ب) صورتهای مالی برای سرمایهگذار بهعنوان یک واحد مستقل حسابداری طبق اصول و رویههای حسمابداری
شامل ترازنامه ،صورتحساب سود و زیان و صورت گردش وجو نقد بههمرا یادداشتهای همرا .
ج) خ صهی عملیرد سبدگردان و داراییهای سرمایهگذار که به تفییک هر دارایی به شرح زیر تهیه شمد و در
یادداشتهای همرا صورتهای مالی موضوع بند (ب) فوق ،افشا میشود:
-1ج) شرح ،تعداد ،قیمت تما شد و ارزش روز دارایی در ابتدای دور ی گ ارش،
-2ج) تعداد و قیمت تما شدة دارایی خریداری شد طی دورة گ ارش،
-3ج) تعداد ،قیمت تما شد و قیمت فروش دارایی فروخته شد طی دورة گ ارش،
-4ج) تعداد ،قیمت تما شد و ارزش روز دارایی در انتهای دورة گ ارش،
-5ج) ارزش م ایای تعلق گرفته به داراییها و سرمایهگذار طی دورة گ ارش،
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-6ج) سود یا زیان حاصله طی دور برای هر دارایی.
د) ج ئیات اط عات معام ت انجا شد بهنا سرمایهگذار طی دور ی گ ارش به تفییک هر دارایی معامله شد
شامل تاریخ انجا معامله ،تعداد و قیمت خرید دارایی خریداری شد  ،تعداد و قیمت فروش دارایی فروختمه
شد که در یادداشتهای همرا صورتهای مالی موضوع بند (ب) فوق افشاء میشود.
هم) ج ئیات م ایای تعلق گرفته به داراییهای سرمایهگذار طی دورة گ ارش از قبیل سود ،بهر  ،سمود سمهمی و
حقتقد خرید بههمرا تاریخ تعلق هریک که در یادداشتهای همرا صمورتهای ممالی موضموع بنمد (ب)
فوق افشا میشود.
تبصره :منظور از ارزش روز در این ماد  ،ارزش دارایی براساس قیمت الایانی در تاریخ الایان دورة گ ارش است.
سبدگردان در طول مدت قمرارداد حمداکثر  10روز کماری الم از الایمان هرمما  ،موظمف اسمت
ماده)11
مستندات مربوط به معام ت اوراق بهادار را که در رابطه بما ایمن قمرارداد در آن مما انجما داد اسمت ،بمه
سرمایهگذار تسلیم کند.
در صورت درخواست سرمایهگذار برای ارائة گ ارش خاص و فوقالعاد  ،سبدگردان موظمف اسمت
ماده)12
در مقابل دریافت ه ینة مورد توافق طرفین ،ظرف مدت  10روز کاری گ ارش م بمور را در اختیمار وی قمرار
دهد.
نرم افزار سبدگردانی:
سبدگردان موظمف اسمت نر افم ار ویم ای کمه بمرای عملیمات سمبدگردانی بمه تیییمد سمازمان
ماده)13
رسید است ،به منظور اجرای این قمرارداد تهیمه کنمد و اط عمات مربموط بمه کلیمة داراییهما و بمدهیهای
سرمایهگذار که در رابطه با این قرارداد میباشند را در هر روز در آن ببت و نگهداری کند .این نر اف ار بایمد
بتواند گ ارشهای موضوع مادة ( )10را در هر تاریخ دلخوا تهیه کند.
مجاری ارتباطی سبدگردان با سرمایهگذار
سبدگردان میتواند از هریک از مجاری زیر برای ارسال گ ارشهای عملیمرد یما مطلمع سماختن
ماده)14
سرمایهگذار از آنچه طبق این قرارداد ،سبدگردان باید برای سمرمایهگذار ارسمال یما بمه اطم ع وی برسماند،
استفاد کند:
 –1الست سفارشی به نشانی مذکور در ماد ( )1و در صورت تغییر ،به نشانی جدیدی که سمرمایهگذار کتبماً بمه
سبدگردان معرفی نماید.
 –2ارسال رایانامه ( )E-mailبه نشانی الیترونییی ...
و در صورت تغییر ،به نشانی الیترونییی جدیدی که سرمایهگذار کتباً به سبدگردان معرفی کند.
تبصره  : 1اط عات و گ ارشهای مخصوص سرمایهگذار ع و برارسال از ییی از طرق مذکور در این ماد  ،از طریمق
سایت اینترنتی سبدگردان به نشانی www.modaberanhoma.comنی با استفاد از کلمه و رمم عبمور
مخصوص سرمایهگذار در دسترس سرمایهگذار قرار خواهد داشت.
تبصره  : 2در مواردی که در قرارداد تسلیم مدار  ،مستندات و گ ارشها از یک طمرف بمه طمرف دیگمر الیشبینمی
شد است ،الز است مدار  ،مستندات و گ ارشهای مورد نظر به شخص طرف مقابل یا وکیل ،ولی ،قمیم یما
نمایندة قانونی وی داد شد و رسید دریافت گردد یا مدار  ،مستندات و گ ارشها از طریق الست سفارشمی
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به نشانی طرف دیگر که در مادة  1آمد و در صورت تغییر به نشانی جدیدی که وی کتباً اع
شود.

نمود  ،ارسال

حقوق و مزایای متعلق به اوراق بهادار
سود سها  ،سود اوراق مشارکت ،سها جای  ،سود سایر اوراق بهادار ،برگههای حق تقد و بطمور
ماده)15
کلی کلیهی منافع و م ایایی داراییهای سبد اختصاصی به سرمایهگذار تعلمق دارد و جم و سمبد اختصاصمی
وی محسوب شد و موضوع قرارداد درمورد آنها اجرا میشود .سبدگردان در طول مدت قرارداد و در صمورت
تمدید تا الایان مهلت تمدید شد  ،از جانب سرمایهگذار وکالت و وظیفه دارد که این منافع و م ایا را دریافت
کند و به سبداختصاصی اضافه نماید .سبدگردان همچنین در اعمال کلیهی حقوق ناشی از اوراق بهادار سبد
اختصاصی اعم از حق حضور در مجامع ،حق رأی ،حق تقد در خرید سایر اوراق بهادار و حق تبمدیل اوراق
بهادار به اوراق بهادار دیگر ،وکیل سرمایهگذار تلقی میشود و در چگونگی اعممال ایمن حقموق بایمد مصمالح
سرمایهگذار را در نظر گیرد.
تبصره :در صورت اتما مهلت قرارداد و عد تمدید آن و همچنین در صورت فسخ یما انفسماخ قمرارداد ،سمبدگردان
موظف است ظرف هفت روز کاری موضوع را به شرکتهایی که ناشر اوراق بهادار موجمود در سبداختصاصمی
محسوب میشوند و سایر اشخاص مرتبط اع کند و از آنها بخواهد که از آن ال حقوق و م ایمای متعلمق
به اوراق بهادار را مستقیماً به سرمایهگذار الرداخت نمایند و میاتبات ،برگههای حمق تقمد و سمها جمای و
موارد مشابه را به نشانی سرمایهگذار ارسال دارند .نشانی و تلفنهای تماس سرمایهگذار نی مطابق ماد ( )1و
درصورت تغییر ،مطابق با نشانی و شمار تلفنهایی که سرمایهگذار کتباً اع نمود  ،توسمط سمبدگردان بمه
ناشرین اوراق بهادار اع میشود.
رازداری:
طرفین قرارداد باید کلیة اط عاتی را که در رابطه با این قرارداد در اختیار دارنمد محرمانمه تلقمی
ماده)16
کنند و به ج به سازمان ،بازرس قانونی یا حسابرس سبدگردان ،امین سبدگردان ،کانون مربوطه یما مراجمع
صالح قضایی ،بدون رضایت کتبی طرف مقابل به شخص دیگری ارائه نینند ،یا برای عمو افشاء ننمایند.
رعایت قوانین و مقررات:
سبدگردان باید در اجرای موضوع قرارداد ،قوانین و مقررات از جملمه قمانون بمازار اوراق بهمادار و
ماده)17
مقرراتی که براساس قانون یادشد توسط مراجع ایص ح تصویب شد یا میشوند به خصوص دستورالعمل
تیسی و فعالیت سبدگردان را رعایت نماید .در صورت تضاد بین این قمرارداد و قموانین و مقمررات ممذکور،
سبدگردان موظف به رعایت قوانین و مقمررات میباشمد و در اینصمورت بابمت عمد رعایمت ایمن قمرارداد،
مس ولیتی متوجه سبدگردان نیست.
وجوه بالاستفاده:
سبدگردان باید حداکثر ت ش خود را بنماید تا وجو نقد سبد اختصاصی را ب فاصمله در اجمرای
ماده)18
موضوع قرارداد بهکار گیمرد .در همر زممان کمه وجمو نقمد سبداختصاصمی بمیش از د درصمد ارزش سمبد
اختصاصی شود و سبدگردان نتواند ظرف  7روز کاری از آن زمان ،تما یا قسمتی از این وجو را در اجمرای
موضوع قرارداد بهکار گیرد یا به نظر وی این امر به ص ح سرمایهگذار نباشد ،باید:
الف) ب فاصله وجو مذکور را به حسابهای بانیی مشمول سود واری کند و
ب) سرمایهگذار را از این امر مطلع نماید.
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تبصره :وجو متعلق به سرمایهگذار هموار در حساب یما حسمابهای بمانیی مخصوصمی کمه مطمابق دسمتورالعمل
تیسی

و فعالیت سبدگردان افتتاح شد یا میشود واری و نگهداری میشود.

برداشت و واریز سرمایهگذار:
سرمایهگذار میتواند در طول مدت قرارداد مبلغی از داراییهای سبد اختصاصی را مطالبمه کنمد.
ماده)19
در این صورت سبدگردان باید این مبلغ را ظرف  2روز کاری ال از درخواست سمرمایهگذار از محمل وجمو
نقد سبد اختصاصی به وی الرداخت کند .درصورتیکه وجو نقد سبد اختصاصی بمرای الرداخمت کمل مبلمغ
مطالبه شد کفایت نیند ،سبدگردان باید ب فاصله متناسباً اقدا به فروش میم ان الز از داراییهمای سمبد
اختصاصی کرد و مابقی را ظرف  5روز کاری ال از فروش داراییهای مذکور به سرمایهگذار الرداخت کند.
تبصره :درصورتیکه بهرغم ت ش کافی سبدگردان برای فروش دارایی سمرمایهگذار بمه منظمور تمیمین وجمو ممورد
درخواست وی ،امیان فمروش بمه دالیلمی از جملمه عمد وجمود خریمدار میسمر نگمردد ،مسمیولیتی متوجمه
سبدگردان نخواهد بود.
سرمایهگذار میتواند در طول مدت قرارداد و با تنظیم متمم قرارداد ،مبالغ یا اوراق بهادار دیگری
ماده)20
را به سبدگردان الرداخت نماید و سبدگردان موظف است موضوع قرارداد را در قبال آنها نی اجرا نماید.
معرفی قرارداد به امین:
سبدگردان موظف است ظرف هفت روز کاری ال از اجرایی شدن قرارداد ،مشخصات و نسخهای
ماده)21
از قرارداد را برای امین ارسال و در صورتیکه مطابق دستورالعمل تیسمی و فعالیمت سمبدگردان یما سمایر
مقررات مربوطه ،معرفی این قرارداد به امین و الذیرش سمت امین در مورد آن ضروری باشد ،تشمریفات الز
را به این منظور به انجا رساند .در صورتیکه به هر دلیمل ،اممین طمرف قمرارداد بما سمبدگردان در اجمرای
وظایف و مس ولیتهای خود طبق دستورالعمل تیسی و فعالیت سمبدگردان ،قصمور نمایمد و از ایمن بابمت
خسارتی به سرمایهگذار وارد شود ،سبدگردان به موجب این قرارداد ،جبران خسارت مذکور را توسمط اممین
تضمین نمود است.
تخلفات و اختالفات
مرجع رسیدگی به اخت فات بین سرمایهگذار و سبدگردان براساس قمانون بمازار اوراق بهمادار در
ماده)22
صورت عد سازش در کانونهای موضوع ماد  36این قانون ،هییت داوری ممذکور در مماد  37ایمن قمانون
است.
تبصره :براساس تبصر ماد  33قانون بازار اوراق بهادار ،تا تشییل کانون مربوطه وظایف این کمانون را در رابطمه بما
این ماد  ،سازمان انجا میدهد.
به تخلفات سبدگردان از این قرارداد یا مقررات مذکور در ماد  17طبق قانون بازار اوراق بهادار و
ماده)23
آییننامه ها و دستورالعملهای اجرایی آن قانون رسیدگی میشود.
فسخ ،انفساخ و تمدید قرارداد
هریک از طرفین قرارداد میتواند قرارداد را قبل از انقضای مدت ،فسخ کند ،مشروط به اینیه این
ماده)24
موضوع را کتباً به طرف دیگر اط ع دهمد .در صمورتیکه مجموز فعالیمت سمبدگردانی سمبدگردان از سموی
سازمان لغو شود یا بیش از یک ما تعلیق شود ،این قمرارداد ب فاصمله از زممان ابم م رسممی ایمن تصممیم
منفسخ میشود .همچنین از زمانیکه سبدگردان به حیم مراجع ایص ح ورشیسته اع شود یما خمود بمه
دادگا تقاضای ورشیستگی ارائه دهد ،این قرارداد منفسخ میشود.
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ماده)25

تمدید این قرارداد از طریق تنظیم متمم قرارداد امیانالذیر است.

اقدامات پس از خاتمة قرارداد
ال از الایان مهلت قرارداد و عد تمدید آن و همچنین در صورت فسمخ یما انفسماخ آن ،قمرارداد
ماده)26
خاتمه یافته تلقی میشود و سبدگردان مجاز نیست در ترکیب داراییهای سرمایهگذار کمه مربموط بمه ایمن
قرارداد است ،تغییری ایجاد کند و موظف است موضوع را ب فاصله به اط ع سرمایهگذار برساند .سمبدگردان
باید کل وجو نقد متعلق به سرمایهگذار در رابطمه بما ایمن قمرارداد را ظمرف  2روز کماری بمه سمرمایهگذار
الرداخت کند و درصورتیکه سرمایهگذار مطابق تبصر این ماد فروش سایر داراییهای سبد اختصاصی را از
سبدگردان درخواست ننمود باشد ،سبدگردان باید جهت انتقال سایر داراییهای سبد اختصاصمی از جملمه
اوراق بهادار مربوطه به نا سرمایهگذار و دریافت و تسملیم گواهیناممههای مربوطمه ظمرف حمداکثر  10روز
کاری اقدا نماید.
از خاتمه قرارداد ،داراییهای سبد اختصاصی (به استثنای

تبصره :درصورت درخواست سرمایهگذار قبل از اینیه ال

وجو نقد) به نا سرمایهگذار منتقل شود ،سرمایهگذار میتواند از سبدگردان بخواهد کمه فمروش داراییهمای
سبد اختصاصی را به عهد بگیرد .در این صورت سمبدگردان موظمف اسمت تم ش کمافی بمرای فمروش ایمن
داراییها ظرف مهلتی که سرمایهگذار تعیین میکند با رعایت صرفه و ص ح وی بنماید .کمارم د سمبدگردان
برای این امر  0/2درصد از مبلغ فروش داراییها است.
ضمانت اجرا و بروز حوادث قهری

ماده)27

در صورت نقض مفاد این قرارداد بشرح ایل اقدا خواهد شد:

الف) در صورت عد رعایت مهلتهای مقرر از طرف سمبدگردان در تبصمر های  2و  3مماد ی  6و عمد رعایمت
مهلتهای مقرر در مواد  ،12 ،11 ،10تبصر ی ماد ی  ،15مواد  21 ،19 ،18و  ،26سمبدگردان بایمد بمه
ازای هر روز تیخیر 100.000 ،ریال خسارت تیخیر یا عد اجرای تعهد به سرمایه گذار الرداخت نماید.
ب) در صورت نقض ماد ی  16قرارداد توسط هر یک از طرفین ،طرف نقضکنند بایمد مبلمغ  100.000ریمال
خسارت به طرف دیگر ،الرداخت نماید .الرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازاتهای مقمرر در قموانین و
مقررات نخواهد شد.
ج) در صورتیکه در ابر عد رعایت قوانین و مقررات موضوع ماد ی  17یا عمد رعایمت مفماد قمرارداد توسمط
سبدگردان ،خساراتی متوجه سرمایهگذار گمردد ،سمبدگردان مسم ول جبمران ایمن خسمارات خواهمد بمود.
الرداخت این خسارت مانع از اعمال مجازاتهای مقرر در قوانین و مقررات نخواهد شد.

ماده)28

درصورت بروز حوادث قهری مس ولیتی متوجه سبدگردان نخواهد بود.

سایر موارد
درصورتیکه نشانی هر یک از طرفین قرارداد که در ماد ( )1اکر شد تغییمر یابمد ،وی موظمف
ماده)29
است نشانی جدید خود را کتباً به طرف مقابل اط ع دهد.
سبدگردان موظف است کلیهی وجوهی را که طبق این قرارداد باید به سرمایهگذار الرداخت کنمد
ماده)30
ا ز طریق واری به حساب بانیی به شرح زیر و در صورت معرفی حساب بمانیی جمایگ ین طبمق تبصمرة ایمن
ماد  ،از طریق واری به حساب بانیی جایگ ین ،انجا دهد:
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بانک

شعبه

کد شعبه محل شعبه

شمار حساب

اینفع حساب

نوع حساب

تبصره :سرمایهگذار میتواند حساب بانیی دیگری را که بهنا خود در ییی از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکم ی
جمهوری اس می ایران ،افتتاح نمود است ،بهعنوان جایگ ین حساب بانیی موضوع این ماد معرفی کند.
ایممن قممرارداد در  31ممماد و  19تبصممر و  2الیوسممت در سممه نسممخه واحممداالعتبار در تمماریخ
ماده)31
 1395/10/18بین طرفین قرارداد منعقد شد و دو نسخه به سبدگردان و یک نسخه به سرمایهگذار تحویمل
گردید .سبدگردان باید ظرف هفت روز کاری یک نسخه از قرارداد را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسمال
و ن د این سازمان ببت نماید.
تبصره :نسخ متممهای این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیع میشوند.

سرمایه گذار

سبدگردان
شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما
حسین سلیمی
هومن هرندیان

•

ایل تما صفحات توسط صاحبان امضاء مجاز امضاء و ممهور گردد.
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الیوست 1
داراییهای موضوع قرارداد سبدگردانی
این الیوست به تعیین داراییهای موضوع ماد  6قرارداد سمبدگردانی منعقمد بمین شمرکت مشماور سمرمایه گمذاری
مدبران هما به عنوان سبدگردان و  ...به عنوان سرمایهگذار میالردازد که سرمایهگذار میبایست طمی حمداکثر  7روز
کاری از زمان انعقاد قرارداد به سبدگردان تسلیم نماید میالردازد .مطابق ماد  5قرارداد فوقالمذکر ،در صمورت عمد
تسلیم این دارایی ها اجرای این قرارداد ملغی و یا در صورت موافقت سبدگردان برای آن بخش از داراییهای تسملیم
شد اجرایی خواهد شد.
دارایی های موضوع قرارداد:
❖ وجه نقد .... :ریال وجه نقد
❖ اوراق بهادار:

سرمایه گذار

سبدگردان
شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما
حسین سلیمی
هومن هرندیان
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اهداف ،اصول و محدودیتهای الزمالرعایه
ایممن الیوسممت بممه تعیممین اهممداف ،اصممول و محممدودیتهای الز الرعایممه موضمموع ممماد  3قممرارداد سممبدگردانی
منعقمممد بمممین شمممرکت مشممماور سمممرمایه گمممذاری ممممدبران همممما بمممه عنممموان سمممبدگردان و  ...بمممه عنممموان
سمممرمایهگذار میالمممردازد .فراینمممد دسمممتیابی بمممه ایمممن اهداف،اصمممول و محمممدودیتها بدینگونمممه بمممود
اسمممت کمممه گممم ارش کارشمممناس مسممم ول شمممرکت مشممماور سمممرمایه گمممذاری ممممدبران همممما در خصممموص
ارزیمممابی ریسمممکالذیری سمممرمایهگذار بمممر اسممماس الرسشمممنامه اط عمممات مشمممتریان تهیمممه و نتیجمممه نهمممایی
بمممه رویمممت و اطممم ع مشمممتری رسمممید اسمممت .در صمممورت تاییمممد گممم ارش م بمممور ،نتمممایه آن بمممه عنممموان
اهدف،اصممممول و محممممدودیتهای الز الرعایممممه در ایممممن الیوسممممت اکممممر میگممممردد .در صممممورت تمایممممل
سمممرمایهگذار بمممه انجممما اصممم حاتی در نتیجمممهگیری نهمممایی گممم ارش کارشمممناس مسممم ول ،تغییمممرات ممممورد
نظمممر ایشمممان درایمممن الیوسمممت اعممممال و ممممورد توافمممق قمممرار میگیمممرد .اهداف،اصمممول و محمممدودیتهای
الز الرعایه قرارداد به شرح زیر می باشند:

سرمایه گذار

سبدگردان
شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما
رضا درخشان فر
هومن هرندیان
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