افزودن بند پرداختهای دورهای به سرمایهگذاران:
 -1-1مقطع زمانی تقسیم سود حاصله در صندوق ،ساالنه که پایان آذرماه هر سال است .اولین دورۀ تقسیم سود از شروع فعالیت صندوق آغاز
و تا تاریخ اولین مقطع تقسیم سود ادامه می یابد .هر دورۀ بعدی تقسیم سود از اولین روز پس از پایان دورۀ قبلی تقسیم سود آغاز و تا مقطع
تقسیم سود ادامه مییابد.
 -2-1سود قابل تقسیم در پایان هر دورۀ تقسیم سود ،برابر مجموع مبالغ موضوع بندهای (الف) و (ب) به شرح زیر است:
(الف)  5درصد از ارزش مبنای واحدهای سرمایهگذاری در پایان دورۀ تقسیم سود ،بهعالوۀ
(ب) سودهای سهام تحت تملک صندوق که طی دورۀ تقسیم سود ،نقداً دریافت شدهاند.
سقف سود قابل تقسیم بر اساس این بند در پایان هر دوره برابر تفاوت بین ارزش روز واحدهای سرمایهگذاری در دست سرمایهگذاران در پایان
همان دوره از ارزش مبنای آنها خواهد بود و در صورتی که دوره های پرداخت سود کمتر از یک سال باشد ،سقف سود قابل تقسیم موضوع بند
(الف) فوق در پایان هر دوره معادل پنجاه درصد تفاوت بین ارزش روز واحدهای سرمایهگذاری در پایان همان دوره از ارزش مبنای آنها خواهد
بود.
 -3-1پس از هر یک دورۀ تقسیم سود که معادل یک سال شمسی است ،محاسبات مذکور در بندهای (الف) و (ب) به شرح زیر انجام شده و
حاصل هرکدام که کمتر باشد ،به عنوان سود ،بین سرمایه گذاران قابل تقسیم است .تقسیم این سود عالوه بر سودهای موضوع بند  2-1بوده و
تصمیمگیری راجع به تقسیم یا عدم تقسیم آن از اختیارات مدیر صندوق است:
الف) حاصل تفریق ارزش مبنای واحدهای سرمایهگذاری در پایان آخرین دوره از دورههای تقسیم سود مذکور ،از ارزش روز آنها پس از کسر
سودهای قابل تقسیم موضوع بند ()2-1؛
ب) حاصل تفریق ارزش مبنا از متوسط خالص ارزش روزانۀ هر واحد سرمایهگذاری در سه ماهۀ منتهی به تاریخ پایان آخرین دورۀ تقسیم سود،
ضرب در تعداد واحدهای سرمایهگذاری در پایان آخرین دوره از دورههای تقسیم سود.
 -4-1سودهای قابل تقسیم بهشرح بندهای ( )2-1و ( ،)3-1به سرمایهگذارانی تعلق میگیرد که در پایان مقطع تقسیم سود مربوطه ،مالک
واحدهای سرمایهگذاری صندوق محسوب شوند و سهم هر سرمایهگذار نیز برابر نسبت تعداد واحدهای سرمایهگذاری متعلق به وی در پایان
مقطع مورد نظر برای تقسیم سود ،از کل واحدهای سرمایهگذاری منتشره در پایان آن مقطع ،میباشد.
 -5-1هر سرمایهگذار می تواند طی فرم مشخصی قبل از پایان هر مقطع تقسیم سود ،درخواست نماید تا از محل مطالبات ناشی از سود قابل
تقسیم به وی ،واحدهای سرمایهگذاری جدید طبق اساسنامه بهنام وی صادر گردد .تغییر نظر وی در این زمینه بهطوریکه بخواهد بخش
بیشتری از این مطالبات را بهصورت نقد دریافت کند 33 ،روز پس از تاریخی قابل اجرا خواهد بود که این تغییر نظر خود را طی فرم مذکور به
مدیر ثبت اعالم نمودهباشد .مدیر ثبت باید ظرف همان روز یک نسخه از فرمهای دریافت شدۀ مذکور را جهت اجرا به مدیر تسلیم کند.
درصورتیکه مدیر بخواهد تغییر نظرسرمایهگذار را بهشرح فوق ،قبل از گذشت  33روز اجرا کند ،مانعی در این زمینه وجود ندارد ،لکن در
صورت عدم اجرا قبل از  33روز ،جریمۀ مذکور در بند ( )6-1بهعهدۀ مدیر نخواهد بود.
 -6-1مدیر باید بهگونهای برنامهریزی کند تا سود قابل تقسیم بهشرح بند ( )2-1فوق ،برای آن بخش از سرمایهگذاران که طبق بند

()5-1

درخواست اختصاص سود به صدور واحدهای سرمایهگذاری را ارائه نداده اند ،حداکثر دو روز کاری پس از هر مقطع تقسیم سود ،پرداخت شود؛
در غیر این صورت ،مدیر باید به ازای هر روز تأخیر در پرداخت سود ،معادل چهار در دههزار از سود قابل پرداخت را به سرمایهگذار ذینفع

بپردازد .در صورتیکه مدیر قبالً اعالن نموده باشد که قصد تقسیم سودهای محاسبه شده طبق بند ( )3-1را دارد؛ آنگاه ،مفاد این بند در مورد
سودهای قابل تقسیم مذکور نیز مجری خواهد بود.

