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بسمو تعالی

اطالعیو مهم ردخصىص شزایط پذریه نىیسی صندوق سزماهیگذا ری آرمان رپند مپنا رد نماد "رپند" هب روش ثبت سفارش رد باسار ساری اوراق بهادار اقبل
معاملو بىرس ارنژی اریان
پیطي اوتطاض اطالعیٍ پصیطٌ وًیسی گًاَیَای (ياحسَای) سطمایٍگصاضی صىسيق پطيغٌ آضمان پطوس مپىا
بٍ ضماضٌ  EPTF1زض تاضید  69/00/12بٍ اطالع ولیٍ فعاالن باظاض سطمایٍ میضساوس پصیطٌوًیسی صىسيق
مصوًض زض وماز "پطوس" زض باظاض سایط ايضاق بُازاض لابل معاملٍ بًضس اوطغی ایطان زض ضيظَای یىطىبٍ مًضخ
 69/00/19الی چُاضضىبٍ ( 69/00/16بٍ مست چُاض ضيظ واضی) زض ساعات  10:00الی  12:00بٍ ضيش ثبت
سفاضش صًضت ذًاَس پصیطفت .لصا فعاالن باظاض سطمایٍ میتًاوىس با مطاجعٍ بٍ برص اطالعیٍَای باظاض زض
يبسایت

ضطوت

بًضس

اوطغی

ایطان

َمچىیه

وطاوی

ایىتطوتی

صىسيق

مصوًض

با

آزضس

 www.apmprojectfund.comوسبت بٍ بطضسی ي مطالعٍ زلیك ضطایط پصیطٌوًیسی صىسيق مصوًض آگاَی
یابىس.
ذالصٍ ضطایط پصیطٌوًیسی صىسيق آضمان پطوس مپىا:
باسار پذیزٌ وًیسی:

باسار سایز ايراق بُادار قابل معاملٍ

تاریخ شزيع ديرٌ پذیزٌوًیسی:

69/70/59

تاریخ پایان ديرٌ پذیزٌ وًیسی:

69/70/56

سمان ثبت سفارش:

ساعت  57الی  51ريسَای ديرٌ پذیزٌوًیسی

ياحذ پایٍ سفارش:

ریال

قیمت پایٍ:

 345,3ریال (بز مبىای قیمت تعذیل شذٌ کارشىاس
رسمی دادگستزی)
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کف قیمتی ياحذَای صىذيق:

 34551ریال

سقف قیمتی ياحذَای صىذيق:

 3450,ریال

دامىة قیمت:

 ±5درصذ

تعذاد ياحذَای قابل پذیزٌوًیسی:

 35345904310ياحذ

سقف تعُذ خزیذ متعُذپذیزٌ وًیسی:

 577درصذ

حذاقل تعذاد ياحذ قابل خزیذاری تًسط َز کذ  5ياحذ
معامالتی حقیقی
حذاقل تعذاد ياحذ قابل خزیذاری تًسط َز کذ  5ياحذ
معامالتی حقًقی
حذاکثز تعذاد ياحذ قابل خزیدذاری تًسدط َدز  97میلیًن ياحذ
کذ معامالتی حقیقی:
حذاکثز تعذاد ياحذ قابل خزیدذاری تًسدط َدز  97میلیًن ياحذ
کذ معامالتی حقًقی:
مشخصات متعُذ خزیذ:

شزکت تامیه سزمایٍ امیه

مذیز عزضٍ:

کارگشاری سُم آشىا

متعُذ عزضٍ:

صىذيق سزمایٍگذاری پزيصٌ آرمان پزوذ مپىا

الظم بٍ شوط است:
 يضيز سفاضش صطفاً با وس معامالتی ي اظ ططیك واضگعاضان عضً بًضس اوطغی ایطان ي زض زيضٌ ظماوی ي
محسيزٌ لیمتی تعییه ضسٌ جُت ثبت سفاضش امىاوپصیط می باضس.
َ ط مطتطی فمط مجاظ بٍ اضسال یه ته سفاضش بًزٌ ي يضيز سفاضش بصًضت گطيَی مجاظ ومیباضس.
 پس اظ اتمام زيضٌ ثبت سفاضش ،وطف لیمت با تًجٍ بٍ يضعیت سفاضضات ثبت ضسٌ زض زيضٌ ثبت
سفاضش ي مطابك با مفاز مىسضج زض زستًضالعمل معامالت واال ي ايضاق بُازاض لابل معاملٍ زض بًضس
اوطغی ایطان اوجام می پصیطز.
 زيضٌ پصیطٌ وًیسی بطای یه زيضٌ سٍ ضيظٌ پس اظ زيضٌ ايل پصیطٌوًیسی (حساوثط تا پایان مُط )69
لابل تمسیس است.

تاریخ 69/70/ 51:
پیًست :وذارد

 مطتطیان بط ذط مجاظ بٍ يضيز سفاضش زض زيضٌ پصیطٌوًیسی ومیباضىس.
 واضگعاضان ي ذطیساضان بایستی ضمه مطالعٍ زلیك اساسىامٍ ،امیسوامٍ ،گعاضشَای تًجیُی ،واضضىاس
ضسمی زازگستطی ،صًضتَای مالی صىسيق ي ضطوت پطيغٌ ي سایط اطالعات ،مستىسات ي مساضن
مًجًز زض سایت بًضس اوطغی ایطان ي سایت ضسمی صىسيق ي آگاَی وامل اظ ضطایط ي ضیسهَای
معامالتی متطتب بط معامالت ایه ايضاق وسبت بٍ اوجام معامالت السام ومایىس.
 اساسىامٍ ي امیسوامٍ ي سایط اطالعات تىمیلی صىسيق زض سایت ضطوت بًضس اوطغی ایطان بٍ وطاوی
 www.irenex.irي ویع زض تاضومای صىسيق بٍ وطاوی  www.apmprojectfund.comزض
زستطس می باضىس.

مدرییت عملیات باسارربق

