صندوق سرمایهگذاری مشترک مانا الگوریتم
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری27971 :
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار10896 :

شعبه .................. :

فرم پذیره نویسی/درخواست صدور واحد سرمایه گذاری

کد .................... :

شماره سریال ...................:
تاریخ........./......../...... :

این فرم به منظور صدور واحد های سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم توسط سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی تکمیل گردیده است .تکمیل و امضای این
فرم توسط سرمایهگذار ،به منزله قبول مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و پذیرش تمامی ریسکهای سرمایهگذاری احتمالی ،مندرج در مستندات مذکور
است.،با تکمیل این فرم تعداد واحد های سرمایه گ ذاری قابل صدور بر اساس مبلغ واریزی به حساب صندوق مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق مذکور تعیین
شده و باقیمانده به سرمایه گذار مسترد می شود.هرگونه پرداخت وجه به سرمایه گذار از طرف صندوق به حساب بانکی سرمایه گذار که طی این فرم معرفی
شده است صورت می گیرد .مگر ا ینکه سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی کتباٌ حساب بانکی دیگری معرفی نماید .در ضمن آدرس معرفی شده در این فرم یا
تغییرات بعدی آن کتباٌ توسط سرمایه گذار به صندوق اطالع داده می شود.
مشخصات کامل سرمایه گذار:
شخص حقیقی :خانم  /آقای  ..............................شماره شناسنامه  ...............................محل صدور ......................تاریخ تولد ....................
شخص حقوقی :شرکت  .......................................شماره ثبت  .......................................محل ثبت  .......................تاریخ ثبت ...................
نام شخص حقوقی به تفکیک حروف:
نام خانوادگی به تفکیک حروف:

کدملی:

نام پدر........................................................ :

تلفن ....................................... :فکس .......................................... :تلفن همراه ........................................ :پست الکترونیکی............................................ :
آدرس  ............................................................................................................................................ :کد پستی:
مشخصات مبلغ واریز شده:
مبلغ  .....................................................................ریال طی فیش شماره  ...............................به حساب شماره  ......................................نزد بانک  .........................................به
نام صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم جهت صدور واحد های سرمایه گذاری صندوق واریز شده است.
مشخصات حساب بانکی سرمایه گذار:
بانک  ...................................شعبه  ..............................کدشعبه  .........................................شماره حساب ..................................
R

شماره شبا:
نام و نام خانوادگی سرمایه گذار :

I

امضاء:

مشخصات نماینده سرمایه گذار:
نام و نام خانوادگی ..................................... :

فرزند .................................

شماره شناسنامه ...........................................

محل صدور ...................................

کدملی:
که طی وکالتنامه /معرفی نامه شماره  .................................. :مورخ  ....... /...... /.....به صندوق سرمایه گذاری  ...................................................معرفی شده است.
نام و نام خانوادگی نماینده سرمایه گذار :

نام و نام خانوادگی نماینده مدیر:

امضاء:

مهر و امضاء:

