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نموذج ()2
طلب الموافقة على طرح وثائق صندوق االستثمار
تاريخ ايداع الطلب:

(الستعمال الهيئة فقط)

اليوم

السنة

الشهر

القسم االول :نوع الصندوق
ضع عالمة داخل المربع الذي ينطبق عليها الحالة
 صندوق مفتوح
 صندوق مغلق

 اكتتاب عام
 طرح خاص

القسم الثانى :بيانات الصندوق
اسم الصندوق:
عدد الوثائق المطروحة:
قيمة الوثيقة:
اجمالى حجم الصندوق:
اتعاب مدير االستثمار:
اتعاب حسن اداء لمدير االستثمار:
عمولة الجهة المؤسسة للصندوق:
عمولة التسويق :
عمولة امين الحفظ :
مصاريف االكتتاب:
مصاريف االسترداد:

جنيه  /دوالر للوثيقة الواحدة
جنيه/دوالرفقط ال غير
من صافي قيمة اصول الصندوق
من صافي قيمة اصول الصندوق
من قيمة الوثائق المشتراه
من القيمة السوقية لالوراق المالية المستثمر فيها
من قيمة الوثيقة المكتتب فيها  /المشتراه
من القيمة االستردادية
مقدمي الخدمات

مدير االستثمار
شركة خدمات اإلدارة:
البنك المعين كأمين حفظ:
المستشار القانوني:
مراقبي الحسابات:

ترخيص رقم :
ترخيص رقم :
ترخيص رقم :
االسم:
اسم ....................................... :
رقم القيد بسجل الهيئة .................. :
المكتب (ان وجد) ....................... :

اسم .................................................. :
رقم القيد بسجل الهيئة ............................. :
المكتب (ان وجد) ............... ................... :

القسم الثالث :بيانات الجهة المؤسسة  /شركة الصندوق
اسم الجهة المؤسسة للصندوق  /شركة الصندوق (طبقا لما هو وارد في السجل التجاري (:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسم ممثل الجهة المؤسسة للصندوق (طبقا لما هو وارد في بطاقة اثبات الشخصية(:
-----------------------------------------------------------------------------صفته:
------------------------------------------------------------------------------

صفحة  1من 2

(ختم الشركة)
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سيتم اإل فصاح وفقا للقواعد الصادرة عن الهيئة في ذذا الشأن بقرار مجل
رقم ( )55لسنة 2018

اإلفصاح عن نشرة االكتاب العام

ددارة لهيئة

اقرا انا  ----------------------------------------------الموقع ادناه بصفتى المفوض بايداع الطلب /الملف لدى الهيئة ان كافة البيانات والمعلومات المدونة
في هذا النموذج ومرفقاته صحيحة وسليمة وكاملة.

التوقيع:
االسم بالكامل :

صفحة  1من 2

التاريخ:

اليوم

السنة

الشهر

(ختم الشركة)

