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سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس
با سالم و احترام
به اطالع می رساند به استناد مجوز فعالیت شماره  11479مورخ  1395/10/28سازمان بورس واوراق بهادار ،بر اساس ماده 20
اساسنامه و بند  13امید نامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس مقرر گردید طی فراخوان عمومی نسبت به جذب 30
درصد از مبلغ اسمی واحدهای سرمایهگذاری در تعهد سرمایهگذاران صندوق سرمایهگذاری مذکوربه شرح ذیل اقدام گردد:
 -1سرمایه صندوق 500:میلیارد ریال
 -2تعداد واحدهای عرضه شده 500،000 :واحد
 -3ارزش اسمی هر واحد صندوق 1،000،000 :ریال
 -4مبلغ فراخوان  %30مبلغ اسمی سرمایه معادل  150میلیارد ریال
 -5مهلت فراخوان سرمایه تعهد شده از تاریخ  1400/02/20به مدت  30روز می باشد.
 -6دارندگان واحدهای سرمایهگذاری که ظرف مهلت مقرر مبلغ فراخوان شده را تأدیه ننمایند و یا به هر دلیل تأدیه مبلغ
مذکور برای ایشان امکان پذیر نباشد ،مدیر صندوق بر اساس رویه زیر اقدام مینماید:
" در وهله اول ،صندوق سرمایهگذاران فعلی را برای سرمایهگذاری در صندوق جهت تأدیه بخش پرداخت نشده در الویت قرار
میدهد .در صورتی که سرمایهگذاران فعلی حاضر به استفاده از حق خود نباشند ،مدیر صندوق سرمایهگذاران جدید که
شرایط الزم برای سرمایهگذاری در صندوق را داشته باشند جایگزین می کند .مدیر صندوق ،واحدهای توثیق شده توسط
سرمایهگذارانی که در فراخوان تأدیه سرمایه صندوق شرکت ننمایند را به قیمت محاسبه شده توسط مدیر و تایید شده
توسط هیات مدیره به فروش رسانده و مبلغ واحدهای فروخته شده را پس از کسر هزینه های پذیره نویسی سرمایهگذار
جدید به حساب معرفی شده از سوی سرمایهگذار پیشین واریز نموده و از سرمایهگذار جدید مبلغ فراخوان شده را تآدیه
خواهد نمود".
 -7دارندگان واحدهای سرمایهگذاری صندوق ،می بایست ظرف مهلت مقرر مبلغ  30درصد از بهای اسمی واحدهای صندوق
را به حساب  47000713084601با شماره شبای  I R020540109747000713084601نزد بانک پارسیان شعبه
شیخ بهایی واریز و رسید بانکی را به انضمام گواهینامه واحدهای سرمایه گذاری صندوق به یکی از روشهای ذیل ارسال
نمایید:
 از طریق پست سفارشی به نشانی تهران ،خیابان شیخ بهایی شمالی ،نرسیده به میدان شیخ بهایی ،نبش بن بست
مهران ،پالک  ،99کدپستی .1991781988
 به شماره  09380181020از طریق اپلیکشین واتس آپ .
 به آدرس ایمیل funds@lotusib.ir
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مجتبی جهانگیری
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش
لوتوس

رونوشت:
جناب آقای ایرانشاهی-رئیس محترم اداره بازرسی صندوقهای سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
جناب آقای نوحی-رئیس محترم اداره امور صندوقهای سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
جناب آقای دکتر فدایی-سرپرست محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار
سرکار خانم بشیری-مدیریت محترم ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس ایران
جناب آقای اصغریان-مدیرعامل محترم مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد
جناب آقای حمید گلپاشا-مدیر محترم توسعه بازار -جهت دستور هرگونه اقدام مقتضی
جناب آقای احمد امینی خواه-مدیر محترم دارایی های ریسک پذیر -جهت استحضار

