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شماره اطالعیه1399/07/22-12030071 :

اطالعیه

صاردکننده:مدرییت نظارت رب نهاداهی مالی

تس
موضوع :ریع رد فرایند افزودن یا حذف نماداه هب /از فهرست اوراق بهادار موضوع عملیات بازارگردانی و اصالح تعهدا ت مربوطه ؛

مخاطبین :مدریان صندوق اهی سرماهی گذا ری اختصاصی بازارگردانی ،بورس اوراق بهادار تهران ،فرابورس اریان ،بورس کاال،

بورس ارنژی ،شرکت سپرده گذا ری مرکزی اوراق بهادار و تسوهی وجوه و شرکت مدرییت فناوری بورس تهران و شرکتهای رنم
افزاری اراهئ دهنده خدمات رنم افزاری هب صندوقاهی سرماهی گذا ری.
با احترام؛
در راستای تسریع در فرایند بازارگردانی نماد اوراق بهادار قابل معامله نزد هر یک از بورسها ،موارد زیر اعالم میگردد:
 .1مدیران صندوقهای سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز به افزودن نماد اوراق بهادار قابل معامله در
بورسها با رعایت مقررات مربوطه از جمله دستورالعمل بازارگردانی ،دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای
مالی و تعهدات اعالمی بورسهای مذکور به فهرست اوراق بهادار موضوع عملیات بازارگردانی صندوقهای
اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت خود میباشند؛
 .2در ارتباط با تعهدات مربوط به نمادهای موجود و همچنین نمادهای جدید ،مسئولیت تعیین حداقل منابع الزم
جهت انجام عملیات بازارگردانی بر عهده مدیران صندوقهای مربوطه است؛
 .3در خصوص مجامع صندوق با موضوع اضافه شدن نمادهای جدید یا اصالح تعهدات بازارگردانی نمادهای
صندوق ،در صورت حضور کلیه دارندگان واحدهای ممتاز صندوق در مجمع ،رعایت دوره زمانی ده روزه قبل از
مجمع الزامی نیست؛
 .4ارسال صورتجلسه مجامع صندوقهای سرمایهگذاری مذکور صرف ًا با موضوعات یاد شده به سازمان و بورسهای
یادشده  ،به منزله ثبت صورتجلسه نزد این سازمان بوده و از تاریخ اطالعرسانی ،قابل اعمال است .هنگام ارسال
صورتجلسه مذکور ،مدارک و مستندات مرتبط با صورتجلسه نیز باید مطابق با موارد اعالم شده در اساسنامه
صندوقهای سرمایهگذاری ارسال شود؛

تهران – میدان ونک – خیابان مالصدرا -شماره 13
تلفن88679558:
فاکس:
صندوق پستی19395-6366 :

بسمه تعالی
تاریخ..............................:
شماره............................:

 .5بووورسهووای مربوطووه ملووزم هسووتند ضوومن تاووایل اایگوواه داده مناسووص در ایوون خصوووص ،اطالعووات
مربوووط بووه تعهوودات بووازارگردانی نمادهووا را در تارنمووای خووود ارااووه نموووده و اقوودامات الزم در ارتبوواط بووا
اعووالم بووه شوورکت سو ردهگووذاری مرکووزی اوراق بهووادار و تسووویه وجوووه و شوورکت موودیریت فنوواوری بووورس
تهران را انجام دهند؛
 .6در خصوووص حووذا نمادهووای موضوووع عملیووات بووازارگردانی یووا اصووالح تعهوودات بووازارگردانی اوراق بهووادار
موضوووع عملیووات بووازارگردانی صووندوق ،الزم اسووت تووا قبوول از برگووزاری مجمووع صووندوق ،تاییدیووه الزم از
بورسهای مربوطه دریافت شده باشد.

راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی
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